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Samenvatting 

Dit rapport leunt aan bij de studie van Van den Bergh et al. (1999) en kan beschouwd 
worden als een verdere uitwerking van deze studie op een meer gedetailleerd 
schaalniveau. Er werd een gedetailleerde analyse naar milieu- en structuurkwaliteit 
uitgevoerd, gekoppeld aan een analyse van ecotopen en representatieve soorten. Dit 
werd gebiedsdekkend binnen de hele perimeter van het studiegebied uitgevoerd, 
waardoor een gebiedsvisie uitgewerkt werd, die zich niet beperkt tot de locaties waar 
gecontroleerde overstromingsgebieden of slik- en schorontwikkeling mogelijk zijn. 

Ruimtelijke situering 

Het studiegebied waarop de gebiedsvisie betrekking heeft, wordt gedefinieerd als de 
Durme en haar vallei, vanaf Lokeren tot haar monding in de Schelde te Tielrode. Als 
algemeen criterium voor de afbakening van het studiegebied werd de Sm-hoogtelijn 
genomen. Deze arbitrair gekozen grens komt overeen met het potentieel 
overstromingsgebied van de Durme. Door de lintbebouwing tussen de verschillende 
woonkernen die het gebied begrenzen, wordt de ruimtelijke ontsluiting van het gebied 
sterk beperkt, op het overgangsgebied met de Wase cuesta en het Schelde-estuarium 
na. 

Natuurlijke kenmerken 

De Durme mondt uit op de linkeroever van de Schelde. Het studiegebied omvat het 
traject stroomafwaarts Lokeren. Vanaf dit punt is het een getijdenrivier met een west
oostelijke stroomrichting en een vallei-aslengte van 17 km. 
De vallei van de Durme heeft een asymmetrische vorm. De alluviale vlakte van de 
Durme behoort tot het dekzandlandschap van de Vlaamse vallei, die zich ook verder 
naar het zuiden uitstrekt. In het noorden wordt de alluviale vlakte begrensd door het 
cuestafront van het Land van Waas. 
Vrijwel de hele alluviale vlakte wordt ingenomen door kleigronden met sporadisch de 
aanwezigheid van lichte zandleemgronden. 
Het freatisch grondwaterreservoir bestaat uit pleistoceen en holoceen zand en is zeer 
kwetsbaar door het ontbreken van een afdekkende laag. In het algemeen ligt de 
grondwaterspiegel betrekkelijk ondiep. 
De structuurkenmerken van de Durme zijn waardevol tot zeer waardevol. De 
structuurwaarde wordt bepaald door de aanwezigheid van brede slikken en schorren 
langs beide oevers. 

Historiek en beschrijving van de actuele toestand 

Vanaf de 136 eeuw kan de Durme als getijdenrivier beschouwd worden, door het 
totstandkomen van de huidige bedding van de Westerschelde. Uit die periode dateren 
ook de eerste dijken, die bescherming moesten bieden tegen de hoge waterstanden en 
landwinning mogelijk moesten maken. Door de eeuwen heen werd de hydrografische 
balans van de Durme beïnvloed door talrijke kunstmatige wijzigingen : 

meanders werden afgesneden ter bevordering van de scheepvaart. 
de Durme werd van haar bovenloop "beroofd" voornamelijk door de aanleg van het 
kanaal Gent-Terneuzen (1823-27). 
het afdammen van de Durme in Lokeren als bescherming tegen de hoge 
waterstanden (1953). 
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Deze maatregelen liggen aan de basis van de verzandings- en 
overstromingsproblematiek van de Durme. De bedding verhoogde door verzanding, 
waardoor de polders alleen maar bij eb konden ontwateren door middel van slu izen. 
Uiteindelijk werd de Durme na 1967 als bevaarbare waterloop opgegeven. Verdere 
verzanding leidde tot het toepassen van het Sigmaplan die een verhoging van de dijken 
voorzag tot + 8 m T.A.W. Onder impuls van de principes verbonden aan het integraal 
waterbeheer werden er een aantal ecologische bijsturingen van het Sigmaplan op 
uitvoeringsniveau voorgesteld (AMIS- Algemene Milieu lmpactstudie) . 

Belangrijkste levensgemeenschappen 

De waardevolle vegetatiegemeenschappen (incl. rompgemeenschappen) maken 17 % 
uit van het studiegebied van de Durme. Ze werden volgens de BWK-eenheden 
ingedeeld. 

Flora 
• Binnendijks 

De zoetwaterschorren bezitten naargelang de mate van aanslibbing verschillende 
vegetatietypes : 

pioniersvegetatie met soorten behorende tot de Tandzaadklasse, de klasse van 
ruderale gemeenschappen en van mesotrofe graslanden. Doordat het merendeel 
van de schorren boven de gemiddelde hoogwaterstand liggen, zijn er nagenoeg 
geen vroege successiestadia meer. 
rietschorren en wilgenschorren met het voorkomen van Spindotterbloem 
ruigten met stikstofminnende soorten : Grote brandnetel (dominant), Harig 
wilgenroosje, Kleefkruid, Gewone smeerwortel , Haagwinde, Gewone berenklauw, .. . 

• Buitendijks 
De waterpartijen in het gebied zijn sterk verarmd of vegetatieloos. Men treft er 
voornamelijk Fonteinkruid- en Eendenkroosgemeenschappen aan. De grootste 
diversiteit treft men aan in het Molsbroek. 

De huidige moerasvegetaties, meer specifiek rietlanden en Grote zeggenvegetaties 
beperken zich grotendeels tot het Molsbroek en kleinere moeraszones zoals de Oude 
Durmemeander (Weymeerbroek) en de Moerasput Veel voorkomend zijn 
rompgemeenschappen, waarbij Liesgras, Rietgras of Gewone zegge aspectbepalend 
zijn. Vlotgrasgemeenschappen komen voor in het Molsbroek. 

De meest voorkomende graslandtypen zijn raaigras-beemdgrasweiden die intensief 
worden gebruikt. Soortenrijke graslanden met halfnatuurlijke relicten behoren tot het 
verbond van Grote vossenstaart, het Glanshaver- en Kamgrasverbond. In de meeste 
gevallen treft men in de Durmevallei enkel nog rompgemeenschappen aan. De 
gemeenschappen behorende tot de halfnatuurlijke graslanden worden vaak 
teruggedrongen tot de greppels langs de percelen. Grotere entiteiten treft men aan ten 
zu iden van het Molsbroek, in de Durmemeersen en aan het Weymeerbroek. Het betreft 
hoofdzakelijk dottergraslanden en moerasspirearuigten. De belangrijkste oorzaken voor 
de achteruitgang van de dottergraslanden is het intensiever landbouwgebruik 
resulterend in een toenemende bemesting en verdroging. Door het uitblijven van 
natuurtechnisch beheer evolueren deze graslanden naar moerasspirearuigten. 
Zilverschoongemeenschappen en gemeenschappen van Geknikte vossenstaart komen 
uitsluitend voor in het Molsbroek op plaatsen die langdurig onder water staan. 

In de Durmevallei zijn de bossen sterk gefragmenteerd. Het gaat voornamelijk om 
populieraanplantingen en eutrofe elzenbroekbossen. De meest waardevolle 
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bosgemeenschappen treft men aan langs de noordelijke valleirand (goudveil
essenbosgemeenschap) en op de landduin "Hof Ten Rijen" (Eiken-Beukenbos met een 
grote abundantie van oude bossoorten in de kruidlaag). 

Avifauna 
Langsheen de Durme vormen de slikken een foerageerplaats voor steltlopers en men 
treft er soorten aan als Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Tureluur, Oeverloper, ... 
Op avifaunistisch vlak vormt het Molsbroek de belangrijkste entiteit in de Durmevallei. Er 
is een bijzonder rijke avifauna met een 150-tal soorten, waarvan 61 broedvogels. 
Hieronder treft men een groot aantal rodelijstsoorten aan. Door een combinatie van 
factoren, waaronder de gunstige waterstand in de moerasvlakte en de vrije slikstroken, 
speelt het Molsbroek een belangrijke rol als doortrek- en pleistergebied voor vele 
moeras- en watervogels in Vlaanderen, waaronder de Zwarte stern. 

Menselijke activiteiten 

Volgende factoren verklaren in hoofdzaak het verdwijnen, de ecologische degradatie en 
de versnippering van de natuurlijke habitats voor flora en fauna: 

door de aanleg van dijken is de overstroombare oppervlakte afgenomen en het 
functioneren van het estuarien ecosysteem belemmerd. 
het rechttrekken van de rivier, de afdamming in Lokeren en het graven van het 
kanaal Gent- Terneuzen hebben ertoe geleid dat het hydraulisch systeem van de 
Durme volledig ontregeld is. Deze ingrepen accentueren de wanverhouding tussen 
de rivierafvoer en het getijvolume, waardoor de verzandings- en 
overstromingsproblematiek sterk toenam. 
verdroging: de intensivering in de landbouw heeft er de afgelopen decennia toe 
geleid dat de meersen sterker gedraineerd werden door het inzetten van 
pompgemalen, het diep uitgraven van grachten en het ontwikkelen van een dicht 
netwerk van drainagegrachten. Dit had het verdwijnen van typische vegetatie en 
afname van broedkansen voor steltlopers en weidevogels tot gevolg. 
hooilanden werden omgezet naar populieraanplantingen met de ontwikkeling van 
eutrofe levensgemeenschappen als gevolg. 
waterkwaliteit: zowel de fysico-chemische (PlO > 4 voor alle meetpunten) als de 
biologische waterkwaliteit (BBI < 4 voor alle meetpunten) geven een verontreinigde 
toestand weer. De verontreiniging wordt veroorzaakt door lozing van ongezuiverd 
huishoudelijk afvalwater, uitspoeling en afvloeiing van mestoverschotten afkomstig 
van de agrarische sector en industriële afvalwaters. 
Kwaliteit van de waterbodem: in Lokeren heeft men een sterke overschrijding van de 
voor VLAREBO- bestemmingstype I geldende bodemsaneringsnormen, voor de 
zware metalen chroom, cadmium en zink. Verder stroomafwaarts heeft men een 
aanzienlijke verbetering van de toestand en blijven de normen gerespecteerd. De 
triade beoordeling toont echter aan dat de kwaliteit van de waterbodems over gans 
de loop afwijkt of sterk afwijkt van de referentie. 

Visievorming 

De ecologische gebiedsvisie beoogt de ontwikkeling van een ecosysteem met een zo 
groot mogelijke natuurlijkheid en houdt daarbij rekening met volgende doelstellingen: 

verbetering van de milieukwaliteit; 
een aangepaste waterhuishoudkundige inrichting met herstel van het bovendebiet; 
creëren van ruimte voor natuurherstel en -ontwikkel ing met een grote 
verscheidenheid aan abiotische gradiënten. Een belangrijke optie is herstel van de 
natuurlijke dynamiek van het estuarien ecosysteem. Het toelaten van getijgebonden 
overstromingen, erosie en sedimentatie zijn hierbij cruciale processen; 
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vergroten van het kombergend vermogen van de vallei door ontpoldering met het 
oog op het voorkomen van wateroverlast voor woonkernen en wegeninfrastructuur 
en het verlagen van extreme hoogwaterstanden. Bij oordeelkundige inrichting en 
goede waterkwaliteit komt dit ook de natuurwaarden ten goede. Nieuwe slikken en 
schorren zullen hierbij ontwikkelen; 
aandacht voor binnendijkse natuurontwikkeling. Dit geldt voor de gecontroleerde 
overstromingsgebieden, maar tevens ook voor de geleidelijke overgangen tussen de 
rivier en de vallei , gaande van wetlands over rivierdu inen naar hoger gelegen 
gronden en de cuesta 
ontwikkeling van een netwerk aan natuurreservaten als basis voor bescherming en 
behoud van natuurwaarden, met mogelijkheden voor recreatieve en agrarische 
nevenfuncties; 

Scenario-analysen 

scenario 1: ru imte voor het estuarium: "slik en schor" 
In dit scenario ligt de nadruk op de uitbreiding van het buitendijkse gebied en op de 
geleidelijke overgang van nat naar droog en van getijdenrivier naar regenrivier door de 
fysieke knelpunten die deze overgangen momenteel abrupt maken zoveel mogelijk op te 
heffen. De uitgangsgedachte is ruimte scheppen voor het estuarium en de estuariene 
processen en levensgemeenschappen. Het natuurlijke overstromingsgebied geldt als 
uiterste grens voor het natuurontwikkelingsproject Gecontroleerde 
overstromingsgebieden worden eveneens in het estuarien milieu ingeschakeld. Door het 
areaal van natuurlijke overstromingsgebieden in het estuarium uit te breiden neemt 
komberging toe, kunnen extreme hoogwaterstanden verlaagd worden, kan de estuariene 
gradiënt hersteld en verrijkt worden en komt men tot een evenwichtiger slibhuishouding. 
Aaneengesloten schorgebieden garanderen ook mogelijkheden voor organismen die 
grotere leefgebieden nodig hebben en vermijden problemen door isolatie van populaties. 
Daar waar uitbreiding van het estuarium in conflict komt met de randvoorwaarden die 
gesteld worden voor de veiligheid of met topografische of bodemgebruikskundige 
beperkingen, kan een kleiner "estuarien" gebied afgebakend worden en worden 
voorstellen voor wetlandontwikkeling geformuleerd. 

scenario 11 : "aandacht voor de alluviale vlakte" 
Streefbeeld is een alluviale vlakte met talrijke gradiënten van de lager gelegen meersen 
("wetlands") naar de hoger gelegen landduinen en cuestahelling. Het verbeterde 
(hogere) grondwaterpeil vormt hier de drijvende kracht voor natuurontwikkeling. De laag 
gelegen percelen vormen grote aaneengesloten wetlands met talrijke poldersloten, die 
enerzijds begrensd worden door de Durme en anderzijds door de hoger gelegen 
gebieden. Veel gebieden, vooral deze in de binnenbochten van de Durme, worden 
ingericht als natuurgebieden, waarbij zowel binnen- als buitendijks gestreefd wordt naar 
een continuüm tussen de verschillende natuurgebieden. 
Het buitendijks gebied wordt niet uitgebreid, maar wordt optimaal ingericht en beheerd 
met als resultaat een mozaïek van vitaal rietschor en struweel. 
De Oude Durme wordt stroomafwaarts in verbinding gesteld met de Durme. 
In dit scenario wordt het vroegere meersenkarakter van de alluviale vlakte zo veel 
mogelijk teruggewonnen, hier en daar afgewisseld met moerasbos. Door de 
verentdieping van poldersloten, kunstmatige opstuwing en het verkorten van de 
openingstijd van de afwateringssluizen stijgt de grondwatertafel gunstig. 
Landbouwgebieden die niet als natuurgebied ingericht kunnen worden krijgen een 
extensief beheer via beheersovereenkomsten voor bemestingsverlaging en een verbod 
op het gebruik van pesticiden. 
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scenario 111: "functionele en structurele kwaliteit" 
Over een deel van de Durmeloop worden de dijken verder landinwaarts verschoven om 
het sedimentatiegebied van de Durme te vergroten. De dijkwerken worden ecologisch 
ingepast, rekening houdend met bestaande natuurgebieden. Deze laatsten worden 
ingebed in grotere gebieden met hoofdfunctie natuur en buffergebieden die de externe 
nefaste invloeden ten dele kunnen opvangen. Hierbij vormt de bescherming van de 
infiltratiegebieden voor kwelwater en kwelgebieden eveneens een belangrijk aspect. 
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MOGELIJKE LANDSCHAPSBEELDEN VOOR DE DURMEVALLEI 

Schets 1. Actuele toestand 
lllusratie: Mark Hulme 

Dit beeld geeft een impressie van de actuele toestand ter hoogte van Hof Ten Rijen en het Bulbierbroek. De rivier stroomt binnen een strak 
keurslijf van dijken. De relatie tot de vallei is sterk afgezwakt. Natuurlijke overstromingen zijn onbestaande en hoge grondwaterstanden worden 
vermeden door intensieve bemal ing. 
De slikken en schorren die van nature in een zoetwater estuarien systeem voorkomen hebben een beperkte omvang. Er komen geen 
geleidelijke overgangen meer voor met het omgevende valleigebied. De pionierstadia in het slik- en schorecosysteem zijn beperkt door 
ruimtegebrek en de verstoorde hydrologie van de Durme, waardoor de schorren sterk opgehoogd raken en verruigen. 
Het vallei landschap is sterk gepercelleerd en het landgebruik wordt grotendeels bepaald door intensieve landbouw. Op sommige plaatsen zijn 
de originele valleigraslanden omgezet in akker of éénjarig grasland. 
Op verschillende plaatsen in de vallei komen er zandwinnings- of turfputten voor, die thans voor recreatiedoeleinden worden gebruikt (surfen, 
zeilen, hengelen, ... ). Sporadisch komen er nog waardevolle landschapsrelicten voor zoals land- of rivierduinen (b.v. Hof Ten Rijen, Molsbergen) 
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Schets 2. Ruimte voor het estuarium: slik en schor 
Illustratie: Mark Hulme 

De barrières, die de natuurlijke overgangen van nat naar droog en van een regenrivier naar een getijdenrivier abrupt afbreken, werden 
weggenomen. Dit betekent dat structurele maatregelen worden uitgevoerd zoals het landinwaarts verplaatsen van dijken en het herstel van een 
bovendebiet voor de Durme. Men laat het getij uitdeinen, niet alleen in longitudinale, maar ook in laterale richting. Hierdoor ontstaat ruimte voor 
de ontwikkeling van een ecologisch uiterst waardevol zoetwatergetijdengebied met slikken en schorren. De schorren worden ingenomen door 
uitgestrekte rietvegetaties en zachthoutooibossen (op de schets is een beeld te zien van een jong estuarien systeem in de overgang tussen eb 
en vloed). In perioden van stormvloed op de Zeeschelde kan de Durmevallei een natuurlijke kombergingsfunctie vervullen om de veiligheid in 
het stroombekken van de Zeeschelde mee te helpen verzekeren. De problematische aanslibbing van de Durme wordt op een natuurlijke 
manier opgelost. De zandwinningsputten werden in het sedimentatiegebied van de Durme ingelijfd om als extra slibvang te fungeren en om op 
termijn een uitgebreid schorgebied te vormen. 
In de landinwaarts gelegen gebieden ontwikkelt er zich een gevarieerd landschap met infiltratie- en kwelgebieden, land- en rivierduinen, 
moerassen en moerasbossen, halfnatuurlijke en soortenrijke graslanden, afhankelijk van de topografie, bodemgesteldheid en hydradynamiek 
eigen aan het gebied. De resterende landbouw is natuurvriendelijk via het afsluiten van beheersovereenkomsten. De Durmevallei groeit uit tot 
een regionaal belangrijke toeristische troef met groot belang voor allerlei vormen van zachte recreatie. 
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Schets 3. Natuurlijk meersenlandschap 
lllustratie:Mark Hulme 

Een hoger grondwaterpeil in de meersen vormt de drijvende kracht voor natuurontwikkeling. Door verentdieping van polderslotenen lokale, 
kunstmatige opstuwing en door de openingstijden van afwateringssluizen te verkorten, stijgt de grondwatertafel en vergroot de 
grondwaterdynamiek. De laag gelegen percelen vormen grote aaneengesloten meersen met moeraszones en talrijke sloten en plassen 
(vergelijkbaar met het huidige natuurreservaat het Molsbroek). Op landschapsschaal wordt er in de ongepercelleerde natuurgebieden een 
extensief begrazingsbeheer toegepast. Hierdoor ontstaat er een ruimtelijke variatie van intensief begraasde naar weinig of niet begraasde delen 
met opslag van moerasbos. Op beperktere schaal wordt op kwelbeïnvloede percelen een hooilandbeheer toegepast. 
Landbouwgebieden die niet als natuurgebied ingericht kunnen worden, krijgen een extensiever beheer via beheersovereenkomsten (vnl. 
verlaging van het bemestingsniveau, herstel van historisch permanente graslanden met hogere grondwaterpeilen, later op het seizoen maaien 
met het oog op een weidevogel- of botanisch beheer). 
Het buitendijks gebied langsheen de Durme wordt niet uitgebreid, maar zo optimaal mogelijk ingericht met het afgraven van de opgeslibde 
schorren om via een aangepast beheer, een vitaal riet- of wilgenschor te behouden. Hierdoor is er ook een kleine winst in komberging bij 
stormvloed. 
De Durmevallei wordt een aantrekkingspoel voor diverse vormen van zachte recreatie. 
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Summary 

This report is in line with the study of Van den Bergh et al. (1999) and can be considered as 
a further elaboration of their work on a more detailed scale. A detailed analysis of 
environmental and structural quality was carried out, linked to an analysis of ecotopes and 
representative species. This was done tor the whole area within the perimeter of the study, 
resulting in a vision which is not limited to the locations where either controlled flood areas or 
the development of mudflats and salt marshes are possible. 

Spatial situation 

The study area is defined as the Durme and its valley, trom Lokeren to its estuary in the river 
Scheldt at Tielrode. To define the study area, a 5m contour was selected as a general 
standard. This arbitrarily chosen boundary corresponds to the potential flood area of the 
Durme. Given the ribbon development between the different residential eentres that border 
the area, the enclosed area is rather limited, with the exception of the transitional area with 
the 'Wase cuesta' and the estuary of the river Scheldt. 

Natural characteristics 

The Durme flows into the north bank of the river Scheldt. The study area encloses the 
sectien downstream of Lokeren. From this point onwards it is a tidal river with a westleast 
directed current and a valley axis length of 17 km. The valley of the Durme has an 
asymmetrie form. The alluvial plain of the Durme belengs to the wind-borne sand deposit 
landscape of the Flemish valley, which extends also to the south. In the north, the alluvial 
plain is limited by the 'cuesta' front of the 'Land of Waas'. Almest the whole of the alluvial 
plain has clay soils with speradie presence of light sand loam soils. The freatical groundwater 
reservoir consists of pleistocene and holocene sand and is very vulnerable due to the lack of 
a covering layer. In general, the water table is relatively high. The structural characteristics of 
the Durme can be defined as 'valuable' up to 'very valuable', the structural value being 
determined by the presence of braad mudflats and salt marshes along both banks. 

History and description of the actual situation 

From the 131
h century onwards, the Durme can be considered a tidal river, due to the 

realisation of the actual channel of the West Scheldt. In addition, the first embankments, built 
to proteet against high water levels and to allow land reclamation, date trom this period. 
Through the ages the hydrographical balance of the Durme was influenced by many artificial 
changes: 

meanders we re cut for the promotion of shipping ; 
the Durme was deprived of his upper course, mainly by the digging of the canal Ghent
Terneuzen (1823-27); 
the blockage of the Durme at Lokeren as a proteetion against high water levels (1953). 

These measures form the basis of the silting and flooding problems of the Durme. The 
channel rose by silting, by which the polders could only drain at low tide by means of sluices. 
Finally, the Durme was abandoned as a navigable river after 1967. Continued silting led to 
the application of the so called 'Sigmaplan', which resulted in a rise of the embankment up to 
+8m T.A.W. A tew ecological adjustments of the Sigmaplan at implementing level were 
proposed based on the new guidelines tor integrated water management (General 
Environmental Impact Study). 
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Most important bictic communities 

17 % of the study area of the Durme is occupied by valuable vegetafion communities (incl. 
relict communities). They are divided according to the Biologica! Evaluation Map units. 

Flora 
• lnside the dike 

The freshwater salt marshes show different vegefation types according to the degree of 
alluvial deposit: 

pioneer vegetation with species beienging to the bur-marigold class, the class of ruderal 
communities and of mesotrophic grasslands. Given that the majority of the salt marshes 
is situated above the average high-water level, there are practically no early succession 
stages anymore; 
reed and willew salt marshes with the presence of Caltha palustris var. araneosa; 
brushwoods with nitrophilous species: stinging nettie (dominant), great willowherb, 
camman cleavers, camman comfrey, hedge bindweed, hogweed, .. .. 

• Outside the dike 
The ponds in the area are very poor of or without vegetation. Mainly pondweed and 
duckweed communities are found here. Molsbroek shows the greatest diversity. 

The actual swamp vegetations, more specifically reed and major sedge vegetations, are 
largely limited to the Molsbroek and tominor swamp areas such as the Old Durme meander 
(Weymeerbroek) and the Moerasput Relict communities are widespread, wich reed grass, 
ribbon grass or camman sedge determining the aspect. Floating sweet-grass communities 
occur in the Molsbroek. 

The camman grassland types are ryegrass meadow-grass pastures and are intensively 
used. Species rich grasslands with seminatural reliets belang to the association of meadow 
foxtail , oat grass and dog's-tail grass. Relict communities are found mainly in the Durme 
valley. The communities of the seminatural grasslands are aften toreed back to the drains 
along the parcels. Larger entities can be found at the south of Molsbroek, in the 
Durmemeersen and at Weymeerbroek. Here, it concerns mainly marsh marigold grasslands 
and meadowsweet brushwoods. The main cause of decline of the marsh marigold 
grasslands is the more intensive agricultural use, resulting in an increasing manuring and 
drought. Due to the lack of ecotechnical management, these grasslands evolve to 
meadowsweet brushwoods. Silver weed and floating foxtail communities occur only in 
Molsbroek at places that are flooded tor a prolonged period. 

In the valley of the Durme the woods are strongly fragmented. lt concerns mainly poplar 
plantings and eutrophic alder marshes. The most valuable wood communities can be found 
at the north of the valley (seepage communities) and at the inland dune "Hof Ten Rijen" 
(mesophilous woods with a streng abundance of old wood species in the bush layer). 

Avifauna 
Along the Durme, the mudflats farm an important foraging site tor waders, such as 
greenshank, spotted redshank, redshank, camman sandpiper, .. .. 
Avifaunistically, Molsbroek is the most important site in the Durme valley. There is a very rich 
avifauna with about 150 species, of which 61 breeding birds. Many of these are red list 
species. Due to a number of factors, such as favourable water level in the marshes and open 
mudflats, Molsbroek plays a key role as stopping area along the migration route tor many 
waterbirds in Flanders, including black tern. 
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Human activities 

The disappearance, ecological degradation and fragmentation of natura! habitats, can be 
largely be explained by the following factors : 

Construction of dikes, decreasing the area of floodplain and obstructing the estuarine 
ecosystem. 
Straightening of the river, blockage at Lokeren and digging of the Ghent-Terneuzen canal 
meant a complete derangement of the hydraulic system of the Durme. These changes 
accentuate the imbalance between river drainage and tidal volume, increasing silting and 
flooding problems. 
Drought: intensive agriculture meant that in the last decennia meadows were drained 
more strongly by the use of pumping-engines, the deep digging of trenches and the 
development of a close netwerk of draining ditches. This led to the disappearing of typical 
vegelation and the decrease of bresding opportunities tor waders and meadow birds. 
Conversion trom hayfields into poplar plantings, resulting in the development of eutrophic 
life communities. 
Water quality: the physico-chemical (PlO > 4 tor all measured points) as well as the 
biologica! water quality (BBI < 4 for all measured points) reflect a pollution. This is caused 
by the discharge of untreated damestic waste water, manure surpluses trom agriculture 
and industrial waste water. 
Quality of the river sediment: at Lokeren the soit sanitation standards tor zoning type I 
according to Vlarebo, are strongly exceeded tor the heavy metals chrome, cadmium and 
zinc. Downstream a better situation occurs where standards are respected. The triad 
evaluation however, shows that the quality of the river sediment along the entire course 
deviates or deviates strongly trom the reference. 

The ecological vision aims to develop an ecosystem with as much natura! quality as possible 
and considerates the following objectives: 

to imprave the environmental quality; 
to adapt the water management with recovery of the upper flow; 
to create space for nature recovery and development with a large variety of abiotic 
gradients. An important option is the recovery of the natura! dynamism of the estuarine 
ecosystem. To permit tidal flooding , erosion and sedimentation are crucial processes; 
to increase the basin capacity of the valley by remaval of river defences to allow flooding, 
with a view to prevent flooding of residential eentres and road infrastructure and to 
decrease extreme high tides. With a judicieus management and a good water quality, 
nature values will increase. New mudflats and salt marshes will develop; 
to focus on the nature development inside the dike. This concerns the controlled flood 
areas, but also the gradual changes between the river and the valley, trom wetlands 
across river dunes to the higher situated grounds and the cuesta; 
to develop a netwerk of nature reserves as a basis tor the proteetion and the preservalion 
of nature values, allowing options tor recreatienat and agricultural purposes. 

Scenario-analyses 

scenario I: space tor the estuary: "mudflat and salt marsh" 
This scenario emphasizes lays on the extension of the area outside the dike and the gradual 
change trom wet to dry and trom tidal to rain-fed river. This can be done by removing as 
many physical bottlenecks as possible, which make these changes so abrupt. Starting point 
will be the creation of space tor the estuary and the estuarine processes and life 
communities. The natura! flood area is the furthest border tor the nature development project. 
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Controlled flood areas are also involved in the estuarine environment. By extending the 
natura! flood areas in the estuary, the basin capacity wiJl increase, extreme high tides can be 
lowered, the estuarine gradient can be recovered and enriched, and the deposit process wiJl 
be more in balance. Connected salt marshes also guarantee potentials tor organisms in need 
of larger habitats, and avoids isolation of populations. Where the extension of the estuary is 
in conflict with the preconditions tor safety or with topographical or soil-use limitations, a 
smaller "estuarine" area can be defined and propositions tor the development of wetlands are 
formulated. 

scenario 11: "attention tor the alluvial plain" 
The target is an alluvial plain with many gradients of the lower situated meadows ("wetlands") 
to the higher situated inland dunes and cuesta slope. Here, the improved (higher) water table 
is the driving force behind nature development. The lower situated areas wiJl form large 
connecting wetlands with many polder ditches, which on the one hand are limited by the 
Durme and on the other by the higher situated areas. Many areas, especially those in the 
convex banks of the Durme, are converted to nature reserves, whereby both inside and 
outside the dike, the aim is to conneet the different nature reserves. The area outs ide the 
dike will not be extended, but rather managed to obtain a mosaic of vital reed salt marsh and 
thicket. Downstream, the Old Durme is connected with the Durme. In this scenario the former 
meadow character of the alluvial plain is regained as much as possible, diversified with 
swamp forests. By rising the polder trenches, artificial damming and shortening the opening 
time of the draining sluices, the water table will increase favourable. Agricultural areas which 
cannot be changed into nature reserve, can be managed extensively through management 
agreements in order to decrease manure levels and torbid the use of pesticides. 

scenario 111: "functional and structural quality" 
Over part of the Durme course, dikes will be moved further away trom themainriver channel, 
to increase the sedimentation area, while considering existing nature reserves. These will be 
enclosed in larger areas with nature being their main tunetion and buffer areas partly 
intercepting external polluting influences. Another important aspect is the proteetion of the 
infiltration areas tor seepage water and seepage areas. 
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Streefbeelden 

1.1 Omschrijving 

De voorliggende studie kadert in de opmaak van "streefbeelden" voor de waterlopen beheerd 
door de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ). De opmaak van de streefbeelden is 
een initiatief van AWZ om de verschillende functies [waterbeheer, economie (scheepvaart, 
industrie, landbouw), recreatie, landschap en natuur] van de waterlopen in kaart te brengen 
(Piessers & Serbruyns 1997). Het uitgangspunt voor het opstellen van streefbeelden is het 
streven naar een integraal waterbeheer (Strubbe 1999). Integraal waterbeheer houdt in dat 
men de watersystemen als één geheel gaat benaderen, en dat alle functies die de waterloop 
kan hebben gelijktijdig en gelijkwaardig worden beschouwd, waarbij het duurzaam gebruik 
en beheer van water, waterlopen en waterrijke gebieden voorop staat (Meire 1998). Dit 
impliceert onder meer dat ook de valleigebieden of aangrenzende gebieden bij de opmaak 
van streefbeelden worden betrokken. 

De algemene doelstelling van streefbeelden is de multifunctionaliteit van de waterweg 
uitwerken, onderbouwen en op kaart vastleggen. Daar waar de Gewestplannen slechts één 
functie weergeven, zorgen de streefbeelden voor een verdere invulling en verfijning van deze 
functie. Streefbeelden moeten de beheerder (AWZ) bij de inrichting van de waterloop in staat 
stellen de toegewezen functies te realiseren. De streefbeelden moeten bovendien fungeren 
als toetsingsinstrument bij o.a. vergunningsaanvragen en een aangepast beleid inzake 
ruimtelijke planning. Tevens kunnen ze als insteek fungeren in de bekkenbeheerplannen. 

De streefbeelden vormen de leidraad voor de opmaak van een beleidsplan voor elke 
waterweg, dat op zijn beurt de basis vormt voor de opmaak van een beheerplan, gericht op 
de uitvoering van het beleid. Streefbeelden zijn dus richtinggevend voor het beheer van de 
waterloop en de aangrenzende gebieden door de bevoegde overheidssectoren, provincies 
en gemeenten om zo de gewenste functies te ontwikkelen of in stand te houden. De meer 
sectorieel gerichte gebiedsvisie voor natuur onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de 
natuurwaarden van de rivier en de aanpalende valleigronden optimaal te behouden, te 
herstellen of te ontwikkelen. 

Het voorliggend rapport geeft de resultaten van het verkennend onderzoek voor de functie 
natuur weer met voorstellen van natuurontwikkelingsscenario's voor een aangepaste 
ruimtelijke differentiatie en begrenzing . Bij de analyse werden zowel de waterweg, de oevers 
en de aanpalende gronden als het actueel of potentieel winterbed betrokken. 

1.2 Ecologische gebiedsvisies in het kader van de opmaak van 
streefbeelden voor de waterwegen beheerd door A WZ 

Het Instituut voor Natuurbehoud werd aangezocht om de natuurfunctie van de bevaarbare 
waterlopen te onderzoeken. Hierbij wordt nagegaan welke mogel ijkheden er zijn om de 
natuurwaarden van de rivier en de aanpalende valleigronden optimaal te behouden of te 
ontwikkelen. 

Het voorliggend rapport geeft de resultaten van het verkennend onderzoek voor de functie 
natuur weer onder de vorm van een ecologische gebiedsvisie, met voorstellen van 
natuurontwikkelingsscenario's voor een aangepaste ruimtelijke differentiatie en begrenzing. 
Bij de analyse werd zowel de waterloop, de oevers en aanpalende of alluviale gronden 
betrokken. 
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Deze voorl iggende ecologische gebiedsvisie kan een basis vormen voor het luik 'ecologie' of 
'natuurlijke structuur' binnen het nog op te stellen 'Bekkenbeheerplan' voor het 
Ben edenscheldebekken. 

1.3 Methodiek ecologische gebiedsvisie 

Voor het opstellen van een gebiedsvisie voor natuur wordt uitgegaan van de scenario's voor 
de toekomstige ontwikkeling van de waterloop en haar winterbed. Alvorens deze scenario's 
te kunnen ontwikkelen moeten een aantal essentiële stappen doorlopen worden . De 
basisvereiste is een grondige kennis van het abiotische en biotische milieu van de waterloop 
en haar winterbed. Op basis van deze kennis kan gezocht worden naar één of meerdere 
geschikte referentiebeelden. Mits rekening te houden met een aantal harde 
randvoorwaarden kan een natuurstreefbeeld uitgewerkt worden, dat getoetst wordt aan de 
ecologische visie die voor de rivier ontwikkeld wordt. De ecologische visie benadert het 
rivierecosysteem met haar vallei als één geheel, op landschapsniveau, en heeft dan ook tot 
doel de natuurlijke processen die een impact hebben op het totaalsysteem te herstellen. In 
het natuurstreefbeeld en de ecologische visie worden de natuurdoeltypen (ecotopen) 
bepaald. Voor elk riviersysteem en de erin voorkomende ecotopen zijn meerdere 
ontwikkelingsrichtingen mogelijk afhankelijk van de vooropgestelde doelen en de 
randvoorwaarden, maar steeds conform de ecologische visie en binnen het gestelde 
streefbeeld. Deze verschillende ontwikkelingsrichtingen krijgen vorm in 
ontwikkelingscenario's en het zijn uiteindelijk de scenario's die vertaald worden in een 
streefbeeld om de beheerder toe te laten een overzicht te krijgen van het belang van de 
verschillende functies in de verschillende delen van de rivier en haar winterbed. 

Omgevingsanalyse 

Ecologisch Referentiebeeld 

Ecologische Visie 

Welke zijn de dominante omgevingsfactoren en -processen die het 
systeem typeren en wat is hun actuele toestand? (Abiotiek) 
Welke flora en fauna is er actueel aanwezig in het studiegebied? 
(Biotiek) . Relatie tussen abiotisch milieu en fauna/flora. 
Welke harde randvoorwaarden zijn aanwezig vanuit andere functies 
(scheepvaart, industrie, waterafvoer, woonfunctie, ... )? 

Wat was de historische situatie van het watersysteem? (Historisch 
referentiebeeld) 
Waar vinden we een actueel bestaande situatie met gelijkaardige 
abiotische kenmerken dat nog in belangrijke mate gevrijwaard werd 
van menselijke invloeden en hoe ziet die eruit? 

Wat zijn de vereisten voor herstel naar een meer natuurlijk 
waterloopsysteem, vooral in termen van abiotische 
omgevingsfactoren, ruimte en beheer? 

Natuurstreefbeeld- Ecotopen In welke richting kan de natuurfunctie zich realistisch gezien op 
termijn ontwikkelen binnen de harde randvoorwaarden gesteld door 
andere functies? 
Welke zijn de nagestreefde natuurtypen (ecotopen)? 
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Scenario's 

l 
Afbakening natuurfunctie 

l 
Streefbeeld 

Welke mogelijke inrichtingsvarianten zijn er binnen de gestelde 
randvoorwaarden en conform de ecolo ische visie? 

Per scenario en specifiek voor de functie natuur: Hoe worden 
hoofd-, neven- en basisfunctie natuur afgebakend binnen het 
studiegebied? 
In welke mate is de functie natuur verenigbaar met andere functies? 

Algemeen: Op welke manier kunnen de verschillende functies van 
de rivier en haar vallei ruimtelijk optimaal verweven of gezoneerd 
worden? 

Figuur 1. Schematische weergave van de werkwijze 

De huidige toestand wordt beschreven in termen van ruimtegebruik en ecotopenverdeling en 
op kaart weergegeven. Daarnaast wordt voor elk scenario de gewenste toekomstige 
ecotopenverdeling beschreven en weergegeven op kaart. Een vergelijking van beide 
situaties laat toe een idee te krijgen van de noodzakelijke ingrepen en van de wijzigingen die 
zullen optreden na eventuele uitvoering van een scenario, met de gewenste functieverdeling. 

Om de plannen overzichtelijker te maken wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
waterloop en haar oevers (en dijken) enerzijds en de vallei anderzijds. 
Samengevat kan men zeggen dat aan plaatsen (trajecten) met belangrijke actuele of 
potentiële natuurwaarde de hoofdfunctie natuur toegewezen wordt, zonder daarom echter 
alle andere functies uit te sluiten. Plaatsen waar de ruimte voor natuurontwikkeling gering is 
en huidige (of toekomstige) andere functies domineren, bijvoorbeeld door aanwezigheid van 
woonkernen, krijgen (meestal) een neven- of basisfunctie natuur toegewezen. Waar mogelijk 
wordt gestreefd naar een maximale verwevenheid van functies. 

Op trajectniveau (locaties) zoals afgebakend bij de "ecologische gebiedsvisie" wordt voor 
ieder scenario hoofd-, neven- en basisfunctie natuur afgebakend. 
Per scenario wordt daardoor een andere afbakening verkregen en verschillen de gewenste 
oppervlaktes voor hoofd-, neven- of basisfunctie natuur tussen de scenario's. De 
verenigbaarheid van functie "natuur" met volgende functies wordt ingeschat en samengevat 
weergegeven: 
1. Rivierbeheer (veiligheid, scheepvaart, wateraan en -afvoer); 
2. Landbouw (intensief, beheers- en gebruikslandbouw); 
3. Recreatie (hard en zacht) ; 
4. Landschapsbeleving ; 
5. Cultuurhistorische beleving ; 
6. Natuureducatie; 
7. Bosbouw; 
8. Bewoning ; 
9. Industrie; 
10. Milieuhygiënische infrastructuur. 
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11 Omgevingsanalyse Durme 

11.1 Afbakening studiegebied en administratieve situering van het 
studiegebied 

Het studiegebied wordt gedefinieerd als de tijgebonden Durme en haar vallei, vanaf Lokeren 
tot haar monding in de Schelde te Tielrode. Het omvat gedeelten van de gemeenten 
Lokeren, Waasmunster, Hamme, Zele en Temse. 

Op kaart 1 wordt de afbakening van het studiegebied en situering deellocaties weergegeven. 
Als algemeen criterium voor het afbakenen van het studiegebied werd de 5 m hoogtelijn 
weerhouden (Van den Bergh et al. 1999), met uitsluiting van woonkernen. Deze arbitrair 
gekozen grens komt overeen met het potentieel overstromingsgebied van de Durme. Het 
gebied wordt aan de westkant begrensd door Lokeren, aan de noordkant door 
Waasmunster, aan de zuidkant door Zele en dichter naar de monding toe, door Hamme. 
Deze woonkernen worden met elkaar verbonden door een ononderbroken lintbebouwing. De 
ruimtelijke ontsluiting van het gebied wordt hierdoor sterk beperkt op het overgangsgebied 
met de Wase cuesta en het Schelde-estuarium na. 
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11.2 Gebiedsgericht natuur- en milieubeleid 

11.2.1 Internationaal niveau 

Het internationaal beleid ten aanzien van milieu en natuur vertoont algemeen een groeiende 
betrachting naar een duurzaam beheer met aandacht voor de draagkracht van de 
hulpbronnen. Er is een verschuiving van effectgerichte naar brongerichte maatregelen en 
van een sectorale naar een integrale benadering. 
De onderstaande informatie werd vooral ontleend aan het mil ieuzakboekje (De Pue et al. 
2002). 

11.2.1.1 Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten in Europa 
(Conventie van Bern) en Verdrag inzake de bescherming van 
trekkende wilde diersoorten (Conventie van Bonn) 

Oe verdragen van Bern (Goedkeuringswet van 20/04/1989) en Bonn (Goedkeuringswet van 
27/04/1990) leggen respectievelijk de nadruk op de bescherming van leefmilieus van een 
aantal bedreigde wilde planten- en diersoorten en op de bescherming van trekkende wilde 
diersoorten. In uitvoering van deze wetgevingen werden in België een aantal soorten 
opgenomen in de lijst van beschermde inheemse planten en dieren (De Pue et al. 2002). 
Door de beperkte aanduiding van soorten werden deze verdragen onvoldoende omgezet in 
Vlaanderen. Voor vogels werd de omzetting van deze verdragen grotendeels verwezenlijkt in 
de beschermingsmaatregelen die genomen werden in het kader van de Europese 
vogelrichtlijn en de opname van aanvullende soorten in uitvoering van deze verdragen. Voor 
planten en de andere diergroepen werden onvoldoende beschermingsmaatregelen 
genomen. 

11.2.1.2 Internationale overeenkomst inzake watergebieden van 
internationale betekenis (Conventie van Ramsar) 

Deze internationale overeenkomst inzake waterrijke gebieden ('wetlands') die van 
internationaal belang zijn voor watervogels, werd reeds in 1979 ondertekend door België 
(Goedkeuringswet van 22/02/1979). Met "wetlands" wordt bedoeld: moerassen, vennen , 
veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of 
stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater waarvan de diepte bij eb niet 
meer dan zes meter bedraagt. 
Enkele van de belangrijkste verplichtingen en verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien 
zijn: 

het aanduiden en erkennen van minstens één wetland als Ramsargebied en het behoud 
van het ecologisch karakter van deze gebieden; 
het duurzaam beheer van waterrijke gebieden in het algemeen; 
het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in waterrijke gebieden. 

Mogelijke criteria van belang bij de aanduiding van Ramsargebieden (http://www.ramsar.org) 
zijn: 

(1) de aanwezigheid van kwetsbare en/of bedreigde soorten en/of 
levensgemeenschappen; 
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(2) de aanwezigheid van populaties van plant-en/of diersoorten belangrijk bij het behoud 
van de biodiversiteit binnen een biografische regio; 

(3) de aanwezigheid van pant- en/of diersoorten in een kritisch stadium van hun 
levenscyclus of wanneer in het wetland vluchtmogelijkheden aanwezig zijn. 

Criteria specifiek voor watervogels: 
(1) op basis van het regelmatig voorkomen van meer dan 20.000 watervogels of 
(2) wanneer er regelmatig meer dan 1 % van de totale geografische populatie van een 

watervogelsoort wordt waargenomen. 
Voor Vlaanderen werden er vijf gebieden aangeduid: het Zwinreservaat, de IJzerbroeken, de 
schorren van de Beneden-Schelde, het reservaat van de Kalmthoutse heide en de 
Bourgoyen-Ossemeersen. De Vlaamse Banken in de kustwateren werden ook als 
Ramsargebied aangeduid. Wegens hun ligging vallen ze onder federale bevoegdheid. 
Binnen het studiegebied werd geen Ramsargebied aangeduid, maar de Durmevallei en de 
aanwezige soorten beantwoorden aan een aantal van bovenvermelde criteria. 

11.2.1.3 Biodiversiteitsverdrag (Rio de Janeiro) 

Dit mondiale verdrag verdedigt het behoud van de biodiversiteit en werd ook door België 
ondertekend op 05/06/1992 (Goedkeuringswet van 11 /05/1995). Begrippen zoals 
duurzaamheid en duurzaam gebruik staan centraal in dit verdrag. Dit werd deels 
geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving via het nieuwe decreet op het natuurbehoud. 

11.2.1.4 EG-Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17/1 0/88, gewijzigd door besluiten van 20/09/96 
23/06/98 en 17/07/2000) tot aanwijzing van speciale beschermingszones voor vogels, in 
uitvoering van de EG-richtlijn 79/409/EEG van 02/04/79 inzake het behoud van de 
vogelstand, werden in Vlaanderen 23 vogelrichtlijngebieden aangeduid. De afbakening van 
de speciale zones heeft betrekking op de leefgebieden van een aantal soorten omdat deze 
ofwel als zeldzaam worden beschouwd ofwel bijzondere eisen stellen aan hun leefgebied. 
De volledige intergetijdenzone van de Durme en het Molsbroek behoren tot het 
vogelrichtlijngebied "Durme en middenloop van de Schelde" (kaart 2). Het gaat om de 
stromende en stilstaande waters met oevervegetaties en slikplaten, en het 
zoetwatergetijdengebied met rietvelden, zeggevelden en moerassen. 
Het gehele Schelde- en Durmebekken werd vooral omwille van de Blauwborst als 
broedvogel en het aantal overwinterende watervogels voorgesteld als beschermingszone in 
het kader van de Europese Vogelrichtlijn (Van Vessem & Kuijken 1986). 

In de vogelbeschermingszones zijn momenteel volgende beschermingsmaatregelen van 
kracht: 

26 

voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor vloeistof of gas, voor de aanleg van 
oliepijpleidingen, voor · ruilverkavelings- en/of landinrichtingsprojecten, en voor 
waterhuishoudingsprojecten die het waterregime beïnvloeden, voor projecten van meer 
dan 1 0 ha tot bestemming van woeste gronden of halfnatuurlijke gebieden voor 
intensieve landbouw alsook voor de aanleg van kabelspoorwegen en skiliften van meer 
dan 1 km lengte is een MER vereist; 
er is een verbod voor jacht op waterwild met loodhagel ; 
er kunnen geen vergunningen toegestaan worden voor de jacht 's nachts op eenden; 
voor het jachtseizoen 1998-2003 werd de jacht op smient verboden; 
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voor het jachtseizoen 1998-2003 is de jacht op waterwild verboden binnen de perimeter 
van een aantal Vogelrichtlijngebieden; 
er is een natuurvergunning vereist voor het wijzigen van de vegetatie en van kleine 
landschapselementen; 
er moet een natuurrichtplan worden opgesteld; 
de Afdeling Milieuvergunningen moet een advies verlenen waarin uitdrukkelijk een 
gemotiveerde beoordeling is opgenomen van de verenigbaarheid van het statuut van het 
gebied met een inrichting waarvoor een milieuvergunning wordt aangevraagd; 
er is geen vrijstelling van stedenbouwkundige voorschriften voorzien voor 
drainagewerken; 
voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en voor voorontwerpen van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen is het advies van Afdeling Natuur vereist; 
voor bebossen is het advies van Afdeling Natuur vereist; 
er geldt een verbod op windturbines; 
bij rondschrijven van 2 april 1992 werden de besturen van de polders en de wateringen 
gewezen op de bindende beleidsdoelstellingen van o.a. de Vogelrichtlijn waarvoor deze 
besturen bij de uitoefening van hun wettelijke opdracht rekening moeten houden met de 
integratie van de natuurbehoudsdoelstellingen in hun beleid; 
in uitvoering van het Mestdecreet werd een gebiedsgerichte verscherping van de 
bemestingsnormen doorgevoerd; 
VLAREM 11 verbiedt permanente omlopen voor motorvoertuigen in en op minder dan 500 
mof 350 m (naargelang de klasse) van vogelbeschermingszones. 

11.2.1.5 EG- Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde fauna en flora (Habitatrichtliin) 

De Europese Richtlijn 92143/EEG (Habitatrichtlijn) heeft het behoud van de biodiversiteit tot 
doel en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora 
die hiervan deel uitmaken. Als uitvoeringsmaatregel dienen door elk land Speciale 
Beschermingszones (Special areas of Conservation) te worden aangeduid. Op Europees 
niveau beoogt de habitatrichtlijn samen met de vogelbeschermingszones een coherent 
netwerk van speciale beschermingszones ("Natura 2000"). Elke lidstaat is verplicht de nodige 
instandhoudingsmaatregelen te treffen voor de aangeduide gebieden. Het gaat hier zowel 
om beheers- als om beschermingsmaatregelen. Menselijke activiteiten kunnen slechts 
plaatsgrijpen indien ze beantwoorden aan de ecologische vereisten van habitats en soorten 
waarvoor het gebied is aangeduid. 
De implementatie van deze Europese richtlijnrichtlijn in Vlaanderen werd gedeeltelijk 
gerealiseerd in het Decreet op het Natuurbehoud van 21/1 0/97. 
Hier werden reeds bepalingen opgenomen tot bescherming van specifieke soorten gaande 
van een beperking van exploitatiemogelijkheden tot strikte beschermingsmaatregelen zoals 
verbod op vangst of verzamelen of verbod op beschadiging of vernieling van voortplantings
of rustplaatsen. 

In het gewijzigd natuurdecreet van 19/07/02 werd een volledige integratie van de Europese 
richtlijn gerealiseerd. Voor de speciale beschermingszones werden de volgende bepalingen 
hierdoor van kracht: 

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 de bijlagen van dit decreet; 
ze neemt tevens alle nodige maatregelen om binnen deze speciale beschermingszones 
elke verslechtering van de habitats opgenomen in de bijlage en van de habitats van de 
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soorten opgenomen in de bijlagen, te vermijden; alsook elke verstoring van een soort 
opgenomen in de bijlage te vermijden; 
vergunningsplichtige activiteiten die significante negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
een speciale beschermingszone, moeten onderworpen worden aan een passende 
beoordeling; 
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. 

In 1996 werd een eerste voorstel van Speciale Beschermingszones voor Vlaanderen bij de 
Europese Commissie aangemeld. De evaluatie toonde echter aan dat voor een aantal 
habitats en soorten onvoldoende oppervlakte was aangeduid. De herziening en uitbreiding 
van de gebieden kwam tot stand door een samenwerkingsverband tussen verschillende 
instanties: AMINAL-Afd. Natuur en Bos en Groen, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en 
Instituut voor Natuurbehoud. Hierbij is rekening gehouden met de algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke principes over de uitbouw van ecologische netwerken en duurzame 
ontwikkeling en behoud van ecosystemen, onder andere het streven naar bij voorkeur grote, 
samenhangende entiteiten, het belang van mogelijkheden voor natuurherstel- en 
natuurontwikkeling en de noodzakelijke buffering voor duurzame instandhouding en het 
functioneren van deze ecosystemen (CD- digitale vectoriële bestanden van speciale 
beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG 
(Habitatrichtlijn) en 79/409/EEG (Vogelrichtlijn), respectievelijk toestand 04/05/2001 en 
17/07/2000 - MVG, LIN, AMINAL-Afd. Natuur - OC GIS-Vlaanderen 2001 ). 
De beschermingsmaatregelen die in Habitatrichtlijngebieden moeten getroffen worden , zijn 
ongeveer analoog met die van de Vogelrichtlijngebieden (zie 11.2.1.4). Op grond van het 
natuurdecreet worden maatregelen uitgevaardigd voor de bescherming en het beheer van de 
H.abitatrichtlijngebieden en dienen er tegen 20 januari 2008 eveneens natuurrichtplannen 
opgesteld te worden. Net zoals de vogelrichtlijngebieden, zullen de habitatrichtlijngebieden in 
principe opgenomen worden in het VEN, of minstens in het IVON. 
Heel het Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent werd voorgesteld 
als habitatrichtlijngebied. Voor de Durme zijn dit het Molsbroek te Lokeren, het gebied tussen 
de Durme en de Oude Durme te Waasmunster, inclusief de Oude Durme, Potpolder I te 
Waasmunster, het Vlaams Natuurreservaat "De schorren van de Durme" te Hamme en de 
schorren aan de monding van de Durme te Tielrode (kaart 3). 
Een groot deel van deze gebieden valt samen met het Vogelrichtlijngebied. 
De aanwezige waardevolle habitats zijn : slikken en schorren, overblijvende relictbossen op 
alluviale grond en laaggelegen, schraal hooiland. Hoewel zoetwatergetijdengebieden, 
waartoe de Durme behoort, niet in de habitatlijst van de Richtlijn opgenomen zijn werden zij 
omwille van hun uitzonderlijk belang op Europees vlak (zeldzaamheid) en de sterke analogie 
qua milieudynamiek toch samen met de zout- en brakwatergetijdengebieden mee 
aangeduid. 

11.2.1.6 EEG-richtlijnen aangaande de waterkwaliteit 

Deze EEG-richtlijnen aangaande de waterkwaliteit (75/440/EEG betreffende de vereiste 
kwaliteit van het oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, 76/160/EEG 
betreffende de kwaliteit van zwemwater, 78/659/EEG betreffende de kwaliteit van zoet water 
om geschikt te zijn voor het leven van vissen, 79/869/EEG inzake de meetmethoden en de 
frequentie van de bemonstering van oppervlaktewater bestemd voor viswater, 79/923/EEG 
inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater) zijn in België reeds in een wettelijk kader 
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gebracht via de Wet van 24 mei 1983 betreffende de kwal iteitsobjectieven van 
oppervlaktewater. De kwaliteitsnormen zijn van toepassing binnen welomschreven 
viswaterzones, schelpdierwaterzones, drinkwaterzones en badzones (Besluit van de 
Vlaamse Regering van 8 dec. 1998, Vlarem 11 , art. 2.3.1.1) (zie hoofdstuk waterkwaliteit). In 
navolging van de Europese richtlijnen bepalen de besluiten dat de toepassingen van de 
kwaliteitsnormen niet mag leiden tot een directe of indirecte achteruitgang van de bestaande 
kwaliteit (stand-stillbeginsel) zoals die aanwezig was op de datum van aanneming van de 
overeenkomstige richtlijn . 

11.2.1.7 EEG-richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 

Deze richtlijn (91/271/EEG) voorziet in een toereikende behandeling voor stedelijk 
afvalwater. In VLAREM 11 werd een tijdsschema vooropgesteld waarbinnen ook de kleinere 
agglomeraties van een waterzuiveringsinstallatie moeten worden voorzien (20-500 IE: 
31/12/2005, (art.5.3.1 .3). De wetgeving terzake wordt momenteel herzien. 

11.2.1.8 De EEG-richtlijn inzake de bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen 

Deze richtlijn (91/676/EEG) werd geïmplementeerd in het Decreet van 23 januari 1991 tot 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (zie verder). 
Met het oog op de bescherming van het water tegen verontreinigingen door nitraten uit 
agrarische bronnen, worden er kwetsbare zones aangeduid. 
De Vlaamse Regering stelt voor de aangewezen kwestbare zones wateractierogramma's op 
met als doel: 

een vermindering van de stikstofverontreiniging in het aquatisch mil ieu die wordt 
veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen; 
het voorkomen van verdere stikstofverontreiniging in het aquatisch milieu. 

Om de doeltreffendheid van de actieprogramma's te beoordelen stelt de Vlaamse Regering 
passende controleprogramma's op en voert die uit. 

De volgende zones zijn als kwetsbare zones aangeduid: 
de waterwingebieden en de beschermingszones van grondwaterwinningen voor 
openbare drinkwatervoorziening zoals afgebakend in toepassing van het Decreet van 25 
januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer; 
de door de Vlaamse Regering aangeduide gevoelige gebieden waar verscherpte 
normering noodzakel ijk is binnen de subhydrografische bekkens van oppervlaktewater 
bestemd voor de productie van drinkwater, afgebakend in toepassing van de Wet van 26 
maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging; 
gebieden met nitraatgevoelige gronden waar verscherpte normering noodzakelijk is zoals 
bepaald door de Vlaamse Regering en afgebakend in toepass ing van het Decreet van 24 
januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. 

11.2.1.9 Europese kaderrichtlijn Water (Water Framewerk Directive) 

De Europese Kaderrichtlijn Water organiseert het integraal waterbeheer op basis van de 
natuurlijke grenzen van de watersystemen: de stroomgebieden. Per stroomgebied dienen er 
actieprogramma's te komen met concrete maatregelen. De richtlijn dient vóór 2003 
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geïmplementeerd te worden in de Vlaamse wetgeving. Er is momenteel een interdisciplinaire 
werkgroep opgericht die deze implementatie voorbereidt. 

De Kaderrichtlijn beoogt de vaststelling van een kader voor de bescherming van 
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater in de Gemeenschap. 
Het doel hiervan is: 

- aquatische ecosystemen, en wat de waterbehoeften ervan betreft, terrestrische 
ecosystemen en wetlands die rechtstreeks afhankelijk zijn van aquatische 
ecosystemen, dienen te worden beschermd en verbeterd; 

- duurzaam gebruik van water wordt aangemoedigd, op basis van bescherming van de 
beschikbare waterbronnen op lange termijn ; 

- de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte worden afgezwakt. 

Het zwaartepunt van de richtlijn is hierbij vooral gericht op het verbeteren van de 
milieukwaliteit met als doel het bereiken van een "goede ecologische kwaliteit" in alle 
oppervlaktewateren. De lat ligt hoog want volgens de richtlijn is de kwaliteit pas goed als "de 
waarden van de biologische kwaliteitselementen slechts licht afwijken van wat normaal is 
voor het watertype in onverstoorde staat". Naast een globale kwaliteitsverbetering wordt er 
ook expl iciet aandacht gevraagd voor het bereiken van een goede kwaliteit in estuaria en 
kustwateren. Tenslotte dienen de lidstaten voor de bescherming van specifieke soorten of 
habitatten tegen 2004 een register van beschermde gebieden aan te leggen. Zowel de 
algemene ecologische kwaliteitsdoelstellingen als de specifieke doelstellingen voor de 
beschermde gebieden dienen uiterlijk tegen 2015 gerealiseerd te zijn (Schneiders et al. 
2001 ). 

Het voorontwerp van decreet betreffende het integraal waterbeleid werd op 19 juli door de 
Vlaamse regering goedgekeurd. De tekst heeft dus een voorlopig karakter en doorloopt 
momenteel de adviesprocedures. Intussen hebben de MiNa-Raad (advies 14/1 0/02) en de 
SERV (advies 27/11 /02) hun opmerkingen gegeven ten aanzien van dit voorontwerp. 

In overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn , dat de basis legt voor een 
gebiedsgericht en geïntegreerd waterbeleid, werden ook in Vlaanderen reeds initiatieven 
genomen om een Decreet Integraal Waterbeleid uit te werken. Het regeerakkoord van de 
Vlaamse regering (13/7/99) stelt dat "Het Decreet Integraal Waterbeheer de elementen 
kwaliteit-kwantiteit-natuur zodanig op elkaar dient af te stemmen dat tegelijk de 
administratieve en organisatorische integratie en de vereenvoudiging/doorzichtigheid worden 
gewaarborgd op alle niveaus." 

Een centraal begrip bij de Kaderrichtlijn Water vormt de definitie van "watersysteem": een 
samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en 
oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende 
fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij behorende technische 
infrastructuur. Daarnaast wordt het territoriale toepassingsgebied van het decreet bepaald, 
met name de watersystemen gelegen in het Vlaamse Gewest. 

Het basisprincipe van geïntegreerd waterbeleid wordt gedefinieerd in het kader van het 
concept duurzame ontwikkeling. Het doelstellingenkader van het voorontwerp - dat ruimer is 
dan het kader waarin de Europese Kaderrichtlijn Water voorziet - bevat meerbepaald 
volgende doelstellingen: 

30 

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

3. het voorkomen van de verdere achteruitgang, het verbeteren en herstellen van 
aquatische ecosystemen van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke 
terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden , onder meer door het 
behouden en herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen, het 
verwijderen of milderen van versnippering door niet-natuurlijke elementen in en 
langs watersystemen, het hanteren van technieken van natuurtechnische 
milieubouw. Binnen dit integraal waterbeheer kadert tevens een beleid inzake 
vismigratie. Op 26 april 1996 werd door de Ministers van de Benelux Economische 
Unie een beschikking goedgekeurd inzake vrije migratie van vissoorten in de 
hydrografische stroomgebieden van de Benelux. Deze beschikking bepaalt dat de 
lidstaten een programma dienen op te stellen en uit te voeren om vóór 1 januari 
201 0 vrije migratie mogelijk te maken voor alle vissoorten in alle hydrografische 
stroomgebieden, ongeacht de beheerder ervan. Het mogelijk maken van vrije 
vismigratie vormt dan ook één van de subdoelstellingen opgenomen in het 
voorontwerp van decreet betreffende het integraal waterbeleid. Het begrip zelf wordt, 
in navolging van artikel 3 van de Benelux-beschikking, ook gedefinieerd in het 
aangepaste voorontwerp van decreet; 

4. het organiseren van de afvoer van oppervlaktewater en hemelwater met het oog op 
het terugdringen van risico's op overstromingen die de vei ligheid aantasten van 
vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten 
overstromingsgebieden; 

5. het beheer en ontwikkelen van waterwegen in functie van een milieuvriendelijker 
transportmodus. 

De beginselen van integraal waterbeleid refereren doorgaans aan internationaal erkende 
milieubeginselen (standstillbeginsel, beginsel van preventief handelen, voorzorgsbeginsel, 
vervuiler betaalt-beginsel dat evenwel wordt gedefinieerd als het veroorzaker betaalt
beginsel, enz.). Om een betere afstemming tussen het waterbeheer en ruimtelijke planning 
te garanderen, wordt overigens bepaald dat watersystemen een mede-ordenend principe 
betreft in de ruimtelijke ordening. 

Een belangrijk instrument van het integraal waterbeleid is de watertoetsregeling. De 
watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie door de beoordeling van 
schadelijke effecten van handelingen of activiteiten op het watersysteem bij het verlenen van 
vergunningen zoals milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen of bij het 
"machtigen" van werken aan onbevaarbare waterlopen zoals voorzien in de Wet 
Onbevaarbare Waterlopen of het "conform verklaren" van een bodemsaneringsproject 
waarbij (grond)water betrokken is. De watertoets toetst op alle relevante 
waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook chemische en 
ecologische waterkwaliteit en verdroging). De vergunningverlenende overheid dient in geval 
van schadelijke effecten mitigerende of compenserende voorwaarden op te leggen of de 
vergunning te weigeren. 

Er werden ook bepalingen voorzien met betrekking tot de aanduiding en het beheer van 
oeverzones. Oeverzones vervullen een functie inzake de natuurlijke werking van 
watersystemen of het natuurbehoud of inzake de bescherming tegen erosie of inspeeling van 
sedimenten, bestrijdingsmiddelen of meststoffen. In het decreet worden voor oeverzones een 
aantal minimum geldende erfdienstbaarheden opgelegd die betrekking hebben op 
bemesting, het aanbrengen van ruimingslib en bestrijdingsmiddelen, grondbewerkingen en 
het oprichten van constructies. 

En tenslotte werden ook bepalingen voorzien met betrekking tot de verwerving van 
onroerende goederen door middel van onteigening te algemenen nutte en van het recht van 
voorkoop teneinde de doelstellingen van het integraal waterbeleid te kunnen verwezenl ijken. 
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Het instrument van de voorkoopregeling wordt in het kader van het integraal waterbeleid 
ingezet om gronden te verwerven die zijn gelegen binnen de op kaart afgebakende 
overstromingsgebieden of oeverzones. 

Het voorontwerp van decreet beoogt eveneens de gebiedsgerichte werking van het 
waterbeleid te verankeren. Zo wordt de basis gelegd voor een geografische indeling van 
watersystemen op verschillende schaalniveaus, met name in stroomgebieden, 
stroomgebiedsdistricten, bekkens en deelbekkens. Aan deze beheersniveaus wordt een 
organisatiestructuur gekoppeld die terugvalt op verschillende bestuurlijke niveaus: het 
internationale niveau, het niveau van het Vlaamse Gewest en het niveau van provincies, 
gemeenten, polders en wateringen. Het decreet streeft binnen de respectievelijke 
bevoegdheden tot een integratie van de beleidsvoorbereiding via planning, en de uitvoering 
van integraal wate.rbeleid . Deze bestuurlijke niveaus zijn voor wat het internationaal niveau 
betreft geïnspireerd op de Kaderrichtlijn Water, voor het niveau Vlaamse Gewest op de 
huidige gewestbevoegdheden en voor wat het niveau gemeenten, provincies en polders en 
wateringen betreft, op onder meer de huidige beheersbevoegdheden inzake de 
onbevaarbare waterwegen. Op bekkenniveau wordt een drieledige structuur voorzien. Op 
deelbekkenniveau bouwen provincies, gemeenten, polders en wateringen via de vorming 
van een waterschap een meer permanent overleg inzake integraal waterbeleid uit. 

Met deze rivierbekkenbenadering sluit het voorontwerp aan bij de beleidsnota van de 
Minister van Leefmilieu en Landbouw Dua, waarin dit gebiedsgericht waterbeleid als volgt 
werd geformuleerd: 
Binnen Vlaanderen voldoet de bestaande indeling in 11 rivierbekkens om het gebiedsgericht 
en lokaal waterbeleid te dragen. Per bekken moeten er volwaardige overlegplatforms komen 
met alle betrokken beleidsdepartementen (landbouw, industrie, transport, recreatie, 
ruimtelijke ordening ... ), lokale besturen, economische en sociale organisaties en de 
milieubeweging. Men moet met alle doelstellingen en functies rekening houden. Zo kan er 
een draagvlak voor visie en actie ter realisatie van integraal waterbeheer per watersysteem 
ontstaan. Een nieuwe dynamiek van de bekkenwerking is enkel mogelijk met meer 
praktische en inhoudelijke ondersteuning. Daarvoor zullen we de nodige middelen vrijmaken. 
Alle overheden worden verplicht om hun projecten te toetsen aan de principes van het 
integraal waterbeheer en de concrete afspraken die men daarover per stroomgebied zal 
maken. 

Actie 129 van het MINA-plan 2 voorzag ook reeds in het opzetten van een overlegstructuur 
voor integraal waterbeheer op Vlaams niveau. Zo werd het Vlaams Integraal Wateroverleg 
Comité (VIWC) in het leven geroepen, dat op het niveau van Vlaanderen het overleg 
organiseert rond bekkenoverschrijdende projecten. Op dit ogenblik zijn de 11 Bekkencomités 
actief, waaronder het Benedenscheldebekkencomité, dat zich buigt over het gehele bekken 
van de Benedenschelde. Dit overlegorgaan kan een belangrijk forum zijn bij de integratie van 
de verschillende streefbeelden en de concrete realisatie ervan. Deze voorliggende 
ecologische gebiedsvisie kan een basis vormen voor het luik 'ecologie' of 'natuurlijke 
structuur' binnen het nog op te stellen 'Bekkenbeheerplan' voor het Benedenscheldebekken. 

De krachtlijnen van de visie van de Vlaamse regering op integraal waterbeleid worden 
vastgelegd in een waterbeleidsnota. Deze krachtlijnen worden, in de filosofie van een 
gebiedsgerichte benadering van het integraal waterbeleid, zowel voor het Vlaamse Gewest 
in zijn geheel als per stroomgebiedsdistrict vastgesteld. 

De Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten tot coördinatie om voor internationale 
stroomgebiedsdistricten tot een enkel internationaal stroomgebiedsbeheerplan te komen. 
Indien er geen internationaal stroomgebiedsbeheerplan wordt opgesteld, maken de lidstaten 
een stroomgebiedsbeheerplan op voor de op hun grondgebieden liggende delen van het 
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internationale stroomgebiedsdistrict In dit geval zal coördinatie tussen de gewesten en de 
federale overheid noodzakelijk zijn. 
Op het bekkenniveau voorziet het decreet in bekkenbeheerplannen en 
bekkenvoortgangsrapporten. Het jaarlijks bekkenvoortgangsrapport beoogt in de eerste 
plaats de rapportering over de uitgevoerde elementen van het bekkenbeheerplan en de 
opgave van de nog te verrichten activiteiten. 

Het lokale waterbeleid is een belangrijke schakel in het integrale waterbeleid. Om ook op dit 
niveau te zorgen voor een goede organisatie en uitvoering van het integrale waterbeheer, 
wordt voorzien in de opmaak van deelbekkenbeheerplannen. Dit betekent niet dat op dit 
lokaal niveau in geen geval nog initiatieven kunnen worden genomen of worden afgewerkt 
(bv. DuLo-waterplannen in het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen of waterhuishoudingsplannen), of dat eerder 
opgemaakte lokale waterplannen betekenisloos blijven. De bestaande lokale waterplannen 
kunnen immers worden gebruikt als bouwstenen voor de deelbekkenbeheerplannen. 
Anderzijds spreekt het voor zich dat lokale initiatieven moeten worden ingepast in het 
waterbeleid dat werd uitgetekend op deelbekkenniveau. 

Er werd aan de basisverplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water (andere dan het opstellen van 
stroomgebiedsbeheerplannen) een decratale basis gegeven. Deze verplichtingen zullen door 
de Vlaamse regering moeten worden uitgevoerd. Het betreft het bepalen van de 
milieudoelstellingen, de uitwerking van maatregelenprogramma's, de verplichte analyses, de 
programma's voor monitoring en het register van beschermde gebieden. Van belang is aan 
te stippen dat de milieudoelstellingen volgens het voorontwerp niet enkel de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater betreft, doch ook betrekking heeft op de kwanitatieve aspecten 
ervan en de waterbodems. 

11.2.1.10 EEG verordeningen over de herstructurering van de landbouw met 
uitvoeringsverordening met betrekking tot milieumaatregelen in de 
landbouw e.a. 

In toepassing van Verordening (EG 1257/99) werd het Programma voor 
Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (periode 2000-2006) uitgewerkt door de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM 2000) . 
Het uitgangspunt is de vaststelling dat Verordening 1257/99 de samenvoeging betreft van de 
vooralsnog gangbare regelgevingen inzake het landbouwstructuurbeleid (Verordening 
950/97 en 951/97), de milieumaatregelen in de landbouw (Verordening 2078/92), de 
bebossingsmaatregelen (Verordening 2080/92 en 867/90) en de gebiedsgerichte 
plattelandsontwikkeling in de aflopende budgettaire periode, maar ook dat art. 2 van 
Verordening 1257/99 inzake plattelandsontwikkeling, als voorwaarde stipuleert dat de 
maatregelen dienen verband te houden met de landbouwactiviteit en de omschakeling 
daarvan en betrekking kunnen hebben op de instandhouding en versterking van de 
maatschappelijke structuur in plattelandsgebieden. 

De strategische doelstellingen zijn de volgende: 
(1) De economische leefbaarheid van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven 

ondersteunen door diversificatie en risicospreiding te bevorderen en de 
multifunctionele rol te ontwikkelen. 

(2) Het bevorderen van kwaliteitsvolle productiemethodes die milieu-, diervriendelijk en 
sociaal verantwoord zijn. 

(3) De versnelde ontwikkeling van verbrede activiteiten, biologische landbouw en van de 
markt van hoeveproducten. 
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(4) Het inschakelen van land- en tuinbouwers in de natuurontwikkeling binnen de 
agrarische structuur en daarbuiten binnen vooraf afgebakende gebieden. 

Binnen dit kader wordt de mogelijkheid uitgewerkt voor het afsluiten van lijn- en vlakvormige 
beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid in het kader van natuurontwikkeling. 
(5) Verder uitbouwen van een duurzaam bosbouwbeleid. 
(6) Bevordering van de economische betekenis van de Vlaamse plattelandsgebieden 

door diversificatie van de plattelandseconomie. 
(7) De bevordering van de medegebruikfunctie van de plattelandsgebieden voor de 

Vlaamse samenleving. 
(8) De bevordering van de leefbaarheid van de plattelandskernen. 
(9) Integratie van kwetsbare bewonersgroepen op het Vlaamse platteland in de 

ontwikkelingen op het platteland. 
(10) Omschakelen naar duurzaam waterbeheer. 
In dit laatste punt worden volgende operationele doelstellingen vooropgezet: 

tegengaan van erosie door brongerichte maatregelen in de landbouwbedrijfsvoering met 
o.a. de aanleg van bufferstoken; 
uitbouw van duurzaam waterbeheer d.w.z. verdroging voorkomen en herstellen 
ondermeer door middel van waterconservering; 
rationeel watergebruik aanmoedigen met economisch voordeel voor de gebruiker en 
duurzaam beheer van de watervoorraden. 

11.2.2 Nationaal, gewestelijk en regionaal niveau 

11.2.2.1 Dec-reet op de Ruimtelijke Ordening 

Het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S., 
08/06/99) is in werking getreden op 1/05/2000. Het decreet vervangt de vroegere 
stedenbouwwet van 1962 die in Vlaanderen gecoördineerd werd bij decreet van 22/1 0/96. 
Het nieuwe decreet bevat een grondige hervorming van het plannenstelsel: er wordt op de 
drie bestuursniveaus (gewest, provincie en gemeente) gewerkt worden met zowel ru imtelijke 
structuurplannen als ruimtelijke uitvoeringsplannen. De laatste zullen de huidige plannen van 
aanleg (gewestplannen, APA's en SPA's) vervangen. Qua rechtskracht zullen ze er ook niet 
veel van verschillen: ze bevatten bindende stedenbouwkundige voorschriften en vormen het 
juridisch bindend beoordelingskader voor het verlenen van bouw- en 
verkavelingsvergunningen. 
Een goede tachtig procent van het studiegebied heeft volgens het huidige gewestplan een 
bestemming agrarisch gebied of groengebied. 
66,1 % (975,7 ha) van het studiegebied heeft een agrarische bestemming, waarvan 256.8 ha 
agrarisch gebied, 194.8 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 126.2 ha agrarisch 
gebied met ecologisch belang, 397.9 ha valleigebied of agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde. Zones bestemd als groengebied (bosgebied, groengebied, 
natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat) maken 14,7 
% (217,2 ha) van het studiegebied uit. Woongebieden, zones voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, recreatiegebieden en 
parkgebieden maken allemaal minder dan 1 % uit. 

Het Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen vergunning 
nodig is (14 april 2000), bepaalt onder meer dat volgende handelingen niet 
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vergunningsplichtig zijn, voor zover ze niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden uitgevoerd 
worden: 

het verharden of het vervangen van de bestaande verharding op de rijweg; 
waterbeheersingswerken die niet zonder gevaar of schade kunnen worden uitgesteld, 
zoals het doorbreken, verstevigen of herstellen van dijken. 

Ruimtelijk kwetsbare gebieden zijn de groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, 
bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of 
belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote éénheden natuur, grote éénheden 
natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, aangeduid op de plannen van 
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden de gewestplannen 
momenteel systematisch herzien met het oog op bijkomend 38.000 ha af te bakenen 
natuurgebied en 1 0.000 ha bosuitbreidingsgebied. 
Kaart 4 geeft de grondbestemmingen voor het Durmegebied volgens het huidige gewestplan 
weer. 

11.2.2.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RVS) kreeg een wettelijke basis in het Decreet van 
24/07/1996 houdende de ruimtelijke planning , en vervolgens in het decreet van 15/05/1999. 
Hierin zijn de bepalingen vervat m.b.t. ruimtelijke structuurplannen en de daarmee 
corresponderende verordeningen. Tevens bevat het een overgangsregeling m.b.t. de 
bestaande gemeentelijke structuurplannen. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft het integratiekader aan waarbinnen de 
verschillende sectoren (stedelijk gebied, buitengebied, economische centra, verkeers- en 
vervoersinfrastructuur) zich ruimtelijk verder kunnen ontwikkelen. De ruimtelijke structuur van 
het buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, de 
nederzettingsstructuur en de infrastructuur. 

De natuurlijke structuur dient volgens het RSV te worden afgebakend en ontwikkeld. Deze 
natuurlijke structuur wordt omschreven als een samenhangend geheel van rivier- en 
beekvalleien, natuurgebieden, boscomplexen en andere gebieden waar de voor natuur 
structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen. Aanvullend hierop staat de 
ecologische infrastructuur gevormd door vlak-, lijn- en puntvormige elementen , door 
geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden. Bijgevolg bestaat de natuurlijke 
structuur uit gebieden waar de natuurfunctie in verschillende gradaties aanwezig is (b.v. als 
hoofd-, neven- of basisfunctie) . Om deze structuur goed te laten functioneren moeten 
voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, waarbij deze 
voldoende worden gebufferd tegen externe invloeden en met elkaar verbonden worden. 
De voorstellen van afbakening van gewenste natuur- en bosstructuur (GNBS) worden 
opgemaakt op het Instituut voor Natuurbehoud in nauwe samenwerking met het Instituut 
voor Bosbouw en Wildbeheer, afd. Natuur en Bos en Groen. De coördinerende instantie is 
AROHM-Afd. Ruimtelijke planning. Deze kaart geeft op een gedetailleerde en goed 
onderbouwde wijze een ruimtelijk gedifferentieerde lange termijn visie weer voor natuur en 
bos in Vlaanderen. Dit document moet na afweging met de gewenste agrarische structuur 
leiden tot een evenwichtige inrichting en beheer van het buitengebied via de afbakening van 
het Vlaams Ecologisch netwerk (VEN en IVON). Het moet ook toelaten dat weloverwogen 
prioriteiten kunnen worden vastgelegd voor de uitbreiding van het areaal planologisch 
beschermd natuurgebied met 38.000 ha en het areaal bos met 1 0.000 ha. Op Vlaams niveau 
worden het VEN en de verwevingsgebieden binnen het IVON afgebakend. 
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Op provinciaal niveau worden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan de 
natuurverbindingsgebieden en de ecologische structuur (natuur- en bosgebieden die niet tot 
het VEN behoren) van bovenlokaal belang aangeduid. De gedetailleerde afbakening van 
deze gebieden vormt een onderdeel van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
In deze verbindingsgebieden stelt de provincie volgende doelstellingen voorop: 

natuurverbindingsgebieden zijn gericht op het versterken van de bestaande 
natuurwaarden met het oog op hun verbindingsfunctie; 
de natuurfunctie wordt bepaald door kleine landschapselementen en kleinere 
natuurgebieden als verbinding ; 
de natuurfunctie dient verbeterd te worden door de ontwikkeling (naast herstel en 
behoud) van de kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden die de 
verbinding realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in 
ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden (de uitbouw van een netwerk van KLE's); 
de uitbreiding van bossen en het behoud van de open ruimte; 
het garanderen van de basismilieukwaliteit 

Bij de aanduiding van de ecologische infrastructuur zullen deze gebieden worden 
geselecteerd die gemeentegrensoverschrijdend zijn of bovenlokale invloed uitoefenen. Dit 
laatste doet zich onder andere voor wanneer een bepaald type landschappelijk en natuurlijk 
element zeldzaam is of de mate waarin het zich op een bepaalde plaats ontwikkeld heeft, 
zeldzaam is. Andere voorbeelden zijn planmatig ontworpen landschappen die door hun 
aangelegde natuurlijke elementen sterk herkenbaar zijn en een structuurbepalende invloed 
uitoefenen, zoals ontginningspatronen of dijken en houtwallen. Het kan ook zijn dat het 
netwerk van natuurlijke en landschappelijke elementen op een bepaalde plaats een zo hoge 
ecologische kwaliteit heeft, dat een grote natuurlijke rijkdom in het gebied kan voorkomen. 
Typische voorbeelden hiervan zijn de kleinere onbevaarbare waterlopen van tweede 
categorie, spoorwegbeddingen, kanaal bermen, belangrijke waterpartijen, .... 
Ten slotte dient de provincie het VEN dat zal afgebakend worden door het Vlaams Gewest te 
verfijnen op provinciaal niveau. 

11.2.2.3 Wet op de ruilverkaveling 

De Wet 22 juli 1970 werd voor het Vlaamse Gewest gewijzigd en aangevuld door de Wet 11 
augustus 1978. Het was de bedoeling om van ruilvverkaveling een proces van globale 
landinrichting te maken, waar alle betrokken partijen aan zouden meewerken. De echte 
aanzet kwam evenwel pas met het Decreet 21 december 1988 (De Pue et al. 2002). 
Ruilverkaveling van versnipperde en verspreid liggende gronden heeft een betere 
economische uitbating tot doel. Het kan gepaard gaan met de aanleg en verbetering van 
wegen, met waterbeheersingswerken, grondverbeteringswerken (drooglegging, bevloeiing, 
effening, ontginning), werken voor water- en elekticiteitsvoorzieningen, werken voor 
landschapszorg en met andere maatregelen voor landinrichting. 
Een belangrijk deel van het studiegebied gelegen tussen Sint-Anna en het Weymeerbroek 
wordt ingenomen door de ruilverkaveling van Hamme (aanvang 1997 en inmiddels 
uitgevoerd). Naar het zuiden toe reikt die ver over de grens van het studiegebied tot in 
Grambergen (kaart 5). 
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11.2.2.4 Het Decreet op het Natuurbehoud 

11.2.2.4.1 Algemeen 

Het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu van 27/10/97 (B.S. 
1 0/01 /98) werd gewijzigd door het decreet van 19/07/02, waardoor ondermeer het 
oorspronkelijk decreet beter werd afgestemd op de Europese richtlijnen. 

Dit decreet is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de 
natuur en het natuurlijk milieu, alsook op de handhaving of het herstel van de daartoe 
vereiste milieukwaliteit Het decreet berust op het 'stand-still'-beginsel zowel naar kwaliteit als 
naar kwantiteit van de natuur, het principe van "de vervuiler betaalt", de zorgplicht, het 
voorkomingbeginsel, het beginsel van voorkeur voor brongerichte maatregelen en het 
integratiebeginseL Daarnaast streeft het een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak 
na. 
Om de 5 jaar dient een natuurbeleidsplan te worden opgesteld dat in wezen een 
uitvoeringsplan is, opgedeeld in 5 deelplannen: 

(1) gebiedsgericht met invulling van VEN en IVON en de te nemen acties; 
(2) doelstellingen en maatregelen in relatie met natuurdoeltypen; 
(3) behoud van soorten; 
(4) doelgroepenbeleid; 
(5) ondersteuning van provinciale en lokale overheden. 

11.2.2.4.2 Het "VegetatiewijzigingsbesluiVKieine landschapselementen" 
en het Bermbesluit 

Het "wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen" (Vegetatiewijzigingsbesluit van 
23/07/98, B.S. 1 0/01/1998 en de omzendbrief LNW/98/01, B.S. 17/02/1999), is in bepaalde 
gevallen verboden of onderhevig aan een 'natuurvergunning'. Wijzigingen zijn verboden in 
holle wegen, graften, bronnen, historisch permanent grasland (gedefinieerd volgens het 
Natuurdecreet) poelen, vennen, heiden, moerassen, waterrijke gebieden en duinvegetaties, 
gelegen in groen-, park-, buffer- en bosgebieden. Wel bestaan er uitzonderingsbepalingen op 
deze regel, bv. in het kader van beheerplannen van AMINAL-Afd. Natuur of bij 
landinrichtingsprojecten. Tevens kunnen individuele afwijkingen toegestaan worden door de 
bevoegde Minister. 

Een natuurvergunning is verplicht in Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en Ramsargebieden; 
beschermde duingebieden (Duinendecreet) en in gebieden met gewestplanbestemmingen 
zoals natuur-, bos-, park- en buffergebied, natuurontwikkelingsgebieden , agrarische 
gebieden met ecologische waarde (valleigebied) en landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied bij : 

wijzigingen van vegetaties (h istorische permanente graslanden, struwelen, loofbossen, 
rnoerasvegetaties, heide, sl ikken en schorre, duin vegetaties, hoogstamboomgaarden) en 
kleine landschapselementen (o.a. houtkanten, heggen, bermvegetaties, holle wegen, 
bronnen, graften, met inbegrip van perceelsbegroeiingen en sloten); 
uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen of waterlopen 
(kaart 6). 

Het "Bermbesluit" (B.S. 02/1 0/84) werd in het kader van de Wet op Natuurbehoud van 
12/07/73 (B.S. 11 /09/73) genomen en regelt het beheer van de taluds langs wegen, 
waterlopen en spoorwegen, waarvan het beheer toebehoort aan publiekrechtelijke 
rechtspersonen. 
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Volgende maatregelen zijn van toepassing op bermen die beheerd worden door 
publiekrechterlijke rechtspersonen tenzij in een ontheffing anders door het bermbeheerplan 
aangegeven wordt: 

- verbod gebruik biociden; 
- eerste maaibeurt na 15/6; 
- tweede maaibeurt na 15/9; 
- maaisel verwijderen binnen de 1 0 dagen. 

11.2.2.4.3 VEN en IVON in uitvoering van het Natuurdecreet 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd geheel van 
gebieden van de open ruimte, waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt 
gevoerd en waarin natuur de hoofdfunctie is. Het VEN heeft een reglementair karakter. Het 
VEN omvat Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 

Binnen het VEN gelden volgende voorschriften: 
- het gebruik van meststoffen wordt geregeld overeenkomstig het Meststoffendecreet, 

de bestaande ontheffingen blijven van kracht; 
behoudens individuele of algemene ontheffing is het verboden: pesticiden te 
gebruiken, de vegetatie, kleine landschapselementen, het bodemreliëf, de structuur 
van waterlopen of het waterpeil te wijzigen. Het blijft wel mogel ijk om de bestaande 
drainage en irrigatiesystemen en de waterlopen te onderhouden; 
het integratiebeginsel bepaalt dat het toebrengen van zowel 'vermijdbare' als 
'onvermijdbare of onherstelbare' schade verboden is; 
voor bossen gelegen binnen het VEN moet een bosbeheerplan worden opgesteld, 
volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer; 
de overheid heeft het 'recht van voorkoop' op gronden en gebouwen gelegen in het 
VEN. 

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; 
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. 

De Vlaamse Regering bepaalt de projecten, plannen of activiteiten waarvoor de 
initiatiefnemer of de beheerder van de waterloop in samenwerking met het IN hydrologische 
studies moet maken met inbegrip van ecologische impactstudies, met het oog op 
effectgerichte maatregelen en het afstemmen van invloeden op bestaande en potentiële 
natuurelementen. 

De Vlaamse Regering bakent binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van het 
Natuurbehoudsdecreet een effectief te realiseren oppervlakte van 125.000 ha af, en zorgt 
voor de totstandkoming van natuurrichtplannen hiervoor. 
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Voor elk gebied binnen het VEN moet er immers een natuurrichtplan opgesteld worden 
waarin volgende onderdelen vervat moeten zijn: 

de uitwerking van de doelstellingen van het VEN; 
eventueel een perimeter waarin het recht van voorkoop wordt uitgeoefend; 
verstrenging van de bemestingsnormen in functie van de aanwezige natuurwaarden, in 
de gebiedscategorieën: valleigebieden, ecologisch waardevolle agrarische gebieden en 
Vogelrichtlijngebieden, natuurgebieden of natuurgebieden met wetenschappelijke waarde 
die een enclave vormen binnen Vlaamse of erkende natuurreservaten conform het 
Natuurbehoudsdecreet; 
eventueel een aantal ontheffingen van verbodsbepalingen. 

Het afbakeningsplan kan ten allen tijde herzien worden. Het in herziening gestelde plan blijft 
geldig tot het herziene plan definitief in werking treedt (Stryckers 2002) . 

Kaart 7 toont de afbakening van het ontwerp VEN 1 ste fase. 

Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) is een geheel van gebieden 
waarin de administratieve overheid binnen haar bevoegdheden maatregelen dient te nemen 
om de bestaande natuur te beschermen en te ontwikkelen, met o.m. het behoud van een 
voor de natuurwaarde gunstige waterhuishouding, en voor het behoud en herstel van voor 
de natuur gunstige structuurkenmerken van de waterlopen, zonder disproportionele gevolgen 
voor de overige functies in het gebied. Het IVON wordt aangewezen om de natuurgebieden 
van het VEN zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Buiten het 
respecteren van de algemene principes en het verbod op het toebrengen van 'vermijdbare' 
schade, gelden binnen het IVON geen verbodsbepalingen. 
De administratieve overheid kan stimulerende maatregelen nemen ter bevordering van de 
biologische diversiteit. Verwerving en beheerovereenkomsten zijn de belangrijkste middelen. 
Binnen het IVON is natuur nevengeschikt aan andere functies en activiteiten. Het IVON 
bestaat uit natuurverwevings- (NVWG) en natuurverbindingsgebieden. 

Natuurverwevingsgebieden zijn aaneengesloten gebieden waar de functie natuur 
nevengeschikt is aan de andere functies die binnen het gebied voorkomen. Ze zijn 
gekenmerkt door de aanwezigheid van hoge natuurwaarden. Een duurzame instandhouding 
van specifieke ecotopen kan worden bereikt door het handhaven van het 'stand-still' principe, 
en het instandhouden en herstellen van structuurkenmerken van waterlopen, 
waterhuishouding, reliëf en bodem. 
Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die ongeacht hun oppervlakte van belang zijn voor 
de migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of natuurreservaten 
en die strook- of lijnvormig zijn met een aaneenschakeling van kleine landschapselementen. 
De natuurfunctie is er ondergeschikt is aan andere functies. 
Deze natuurfunctie kan verbeteren en toenemen door ontwikkeling van die elementen om 
verbindingen te realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in 
ontwikkeling en verwevingsgebieden. 

Het Natuurbehoudsdecreet (1 0/01 /1998) voorziet als operationele doelstellingen dat binnen 
5 jaar na de inwerkingtreding ervan 150.000 ha natuurverwevingsgebied afgebakend moet 
zijn. Ze draagt zorg voor de totstandkoming van de natuurrichtplannen binnen 1 0 jaar na de 
inwerkingtreding van het decreet (Struyckers 2002). 

De realisatie van deze "natuurlijke structuur" geeft concrete invulling aan de Europese 
regelgeving inzake aanduiding van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden om een Europees 
ecologisch netwerk 'Natura 2000' uit te bouwen. 
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11.2.2.4.4 Natuurreservaten 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen de Vlaamse natuurreservaten, de erkende 
reservaten en de (nog) niet erkende reservaten (kaart 8). In het eerste geval kunnen de 
terreinen die het Vlaams gewest in eigendom of huur heeft en die van belang zijn voor het 
behoud en de ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu, door de Vlaamse Regering 
aangewezen worden als Vlaams natuurreservaat. In het tweede geval kan een erkenning als 
natuurreservaat aangevraagd worden op verzoek van de eigenaar en/of degene die het 
gebruiksrecht heeft, als beiden toestemmen, of van de beheerder, als de eigenaar hiermee 
instemt (De Pue et al. 2002) . Er geldt een verbod om werken uit te voeren die de bronnen en 
het hydrografisch net kunnen wijzigen of om het waterpeil te wijzigen en op een kunstmatige 
wijze water te lozen. Deze verbodsbepalingen gelden niet bij uitvoering van een 
natuurbeheerplan. 

11.2.2.4.4.1 Vlaamse reservaten 

De Schorren van de Durme. 
Dit gebied van ongeveer 22 ha omvat een eerder verruigd schor met omvangrijke 
struweelopslag (foto 1) (Vanallemeersch et al. in prep.). 

Molsbergen. 
Dit gebied van ongeveer 9 ha omvat een enclave in het Molsbroek en bestaat grotendeels uit 
gefixeerde stuifzanden (rivierduin) met volgende ecotopen: schraalgrasland, naaldbos, 
berkenbos in ontwikkeling, vijvers en stuifduinrelict (Coppens 1999). 

11.2.2.4.4.2 Erkende reservaten 

Het Molsbroek (vzw Durme). 
Het betreft een gebied van ongeveer 80 ha gelegen te Lokeren langs de linkeroever van de 
Durme. Het reservaat wordt begrensd, enerzijds door een gedeelte van de Durmedijk en 
anderzijds door een 31 00 m lange geasfalteerde dijk. Dit reservaat is een mozaïek van 
diverse biotopen zoals ondiepe sloten, bomenrijen en houtwallen, rietvelden, droge 
graslanden, hooilanden, ruigten, elzenbroekbos en een diepe vijver. Hiermee gepaard treffen 
we een mozaïek van plantengemeenschappen aan, gaande van watervegetaties tot echte 
landvegetaties, met alle mogelijke tussenstadia. Het huidige gebied is in 1964 bedijkt met het 
oog op een inrichting als potpolder. Het is eigenlijk een restant van een oud moerasgebied 
dat naderhand door menselijke ingrepen werd omgevormd tot hooigraslanden, graasweiden 
en enkele akkers (toestand tot 1962). Het gebied is van groot ornithologisch belang 
(Anonymus 1992). 

De Rietsnijderij (vzw Natuurpunt). 
Dit is een bijna 1 ha groot natuurreservaat gelegen te Waasmunster. Het perceel maakt deel 
uit van de zoetwaterschorren aan de Durme. De schorren van de Durme werden vroeger 
extensief beheerd als hooi- en grasland, maar kwamen later in onbruik waardoor ze snel 
evolueerden naar riet- en wilgenstruweeL Tussen de uitersten van rietvelden met talrijke 
Spindotterbloemen enerzijds en wilgen anderzijds vinden we rietvelden met veel 
ruigtekruiden (Brandnetel, Harig wilgenroosje, Haagwinde, Kleefkruid, Grote klit) en 
rietvelden met verspreid staande wilgen. 
De rietvegetatie vormt het broedterrein van typische rietvogels zoals Snor, Rietzanger, 
Bosrietzanger, Kleine karekiet en Blauwborst Voor verschillende vogelsoorten zijn de 
rietvelden van groot belang als doortrek- en jaaggebied. Verder werden ook zeldzame vogels 
zoals Roerdomp, Purperreiger en Kwak aangetroffen en fungeren de schorren als 
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slaapplaats voor soorten zoals Boerenzwaluw, Gele kwikstaart, Grauwe gors en Rietgors 
(Anonymus 1985). 

De Durmemeersen (vzw Durme). 
Het gaat momenteel om een 15-tal verspreid gelegen percelen te Zele, Hamme en 
Waasmunster, die samen een oppervlakte van ongeveer 16 ha beslaan (foto 2}. De 
perimeter waarin dit reservaat wordt uitgebouwd is een aaneengesloten gebied tussen de 
Waasmunsterbrug en de E17 brug over de Durme. Het zijn voornamelijk waardevolle 
vochtige soortenrijke hooilandpercelen, veelal omgeven door sloten en met interessant 
microreliëf, maar ook weilanden, poelen en schorrelicten. Ze hebben een hoge botanische 
en faunistische waarde (Anonymus 1997). 

Cuestazoom, bronbosjes, Sombeekse Meersen (vzw Durme). 
Het reservaat (1 ,5 ha) bestaat uit enkele percelen gelegen tegen de spoorwegberm in 
Potpolder I te Waasmunster. Het beheer wordt er afgestemd op de ontwikkeling van een 
kwelminnende elzenbroekvegetatie. Er is een rijke kruidlaag aanwezig met o.a. 
Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Goudveil , Muskuskruid en Gele dovenetel (Anonymus 
1998). 

11.2.2.4.4.3 (Nog) niet erkende natuurreservaten of (nog) niet aangewezen Vlaamse 
natuurreservaten 

De Rotten (vzw Durme). 
Deze percelen vochtig weiland met wilgen (1 ha) liggen in het Klein Broek te Elversele (foto 
3). 

De Oude Durme (AMINAL-Afd. Natuur, vzw Durme). 
In het Weymeerbroek heeft AMINAL-Afd. Natuur momenteel +1- 42 ha in eigendom. Dit 
gebied bestaat voor 9,5 ha uit een opgespoten gedeelte van de bedding van de oude Durme 
ter hoogte van Waasmunster en herbergt een grote ecotopendiversiteit (broekbos, riet- en 
hooiland, waterplas) . Het overige gedeelte bestaat uit graslanden en relicten van 
zeggevegetaties (Anonymus 1998). 

De Moerasput (vzw Durme). 
Dit reservaat (3,5 ha) te Waasmunster langsheen de linkeroever van de Durme bevindt zich 
op een opgespoten terrein met een vijver, hooiland, ruigte en wilgenbroekbos. De lage en 
onregelmatige waterstand gaf aanleiding tot een toenemende verlanding en verminderd 
watervogelbestand, waardoor uitgravingswerken moesten plaatsvinden. 

Ten Rieland (vzw Durme). 
Dit reservaat stelt een bloemenrijk hooiland (0,5 ha) voor met talrijke kleine greppels waar 
het eeuwenoud maaibeheer zonder bemesting nog steeds wordt verdergezet (vzw Durme 
1993a). 

11.2.2.5 Ecologisch impulsgebied 

De Ecologische Impulsgebieden omvatten vijf gebieden in Vlaanderen met een grote 
ecologische waarde, die planologisch in belangrijke mate een groene bestemming hebben. 
Ze hadden tot doel in elk van de gebieden meer impulsen te geven voor het gebiedsgericht 
natuurbeleid. De impuls bestond erin dat vanuit de sector natuur een aanzet gegeven werd 
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om tot een geïntegreerd gebiedsgericht beleid en beheer te komen, die de overige instanties 
zou stimuleren en overtuigen om zich hierbij aan te sluiten (Meire et al. 1995). 
Na aankondiging in 1992 ging het Ecologisch Impulsgebied Schelde-Dender-Durme in 
november 1993 effectief van start. De aanduiding ervan is niet gekoppeld aan een specifieke 
wetgeving en heeft geen directe wetsgevolgen. Het gebruik van de term "ecologisch 
impulsgebied" heeft momenteel een uitdovend karakter en liep in feite vooruit op de 
implementatie van het Decreet Natuurbehoud (Vlaams Ecologisch Netwerk). 

De doelstellingen van het Ecologisch Impulsgebied Schelde-Dender-Durme zijn (Meire et al. 
1995): 
1. het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden in het Schelde-estuarium om zo te 

komen tot een duurzaam functionerend ecosysteem; 
2. het uitwerken van een gebiedsgericht natuurbeleid; 
3. het uitwerken van een "Herstelplan Schelde" waarin een strategie voor 

natuurontwikkeling en -herstel wordt geformuleerd, gebaseerd op de inzich ten van 
integraal waterbeheer en rekening houdend met andere belangen in het gebied, waarbij 
veiligheid primeert; 

4. de overige instanties stimuleren en overtuigen om het geïntegreerd beleid ten aanzien 
van het Schelde-estuarium te helpen realiseren. 

Deze doelstellingen vormden de aanzet voor een "Operationeel programma" dat op 29/11 /94 
aan de Minister werd voorgelegd. Het programma bestond uit: 
1. uitbouwen van Staatsnatuurreservaten-verwerven van gronden; 
2. beheer van natuurterreinen en het afsluiten van beheersovereenkomsten in 

landbouwgebieden; 
3. natuurontwikkeling, natuurbeheer en natuurtechnische milieubouw; 
4. natuureducatie en sensibilisatie. 

11.2.2.6 Decreet op de milieubeleidovereenkomsten 

In het decreet van 15/06/1994 worden de gemeenten aangezet om actief bij te dragen aan 
een duurzaam milieu- en natuurbeleid. Convenanten worden opgesteld in ruil voor subsidies, 
met als doel milieuverontreiniging te voorkomen, de gevolgen ervan te beperken of weg te 
nemen en een doelmatig milieubeheer te bevorderen. In de Durmevallei werd door alle 
gemeenten een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) opgemaakt. 

11.2.2.7 Landschappendecreet 

11.2.2.7.1 Bescherming van landschappen 

Het Decreet betreffende de landschapszorg (16/04/1996, gewijzigd op 08/12/2000, 
21/12/2001 en 19/07/2002) regelt de bescherming van landschappen en de instandhouding , 
het herstel en het beheer van de in het Vlaamse Gewest gelegen beschermde 
landschappen. 

Een landschap is een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van 
bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang 
het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen (De Pue 
et al. 2002). Een landschap dat van algemeen belang is wegens zijn 
natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde, kan worden 
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beschermd met inbegrip van een overgangszone die deze waarden van het landschap 
ondersteunt. 
Onder dit beschermingsstatuut vallen ook de 'h istorische permanente graslanden'. Een 
historisch permanent grasland wordt gedefinieerd als een grasland gekenmerkt door het 
langdurig gebruik als graasweide, hooiland, wisselweide ofwel met cultuurhistorische waarde 
ofwel met een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu meestal 
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van greppels, sloten, poelen, een uitgesproken 
microreliëf en kwelzones. Scheuren van een dergelijk grasland kan door deze bepaling 
worden verboden. 
De eigenaars, pachtwethouders, opstalhouders en vruchtgebruikers van een voorlopig of 
definitief berschermd landschap zijn verplicht door de nodige onderhouds- en 
instandhoudings het in goede staat te houden, niet te ontsieren of te beschadigen. Hieronder 
vallen o.a. : 

het instandhouden van houtige begroeiingen; 
het onderhouden en instandhouden van lijn- en puntvormige kleine 
landschapselementen zoals, poelen, houtkanten, houtwallen, bomen, bomenrijen 
en hagen; 
het onderhouden en instandhouden van grasland, schraalland en heide; 
het onderhouden en instandhouden van aarden wallen , dijken, waterpartijen 
grachten en greppels voor zover deze bepalend zijn voor de waarden van het 
landschap. 

Beschermde landschappen in de Durmevallei zijn (kaart 9) : 
Durmeschorren nabij de Meulendijk te Waasmunster; 
Het Molsbroek met de ingesloten enclave "het Eekhout" te Lokeren ; 
"De schorren van de Durme" te Hamme. 

11.2.2.7.2 Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

Het decreet tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten dateert van 
03/03/1976. 
Een stads- of dorpsgezicht wordt gedefinieerd als een groepering van één of meer 
monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen zoals o.m. 
beplantingen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, die omwille van haar 
artistieke, wetenschappelijke of andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang is. 
Voorbeelden hiervan zijn marktpleinen, dorpspleinen, straten, steegjes, poortjes, 
binnenhoven en -pleinen enz. die een typisch karakter bewaard hebben en als dusdanig tot 
de wezenlijke eigenschappen behoren, die het specifieke uitzicht en de leefsfeer van een 
stad of gemeente mee bepalen. 
Een monument is een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide, dat 
van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, 
volkskundige, industrieel- archeologische of andere sociaal-culturele waarde (De Pue et al. 
2002) . 
In het studiegebied en grenzend daaraan komen volgende monumenten en stads- en 
dorpsgezichten voor (kaart 9): 

Site gevormd door kasteel Blauwendael met park te Waasmunster (Dorpzicht) ; 
Sint Rochuskerk met haar omgeving te Sombeke (Waasmunster) (Dorpzicht); 
Mira-brug over de Durme te Hamme (Monument). 

11.2.2.7.3 Erfgoedlandschappen 

Als belangrijk beleidsdocument werd in opdracht van AROHM-Afd. Monumenten en 
Landschappen, de landschapsatlas opgesteld (2001 ), om aan de behoefte te voldoen van 
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een inventarisatie van het landschappelijk erfgoed als basis voor het beleid. De 
landschapsatlas werd op wetenschappelijke basis met éénduidige criteria opgemaakt op 
schaal 1/50.000. "De atlas van de relicten van de traditionele landschappen" kadert in een 
ruimer landschapsinventarisatieproject. Hierbij komt het landschap niet alleen aan bod als 
erfgoed, maar ook als complexe, ruimtelijke structuur en als leefruimte (Hofkens & Roesens 
2001 ). 
Er werd een overzicht gegeven van de relictzones van de traditionele landschappen voor het 
hele Vlaamse Gewest. 
Relicten van ons cultureel erfgoed werden in kaart gebracht (kaart 1 0) . Ze werden in 
verschillende categorieën ingedeeld, voornamelijk op basis van hun ruimtelijke dimensie. 
Volgende begrippen werden gedefinieerd (Hofkens & Roesens 2001, mond. med. Vanmaele 
AROHM 2001 ): 

Relictzones zijn gebieden van wisselende oppervlakte waarin de landschappelijke 
structuren van bewoning, wegen, kavels of perceelsbeplanting van de traditionele 
landschappen op een herkenbare manier bewaard zijn gebleven . 
Het zijn zones waar de historisch gegroeide landschapsstructuur tot op vandaag 
herkenbaar is gebleven. Ze zijn bijgevolg rijk aan erfgoedwaarden en bezitten een 
relatief hoge landschappelijke gaafheid. 
Ankerplaatsen zijn waardevolle landschappen waar complexen bewaard zijn van 
verschillende erfgoedelementen die een genetische samenhang vertonen, d.w.z. 
ofwel én een ensemble vormen én gaaf zijn én representatief zijn ofwel uniek zijn. 
Dit zijn de landschappen van Vlaams belang die, vooral vanuit fysisch
geografisch, cultuurhistorisch en esthetisch gezichtspunt, beschermenswaardig 
zijn. 
Lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager 
zijn van een cultuurhistorische betekenis. 
Puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving. 

Binnen het studiegebied werden er drie ankerplaatsen aangeduid (Hofkens & Roesens 2001, 
mond. med. Vanmaele AROHM 2001 ): 
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De Oude Durmearm en Sombeke, gaande ongeveer van aan de Oude 
Durmearm tot aan de Mirabrug . 
De schorren zijn één van de weinig overblijvende zoetwatergetijdengebieden in 
Oost-Vlaanderen. De Rietsnijderij is een klein natuurreservaat op een breed 
aangeslibd zoetwaterschor langs de Durme. Er werd Riet versneden en verwerkt 
tot rietmatten. 
De structuur van het kasteeldomein en de dries van Sombeke is herkenbaar op 
Ferraris en is in onbebouwde toestand, omgeven door een identieke 
wegenstructuur, bewaard gebleven. 
De schorren van de Durme. de Bunt en monding van de Durme in de Schelde. 
van aan de Mirabrug tot aan de monding . 
De vorm van het schorgebied en de omgevende meander zijn perfect 
waarneembaar sinds Ferraris (ca. 1775). De weg die het schorlandschap van het 
natuurreservaat Schorren van de Durme in het zuiden begrenst, is identiek ten 
tijde van Ferraris. Het grachtennetwerk in het gebied is echter niet meer terug te 
vinden op recentere kaarten. 
De Bunt vormt een plassenrijk en bebost geheel. De oude plassen zijn 
overbl ijfselen van de vroegere uitveningen in het gebied. Ze zijn vrijwel allemaal 
in gebruik als privévisvijver, evenals de recent uitgegraven stukken. 
Het Molsbroek. 
Er zijn verschillende archeologische en palynologische vondsten in het gebied. 
Het grondgebruik t.o.v. Ferraris, nl. een meersengebied, is lange tijd ongewijzigd 
gebleven. Er is geen bebouwing in het gebied. In 1964 werd er omwille van de 
plannen van een potpolder een ringdijk rond het gebied aangelegd. Later is het 
een natuurreservaat geworden. 
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11.2.2.8 Bosdecreet 

Het bosdecreet (Decreet "13/06/ "1990, gewijzigd op "18/05/"1999, B.S. 23/07/99) regelt in 
principe het beheer van alle bossen van het Vlaams Gewest en erkent en regelt de 
verschillende bosfuncties. In "1999 werd er een grondige herziening van het bosdecreet 
doorgevoerd. 
De grote krachtlijnen van deze vernieuwing betreffen: 

de notie van 'multifunctioneel' bosbeheer wordt vervangen door 'duurzaam' 
bosbeheer, waarvan de Vlaamse Regering de criteria nog dient vast te leggen. 
Het bos kan gelijktijdig verschillende functies vervullen: economische, sociale, 
educatieve, wetenschappelijke, ecologische, organismenbeschermende en 
milieubeschermende functies ; 
de organisatie van bosbeheerders in bosgroepen, met het oog op het voeren van 
rationeler en duurzaam bosbeheer; 
de verbetering van de bosbouwpraktijk via een erkenningsregeling en een grotere 
responsabilisering van de sector zelf; 
het herdefiniëren van de ecologische functie, in het algemeen en voor de 
bosreservaten in het bijzonder. Dit impliceert het bevorderen van de autochtone 
boom- of struiksoorten, het stimuleren van de uit zichzelf functionerende 
processen, het bevorderen van een gevarieerde bosstructuur, door o.m. 
ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid na te streven en te streven naar een 
voldoende aanwezigheid van oude bomen en van dood hout, een gepast beheer 
van alle natuurelementen en van alle landschapsecologisch en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen, het behoud of het herstel van de natuurlijke 
waterhuishouding, het beheer gericht op het tegengaan van alle nadelige externe 
beïnvloeding en het beheer t.b.v. het behoud, de ontwikkeling of herstel van de 
biologische diversiteit, van populaties van zeldzame (onder)soorten en t.b.v. de 
instandhouding, de ontwikkeling of het herstel van natuurlijke of deels natuurlijke 
habitats of ecosystemen; 
In het beheerplan wordt er steeds aangegeven hoe en in welke mate de 
ecologische functie aan bod komt. 
de organisatie van het bosbeheer, waarbij lokale besturen een grotere 
verantwoordelijkheid krijgen m.b.t. geïsoleerde bossen; 
een op het algemeen principe van toegankelijkheid van bossen gesteunde 
toegangsregeling; 
een verbetering van de handhaving, met o.a. de invoering van de mogelijkheid 
van het stilleggen van illegale werken. 

Daarnaast werd er een volledige regeling inzake erkende parken ingevoerd, daar 
waar parken in principe vroeger buiten de bosregeling vielen. 

11.2.2.9 Het Decreet tot bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen 

Het decreet tot bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen van 
23/0"1/"199"1 (B.S. 28/02/"199"1) (laatste wijziging 21 /01 /03 B.S. 07/02/03), werd in 1999 
grondig gewijzigd in het kader van het MAP-11 (tweede MestActiePian, 11 /05/99). Het decreet 
heeft tot doel het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen te beschermen. Het 
bepaalt o.a. de bemestingsnormen en -voorwaarden en de heffingen die betaald moeten 
worden. Verder regelt het decreet ook de inventarisatie van de productie en het vervoer en 
de afzet van meststoffen. 
Concreet betekent dit dat de verontreiniging door nitraten uit de percelen cultuurgrond zowel 
in grond- als in oppervlaktewater beperkt moeten worden tot maximum 50 mg nitraat/I. Het 
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nitraatresidu in de cultuurgrond mag dan tot een diepte van 0,90 m, in de periode 1 oktober 
tot 15 november, maximaal 90 kg N/ha bedragen. 

In het studiegebied gelden verscherpte bemestingsnormen in volgende zones: 

- Kwetsbare zones ecologisch waardevolle gebieden: 
Met als doelstelling het behoud en de versterking van natuurwaarden werden er kwetsbare 
zones afgebakend op cultuurgronden in ecologische waardevolle gebieden, zijnde 
valleigebieden, agrarische gebieden met bijzondere waarde en ecologische waardevolle 
agrarische gebieden, bosgebieden, Habitat- of Vogelrichtlijngebieden. In deze gebieden 
worden er 2 GVE (grootvee-éénheden) per hectare op jaarbasis toegelaten. Op graslanden 
met één van volgende kenmerken (hp*, hpr*, hpr+da, hr) op de Biologische 
Waarderingskaart wordt er een aanvulling van 1 00 kg N/ha uit chemische meststoffen 
toegelaten. Indien de percelen niet begraasd, zijn wordt er 170 kg N/ha uit dierlijke mest en 
een aanvulling met 1 00 kg N uit chemische meststoffen toegelaten. Deze verstrenging geldt 
echter niet voor huiskavels. 

- Kwetsbare zones natuur: 
Met als doelstelling het behoud en de versterking van natuurwaarden werden er kwetsbare 
zones afgebakend op cultuurgronden natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, 
natuurreservaten. In deze gebieden geldt normaal gezien nulbemesting. Dit houdt in dat elke 
vorm van bemesting zoals drijfmest, stalmest, kunstmest, compost, etc. verboden is, enkel 
kan bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing, waarbij 2 grootvee-eenheden 
(1 GVE = 1 volwassen rund of paard of 5 schapen) per hectare op jaarbasis worden 
toegelaten (behalve in de periode tussen 1 juli tot 15 september). Ontheffing hiervan kan 
voor landbouwbedrijven met de status "gezinsveeteeltbedrijf" en voor huiskavels; dit betekent 
dat er wel nog bemest mag worden maar met maximum toegestane hoeveelheden (art. 
15§8). Intermediair geldt de bepaling dat twee grootvee-eenheden per hectare per jaar 
toegelaten wordt en ook maximum 100 kg anorganische mest. 

Voor alle zones binnen de groenlaag en geelgroenlaag van de gewestplanbestemmingen 
(ongeveer 70% van het studiegebied) gelden normaal gezien bemestingsbeperkingen. 

11.2.2.10 Bodemsaneringsdecreet 

Het bodemsaneringdecreet (22/02/95, B.S. 29/04/95) beoogt een wettelijk kader tot stand te 
brengen dat moet toelaten de beslissingen inzake bodemsanering op systematische wijze te 
treffen, de prefinanciering daarvan te verzekeren en de kosten ervan te verhalen. Om dit te 
bewerkstelligen voorziet het decreet in een regeling voor de identificatie van verontreinigde 
gronden, een register van verontreinigde gronden, een regeling voor nieuwe en voor 
historische bodemverontreiniging en een bijzondere regeling voor de overdracht van 
gronden. Het decreet kent hierbij belangrijke bevoegdheden toe aan OVAM. 

Het decreet werd nader uitgewerkt door het Besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 
1996 en van 4 maart 1997 tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
bodemsanering (VLAREBO) B.S. 27/03/96 en 25/03/99. 

Onder 'bodemverontreiniging' verstaat het decreet de aanwezigheid van stoffen en 
organismen, veroorzaakt door menselijke activiteiten, op of in de bodem of opstallen (bv. 
oude verontreinigde fabrieksgebouwen), die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of 
onrechtstreekse wijze nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. 
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Onder 'bodem' verstaat het decreet het vaste deel van de aarde met inbegrip van het 
grondwater en de andere bestanddelen en organismen die er zich in bevinden, ook 
onderwaterbodems behoren hiertoe. 

11.2.2.10.1 Waterbodem in de waterloop 

• De waterlopenbeheerder heeft geen onderzoeks- of meldingsplicht: hij heeft geen 
wettelijke verplichting om periodiek een oriënterend (water)bodemonderzoek uit te voeren. 
Deze verplichting is enkel geldend voor de in de lijst opgenomen activiteiten en 
inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Indien waterbodemonderzoek 
wordt verricht, dan geldt voor de waterlopenbeheerder geen enkele verplichting deze 
resultaten vrijwillig te melden aan de OVAM. Opname in het register van de verontreinigde 
gronden kan dus enkel gebeuren wanneer de waterlopenbeheerder in het kader van 
behoorlijk bestuur, een melding doet bij de OVAM van de aangetroffen verontreiniging of 
wanneer derden onderzoeksresultaten overmaken aan de OVAM. Dit geldt ook voor alle 
andere oppervlaktewateren (vijvers, grachten, ... ). 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe en historische verontreiniging: 
Indien uit onderzoek blijkt dat sprake is van een nieuwe verontreiniging, dient te 
worden gesaneerd van zodra de bodemsaneringnormen worden overschreden . 
Zolang de (water)bodem zich in de waterloop bevindt, zijn de normen van het 
VLAREBO echter niet van toepassing. In het bodemsaneringdecreet is echter 
voorzien dat van zodra een bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt 
(te bepalen op basis van een risico-evaluatie), de saneringsplichtige dient over te 
gaan tot sanering zonder vooraf door de OVAM in gebreke gesteld te worden. 
In geval van historische verontreiniging dient enkel te worden gesaneerd indien uit 
het oriënterend onderzoek blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn voor een 
ernstige bedreiging en nadien uit het beschrijvend onderzoek dat er werkelijk een 
ernstige bedreiging uitgaat van de verontreiniging. 

• Wanneer de waterbodem zich in de waterloop bevindt, is de waterlopenbeheerder als 
eigenaar van de bedding steeds de saneringsplichtige (tenzij hij het statuut van 
onschuldige eigenaar kan verwerven, wat niet evident is). Enkel in het geval kan worden 
aangetoond dat de verontreiniging historisch is en de waterlopenbeheerder geen fout 
heeft begaan, is hij niet de saneringsaansprakelijke. Dit betekent dat de 
waterlopenbeheerder de aansprakelijke moet opsporen indien hij de kosten voor de 
sanering op de aansprakelijke wil verhalen. Dit zal slechts in een zeer beperkt aantal 
gevallen mogelijk zijn: bv. wanneer waterbodem verontreinigd werd door een accidentele 
lozing of een éénduidige puntlozing van industriële aard. 

Samengevat kan dus gesteld worden dat voor de waterbodem in de waterloop: 
- geen verplichting bestaat tot periodiek oriënterend onderzoek of meldingsplicht; 
- saneringsplicht bestaat wanneer waterbodemverontreiniging een ernstige bedreiging 

vormt. 

Het Vlaams Gewest denkt evenwel aan een wijziging van het bodemsaneringdecreet waarbij 
een periodieke onderzoeksplicht zou worden ingevoerd voor waterbodems, alsook een 
saneringsplicht wanneer er sprake is van een ernstige bedreiging. 
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11.2.2 .1 0.2 Ruimingsspecie 

Wanneer bij het uitvoeren van ruimingwerken specie op de oever wordt gedeponeerd, is het 
bodemsaneringdecreet en het VLAREBO op deze specie van toepassing. Hierbij moet men 
vermijden dat door deponeren van specie op de oever de concentraties aan 
verontreinigende parameters de bodemsaneringnormen van de aanpalende oever zouden 
overschrijden. Zoniet wordt nieuwe verontreiniging gecreëerd en is men verplicht te saneren. 
Voorafgaande analyses van de waterbodem zijn dus vereist. Als maximaal toelaatbare grens 
voor verontreinigende parameters wordt best 80 % van de bodemsaneringnormen type 11 
gehanteerd. Boven deze waarde worden de gronden immers opgenomen in het register van 
de verontreinigde gronden. Dit kan problemen opleveren bij de overdracht van gronden. De 
analyseresultaten moeten dus worden getoetst aan de bodemsaneringnormen type 11 van de 
aanpalende oever om het risico te kunnen uitsluiten dat door het deponeren van de specie 
nieuwe verontreiniging wordt gecreëerd of opname in het register van verontreinigde 
gronden noodzakelijk wordt. 

11.2.2.1 0.3 Afvalstoffendecreet en VLAREA 

Ruimingsspecie wordt in de afvalstoffenwetgeving aanzien voor een afvalstof. Onder 
bepaalde voorwaarden kan deze atvalstof echter als secundaire grondstof voor hergebruik in 
aanmerking komen. 
Bij het uitvoeren van ruimingwerken wordt de ruimingsspecie in de regel op de aanpalende 
oever gedeponeerd. Daardoor wordt de specie gebruikt als bodem. 
Afhankelijk van het bestemmingstype van het gebied waar de specie terecht komt, geldt in 
het VLAREA een andere regeling. 

Ruimingsspecie kan echter, indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, ook als 
bouwstof gebruikt worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik als 
vormgegeven bouwstof (bv. de kleifractie van ruimingsspecie die verwerkt wordt in 
bakstenen) en niet-vormgegeven bouwstof (bv. in dijklichamen). Het gebruik is onderhevig 
aan normen vastgelegd in VLAREA; daarnaast moet men ook nagaan of de waterbodem 
toegepast in of als bouwstof aanleiding zou kunnen geven tot het uitlogen van 
verontreinigende stoffen. 

11.2.2.11 Decreet betreffende de waterkeringen 

Door het Decreet betreffende de waterkeringen (16/4/1996, gewijzigd op 28/6/2002, B.S. 
01 /08/02) werd de tederale Dijkenwet van 18/6/1979 verruimd van het Zeescheldebekken tot 
het gehele Vlaamse grondgebied. Dit decreet is er gekomen na de hoge waterstanden in de 
winters van 1993/1994 en 1994/1995. 
Het belangrijkste kenmerk van het decreet is de overheid in de mogelijkheid te stellen van 
snel te handelen: 
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er kunnen werken uitgevoerd worden 'bij hoogdringendheid' zonder dat er een 
onteigeningsprocedure dient gestart te worden ; 
het Vlaamse Gewest kan onteigenen voor alle noodzakelijke waterkeringswerken, 
het aanleggen of aanpassen van overstromings- en/of wachtbekkens en de 
bijhorende toegangswegen; 
het Vlaamse Gewest kan tevens onteigenen voor 'bijbehorende werken van 
natuurtechnische milieubouw en recreatie'. 
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11.2.2.12 De wet op Polders en op Wateringen 

Deze wet op Polders (03/06/57, B.S. 21/06/57) en de wet op Wateringen (05/07/56, B.S. 
05/08/56) bepalen de afbakening en de werking van het Polderbestuur, wat vooral ten 
dienste staat van het waterbeheer ten behoeve van de landbouw. In de Durmevallei zijn vier 
polderbesturen actief (Polder Durme Noord-West, Polder Durme Noord-Oost, Polder Durme 
Zuid-Oost, Polder tussen Schelde en Durme) (kaart 11 ). 
Op 2 april 1992 richtte AMINAL-Dienst Natuurbescherming, een rondschrijven naar alle 
besturen van de Polders en Wateringen aangaande de integratie van de 
natuurbehoudsdoelstellingen bij de werking van de besturen. 

Twee basisoverwegingen met daaruit voortvloeiend een aantal aanbevelingen worden 
hieronder aangehaald: 

Polders en Wateringen dienen de doelstellingen van integraal waterbeheer te 
integreren in hun beleid. Hierbij mag de waterhuishouding niet alleen op de 
landbouwvereisten gericht zijn, maar dient men ook reken ing te houden met de 
ecologische noden. Bomen, houtkanten en bermen langs waterlopen zijn van 
groot belang als landschappelijk herkenningspunt en belangrijke habitats voor 
dieren en planten. Ze dienen behouden en zonodig hersteld te worden. 
Ruimingswerken dienen bij voorkeur te worden uitgevoerd buiten het 
broedseizoen en op een zodanige wijze dat een zeker percentage waterplanten 
blijft behouden. 
Een aantal gebieden binnen de Polders en Wateringen zijn aangeduid als Habitat
en Vogelrichtlijngebied, waarbij deze gebieden hun landschappelijke en 
ecologische waarde dikwijls te danken hebben aan de aanwezigheid van natte 
bodems. Het behoud en het herstel van een voldoende hoge grondwatertafel is 
hierin belangrijk. 
Ruimingen in deze gebieden dienen de vegetatie zoveel mogelijk te ontzien (zo 
weinig mogelijk machinaal ruimen, ruiming tot een minimum beperken). Bij 
voorbereiding van belangrijke werken in de omgeving of binnen deze gebieden is 
het wenselijk te overleggen met de diensten van AMINAL. 

In het kader van het Strategisch project Integraal Waterbeheer, dat verdere invulling geeft 
aan de Europese kaderrichtlijn, zullen ook de Polders en Wateringen op een meer 
geïntegreerde manier gaan werken. Oplossingen voor problemen zoals slibproblematiek in 
relatie tot erosiebestrijding, wateroverlast en waterberging dienen aangepakt te worden op 
een integrale manier. Voorbeelden hiervan zijn b.v. het aanleggen van bufferstroken langs 
onbevaarbare waterlopen en het ruimen en uitbaggeren van waterlopen op een ecologisch 
en economisch optimale manier. Hierbij wordt ook gedacht aan een brongerichte aanpak via 
erosiebestrijding (De Baere 2000). De vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen vzw 
verklaarde zich akkoord met de basisprincipes binnen het Integraal Waterbeheer (Creemers 
1999). Het besluit van de Vlaamse Regering van 18/01 /02 (B.S. 25/04/02) houdende het 
toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of 
wateringen voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de 
procedure inzake subsidiëring van deze werken, vooziet dat polders en wateringen 
aanspraak kunnen maken op een subsidie voor het uitwerken van een 
waterhuishoudingsplan voor een subhydrografische zone. Dat waterhoudingsplan betekent 
een lokale visie voor het brongerichte lokaal waterbeheer. 
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11.2.2.13 Wetgeving over oevers 

Bij het uitvoeren van oeververdedigingen en aanpassingswerken moet rekening gehouden 
worden met een reeks wettelijke bepalingen. 

11.2.2.13.1 Vergunningsplicht 

Een stedebouwkundige vergunning is steeds verreist voor werken aan dijken en oevers. 
Enkel voor onbevaarbare waterlopen bepaalt de wetgeving dat er geen stedebouwkundige 
vergunning nodig is voor de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken (Besluit 
van de Vl. R. van 14/04/2000, gewijzigd op 26/04/2002). 
Voor noodzakelijke, dringende werken aan dijken en oevers, bij het intreden van schade 
waarbij overstromingsgevaar bestaat voor vergunde gebouwen, is er geen vergunning 
verreist. 

11.2.2.13.2 Grensafpalingen 

De wetgeving (Burgerlijk Wetboek, Hoofdstuk 11 , art. 556-563) stelt dat alle grond die in de 
waterloop (zowel bevaarbare als niet bevaarbare) verdwijnt en waarvoor water in de plaats 
komt, eigendom wordt van de staat. Andersom geldt eveneens namelijk indien er aanwas 
gebeurt door aanslibbing, behoort de grondaangroei toe aan de aanpalende grondeigenaar. 
Bij afkalving en verlies van land kan men binnen het jaar na de afkalving zijn eigendom terug 
eisen. Na één jaar vervalt de ontvankelijkheid van een dergelijke opeising . Het probleem in 
deze situaties is de bewijskracht. 

11.2.2.14 Wet op de riviervisserij 

Deze wet (01 /07/1954, B.S. 29/07/54) is enkel van toepassing op de openbare viswaters en 
waterlopen waarvan het beheer is toevertrouwd aan het gewest. Voor particuliere viswaters 
en waterlopen waarvan de vis zich niet vrij kan bewegen tussen deze plaatsen en openbare 
waterlopen, gelden geen beperkingen . 
In deze openbare viswaters mag iedereen vissen die een door de overheid afgeleverde 
vergunning (visverlof) in zijn bezit heeft. 
De wetgeving regelt tevens het tijdstip, de viswijze en het gebruik van vistuigen. Tijdens de 
paaitijd (algemeen van 16 april tot 31 mei) is vissen verboden op de meeste soorten vis en 
kreeften. Voor een aantal soorten zoals zalmachtigen, Barbeel, Snoek en Paling geldt een 
andere regeling . Ook bepotingen zonder toestemming van de daartoe bevoegde overheid is 
verboden. Tussen 1 juni en 15 juli geldt er een visverbod in bepaalde door de Afd. Bos en 
Groen aangeduide zones; tussen 1 oktober en 15 april geldt ook een visverbod ter 
bescherming van paaiende en pas uitgezette vis op de door de afdeling afgezette zones. 
Verder geldt o.m. een visverbod vanop bruggen, in de omgeving stuwen en wanneer een 
abnormaal laag waterpeil in de openbare viswateren wordt vastgesteld. 
Er geldt een compleet vangstverbod voor volgende soorten: Beekprik, Bermpje, Bittervoorn, 
Grote en Kleine modderkruiper, Kwabaal , Rivierdonderpad, Rivierprik, Steur, Zalm, Zeeforel 
en Zeeprik. In het kader van het Verdrag van Bern moeten hieraan Roofblei en Vetje worden 
toegevoegd. 
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11.2.2.15 Jachtdecreet 

Deze wetgeving (24/07/1991, B.S. 07/09/91) heeft op de eerste plaats de bedoeling van de 
belangen van landbouwers en jagers beter op elkaar af te stemmen. De filosofie vanuit dit 
decreet is dan ook ruimer dan de visie die vanuit natuurbehoudstandpunt wordt naar voor 
geschoven (enkel beheersjacht onder bepaalde voorwaarden). 

Dit decreet is enkel van toepassing op soorten die behoren tot het jachtwild (grof wild, 
kleinwild, waterwild en overig wild) waarvan voor sommige soorten die een beschermend 
statuut hebben de jacht' niet geopend is' (heropening blijft juridisch mogelijk) zoals Bunzing, 
Boommarter, Hermelijn, Steenmarter, Wezel. Ook voor een aantal vogelsoorten die werden 
opgenomen onder 'waterwild' en tevens opgenomen in het verdrag van Bonn 
(beschermende maatregelen) zoals Bokje, Goudplevier, Krakeend, Kuifeend, Kleine rietgans, 
Kolgans, Kuifeend, Pijlstaart, Rietgans, Toppereend, Waterhoen , Watersnip, Wintertaling en 
Zomertaling is de jacht 'niet geopend'. 

Verder voorziet het decreet de tijdstippen en plaatsen waar mag gejaagd worden en regelt 
het de mogelijkheid om wildbeheerseenheden op te richten. 

11.2.3 Andere projecten en/of instrumenten m.b.t. het beleidskader 

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van initiatieven, zowel internationaal als 
regionaal die aansluiting vinden bij de ecologische gebiedsvisie voor de Durme. 

11.2.3.1 De Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium (l TVS, 2001) 

In januari 1999 gaf de Technische Schelde Commissie (TSC) opdracht aan Rijkswaterstaat 
directie Zeeland (RWS Zeeland) en Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) om een 
Langetermijnvisie voor het hele Schelde-estuarium op te stellen. Drie functies, natuurlijkheid, 
veiligheid en toegankelijkheid staan centraal in deze visie. Drie ambtelijke 
projectwerkgroepen werkten, elk vanuit één van deze functies, aan één integrale visie voor 
de ontwikkeling van het estuarium op lange termijn. In het eindproduct komen deze drie 
functies herkenbaar naar voor maar tegelijkertijd wordt hun samenhang benadrukt. 
Op 18 januari 2001 werd de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium vastgelegd door 
de Technische Scheldecommissie. 
Het eindproduct omvatte een situatieschets korte termijn (2005), een streefbeeld 2030 en 
vier ontwikkelingsschetsen 2010. In de Situatieschets Korte Termijn wordt de situatie 
beschreven die in 2005 wordt verwacht. Daarvoor werd de toenmalige situatie als 
uitgangspunt genomen, aangevuld met de veranderingen die op korte termijn te verwachten 
waren als gevolg van reeds geplande maatregelen en het vastgestelde beleid. 
In het Streefbeeld 2030 worden de doelen verwoord die dan bereikt zouden moeten zijn. Dit 
Streefbeeld geeft de richting aan voor maatregelen die op korte en middellange termijn 
genomen worden. Om dit Streefbeeld te bereiken zijn op middellange termijn maatregelen · 
nodig. In een viertal Ontwikkelingsschetsen 2010 werden alternatieve routes aangegeven op 
weg naar het Streefbeeld. De Langetermijnvisie maakte nog geen keuze uit de 
ontwikkelingsschetsen. Gezamenlijk gaven ze de bandbreedte aan voor het beleid en beheer 
op middellange termijn. In de memoranda van Kallo (5 februari 2001) en van Vlissingen (4 
maart 2002) namen de regeringen van Vlaanderen en Nederland een gezamenlijk standpunt 
in over de Langetermijnvisie en werden de consequenties vastgelegd die daaraan 
verbonden zijn. 
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Voor de Ontwikke/ingsschets 2010 werd geen van de voorgestelde scenario gekozen, er 
moet een meer concrete ontwikkelingsschets 201 0 opgemaakt worden waarvoor het 
streefbeeld 2030 (fysieke kenmerken van het systeem behouden en samenhang van de drie 
pioritaire functies: veiligheid, natuurlijkheid, toegankelijkheid) richtinggevend moet zijn. AWZ 
en RWS moeten gezamenlijk deze ontwikkelingsschets opstellen. Vervolgens moeten alle 
potentiële activiteiten/projecten die deel uitmaken van ontwikkelingsschets 201 0 onderwerp 
zijn van een gezamenlijke STRATEGISCHE MER en MKBA (maatschappelijke kosten-baten 
analyse). Deze projecten moeten voor april 2003 voldoende geïdentificeerd zijn. Een aantal 
studieonderdelen voor MKBA en MER werden vooraf vastgelegd in de memoranda. Voor 
toegankelijkheid zijn dat drie diepgangsscenario's (nul-optie, 12,8 m en 13,1 0 m (met 12,5 % 
kielspeling tussen Vlissingen en Doel). Voor veiligheid tegen overstromingen zijn dat 
bijkomende GOG's en een oost-west verbinding tussen de Oostersehelde en de 
Westersehelde ter vervanging van de stormvloedkering te Oasterweel en om te anticiperen 
op de effecten van de algemene klimaatsverandering. Voor natuurlijkheid wordt een 
natuurontwikkelingsplan opgesteld voor het hele Schelde-estuarium. Ook dit is onderwerp 
van de MKBA en MER. Externe veiligheid (vervoer van gevaarlijke stoffen) vormt een 
specifiek onderdeel. Binnen deze onderdelen moet er aandacht zijn voor visserij en 
recreatie en een gemeenschappelijke zonering van de verschillende functies. Om deze 
taken uit te voeren werden een gezamenlijke ambtelijke projectorganisatie (PROSES) en een 
adviserend overleg Schelde ter ondersteuning ingesteld. 
Op 4 maart 2004 moeten MKBA en MER rond zijn, daarna volgt de politieke besluitvorming 
volgt binnen de 9 maanden. Regionale overheden en maatschappelijke 
belangenorganisaties zijn institutioneel betrokken in de projectbegeleiding en bij de 
besluitvorming. 
In 2030 moeten beslissingen van bestuursorganen gebaseerd zijn op de resultaten van een 
gezamenlijk beheerd, reeds langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma. Daardoor 
kunnen ingrepen geëvalueerd worden en zonodig bijgesteld. Hiertoe wordt een specifiek 
gezamenlijk monitoring- en onderzoeksprogramma uitgebouwd.' 

11.2.3.2 De Internationale Commissie ter Bescherming van de Schelde 
(I CBS) 

In 1994 ondertekenden de regeringen van Frankrijk, het Waalse, Vlaamse en Brusselse 
Hoofdstedelijke gewest en Nederland het verdrag inzake de bescherming van de Schelde 
(verdrag van Charleville-Mezières van 26/04/96). De commissie werd in 1998 formeel 
geïnstalleerd en heeft tot taak de samenwerking tussen de landen en gewesten formeel op 
gang te brengen. De commissie stelde het Schelde Actie Programma (SAP) op dat een 
waterkwaliteitsverbetering en het vermijden van toekomstige verontreinigingen beoogt via 
gegevensverzameling- en uitwisseling en het uitwerken van actieprogramma's. 

11.2.3.3 Grenzeloze Schelde 

Grenzeloze Schelde is een internationaal samenwerkingsverband van milieuverenigingen en 
betrokken instanties uit België, Nederland en Frankrijk opgericht in 1992. Vooral overleg en 
coördinatie tussen de verschillende landen en gewesten in het kader van integraal 
waterbeheer voor de Schelde en haar bijrivieren staan centraal. De belangrijkste actiepunten 
zijn het verbeteren van de waterkwaliteit en de bescherming en het herstellen van oevers en 
natuurgebieden. Daarnaast besteedt de vereniging ook aandacht aan het duurzaam beheer 
van water als grondstof voor de drinkwaterproductie. 
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11.2.3.4 Actualisatie van het Sigmaplan (2001) 

Om de bevolking en de infrastructuur tegen overstromingen te beschermen werden in het 
verleden waterbeheersingsplannen zoals het SIGMAPLAN opgesteld en uitgevoerd. De 
graad van bescherming werd afgeleid uit historische wassen/hoogwaters. De doelstelling 
was dat een tij gekeerd moet worden met kans op voorkomen van 1 % per eeuw, of anders 
uitgedrukt 1/10.000 jaar. In de 'nieuwe veiligheidsbenadering"' van het geactualiseerde 
SIGMAPLAN is het uitgangspunt dat overstromingen niet altijd kunnen vermeden worden. Er 
wordt een gedifferentieerde bescherming tegen overstromingen nagestreefd. De opdracht 
van de waterbeheerder wordt nu de onvermijdbare overstromingen dermate onder controle 
te brengen dat zij een minimale schade veroorzaken. Dit principe is de basis van een 
zogenaamde risicobenadering . Maatschappelijke kosten en baten van alternatieve 
oplossingen worden afgewogen. Naarmate de gevolgen van een overstroming groter zijn, 
moet de kans van voorkomen van deze overstroming dalen. Anderzijds kan 
waterbeheersingsinfrastructuur in gebieden waar de gevolgen van een overstroming minder 
ernstig zijn lichter gedimensioneerd worden. Het meest optimale scenario bestaat er in dat er 
ruimte aan de rivier wordt teruggegeven om het veiligheidsniveau substantieel te verhogen. 
Deze ruimte dient om water te bergen, zodat de vloedgolf afgetopt wordt en het wassende 
water vertraagd doorgegeven wordt aan de rivier . Ruimte voor de rivier kan ontstaan door 
ontpoldering, het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden, en zo mogelijk de 
realisatie van een doorsteek tussen de Westersehelde en de Oosterschelde. In combinatie 
met maatregelen in de vallei om de afvoer van het neerslagwater te bufferen zou deze ruimte 
aan het estuarium de veerkracht teruggeven om de extreme waterstanden te bergen die 
veroorzaakt worden door stormvloeden in combinatie met perioden van uitzonderlijk hoge 
neerslag. 

De Vlaamse regering nam op 19 juli 2002 acte van het geactualiseerde Sigmaplan en 
gelaste de minister van openbare werken om deze voor te leggen aan het Vlaams 
Parlement. Een multidisciplinaire ambtelijke werkgroep werd opgericht voor de inhoudelijke 
sturing van het project en een MKBA wordt gepland. Maximale inpassing in de doelstellingen 
van de L TVS en koppeling aan andere functies van het estuarium zijn een essentieel 
onderdeel van dit plan . 
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11.3 Historische Durme 

In de 138 eeuw is de Durme reeds een getijdenrivier. De getijdenwerking en de 
overstromingen zorgden door de aanvoer van slibsedimenten voor het ontstaan van rijke 
slikken, schorren en meersen in de oorspronkelijke winterbedding. In die periode werden ook 
de eerste dijken opgeworpen, die bescherming moesten bieden tegen hoge waterstanden en 
landwinning mogelijk maakten, waardoor een smal buitendijks gedeelte met slikken en 
schorren ontstond en een binnendijks gedeelte met hooilanden en hooiweiden als 
grondgebruik (Van Uytfanghe 1979). 
De Durme heeft door de eeuwen heen talrijke natuurlijke en kunstmatige wijzigingen 
ondergaan in haar loop. Tijdens de middeleeuwen was zij ook veel langer dan nu en was zij 
sterker vertakt. Vermoedelijk mondde de Durme tot ca. 1241 nog verder stroomafwaarts te 
Temse in de Schelde uit. Een deel dat toen tot de Durme behoorde (Historische Durme), is 
nu een deel van de getijdenschelde. Doordat de Schelde spontaan haar bedding verlegde, 
werd een deel van de Durme, die toen bij Temse in de Schelde uitmondde, afgetapt (Mys et 
al. 1983). Voor het eerst werd er in 1648 melding gemaakt van een driehoekig eiland 
(Luizenbosch) dat de monding van de Durme in twee afzonderlijke armen verdeelde (Van 
Uytfanghe 1979). Na een langdurige betwisting tussen Hamme en Tielrode werd het 
uiteindelijk rond 1830 bij Tielrode ingedijkt (mond. med. Vanmaele AROHM 2001 ). 
Wanneer men refereert aan de de Ferrariskaarten (1772-1779) was de Durme op het einde 
van de 188 eeuw een sterk kronkelende tot meanderende rivier. Aan weerszijden van de loop 
waren er brede stroken moerassige weiden. Deze stelden de overstroombare binnendijkse 
graslanden voor, die gekenmerkt werden door een netwerk van leigrachten. Het best 
ontwikkeld waren ze tussen Waasmunster en Tielrode met een stroomvlakte die ca. 1 ,25 km 
breed was. 
Het hydrografisch bekken strekte zich uit tot in West-Vlaanderen (Tielt) waar de bovenloop 
gevormd werd door de Hoogkale en de Poeke-Neerkale. Na de samenvloeiing in 
Vinderhoute, ontstond er stroomafwaarts ter hoogte van Mendonk een opsplitsing, waarbij de 
Moervaart zich in twee armen splitste met als noordelijke arm de Moervaart en als zuidelijke 
arm de Zuidlede. Ter hoogte van Daknam, vloeiden beide armen weer samen om het 
ontstaan te geven aan de Durme (Van Eetvelde 1995). 
De getijdenrivier bracht een dynamiek met zich mee waarbij de holle oevers voortdurend 
aangevreten werden, terwijl de bolle oevers steeds verder aangroeiden. Aan de holle zijde 
verhinderden paal- en vlechtwerk verder grondverlies, terwijl de aanslibbing aan de bolle 
zijde ingedijkt werd (Van Uytfanghe 1979). 
De werking van sluizen zorgde op veel plaatsen binnen het gebied voor een afwatering 
onder invloed van het getij van en naar de weiden en meersen in de Durmevallei. 

Het graven van de Sassevaart in de periode 1547-1562, de aanleg van het kanaal Gent
Brugge (afgewerkt in 1625), maar vooral het uitgraven van het latere kanaal Gent-Terneuzen 
omstreeks 1825, beroofden de Durme van haar toen reeds geringe bovendebiet en lag aan 
de basis van de latere verzandings- en overstromingsproblematiek. Dit werd nog verergerd 
door de latere rechttrekkingen, zoals de rechttrekking aan de Sombeekse Meersen in 1931 
(De Beleyr & Ruelens 1987), waardoor de Schelde het slib ver stroomopwaarts de Durme 
kon instuwen. Vanaf 1921 trad er op de Durme een acute verzanding op. De verzanding was 
te wijten aan verschillende oorzaken: 

- verhogingen van de waterstanden in de Schelde 
- het uitzonderlijke droge jaar 1921. Het debiet van de Durme was toen praktisch nul, 
met als gevolg dat er wel vloedtoevoer was, maar geen ebafvoer. Het vloeddebiet 
heeft enorme hoeveelheden zand en slib kunnen afzetten, wat een verhoging van de 
rivierbedding en hogere hoog- en laagwaterstanden tot gevolg had (Quintyn 1945). 

Sinds 1900 onderging de Durme een aantal belangrijke rechttrekkingen. In 1934 werd de 
Durme omwille van de scheepvaart en als bescherming tegen wateroverlast ten oosten van 
Waasmunster rechtgetrokken waardoor vele meanders (de "Oude Durme" te Hamme) 
werden afgesneden en daarna werden opgevuld. Ook langs de rechteroever ter hoogte van 

54 Instituut voor Natuurbehoud 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme 



Waasmunster was er een kleine rechttrekking. De bedding verhoogde door verzanding, 
waardoor de polders alleen nog maar bij eb konden ontwateren door middel van sluizen. 
Uiteindelijk werd de Durme na 1967 als bevaarbare waterloop opgegeven (Nagels et al. 
1993). 
Door de rechttrekkingen en dijkaanleg gingen een aantal zoetwaterschorren verloren, maar 
globaal lijkt het schorareaal nagenoeg onveranderd (Meire et al. 1992). De aanleg van acht 
gecontroleerde overstromingsgebieden (potpolders) werd voorzien om de wateroverlast op 
te vangen. 
De meeste buitendijkse vloeiweiden zijn verdwenen in de jaren '50. Enkel het schor aan de 
Durmemonding vertoonde in de jaren '60 een duidelijke percellering met 
landbouwgebruiksporen. In de jaren '70 is geen enkel schor meer onder landbouwgebruik en 
er is vanaf dan sprake van een massale struikopslag (Vanallemeersch et al. in prep.). 
Tengevolge van de herhaalde wateroverlast werd in 1953 een eerste afdamming in de 
Durme gebouwd aan de Oude Brug te Lokeren, waardoor de rivier in twee delen opgesplitst 
werd en de finale verzanding begon. In 1963 werd een gesloten dijk aangelegd rondom een 
laag gelegen gebied om de toeslibbing van de Durme tegen te gaan. Dit gebied -het huidige 
Molsbroek-zou als spuikom gebruikt worden. 
In 1967 werd de dam verplaatst naar "Den Oever" en sinds 1973 bevindt de dam zich op de 
grens met Zele ter hoogte van de verbrandingsoven. Hierdoor vervielen de spuikomplannen. 
De afdammingen hadden een dubbel gevolg. Enerzijds ontstond er een toenemende 
verzanding van de benedenloop en anderzijds stegen de hoogwaterpeilen waardoor de 
dijken weer opgehoogd moesten worden en de potpolders onbruikbaar werden (Van 
Uytfanghe 1979). Dit had een weerslag op de vloeimeersen, dit zijn de binnendijks 
overstroomde graslandgebieden nabij rivieren. De overstroming gebeurde tijdens vloed, bij 
eb gebeurde de afwatering via een sluis (Vanallemeersch et al. 1996): Donkerput werd 
bevloeid tot 1970, Weymeerbroek tot begin jaren '60, Hof Ten Rijen tot ca. 1970, Wareslage 
en de Sombeekse Meersen tot 1991 (Bervoets & Vergauwen 1988). 
In de jaren '80 werd overgegaan tot de uitvoering van het Sigmaplan dat opgesteld werd 
naar aanleiding van de grote overstromingen van januari 1976 en dat tot doel had het 
Scheldebekken beter te beschermen tegen overstromingen . Het Sigmaplan voorzag voor de 
dijken langs de Durme een verhoging tot + 8 m T.A.W. (Pee et al. 1998). 
Nieuwe inzichten met betrekking tot de noodzaak voor "duurzame ontwikkeling" (o.a. de 
Conventie van Rio) en de multifunctionaliteit van waterlopen leidden ertoe dat op het niveau 
van de federale staat en het Vlaams Gewest het integraal waterbeheer meer en meer als 
basis voor het beleid naar voor werd geschoven. Het Sigmaplan kreeg een aantal 
ecologische bijsturingen op uitvoeringsniveau, als gevolg van een Algemene Milieu
Impactstudie (AMIS-045, Anonymus 1994). De ecologische waarde van het Schelde
estuarium werd beter onderkend en voor de nog resterende dijkwerken werden een aantal 
belangrijke aanpassingen voorgesteld (Kaart 12. AMIS-projecten). 
In het kader van het Natuurherstelplan Zeeschelde werd er een gebiedsvisie gevormd voor 
het gebied van de Schelde onder getijde-invloed. De AMIS-projecten zijn daarin ingepast. De 
Sigmaprojecten beogen een dijkverzwaring volgens het Sigmaprofiel, met uitbouw van de 
dijken naar landzijde. Ter hoogte van de Sombeekse Meersen zouden er een aantal 
uitwateringssluizen worden herbouwd zonder wijzig ing van de afvoercapaciteit 
De AMIS-projecten geven de werken aan waarvoor alternatieve dijklocaties mogelijk zijn 
(behalve voor het Molsbroek), waarbij een nieuwe bestemming wordt gegeven aan de aldus 
ontstane rivierwaarts gelegen gronden; eventueel kunnen hier ook 
dijkuitvoeringsalternatieven worden voorgesteld. Moesten alle voorstellen aanvaard worden 
dan zou er een overstromingsgebied ontstaan dat een dusdanige komberging zou hebben 
dat het debiet van de Durme vermoedelijk onvoldoende zou zijn om deze gebieden 
regelmatig te laten overstromen. Een waterbouwkundige studie is dan ook noodzakel ijk 
waarin de invloed van het uitbreiden van het potentieel overstromingsgebied van de Durme 
wordt nagegaan op het debiet en de te verwachten mate van overstroming van deze 
gebieden bij verschillende scenario's. Hieraan gekoppeld moet worden bestudeerd wat de 
vegetatieontwikkeling zou zijn bij de realisatie van deze verschillende scenario's, rekening 
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houdende met aanslibbing, overstromingsfrequentie en waterhuishouding in het algemeen 
(Hoffmann & Meire 1994). 
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11.4 Geomorfologie 

11.4.1 Algemeen 

De geologische formaties van het bekken van de Beneden-Schelde bestaan uit tertiaire en 
quartaire afzettingen. Onder de quartaire leemlaag zijn de mariene lagen van het Tertiair te 
vinden, die in lithologische samenstelling variëren van zand tot klei afhankelijk van de 
hoogteligging. Tijdens het Tertiair vonden een groot aantal transgressies en regressies 
plaats, die afwisselend zandige en kleiige lagen afzetten (Marechal & De Breuck 1972). De 
Durme stroomt in het oosten door de Formatie van Zeizate en in het westen door de 
Formatie van het Meetjesland (Figuur 2). 
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Figuur 2. Lithostratigrafische kaart (Van Dyck & Steyaert 1987) 
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Ten noorden en ten noordwesten van de Durme wordt de deklaag gevormd door de Formatie 
van de Rupel , die bestaat uit een onderlaag van de Zanden van Berg en een dikkere 
bovenlaag van de Klei van Boom. Onder het alluvium van de Durme liggen de fijne zanden 
van de Formatie van Tongeren (Goossens 1984). De Durme loopt langs de zuidwestelijke 
cuestaflank. Nabij de overgang naar het cuestagebied is de pleistocene deklaag 5 tot 1 0 
meter dik. De positie van de steilrand van de Wase cuesta wordt bepaald door het plaatselijk 
zandiger karakter en door de geringe dikte van de Boomse klei. De quartaire deklaag is hier 
zo dun dat de tertiaire klei- en zandlagen hier dagzomen. Overal waar deze kleilagen 
dagzomen, zijn er bronnen terug te vinden. Aan de rand van de Sombeekse meersen 
bevindt de bronnenlijn zich tussen de 8 en de 1 0 m hoogte. Het cuestafront van de Boomse 
klei vormt te Waasmunster de grens tussen het Land van Waas en de laaggelegen Durme
vallei aan de voet ervan. 
Het Quartair is gekenmerkt door afwisselende erosie- en accumulatiefasen veroorzaakt door 
de klimaatwisselingen van ijstijden en tussenijstijden. Deze afwisseling van insnijding en 
afzetting deed in de midden- en benedenloop van de rivieren terrassen ontstaan. Tijdens de 
ijstijden werd de Vlaamse vallei, waartoe het zuidelijk gedeelte van de alluviale vlakte van de 
Durme behoort, gevuld met grof eolisch materiaal, waardoor bovenop het tertiair substraat 
een dikke laag dekzand kwam te liggen. Ook door voortdurende afspoelingen van 
bodemmateriaal werd de Vlaamse vallei bijna volledig gevuld met zand en löss en kwam het 
tertiair substraat op nog grotere diepte te liggen. Op het einde van het Pleistoceen en het 
begin van het Holoceen werden de valleien voor de laatste keer intens uitgeschuurd. De 
Durme heeft zich toen langs de voet van de cuesta van de Rupeliaanse klei een weg naar 
Temse gebaand (Lefevre 1956). Aanvankelijk behoorden zowel de Kale, de Poeke en het 
Mandelbekken tot het systeem van de Durme. Ondanks de ontwikkeling van een vast tracé 
grepen er in de eerste periode nog wijzigingen plaats; meerdere meanders in het bochtig 
verloop van de rivier, werden afgesneden. Deze rivierarmen vormden sti lstaande plassen die 
geleidelijk verlandden en waarin de resten van micro-organismen en pollen accumuleerden. 
In de omgeving van het Molsbroek kunnen dergelijke rivierbeddingen nog worden 
teruggevonden (Thoen & Verbruggen 1986). 
Tijdens het Wurm-tardiglaciaal ontstonden onder invloed van westen- en zuidwestenwinden 
stuifzandruggen (rivierduinen en landduinen) langs de Schelde en de Durme, maar langs de 
Durme zijn de meeste daarvan afgegraven of geëffend. Binnen het studiegebied treffen we 
nog een zeer waardevol relict van een rivierduin aan, namelijk Molsbergen, in de enclave 
van het Molsbroek. Dit duingebied is het resultaat van eerder lokale zandverplaatsingen 
(Verbruggen 1971). 
Ten gevolge van de zeespiegelrijzing werden tijdens het Atlanticum (5.500-2.500 voor Chr.) 
de valleien van de Schelde en de Durme geleidelijk opgehoogd. In de valleien werd er 
slibhoudend zand neergezet zodat er zich rond de rivieren een alluviale vlakte kon vormen. 
Gedurende de periode van het Subatlanticum (vanaf 600 voor Chr.) werd de Durme 
geleidelijk een getijdenrivier. Door de ontbossing van de omliggende gebieden was de 
uitspoeling dermate groot dat de afzetting van klei in de valleien nog werd versterkt (De 
Beleyr 1982). 

11.4.2 Reliëf en bodem 

In het noorden wordt de alluviale vlakte van de Durme begrensd door het cuestafront van het 
Land van Waas en in het zuiden door het dekzandlandschap van de Vlaamse vallei, waarvan 
de alluviale vlakte deel uitmaakt. De Vlaamse Vallei is een laag gelegen gebied tussen 5-8 m 
in het noorden en tussen de 7-13 min het zuiden en zuidwesten (Desmet & Dernarest 1985). 
Er is een eigen microreliëf ontstaan door een afwisseling van oost-west gerichte depressies 
en ruggen met een hoogteverschil van 1-2 m (Van Dyck & Steyaert 1987). Het 10-30 m dikke 
quartaire zandpakket vormt de belangrijkste en bovendien zeer kwetsbare watervoerende 
laag, die dicht onder het maaiveld ligt. De ontwatering gebeurt via een stelsel van sloten en 
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beken naar de Schelde en de Durme. De zone tussen Zogge en Hoort vormt de 
waterscheiding tussen de Durmeen de Schelde. 
Het Land van Waas is een cuesta-landschap met een steil front in het zuiden ontstaan uit 
Rupeliaan klei. De topografie is gekenmerkt door een helling naar het noorden en een 
golvend microreliëf in het zuiden. Het cuestafront, de steile helling (5-6 %) naar het zuiden, 
watert via kleine beekjes af naar de Schelde en de Durme (Nagels et al. 1993). 
Het alluviale gebied is een vlak gebied dat meestal onder de 5 m ligt (gemiddeld + 3 m) om 
nog verder te dalen naar een peil van + 1 ,5 m in de omgeving van Tielrode. Verschillen in 
bodemtextuur van klei- en zandgronden liggen aan de basis van het microreliëf. De vroegere 
vloeimeersen vertonen microreliëfverschillen, waarbij sommige percelen tot 10 cm hoger of 
lager liggen dan verder gelegen percelen (Anonymus 1997). Zo zijn de gebieden die tegen 
de voet van de cuesta aanleunen lager gelegen dan de meer rivierwaarts gelegen gronden. 
De oorzaak is te vinden bij de inklinking van het veenpakket, dat hier zich heeft kunnen 
ontwikkelen (De Beleyr 1982). Bovendien is er een oeverwallen- en komgrondensysteem 
aanwezig in de percelen van de Sombeekse Meersen (mond. med. P. Durinck Econnection) . 
Het alluvium is van de rivier gescheiden door hoge kunstmatige dijken die vanaf de 13de 
eeuw gebouwd werden (Nagels et al. 1993). 
Vrijwel de hele alluviale vlakte wordt ingenomen door zware kleigronden en kleigronden; 
daarnaast treffen we ook hier en daar lichte zandleemgronden aan (kaart 13). 
De zandleemgronden zijn heel vaak uitgezavelde percelen met een vergraven karakter. 
Kleigronden hebben gedurende de winter hoge (grond)waterpeilen, waardoor ze niet 
geschikt zijn als akkergrond en gebruikt worden als hooiland (De Beleyr 1987). 
Ter hoogte van Hof Ten Rijen en het Molsbroek is er respectievelijk een landduin en een 
rivierduin bewaard. De bodemtextuur bestaat uit droge tot zeer droge zandgronden met vaak 
ook een humusarme bovengrond. 
Langs de rivier vinden we tientallen hectaren vergraven of opgehoogde terreinen. In het 
oosten zijn deze meestal ontstaan door turfwinningen, in het westen door zandwinning en in 
het middengebied door opspuitingen afkomstig van slibruimingen (Anonymus 1985). 
Laterale valleitjes hebben zich in de wanden van de Durmevallei uitgesneden en hebben 
deze wanden over een diepte van 5 tot 12 m uitgeschuurd (Snacken 1964). 
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11.5 Morfologie van de alluviale vlakte 

De vallei van de Durme heeft een asymmetrische vorm. Het noorden van de Durmevallei is 
smal en wordt begrensd door de steile hell ing van de Wase cuesta, terwijl het zuidelijke 
alluviale deel van de vallei zachthellend en breed tot zeer breed is. Deze dalasymmetrie is te 
wijten aan het dagzomen van de weerstandbiedende Boomse klei in het noorden en de 
zachte zanden in het zuiden. De jongste en dikste (klei)formaties zijn het dichtst bij de Durme 
gelegen (Snacken 1964). 
Een typisch kenmerk voor de getijdenrivier is de periodieke overstroming van de buitendijkse 
gebieden. Daarbij wordt sediment afgezet aan de binnenbocht van de meanders en 
afgevoerd aan de buitenbocht. Geleidelijke ophoping van sediment geeft aanleiding tot het 
ontstaan van zand- en kleiplaten, die bij laagtij boven water uitsteken, dit zijn de 
zogenaamde slikken. Op plaatsen waar de slikken zodanig opgehoogd zijn dat zij niet meer 
dagelijks onder water komen te staan begint permanente plantengroei en spreekt men van 
schorren. De oppervlakte slik/schor langs de Durme is eerder beperkt. 
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11.6 Hydrologie 

11.6.1 Hydrografie 

De Durme staat in open verbinding met de Schelde en behoort tot het bekken van de 
Beneden-Schelde (van Gent tot aan de Belgisch-Nederlandse grens). Het Durmebekken zelf 
bestaat uit de subbekkens van de Lede en de Durme en omvat een oppervlakte van 108 
km2

. De (tij)Durme heeft een westoostelijke stroomrichting en is 17 km lang. De afgesneden 
meander, de "Oude Durme" heeft een bijkomende lengte van 2,8 km. De Durme is de 
belangrijkste linkerbijrivier van de Zeeschelde en mondt in de Schelde uit ter hoogte van 
Hamme!Tielrode (Nagels et al. 1993). 
De afwatering van het Durmebekken is sterk gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke toestand. In 
1779 werd in het Sas van Gent door middel van balken een sas aangebracht waardoor de 
Durme een deel van haar opperwater verloor en het stelsel van de rivier een eerste maal 
grondig verstoord werd. De Durme is te Lokeren net opwaarts van het zuiveringsstation 
afgesloten door een dwarsdam. Daardoor vloeit het gedeelte stroomafwaarts van Lokeren af 
naar de Schelde en is nog onderhevig aan de getijden (tijDurme), terwijl het gedeelte 
stroomopwaarts Lokeren afvloeit naar de Moervaart (en uitmondt in het kanaal Gent
Terneuzen) en niet aan het getij onderhevig is. 
De rivier heeft een hoge vertakkingsgraad (kaart 14) en het vertakkingsstelsel is nog vrij 
natuurlijk (Nagels et al. 1993). Een aantal grotere beken die uitmonden in de Durme zijn de 
Lokerenbeek, Poldergote, Rodebeek, Beekstraatbeek en Zelebeek. Het netwerk van 
drainagegrachten is bijzonder dicht in de Durmevallei. Vele kleine perceelsgrachten, zijn 
verland en begroeid met o.a. Gele lis en Riet (De Beleyr 1987). 
Intensieve landbouw heeft er de afgelopen decennia echter toe geleid dat de meersen 
sterker gedraineerd werden door het inzetten van pompgemalen en het diep uitgraven van 
grachten, met het verdwijnen van typische vegetatie en afname van broedkansen voor 
steltlopers en weidevogels tot gevolg. 
Bovendien is door de sterke verzanding van de sluizen bevloeiing van de meersen vanuit de 
rivier sinds 1950 grotendeels uitgesloten. 

11.6.2 Stroomtype 

De Durme, stroomafwaarts Lokeren, is een getijdenrivier. Het is een zeer dynamisch 
ecosysteem, gekenmerkt door dagelijkse grote waterpeilfluctuaties en door zones die 
periodiek overstromen (slikken en schorren). 
Het verval van het Durmebekken is met gemiddeld 0,01 % zeer laag. Uitzonderingen met 
een hoger verval kunnen voorkomen op de steile hellingen van de Wase cuesta. Een 
belangrijk kenmerk van de rivier is haar onbeduidende bovendebiet 
De breedte van de rivier tussen de dijken varieert van 22 m te Lokeren (Oude Brug) over 86 
m te Waasmunsterbrug tot 120 m te Tielrode. Bij laagwater echter is de Durme veel smaller 
en is ze herleid tot een beek die verdwijnt tussen struikgewas en riet (Nagels et al. 1993). 
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11.6.3 Waterkwantiteit 

11.6.3.1 Waterpeilen en waterbeheer 

De waterbeweging in een rivier is bepalend voor het ecologisch functioneren ervan en de 
ontwikkeling van de structuur. De Durme kent dagelijks ongeveer tweemaal eb en tweemaal 
vloed. De Durme heeft omwille van de afdamming te Lokeren een zeer asymmetrische 
tijcurve: een volledige tijcurve bestaat uit drie uur vloed en negen uur eb. Het tijverschil 
bedraagt nabij de monding te Tielrode gemiddeld 5,14 men te Zele 0,72 m. Het gemiddeld 
hoogwater varieert tussen 5,52 m te Tielrode en 5,67 m te Waasmunster en het gemiddeld 
laagwater tussen 0,21 m te Tielrode en 4,84 m te Zele. Het springtij kent bij hoogwater 
gemiddeld de hoogste waterstand te Waasmunster met 6,12 m, terwijl bij laagwater de 
gemiddeld laagste waterstand gemeten wordt te Tielrode (0,09 m) (Figuur 3) (Ciaessens & 
Meyvis 1994). 
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Figuur 3. Tijcurven voor Zele, Hamme en Tielrode (jaargemiddelden 1981-1990) 

In de Durme monden een groot aantal beken gravitair uit via sluizen. Stroomopwaarts de 
brug van Waasmunster moet het water overgepompt worden. Door de verzanding echter 
worden vele slu izen geblokkeerd en is de beherende instantie vaak verplicht het water over 
te pompen (mond. med. Ir. P. Kerstens AWZ) (foto 4). Alleen voor het deel naar de Schelde 
toe kan de afwatering nog op natuurlijke wijze gebeuren doordat de getijden zorgen voor een 
voldoende lage waterstand. 
Vloedvolume en komberging zijn nauw aan elkaar gerelateerd. Natuurlijke of kunstmatige 
veranderingen in deze grootheden zijn bepalend voor de lange termijnontwikkel ing van 
estuaria en zeearmen. 

Het binnendijks gebied, de Durmemeersen en -broeken, hebben van oorsprong een vochtige 
bodem. Ze staan onder invloed van permanent grondwater, dat gedurende een groot deel 
van het jaar op geringe diepte onder het maaiveld staat en in de winter plaatselijk aan het 
oppervlak komt. Het gemiddeld maaiveld van de alluviale vlakte ligt beduidend lager dan de 
hoogwaterpeilen van de Durme (vzw Durme 1995). Tijdens de winterperiode en tijdens 
springtij kwamen deze gebieden veelal blank te staan. Buiten de vallei daarentegen ligt de 
grondwatertafel in de herfst op meer dan 125 cm diepte en in de zandruggen nog dieper 
(Van den Houten 1996). 
De meters die de afvoergegevens en debieten registreren zijn in onbruik geraakt door de 
aanslibbing. De rivierbeherende instantie AWZ is bezig met een manuele berekening van 
deze gegevens (mond. med. Ir. P. Kerstens AWZ 1999). 
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11.6.3.2 Overstromingsproblematiek en waterschaarste 

11.6.3.2.1 Overstrom i ngsproblematiek 

De overstromingsproblematiek is onlosmakelijk verbonden met de verzandingsproblematiek, 
i.e. bemoeilijkte afwatering en overstromingen zijn het gevolg van het laatstgenoemde 
probleem. 

Het aanleggen van dijken dichtbij de rivier heeft een strakke scheiding van rivier en 
overstromingsgebied tot gevolg gehad, waardoor de kombergingscapaciteit voor het 
Durmewater zeer sterk is afgenomen. Het Sigmaplan, opgesteld naar aanleiding van de 
stormvloed van 1976, voorziet in een verhoging van de dijken tot + 8 m TAW. De uitvoering 
van het Sigmaplan kan de ecologische waarde en het functioneren van het estuarien 
ecosysteem verder negatief beïnvloeden door het verlies van waardevolle biotopen. 
Anderzijds voorziet het Sigmaplan ook in de aanleg van gecontroleerde 
overstromingsgebieden met gereduceerd tij, die dan weer een kombergingsvergrotend effect 
hebben en een rol spelen in de slibhuishouding van de rivier (Mei re et al. 1997). 
Daarnaast heeft de verzanding van de Durme geleid tot een stijging van het waterpeil (Figuur 
4). Als gevolg hiervan liep in het verleden bij extreem hoge waterstanden een deel van de 
stad Lokeren onder water. Dit gebeurde vooral als springtij samenviel met een krachtige 
noordwestenwind. 
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Figuur 4. Tijcurven voor Daknam, Waasmunster, Tielrode (1888-1981) 

De bekendste overstromingen in de Durmestreek, naast talrijke plaatsel ijke dijkbreuken met 
vaak niet geringe schade aan huizen en landerijen, zijn die van 1936, 1953 en 1965-66 (Van 
Uytfanghe 1979). Na de overstroming van 1953 werd afwaarts Lokeren een dam gebouwd 
die de stad moest beschermen tegen wateroverlast vanuit de Durme bij stormtij, waardoor 
tevens de aanzanding van de loop in de binnenstad bijna tot nul herleid werd. De verdere 
aanzanding van het aan tij onderhevige deel van de rivier, afwaarts de dam, bracht de 
gravitaire lozingen in het gedrang. Als antwoord hierop werden op sommige plaatsen 
pompen geplaatst die bij hevige neerslag het grachtwater in de rivier pompen. Het 
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ontwateren van de vlakte gebeurt steeds moeizamer en er wordt steeds meer op 
aangedrongen om wachtbekkens te plaatsen langs de rivier. Kaart 15 geeft een overzicht 
weer van de van nature overstroombare gebieden (Aerts et al. 2000). 
Lange perioden van hevige neerslag die samenvallen met een stormtij zorgen voor een veel 
zwaardere belasting dan in een normaal regime en leiden ertoe dat de maximale 
bergingscapaciteit van de Durme snel bereikt wordt. Het hoogteverschil tussen eb en vloed is 
dan miniem, waardoor het naar de Durme afgevoerde oppervlaktewater niet meer in de rivier 
kan opgenomen worden. Door het groot aandeel aan verharde oppervlakken vermindert de 
indringing van het regenwater in de ondergrond. Het regenwater wordt onmiddellijk 
opgevangen in een rioleringsstelsel of in collectoren en rechtstreeks naar de rivier afgevoerd. 
Het water dat uiteindelijk in de rivier gepompt moet worden verhoogt op zijn beurt het 
waterpeil in de rivier. 

Om deze wateroverlast op te vangen werden er langsheen de Schelde en de Durme 
gecontroleerde overstromingsgebieden en potpolders aangelegd, welke bij extreem hoge 
waterstanden de bovenste laag van de watermassa tijdelijk opvangen en bufferen in 
gebieden langs de rivier. 
In 1938 werd aangevangen met de eerste werken, nl. potpolders 11 (Weymeerbroek) en V 
(Bulbierbroek). De ontwerpen voor de andere potpolders werden afgewerkt in 1941 
(Sombeekse Meersen (potpolder 1), Hof Ten Rijen (potpolder IV), gebied ten zuiden van de 
putten van Ham (potpolder VI) , gebied ten zuiden van het Molsbroek (potpolder VIl), 
Molsbroek (potpolder VIII). Voor potpolder 111 (landinwaarts het Weymeerbroek) werd van 
ontwerp en aanbouw afgezien). Midden jaren '40 waren de meersen in de potpolders nog in 
landbouwgebruik (Quintyn 1945). De aanwezigheid van de potpolders is de reden waarom er 
zich naast de dijken die langsheen de Durme zelf lopen, zowel op linker- als rechteroever 
nog verschillende ringdijken bevinden. Momenteel zijn zes van de acht potpolders niet meer 
in gebruik. Potpolder I is in ontwerpfase voor inrichting tot gecontroleerd 
overstromingsgebied en potpolder VIII is in principe nog overstroombaar, maar met een 
overstorthoogte van 7,50 m TAW (Pee et al. 1998). 

De laatste jaren wordt er door de Vlaamse overheid steeds meer, via integraal waterbeheer 
een duurzame ontwikkeling van de rivieren beoogd. 
De optie in de aanpassing van het Sigmaplan om te Oesterweel geen stormvloedkering te 
bouwen, brengt mee dat de veiligheid op een andere wijze dient verzekerd te worden. Het 
vergroten van de komberging van de Schelde en haar bijrivieren heeft een positief effect op 
de veiligheid en op het op diepte houden van de ebgeulen van de Schelde. De grote mate 
van beschikbaarheid van de valleigronden van de Durme maakt het mogelijk om dit gebied in 
te schakelen in de komberging van het ganse Scheldebekken. De combinatie van de aanleg 
van gecontroleerde overstromingsgebieden, het gebruik van het valleigebied als komberg ing, 
het herstel en het uitbreiden van het intergetijdengebied, het herinvoeren van een 
bovendebiet op de Durme en de herinvoering van de gravitaire lozing van verschillende 
zijbeken zal eveneens een vergrote wateraanvoer en -afvoer ten overstaan van de huidige 
situatie tot gevolg hebben. Sediment- en nutriënttransport van de vallei naar de rivier kan 
verminderd worden door de aanleg van bufferstroken in waterrijke gebieden en het 
toepassen van extensieve landbouwtechnieken. 
Tegelijkertijd wordt hier een unieke mogelijkheid geboden om in het Durrnabekken een 
grootschalig natuurontwikkelingsproject te creëren, waarin ruimte voor het estuarium en 
estuariene processen nagestreefd worden. Niet enkel de rivier wordt bij het project 
betrokken, maar de ganse vallei. 

Bij het inschakelen van de Durme in de actualisatie van het Sigmaplan zal het 
sedimenttransport een belangrijke factor zijn. Er zal rekening moeten gehouden worden met 
volgende negatieve effecten: 
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Het instellen van een vergroot bovendebiet zal niet volstaan om de aanzanding 
van de Durme tegen te gaan. Ook het afgraven van een aantal dijken en het 
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terug aan de rivier geven van een belangrijke ruimte zal waarschijnlijk geen 
voldoende oplossing naar erosie van de bovenloop toeleveren. In eerste instantie 
zal er een aanzienlijke baggering van de bovenloop moeten plaatsgrijpen. De 
gewonnen specie kan, bij voldoende milieuhygiënische grondvoorwaarden 
herbruikt worden bij de opbouw van dijken voor het Sigmaplan. De specie die niet 
voldoet aan de milieuhygiënische eisen zal moeten gezuiverd worden, zal volgens 
de regels moeten afgevoerd worden naar de zandwinningsputten langs de Durme 
of elders (AWZ 2000). 
Door een verhoogde dynamiek kan de sterk verlande situatie wijzigen en kan het 
verontreinigde sediment naar elders getransporteerd worden (Verlaan 2000). 
Bij het gebruik van de polders rond de Durme als overstromingsgebied kan 
verhoogde sedimentatie bij overstromingen leiden tot een uitbreiding van de 
bodemverontreiniging (Vandecasteele 2001 ). 

11.6.3.2.2 Waterschaarste 

Waterschaarste is een mondiaal probleem, waarbij ook West-Europa tot een gebied wordt 
gerekend met een laag tot onvoldoende neerslagoverschot om in de steeds stijgende 
waterbehoeften van huishoudens, landbouw en industrie te voorzien. Nu reeds kan men in 
het Scheldt-bekken spreken van een structureel watertekort De huidige natte infrastructuur 
en de wijze waarop die beheerd wordt, biedt onvoldoende garanties voor een duurzame 
ontwikkeling en een duurzaam gebruik van het Scheldewater. Door het ingrijpen in een 
aantal natuurlijke systemen, bij voorkeur door het bevorderen van voorraadvorming in de 
bodem (infiltratie) of in wetlands en/of het aanleggen van gecontroleerde 
overstromingsgebieden, kan hieraan verholpen worden. Een koppeling van ecologische en 
sociaal-economische belangen ligt hier voor de hand. Vergroten van de komberging door het 
(gedeeltelijk) herstel van de relatie rivier-alluvium biedt belangrijke mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling en voor het vergroten van de bescherming tegen overstromingen evenals 
voor het duurzaam gebruik van water (Saeijs & Santbergen 1998). 

Bij laagwater wordt de Durme over grote delen van haar traject herleid tot een smal en zeer 
ondiep riviertje waarbij het grootste deel van de rivierbedding droog komt te liggen. Bij het 
uitvoeren van grootschalige dijkverleggingen of - veranderingen waardoor de komberging 
toeneemt, rijst dan ook de vraag of de Durme voldoende debiet heeft om haar 
overstromingsgebied in te nemen en een continue waterstroom te verzekeren (Anonymus 
1994). 
Een structurele oplossing voor dit probleem zou een herstel van het bovendebiet kunnen 
zijn. Bij hoge waterstanden in de Moervaart, zou gedurende een aantal dagen per jaar, het 
water van de Moervaart overgepompt kunnen worden in de Durme met een debiet van 12 
m3/s. Een andere optie is het behoud van voldoende waterreserves in de Moervaart om een 
waterpeilstijging van 25 cm te induceren in het kanaal Gent-Terneuzen ten behoeve van de 
scheepvaart. In dit laatste geval is een herstel van het bovendebiet voor de Durme nagenoeg 
niet realiseerbaar (mond. med. Ir. L. Verhaest AWZ 2000). 

Instituut voor Natuurbehoud 67 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Ourme 



11.6.4 Waterkwaliteit 

11.6.4.1 Kwaliteitsvereisten (normering) 

De Dur me moet volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1 998 
voldoen aan de basiskwaliteitsnormen. De Oude Durme moet voldoen aan de kwaliteitsnorm 
voor viswater (zie Bijlage 1 ). 

11 .6.4.2 Biologische waterkwaliteit 

Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt door de Vlaamse 
Milieumaatschappij gebruik gemaakt van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index 
steunt enerzijds op de aanwezigheid van bepaalde indicatorgroepen van macro
invertebraten in het water en anderzijds op de diversiteit aan groepen. 
Volgens de metingen van de Vlaamse milieumaatschappij (1 998) verslechtert de biolog ische 
waterkwaliteit van de Durme naar de benedenloop toe. 
Tabel 1 geeft de BBI weer, gemeten op verschillende local iteiten langs de Durme (VMM 
1998, GIS bestanden VMM 2000). Een Biotische Index ;;::: 7 voldoet aan de 
basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1989 1 1 1 1 1 8 
1990 0 0 2 1 
1991 
1992 4 1 
1993 6 
1994 2 6 2 
1995 8 3 
1996 7 2 
1997 2 7 
1998 4 2 2 7 
1999 7 2 7 5 

Tabel1 . BBI voor de Durme (VMM 1998, GIS bestanden VMM 2000) 

1. Lokeren Molsbroek 
2. Lokeren stroomafwaarts het bemalingsstation 
3. Zele 
4. Waasmunster brug 
5. Hamme koolputten 
6. Hamme brug 
7. Durmemonding/Tielrode 
8. Oude Durme 
9. Lokerenbeek 

Ter hoogte van Zele is de waterkwaliteit volgens de recentste metingen, slecht (BBI 4), ter 
hoogte van het Groot Broek kan die als zeer slecht beschouwd worden (BBI 2). Deze 
waarden bevestigen de metingen .van 1 989 ter hoogte van het Groot Broek en Tielrode, 
beiden met een waarde van 1 . 
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In 1990 bleek de waterkwaliteit in Lokeren nog uiterst slecht te zijn (BBI 0). In mei 1 998 
werd in Lokeren de nieuwe RWZI in gebruik genomen en er wordt verwacht dat de kwaliteit 
van de Durme in de komende jaren zal verbeteren. Nochtans hebben metingen aangetoond 
dat de vuilvracht in veel gevallen hoger lag dan de capaciteit van dit zuiveringsstation (vzw 
Durme 1 998) . 
Door de VMM (1 998) werden voor de Lokerenbeek metingen verricht tussen 1 993 en 1 995. 
De waarden schommelen tussen BBI 2 en 3, wat een zeer slechte tot slechte kwaliteit 
vooropstelt. Voor de Lede geven de metingen in 1 995 en 1 998 een slechte waterkwaliteit 
weer (BBI 4). Sinds de metingen in 1993 vertoont de Zelebeek een matige waterkwaliteit 
(BBI 6). Schneiders et al. (1 993) hebben de zijbeken als zeer sterk verontreinigd beoordeeld, 
op de Zelebeek en twee onbenoemde beken te Zele en te Hamme na, die een matige 
waterkwaliteit heboen. Deze gegevens contrasteren met de metingen op de Oude Durme, 
die sinds de metingen van 1989 een matige tot goede waterkwal iteit (BBI 6,8) bezit. 

11.6.4.3 . Fysico-chemische waterkwaliteit 

Tabel 2 geeft een overzicht voor de waterkwaliteit volgens de Prati-index berekening (VMM 
1998, GIS Bestanden VMM 2000). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1989 
1990 10,2 7,9 8,9 3 
1991 9,5 7,7 8,9 2,2 
1992 7,2 5,8 7,4 2,2 
1993 3,7 5,8 6,9 3,2 
1994 5,9 6 6,1 2,4 4,8 
1995 6,6 4,5 4,1 5,2 5,7 5,5 3 5,8 
1996 9,1 8,7 5,9 6,7 5,1 7,5 6,9 2,3 4,4 
1997 7,8 4,9 6,9 7,9 2,6 
1998 2,8 4,7 
1999 4,6 4,7 4,3 3 
Tabel 2. Waterkwaliteit voor de Durme volgens de Prati-index (VMM 1998, GIS bestanden 
VMM 2000) 

1. Lokeren Molsbroek 
2. Lokeren stroomafwaarts het bemalingsstation 
3. Zele 
4. Waasmunster brug 
5. Hamme koolputten 
6. Hamme brug 
7. Durmemonding/ Tielrode 
8. Oude Durme 
9. Lokerenbeek 

De Prati-index voor zuurstofverzadiging (PlO) voor 1998 (VMM 1 998) toont een 
verontreinigde toestand (PlO 4-8) van de Durme, met globaal een lichte achteruitgang 
tegenover de jaren 1 994 en 1 995. In 1 989 en 1 990 werden deze waarden in Tielrode 
overschreden, wat een zwaar verontreinigde toestand aangeeft. Tussen 1 993 en 1996, heeft 
men een achteruitgang van de zuurstofhuishouding van de Lokerenbeek met een 
verschuiving van 2,5 naar 8,7 en ligt dit mee aan de basis van de verslechterde kwaliteit van 
de Durme (VMM 1 996). De metingen van 1998 tonen aan dat net als de Durme, de Lede 

Instituut voor Natuurbehoud 69 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme 



verontreinigd is (PlO 4,5); in beiden werden ook hoge gehalten aan ammonium gemeten. In 
de Durme werd bovendien een hogere concentratie aan zink aangetroffen dan de norm voor 
basiskwaliteit. De Zelebeek kan als licht verontreinigd beschouwd worden (Nagels et al. 
1993). De waterkwaliteit is ook duidelijk beter voor de Oude Durme met een PlO 
mediaanwaarde van 2.6 voor de metingen tussen 1989 en 1998, wat op een matige 
verontreiniging wijst. 

11.6.4.4 Verontreinigingsbronnen 

De verontreiniging wordt veroorzaakt door lozing van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater, 
uitspoeling en afvloeiing van mestoverschotten afkomstig van de agrarische sector en 
industriële afvalwaters. 
De schadelijke componenten voor grond- en oppervlaktewater afkomstig van de landbouw 
en veeteelt zijn voornamelijk bacteriën, fosfaten, kalium en nitraten. 

Tabel 3 geeft een overzicht van het percentage vuilvracht voor de gemeenten Lokeren, 
Waasmunster en Hamme die in de Durme en via de RWZI geloosd worden (mond. med. K. 
De Witte, VMM 2000) 

Lokeren 
Hamme 
Waasmunster 

Op Durme (%) 
10,1 
2,8 

21 7 

Via RWZI (%) 
69 
77" 

0 
Tabel 3. Percentage vuilvrachten voor de gemeenten Lokeren, Waasmunster en Hamme 

Op langere termijn wordt de aanleg van collectoren gepland in Waasmunster en Tielrode. 
Vooraleer de werken worden aangevangen zal er een MER opgesteld worden om de invloed 
van aanleg van de collectoren op de bronbossen te kunnen inschatten. Op termijn wordt ook 
de St-Annawijk via een pompstation op de collector van Hamme aangesloten (mond. med. A. 
Vandelannoote 2000). Naast de puntlozingen, blijven ook de diffuse lozingen afkomstig van 
de landbouw bestaan (naast enkele andere kleinere vervuilingsbronnen), hoewel de nieuwe 
bepalingen voorzien in het Mestdecreet (1991) en haar uitvoeringsbesluiten deze 
verontreiniging aan banden zouden moeten leggen. 

11.6.5 Waterbodem 

11.6.5.1 Kwaliteit van de waterbodem 

11.6.5.1.1 Waterbodemonderzoek 

• In 1988 werd er een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de bodem in de 
overstromingsgebieden van de Durme, gelegen tussen de E17 en het Groot Broek. De 
meersen en schorren van de Durme bleken zwaar verontrein igd te zijn door cadmium en 
zink. Voor koper lagen de concentraties voor sommige bodems om en bij de tolerantiegrens. 
De verontreinigingen van zink, cadmium en lood waren tot diep in het profiel van de 
polderbodem doorgedrongen (60-80 cm) . De zwaarste verontreiniging situeerde zich in 
potpolder I: voor cadmium bedroegen de meeste gehalten in de bodem 2 tot 5 maal de 
tolerantiegrens, voor zink 2 tot 3 maal. Analysen van slib duidden op hoge 
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metaalconcentraties in de recente slibafzettingen ondanks de lagere gehalten in het 
Durrnawater (Bervoets & Vergauwen 1988). 

• In 1989 werd een onderzoek uitgevoerd naar de bodemverontreinigingsgraad van een 
aantal vloeimeersen langs de Durme. Hieruit bleek de sterke cadmiumverontreiniging. Vooral 
de verontreiniging van het Groot Broek met de zware metalen cadmium, zink, lood en koper 
was opvallend (Meire et al. 1992). 

• Recent werd er een onderzoek verricht door het Instituut voor Bosbouw- en Wildbeheer 
naar de kwaliteit van het baggerslib van de Durme. In de terreinen tussen Lokeren en de 
E17-brug werd er enkel bodemverontreiniging met cadmium en zink gemeten. Anderzijds 
werden er op verschillende plaatsen wel duidelijke bodemverontreinigingen vastgesteld met 
cadmium, zink en/of chroom. Het gaat om de baggergronden ter hoogte van het Klein Broek, 
de opgevulde meander in Waasmunster, baggergronden ten oosten van de E17, ter hoogte 
van het industrieterrein en ten westen van het Molsbroek. Nikkel- en koperverontreinigingen 
werden nergens vastgesteld. Voor cadmium werden de verontreinigingscriteria voor 
landbouw en natuur in 52 stalen overschreden, voor zink en chroom in respectievelijk 24 en 
20 stalen. De waarden overtroffen de bodemsaneringsnormen voor natuur en landbouw. In 
het alluviaal gebied werden op een paar plaatsen ook metingen verricht waar er niet direct 
sprake was van ophogingen en ook daar werd er een verontreiniging met cadmium, zink en 
chroom opgemeten. Dit was eveneens het geval op aangeslibde plaatsen in de 
Durrnabedding. Algemeen kan gesteld worden dat de grootste verontreiniging terug te 
brengen is tot stalen van de verlande delen en de slikken en de schorren. 
Voor twee stalen van de binnendijkse gebieden werden de bodemsaneringsnormen voor 
woongebieden overschreden. Ruim de helft van de genomen stalen voldoet aan de 
baggergronden-criteria. Baggergronden werden gedefinieerd als terreinen die met een laag 
sediment, afkomstig uit de waterlopen, werden opgehoogd. Dit sediment kan zowel 
mechanisch als hydraulisch aan land zijn gebracht, of werd spontaan afgezet. Bovendien 
bestaat het materiaal hoofdzakelijk uit een minerale fractie. Bij het overgrote deel van deze 
stalen werd er bodemverontreiniging met minstens één zwaar metaal vastgesteld. Dit geeft 
een duidelijke indicatie dat de verontreiniging afkomstig is van sedimenten en/of baggerslib. 
Bij ongeveer een derde van de stalen die niet voldoen aan de baggergronden-criteria werd er 
ook verontreiniging opgemeten dat dus niet gelinkt kan worden aan de karakteristieke 
eigenschappen van het slib. Het gaat hoofdzakelijk om zandig materiaal dat buiten de range 
van de baggergronden valt (Vandecasteele et al. 2001 ). Kaart 16 geeft een overzicht van de 
gekarteerde terreinen en een indeling naar verontreinigingsgraad. 

• Aan de hand van metingen van VMM (De Cocman et al. 1998), werd er een triadesysteem 
beschreven voor een aantal meetpunten in de Durme (kaart 17). De punten zijn 
gelocaliseerd aan het Molsbroek, aan de E17, ter hoogte van de woonkernen Waasmunster 
en Hamme en ter hoogte van het Tielrodebroek. Het triadesyteem berust op een fysisch
chemische, een ecotoxicologische en een biologische beoordeling. Bij de verdeling van de 
fysisch- chemische klassen worden arbitraire aanrijkingsniveaus t.o.v. referentiewaarden 
aangenomen uit een set van geselectioneerde referentiepunten. Over het algemeen blijken 
de waarden voor de Durme sterk afwijkend t.o.v. de referentie , op uitzondering van het 
meetpunt aan het Molsbroek. Wanneer echter de bodemsaneringsnormen als referentie 
gehanteerd worden, blijkt enkel het punt stroomafwaarts het Molsbroek sterk afwijkende 
gehalten te vertonen aan chroom, lood, cadmium, koper en zink, terwijl de andere punten 
geen afwijkende gehalten aan zware metalen vertonen (Vandecasteele et al. 2001 ). 
Een ecotoxicologische beoordeling geeft een idee van de potentiële effecten op organismen. 
Daartoe worden in laboratorium een reeks van organismen als testbatterij blootgesteld voor 
een bepaalde duur aan bodemwater. Een acetoxicologische referentiebodem wordt 
gedefinieerd als een waterbodem waarbij geen acute toxiciteit wordt waargenomen. De sites 
die nog belangrijke problemen stellen bij het halen van aanvaardbare normen treft men aan 
stroomopwaarts van de E17 en aan het Tielrodebroek. 
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De karakteristieken die als indicator dienen voor een biologische beoordeling van 
waterbodems zijn het voorkomen van macroinvertebraten en morfologische afwijkingen bij 
de kaken van muggenlarven. Aan de hand van deze waarnemingen kunnen actuele 
negatieve effecten ter plaatse aangetoond worden. Bovendien wordt er een globaal beeld 
van de ecologische kwaliteit van de waterloop geschetst. Alle meetplaatsen aan de Durme 
vertonen nagenoeg een volledig afwijkend resultaat t.o.v. de referentielocaties. 

11.6.5.1.2 Processen die de waterbodemkwaliteit bepalen 

De waterbodemkwaliteit heeft op beleidsvlak een eerder lage prioriteit tegenover de 
waterkwaliteit, hoewel in de Vlaamse milieubeleidsplanning, de waterbodem aan de orde 
komt en hiermee een stap in de goede richting is gezet. 
Een verbetering van de waterbodemkwaliteit is minstens zo belangrijk als die van de 
waterkwaliteit. Door lozingen van ongezuiverd huishoudelijk en industrieel afvalwater is ook 
de waterbodem op een groot aantal plaatsen verontreinigd. Door bezinking, wel of niet 
geadsorbeerd aan zwevend stof, hopen verontreinigingen zich op in de waterbodem. 
Verontreinigingen in de waterbodem zijn zo goed als immobiel. Een verontreinigde 
waterbodem heeft een negatieve invloed op de ecologische functie ervan. De verontreiniging 
ontregelt de fysiologische processen bij waterorganismen en bovendien accumuleert die zich 
in de voedselketen en kan zo eventueel ook in het menselijk organisme belanden. 
Er dient ook rekening gehouden te worden met de nalevering van verontreinigingen vanuit 
de waterbodem. Deze nalevering is in belangrijke mate afhankelijk van de 
zuurstofhuishouding in het oppervlaktewater. Van zodra de zuurstofhuishouding verbetert zal 
er (o.a. door oxidatie van de zware metalen) nalevering van verontreinigingen uit de 
waterbodem plaatsvinden. Hierdoor verslechtert de waterkwaliteit en zullen 
zuiveringsinspanningen zonder zichtbaar resultaat blijven. 
De Durme maakt deel uit van het bovenstrooms gebied van het Schelde-estuarium, wat 
betekent dat het sedimenttransport in het hele systeem een cruciale rol speelt. Er werd een 
duidelijke kwaliteitsverbetering van het slib en het zwevend stof in het estuarium vastgesteld 
( Zwolsman et al. 1996, Basyens 1998). Een studie uit 1978 toonde aan dat ongeveer 2/3 van 
het zwevend materiaal gerelateerd was met antropogene activiteiten en sterk 
gecontamineerd was met zware metalen (Zwolsman 1999). 
Ondanks deze kwaliteitsverbetering was de verontreiniging met zware metalen hoger in de 
bovenste lagen in vergelijking met de diepere lagen (Vandecasteele et al. 2001 ). 

11.6.5.2 Slibsedimentatie en erosie 

De verhouding tussen de rivierafvoer en het getijvolume bepaalt in belangrijke mate de 
specifieke karakteristieken en ontwikkelingsdynamiek van getijrivieren (Pieters et al. 1991 ). 
Hieruit vloeit voort dat de neiging tot verlanding veel vaker voorkomt dan de neiging tot 
verruiming. In tegenstelling tot voedende rivieren waarop het sedimenttransport vrijwel altijd 
naar het estuarium toe gericht is, geldt voor de Durme dat de sedimentatie voornamelijk 
stroomopwaarts gericht is. 
De zeer asymmetrische tijcurve van de Durme heeft voor gevolg dat het slib dat tijdens de 
korte vloedstroom de rivier binnenkomt, zeer veel tijd heeft om tijdens het trage terugtrekken 
van het water te bezinken. Samen met het ontbreken van een bovenafvoer door de 
aanwezigheid van de dam te Lokeren, leidt dit tot de verzanding van Durme. 

Directe en indirecte natuurlijke en menselijke oorzaken van de verzandings- en 
overstromingsproblematiek zijn (Van Uytfanghe 1979): 

72 Instituut voor Natuurbehoud 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme 



1. het zeer onevenwichtige getij ; 
2. het verschil in dwarssectie tussen de Schelde en de Durme; 
3. bodemgesteldheid Schelde: slib en zand; 
4. het graven van de Sassevaart in 154 7-1562 gepaard gaande met het ontstaan van een 

zeer gering bovendebiet (max 2 m3/s winter en 1 m3/s zomer) en een gering hydraulisch 
vermogen, maar van directer belang was het graven van Kanaal Gent-Terneuzen, 
waardoor beneden- en bovenloop van de Durme gescheiden werden ; 

5. rechttrekkingen -7 1931-1934: Waasmunster 
-7 1935: Hamme-Tielrode 
-7 1935-1937: tussen Hamme en Waasmunster; 

6. de afdamming van de rivier in Lokeren. 

11.6.6 Grondwater en kwel 

De Durmevallei wordt ingenomen door zandleem-, leem-, veen- en vooral kleigronden. Het 
zijn matig natte tot uiterst natte bodems zonder profielontwikkeling. Langs de Durme zijn er 
talrijke opgehoogde of vergraven gronden aanwezig (Sanders et al. 1990, Snacken 1964). 

Op kaart 18 zijn de gebieden met gleyige bodems op kleiig substraat weergegeven. 
Het afbakenen van kwelgebieden aan de hand van de morfologische kenmerken (gley- of 
roestverschijnselen) van de bodemprofielen, houdt geen rekening met de hydrologische 
stromingssituatie. De bepaling van het kwelgebied komt dan eerder overeen met de bepaling 
van een vochttoestand. Dit leidt veelvuldig tot het aanduiden van foutieve locaties en een 
overschatting van de grootte van de kwelgebieden (Batelaan et al. 1996). 
De opgehoogde terreinen komen hoofdzakelijk voor ter hoogte van de 
waterzuiveringsinstallatie van Lokeren, de Rietsnijderij in Waasmunster, de Bunt in Hamme 
en langs de Schelde ten zuiden van de Durme. De vergraven terreinen komen overeen met 
de locaties van de putten van Ham en Hof te Rijen. 
De bodems in het alluviaal gebied staan onder invloed van permanent grondwater op 
geringe diepte, dat aan seizoenschommelingen onderhevig is. De grondwaterstand bereikt 
haar hoogste stand in februari of in maart en daalt dan geleidelijk om einde september of 
begin oktober haar laagste stand te vertonen. Het gedeelte van de bodem tussen de hoogste 
en de laagste grondwaterstand is roestig gevlekt. Onder deze zone is de bodem permanent 
met grondwater verzadigd. Aangezien het alluviaal gebied geheel is ingedijkt en kunstmatig 
ontwaterd wordt, reiken de oxidatieverschijnselen meestal dieper in het profiel dan onder 
natuurlijke omstandigheden zou gebeurd zijn (Snacken 1964). 
Het freatisch grondwaterreservoir bestaat uit pleistoceen en holoceen zand en is zeer 
kwetsbaar door het ontbreken van een afdekkende laag. In het algemeen ligt de 
grondwaterspiegel betrekkelijk ondiep, maar over grondwaterstromingen zijn geen gegevens 
bekend. De optredende kwel is waarschijnlijk van lokale aard (Van Dyck & Steyaert 1987, 
Antrop et al. 1993). 
Tegen de rand van de cuesta, daar waar de Boomse klei dagzoomt, komen er een reeks van 
brongebieden voor. Zoals eerder vermeld zijn deze gebieden in de omgeving van de 
Sombeekse Meersen tussen de 8 en 1 0 m-lijn gelegen (kaart 18). 
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11.6. 7 Structuurkenmerken van de rivier 

11.6. 7.1 Algemeen 

De Durme heeft ondanks de belangrijke rechttrekking te Waasmunster voor een groot deel 
haar natuurlijke meanderende loop behouden. De rivier bezit goed tot zeer goed ontwikkelde 
structuurkenmerken met stroomafwaarts van Hamme nog zeer brede slikken en schorren ; 
het geheel is potentieel waardevol (Nagels et al. 1993). 
De slibbalans van de Durme echter is door de onthoofding van de rivier zeer onnatuurlijk, 
met snel optrekkende vloed en traag wegebbend water. Dit geeft aanleiding tot het ontstaan 
van schorren die niet frequent genoeg meer overstroomd worden. De schorren geraken dicht 
begroeid, verruigen en verbossen, waardoor de Durme een zeer sterke neiging tot 
dichtslibben heeft. De structuurkenmerken van de rivierbedding worden hierdoor sterk 
veranderd. 
De structuurkenmerken van de Durme zijn waardevol tot zeer waardevol. Tot in Hamme 
(Koolputten) heeft de Durme goed ontwikkelde structuurkenmerken met brede slikplaten 
langs beide oevers (foto 5). Stroomafwaarts van dit punt tot aan de monding van de Durme 
in de Schelde bepalen de aanwezigheid van zeer brede slikken en schorren de hoge 
structuurwaarde van dit traject. 
De structuurkwaliteit van de waterlopen in het Durme alluvium is goed volgens de voor dit 
type waterlopen gehanteerde evaluatieschaal (Nagels et al. 1993). 

11.6.7.2 Oeverstructuren 

De oeverkenmerken van tijgebonden rivieren kunnen hoofdzakelijk geëvalueerd worden aan 
de hand van de aanwezigheid en de breedte van slikken en/of schorren (Hoffmann et al. 
1997), in combinatie met het type van een eventueel aanwezige oeverversteviging (kaart 
19). Daar een getijdenrivier in de natuurlijke situatie over grote arealen slikken en schorren 
beschikt werd de situatie waarin nog brede slikken en schorren voorkomen als de meest 
waardevolle beoordeeld. Aanwezigheid van oeververstevigingen beïnvloedt de natuurlijke 
structuurvariatie nadelig en werd daarom lager gewaardeerd. 
De oevers van de Durme zijn over de gehele lengte van het traject verstevigd. De meest 
voorkomende oeverversteviging is breuksteenbestorting. Daarnaast komen over kleinere 
afstanden schanskorven (foto 6) en kade (foto 7) voor. Deze oeververstevigingen geven 
samen met de nutriëntenrijkdom van het slib en het substraat aanleiding tot een ruige 
begroeiing, op veel plaatsen gedomineerd door Grote brandnetel. 
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11.7 Actuele natuur langs de rivier 

11.7.1 Inleiding 

De Durme, de Moerasput en de meeste schorren zijn in het studiegebied volledig als 
speciale beschermingszone voor de avifauna aangeduid (EG-vogelrichtlijngebied). De 
waarde van dit gebied werd voornamelijk bepaald door de Blauwborst met 60 tot 70 
broedparen. Een bijkomende argumentatie waren de broedgevallen van Ijsvogel en een 
redelijk aantal niet-broedende Bijlage I-soorten. Het gebied is samen met gebieden in 
Overmere van internationaal belang voor watervogels met onder meer de Slobeend als 
overwinteraar (Van Vessem & Kuijken 1986). 
De juridische bescherming van het gebied wordt versterkt door de aanduiding van 
habitatrichtlijngebieden. Buiten de voornoemde gebieden gaat het hier om Hof Ten Rijen, de 
Rietsnijderij, de Sombeekse Meersen, het Weymeerbroeck, de schorren van de Durme en 
het Tielrodebroek. 
Het Molsbroek is momenteel het waardevolste gebied aan de Durme. Het gebied kent een 
bijzonder rijke avifauna met een 150-tal soorten, waarvan 61 broedvogels en een groot 
aantal rodelijstsoorten. Door de combinatie van talrijke factoren waaronder de gunstige 
waterstand in de moerasvlakte en de vrije slikstroken speelt het gebied een belangrijke rol in 
de trek van veel bedreigde en uitgestorven broedvogels in Vlaanderen (vzw Durme 1993b). 
Dit geldt o.a. voor de Zwarte stern, die als broedvogel verdwenen is in Vlaanderen , maar ook 
nog voor de talrijke steltlopers die in het gebied waargenomen werden. 
Bij de beschrijving van de ecotopen en meer bepaald de tabeloverzichten van de 
(broed)vogels worden de rodelijstsoorten van de broedvogels met hun categorie aangeduid 
(Anselin et al. 1998) samen met de soorten die opgenomen zijn in de Bijlage I van de 
Vogelrichtlijn, de Bijlage 11 van de Conventie van Bonn en van de Conventie van Bern. 
De Vogelrichtlijn beoogt o.a. het toepassen van beschermingsmaatregelen voor de 
leefgebieden van in Europese context zeldzame of bedreigde vogelsoorten, opgesomd in 
Bijlage I. Dit is tevens de hoofddoelstelling van de Conventie van Bern. Er moeten passende 
maatregelen genomen worden, in de vorm van wetten en regelgeving, om de habitats en de 
overwinterings-, rust-, voeder-, broed- of ruiplaatsen te beschermen die van belang zijn voor 
o .a. de soorten die in Bijlage 11 voorkomen. De doelstelling van de Conventie van Bonn is de 
bescherming van de trekkende soorten. Voor het behoud en het beheer van de soorten 
opgenomen in Bijlage 11 moet België internationale overeenkomsten afsluiten, waarbij 
leefgebieden dienen beschermd te worden en de hinder die een trekkende soort kan 
ondervinden moet weggenomen of verkleind worden. 
De rodelijstcategorie geeft aan in welke mate een vogel bedreigd is. Om dit te bepalen werd 
er rekening gehouden met de huidige zeldzaamheid en de verandering in g rootte van het 
verspreidingsgebied. 
Legende: 
A: uitgestorven in Vlaanderen 
B: met uitsterven bedreigd 
C: bedreigd 
D: kwetsbaar 
E: zeldzaam 
F: achteruitgaand 
v: Bijlage I van de Vogelrichtlijn 
bo: Bijlage 11 van de Conventie van Bonn 
be: Bijlage 11 van de Conventie van Bern 
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11.7.2 Ecotopen 

Vanuit de huidige kartering en gebruik voor beheersdoeleinden worden ecotopen vaak 
gedefinieerd als: "ruimtelijke eenheden die homogeen zijn ten aanzien van 
vegetatiestructuur , successiestadium en de voornaamste abiotische factoren die voor 
plantengroei belangrijk zijn". Deze scatopenbenadering laat toe het ecosysteem te 
vereenvoudigen en als het ware ruimtelijk te vertalen (Stevers et al. 1987) en het streefbeeld 
voor natuurontwikkeling en het rivierherstel te verfijnen (Van Looy & De Blust 1998). 
Binnen het kader van deze studie werd gekozen voor een relatief ruwe opdeling in 
ecotooptypes. 

11.7.2.1 Buitendijks gebied 

Het buitendijks gebied stelt het gebied voor rivierwaarts van de waterkeringsdijken. 
De Durme is een getijdenrivier met een kenmerkend dijkensysteem en buitendijkse slikken 
en zoetwaterschorren. Rietkragen en wilgenstruweel begeleiden de rivier. 

11.7.2.1.1 Open water 

• Visfauna 

Het visbestand in de Durme is de laatste decennia sterk achteruitgegaan, ondanks dat er 
heden een verbetering merkbaar is. Oorzaak hiervan is de slechte waterkwaliteit en meer 
bepaald regelmatig optredend zuurstoftekort in het water tijdens de zomer. Momenteel is 
zowel de soortendiversiteit als de biomassa van de visfauna laag . Waargenomen soorten in 
de Boven-Zeeschelde (traject van Gent tot Antwerpen), waartoe de Durme behoort, zijn 
voornamelijk Blankvoorn, Driedoornige stekelbaars, Karper, Kolblei en Paling (Pas et al. 
1998). Het verdwijnen van geschikte habitats, i.e. het verdwijnen van overstroombare 
oppervlakte door inpolderingen en indijkingen is een belangrijke oorzaak voor het 
verdwijnen van typische vissoorten voor een traagstromende benedenloop zoals de 
Zeeschelde. Het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd tij 
of het inrichten van vloeimeersen vergroot de habitatdiversiteit voor vissen en biedt dus 
nieuwe mogelijkheden voor de visfauna, op voorwaarde dat de waterkwaliteit verbetert en de 
sluizen aangepast worden. Zowel de grachten als de overstroomde graslanden bieden paai
en opgroeimogelijkheden voor riviervissen (Nagels et al. 1993). 

• Avifauna 

In de Durme ter hoogte van de Durmemeersen in Hamme en Zele worden o.a. volgende 
regelmatig pleisterende watervogels waargenomen: Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, 
Wintertaling en Slobeend (vzw Durme 1997). Verder worden langsheen de loop systematisch 
waarnemingen genoteerd. 
Tabel 4 geeft een overzicht van de vogeltellingen op verschillende plaatsen langs de Durme 
(Craps 1998, Craps 1999) (Legende: zie 11. 7.1 ). 

Soorten 

Dodaars 
Fuut 

76 

RL Wette
lijke 

status 

F 

Lokeren Waasmunster Waasmunster- Hammebrug 
brug 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 
1 
7 
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Soorten RL Wette-
lijke 

Lokeren Waasmunster Waasmunster- Hammebrug 
brug 

status 
1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 

Roerdomp 1 B V 

bo Wintertalin 95 
be,bo Bergeend 8 

Slobeend 12 8 bo 
Aalscholver D 
Oeverzwalur, C be 60 2 
Grutto bo 
Tabel4. Vogeltellingen langs de Durme (Craps 1998, Craps 1999) 

11.7.2.1.2 Slikken 

Slikken zijn die zones van het buitendijks gebied die dagelijks tweemaal onder water komen. 
Langs de 'Durme komt er 34,6 ha slik voor (Van den Bergh et al. 1999). Op vele plaatsen zijn 
de slikken slechts enkele meters breed en zeer hoog opgehoogd zodat ze een steilwand 
naast de riviergeul vormen. 
De slikken zijn meestal onbegroeid. Wel worden ze gekoloniseerd door eencellige, 
benthische diatomeeën en groenwieren. 
Veel steltlopers zoals Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Tureluur en Oeverloper foerageren op 
de slikken (De Beleyr 1990). Dit zijn allen soorten behorende tot Bijlage 11 van de Conventie 
van Bonn . De achteruitgang van de Oeverloper, die overal in Europa wordt vastgesteld, 
wordt in de hand gewerkt door waterverontreiniging (Tucker & Heath 1994). 

11.7.2.1.3 Zoetwaterschorren 

De schorren langs de Durme beslaan 67 % van het buitendijks gebied. De oppervlakte 
begroeid schor werd geschat op 113,8 ha (Van den Bergh et al. 1999), 
Samen met de Notelaerschorren, de Cramp, het Groot Schoor van Hamme, het Stort, het 
Schor van Branst vormen de Durmeschorren de belangrijke restanten van 
zoetwatergetijdenschorren in België. Minder dan 0,01 % van het aardoppervlak wordt 
ingenomen door estuaria (Meire & Kuijken 1988), Zelfs in West-Europa vormen zij een zeer 
zeldzaam biotoop. De meeste Europese estuaria hebben veel minder buitendijkse gebieden 
in het zoetestuariene deel van de rivier (Vanallemeersch et al. in prep.). 
De grootste schorren langs de Durme zijn het 24 ha groot Vlaams natuurreservaat "De 
schorren van de Durme" op de rechteroever, en het Tielrodeschor (6 ha) op de linkeroever. 
Dit laatstgenoemde schor heeft een zeer gevarieerde landschappelijke structuur, wat 
aanleiding geeft tot een zeer hoge botanische en ornithologische waarde. Het is een geheel 
van jonge en oude rietkragen, meer verruigde schorren en jong en oud wilgenstruweeL Een 
ander schor is de Rietsnijderij, waar nog waardevolle rietvegetaties voorkomen. Tussen het 
Vlaams natuurres~rvaat en de brug van Hamme enerzijds en het Tielrodeschor en de brug 
van Hamme anderzijds, is de schorrand smaL Aan de linkeroever komen ook nog verspreide 
rietstrookjes voor (0-5 m breed). Te Lokeren is de schorrand zeer smal. Vanaf de grens 
Lekeren-Waasmunster tot Waasmunsterbrug is de schorrand smal, maar doorgaans breder 
dan langs het traject stroomafwaarts Waasmunsterbrug (Meire et al. 1992), 
Een groot deel van de schorren zijn hoog opgeslibd, waardoor ze niet regelmatig meer onder 
water komen, en sterk aan verruiging onderhevig zijn, waardoor hun ecologische waarde 
vermindert (foto 8). Daarnaast is het schor stroomopwaarts de Pontravewijk op een aantal 
plaatsen opgehoogd met baggerspecie, zodat die hoger dan de dijk komt te staan, wat een 
complete vernietiging van het schor betekent. Waar de schorren een grotere breedte 
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verwerven en wel nog regelmatig overstror:nen, ontwikkelen zich snel waardevolle natuurlijke 
rietvelden (Vanallemeersch et al. in prep.). 

• Sturende processen en factoren 

De factoren die het schormilieu beïnvloeden hebben overwegend een abiotisch karakter. De 
kwaliteit van deze abiotische kenmerken bepaalt in grote mate de oevervegetatie. 

1) Invloed van het water 
- De waterdynamiek, waaronder het waterpeil, de stroomsnelheid, sedimentatie- en 
erosieprocessen, beïnvloedt de oeverstructuur en de -vegetatie. 
Schommelende waterpeilen resulteren in een slibafzetting op verschillende hoogtes 
aan de oeverlijn, waardoor steeds nieuwe pioniersvegetaties ontstaan. De 
overstromingsfrequentie is bepalend voor het type vegetatie dat zich op de schorren 
zal ontwikkelen. De door Riet gedomineerde vegetaties met Waterpeper, Bittere 
veldkers en Spindotterbloem komen vaak onder water te staan. De ruige 
Rietvegetaties met Grote brandnetel, Harig wilgenroosje, Kleefkruid en Haagwinde 
hebben daarentegen een geringere overstromingsfrequentie. 
Op plaatsen met een zeer hoge overstromingsfrequentie waar Riet de kans nog niet 
gehad heeft om zich te vestigen groeien er soorten als Rietgras, Liesgras, Grote 
lisdodde, Ridderzuring , Waterpeper en als begeleidende soorten Gevleugeld 
sterrenkroos en wieren als Nopjeswier en Darmwier (Nagels et al. 1993). 
Tussen Manta en de Waasmunsterbrug zijn deze afkalvende oevers met 
pioniersvegetatie goed waarneembaar. 
Afzetting van voedselrijk slib kan verruigingsprocessen in de hand werken; dit kan 
leiden tot een daling van de soortenrijkdom. 
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- De waterkwaliteit en hiermee samenhangend de voedselrijkdom van het water 
(trofiegraad) bepalen in grote mate het voorkomen van water- en oeverplanten. De 
oeverplantenvegetaties zijn eerder ruig en relatief soortenarm. Vooral 
verontreinigingstelerante soorten komen voor. 

2) Bodemtextuur en beheer 
Natuurlijke oeverstructuren (onbedijkt en onverdedigd) met de oorspronkelijke 
bodemtextuur zijn het meest kansrijk voor de ontwikkeling van een rijke, streekeigen 
water- en oevervegetatie. Een mooie illustratie hiervan is de ontwikkeling van een 
rietkraag met Spindotterbloemen in het buitendijks gebied van de Rietsnijderij. 

3) Oeverprofiel en soort oeververdediging 
Een natuurlijk zacht glooiend profiel biedt de beste kansen voor een gevarieerde en 
soortenrijke oeverbegroeiing. De langzame overgang van water naar land vertoont 
immers een grote variatie aan abiotische kenmerken wat de soortenrijkdom bevordert 
(Londo 1997). Het talud langs de Durme is echter in veel gevallen steil (ca. 45°) 
waardoor de gradiënt van nat naar droog over een zeer kleine afstand bereikt wordt. 
De ecologische diversiteit die bij dergelijke gradiënt bereikt kan worden, wordt op 
deze kleine oppervlakte niet duidelijk weerspiegeld. De oevers werden over grote 
afstanden verstevigd met voornamelijk breuksteen. Er blijkt voor de Durme evenwel 
geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de mate van ruderalisatie en 
soortenarmoede van de oevervegetatie enerzijds en de aanwezige oeverversterking 
anderzijds. De slechte waterkwaliteit (hoge trofiegraad) en het kunstmatig 
oeverprofiel met een minimum aan variatie zijn waarschijnlijk van doorslaggevende 
invloed op de vegetatie. Het is evenwel duidelijk dat de oeverversterking geen 
gunstige invloed heeft en de oppervlakte waarop planten zich kunnen vestigen sterk 
beperkt. Dit is in het bijzonder op de overloopdijk in Tielrode en Sombeke waar de 
stortstenen met asfaltmastiek bedekt zijn. 
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• Vegetatietypologie 

);> Oeverinventarisatie: materiaal en methode 

Een inventarisatie werd uitgevoerd gedurende de maand augustus 1999. 
Het type oeververdediging diende als basis voor de afbakening van een inventarisatie
eenheid. Per traject met homogene vegetatiesamenstelling werden de oeverstructuur 
(hellingsgraad, oeververdediging), vegetatiehoogte, soortensamenstell ing en 
bedekkingsgraad genoteerd. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de oevervegetatie 
die ter hoogte van het schor groeit en de vegetatie hogerop het talud tot op de kruin (kaart 
20). 

,. Resultaten en bespreking 

Zoetwaterschorren zijn meestal soortenrijker dan brakwaterschorren. Dit hangt voornamelijk 
samen met de afwezigheid van een fysiologische stressfactor veroorzaakt door zout. De 
overstromingsfrequentie is een belangrijke factor in het bepalen van de successie. Er is een 
dalende trend gaande van de pioniersvegetaties, de rietvegetaties en de ruigtes tot de 
struwelen. Dit laatste vegetatietype vormt de verwachte climaxvegetatie in zoetwaterestuaria 
(Griel et al. 1999). 
Al naargelang het successiestadium waarin de vegetatie verkeert kunnen verschillende 
vegetatietypen onderscheiden worden. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de dominerende vegetatietypen op de schorren langs de 
Durme in functie van de lengte dijktracé dat ingenomen werd. 

Schorvegetatie 
Lengte (km) % van traject 

Geen vegetatie of natuurlijke structuur 
Slik 0 44 1,4 
Slik/pioniersvegetatie 0,05 0,2 
Slik/riet 8,11 25,1 
Slik/riet/struwelen 2,50 7,7 
Slik/ruigte 1,29 4,0 
Slik/struwelen 8,16 25,3 
Pioniersvegetatie 0,24 0,7 
Riet 6 57 20,4 
Riet/struwelen 3 48 10,8 
Ruigte 0,47 1,5 

Totaal 
Ruigte/struwelen 0,93 2,9 

32,24 100 
Tabel 5. Dominerende vegetatie op de schorren langs de Durme in functie van de lengte 
dijktracé 

Er is een zekere differentiatie waarneembaar tussen de vegetatie laag op het talud, 
grenzend aan het schor, en deze meer naar de dijkkruin toe. 

• pioniersgemeenschappen 
Op plaatsen met een hogere dynamiek treft men soorten aan van de Tandzaadklasse 
(Bidentetea tripartitae) meer bepaald van de associatie van Waterpeper en Tandzaad. Deze 
gemeenschappen evolueren spontaan naar een klasse van natte strooiselruigten of 
rietklasse wanneer successie niet meer tegengehouden wordt door overstroming of erosie 
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(Schaminée et al. 1998). Ter hoogte van het schor komen lage densiteiten voor van soorten 
zoals Blaartrekkende boterbloem, Rietgras, Ridderzuring, Waterpeper, Moeraskers en 
Reuzenbalsemien. Deze pionierende vegetaties nemen langs de Durme een oppervlakte van 
8 ha in beslag. Deze soorten zijn bestand tegen een tijdelijke oeverspoel ing met sterk 
verontreinigd Durmewater (Nagels et al. 1993). Soms treden Grote brandnetel, Liesgras, 
Rietgras of Grote lisdodde als dominerende soorten op (Hoffmann 1997). 

• rietvegetaties/wilgenstruwelen 
Op plaatsen waar een goede rivierdynamiek nog min of meer aanwezig is, zijn er brede 
schorren met begroeiingen die tot de rietklasse behoren (Phragmitetea) (foto 9). Ze stellen 
wel soortenarme gemeenschappen voor met sporadisch de aanwezigheid van Grote 
lisdodde en Gele lis. Sporadisch komt in dit vegetatietype Spindotterbloem voor. De 
Spindotterbloem is een zeldzame variant van de Dotterbloem, die enkel wordt aangetroffen 
langs zoetwatergetijdenrivieren. Ze vertoont een vegetatieve reproductie aangepast aan de 
getijdenwerking. Op de knopen van de bloeiwijze ontstaan er spinachtige wortelkluwen die 
zich gemakkelijk in het slib kunnen vestigen wanneer ze van de moederplant loskomen. 
Doordat het merendeel van de schorren relatief hoog, boven de gemiddelde 
hoogwaterstand, gelegen is, zijn er nagenoeg geen vroege successiestadia 
(pioniersvegetaties) meer. Men onderscheidt enkel nog rietschorren en wilgenschorren (foto 
1 0), met alle mogelijke situaties daartussen (foto 11 ). Bij successie van rietschor naar 
wilgenschor verdwijnt de onderbegroeiing door lichtgebrek. Naast hoogte en duur van 
overstroming heeft de overstromingsfrequentie een belangrijke impact op de floristische 
samenstelling. De soorten die men langs de Durme aantreft zijn Kraakwilg, Schietwilg, 
Grauwe wilg, Boswilg en Katwilg. Constante begeleiders van alle struwelen zijn Bitterzoet, 
Grote brandnetel, Kleefkruid, Ridderzuring , Reuzenbalsamien en Bittere veldkers, in mindere 
mate ook Fluitenkruid en Spindotterbloem (Vanallemeersch et al. in prep.). 
Op de meer beschaduwde plaatsen komen soorten voor zoals Fluitenkruid, Gewone 
berenklauw, Grote brandnetel en Hondsdraf. Het zijn zeer productieve systemen; de 
begroeiingen zijn voor hun nutriëntenvoorziening aangewezen op overspoeling met 
voedselrijk oppervlaktewater, afzetting van vloedmerk, ophoging van organisch materiaal, 
overspoeling of het opbrengen van bagger. De gemeenschap is kenmerkend voor zowel 
stikstof- als fosfaatrijke plaatsen. De voedselrijke omstandigheden bl ijven lange tijd 
gehandhaafd, doordat het grootste deel van de stikstof in de vegetatie wordt opgeslagen 
(Stortelder et al. 1999). In de meeste gevallen komen langs de Durme soortenarme varianten 
van deze gemeenschap voor, zoals begroeiingen waarin Harig wilgenroosje, Riet en Grote 
brandnetel met een hoge presentie voorkomen en lokaal ook ruigtesoorten als Kleefkruid, 
Haagwinde, Akkerdistel en Gewone smeerwortel. 

• ruigten 
De klasse der natte strooiselruigten (Convolvulo-Filipenduletea) vormt de overgang tussen 
de rietklasse of de wilgenvloedstruwelen (Salicetea purpureae) op de lager gelegen delen 
van het talud en de nitrofiele zomen op de hoger gelegen zones. Deze gemeenschap kan 
omschreven worden als een ruigtegemeenschap van natte, stikstofrijke standplaatsen welke 
in meer of mindere mate bloot staan aan overspoeling . Van nature komt deze klasse voor in 
kustmoerassen en getijdengebieden. Als smalle linten is die ook terug te vinden langs sloten 
en kanalen en aan de voet van dijken (Stortelder et al. 1999). 
Tot deze gemeenschap behoren Haagwinde en Harig wilgenroosje, Brandnetel, Kleefkruid, 
Gewone smeerwortel en Gewone berenklauw, die men in overvloed langs de Durme 
terugvindt. Andere kenmerkende soorten zijn Moerasandoorn, Koninginnekruid, Gewone 
valeriaan en Grote kattenstaart. 
Deze vegetaties ondergaan een geringere overstromingsfrequentie. Twee derden van de 
oppervlakte wordt hierbij gedomineerd door Grote brandnetel. De verruiging hangt vaak 
samen met de afwezigheid van wintermaaibeheer of met de voorgeschiedenis van 
populierbeplanting (Nagels et al. 1993). 
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Successiereeksen zijn op de schorren soms moeilijk te onderscheiden. Dit heeft te maken 
met het groot competitieve vermogen van dominante soorten als gevolg van hun brede 
ecologische niche in het systeem. Dit wordt nog versterkt door het grote voedselaanbod in 
het estuarium. Vele vegetatietypes hebben de mogelijkheid om ieders niche te bezetten, 
zodat het al dan niet voorkomen van een bepaald vegetatietype op een bepaald moment 
eerder wordt bepaald door het toeval van de vestiging van een plant dan door ecologische 
differentiatie (Griel et al. 1999). 
Tabel 6 geeft de relatieve oppervlakte weer van de verschillende vegetatietypes in de 
belangrijkste schorgebieden langs de Durme (Vanallemeersch et al. in prep.}. 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 
ha % ha % ha % ha % ha % 

Bossen 20,93 5,74 3,32 24,63 6,46 11,11 0,06 6,15 I I 
Struwelen 28,78 7,89 3,74 21 ,75 14,33 24,63 0,1 1 11 ,59 0,49 39,51 
Pioniersvegetaties 0,05 0,01 0,30 2,94 3 ,57 6,14 3 ,28 0,79 I I 
Ruigtevegetaties 46,38 12,71 0,91 9,00 19,41 33,37 I I I I 
Rietvegetaties 3,86 1,06 1,88 18,51 14,40 24,75 0181 80106 0169 56184 
Tabel 6. Relatieve oppervlakte van de verschillende vegetatietypes in de belangrijkste 
schorgebieden langs de Durme (Vanallemeersch et al. in prep.) 

1 . Vlaams Natuurreservaat De Schorren van de Durme 
2. Gebied tussen de Hammebrug en het Vlaamse Natuurreservaat 
3. Gebied tussen de brug van Hamme en Lokeren 
4. Wareslage - westelijk deel van de Rietsnijderij 
5. Molenwijk-oostelijk deel van de Rietsnijderij 

,.. Biologische waardering 

Kaart 21 geeft een overzicht van de natuurbehoudswaarde ter hoogte van de waterlijn. Dit 
komt overeen met de slikken en schorren en de basis van het talud. 
De biologische waardering houdt enerzijds rekening met de huidige natuurwaarde van de 
aanwezige vegetatie en met de potentiële natuurwaarde, die sterk afhankelijk is van een 
reeks abiotische kenmerken van de waterloop zoals de aard van de oeververdediging en de 
breedte van slik en schor. Door de aanwezigheid op vele plaatsen langs de Durme van 
brede slikken en schorren en de aanwezigheid van rietkragen en wilgenstruwelen over grote 
afstanden werd bijna de hele loop van de Durme als zeer waardevol ingekleurd. Een 
uitzondering vormen de plaatsen waar schanskorven aangebracht werden. Hier zijn de 
oevers minder waardevol. 

• Avifauna 

Tabel 7 geeft een overzicht van de belangrijkste broedvogels en hun aantallen voor 1997 en 
1998 aan de Rietsnijderij (Craps 1998, Craps 1999) (Legende: zie 11.7.1 ). 
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Soorten RL Wettelijke 
status 

Rietsnijderij 

1997 1998 
Bosrietzanger be 3 
Kleine karekiet be 3 9 
Blauwborst v 3 2 
Rietgors F be 2 2 
Tabel 7. Belangrijkste broedvogels en hun aantallen voor de Rietsnijderij (1997-1998}, (Craps 
1998, Craps 1999) 

De vogels van bovenstaande lijst komen ook voor in de schorren ter hoogte van het 
Weymeerbroek en de Sombeekse Meersen (De Beleyr 1987). 
Waterral en Roerdomp zijn eveneens broedvogels in schorgebieden en verkiezen dichte 
rietvegetaties (De Beleyr 1987). In het wilgenstruweel van o.a. de Durmeschorren in Tielrode 
vinden Grasmus en Ransuil nestgelegenheid. eetti 's zanger, Snor, Grote Karekiet, 
Sprinkhaanrietzanger en Woudaapje verdwenen in de laatste decennia (De Beleyr 1990). 
In het najaar vormen de schorren de pleisterplaats voor heel wat eenden en steltlopers, 
zoals Wintertaling en Watersnip (De Beleyr 1987). 
Tabel 8 geeft een overzicht van enkele overwinteraars langs de slik- en schorgebieden 
grenzend aan het Molsbroek en de putten van Ham (Craps 1998, Craps 1999) (Legende: zie 
11 .7.1). 

Soorten Wette
lijke 
status 

Molsbroek 

1997 1998 
Wulp bo 1 10 
Kanoetstrandloper bo 1 
Bonte strandloper be, bo 8 
Ijsgors be 1 

Putten van Ham 

1997 1998 
11 19 

Tabel 8. Overwinteraars langs slik- en schorgebieden grenzend aan het Molsbroek en de 
putten van Ham (Craps 1998, Craps 1999) 

Tabel 9 geeft een overzicht van enkele doortrekkers langs de slik- en schorgebieden 
grenzend aan het Molsbroek en de putten van Ham (Everaert 2000) (Legende: zie 11 .7.1 ). 

Soorten RL Wettelijke Molsbroek Putten van Ham 
status 

1997 1998 1997 1998 
Scholekster 5 24 27 
Kluut D v, bo 21 11 
Steltkluut E v, bo 6 
Bontbekplevier E be, bo 2 
Kleine strandloper be, bo 1 1 
Krombekstrandloper be, bo 1 
Temmincks strandloper be, bo 1 
Tureluur c bo 20 20 1 
Zwarte ruiter bo 3 
Groenpootruiter bo 5 3 
Oeverloper be, bo 6 4 11 
Wateq2ie12er be 70 7 
Tabel 9. Doortrekkers langs slik- en schorgebieden grenzend aan het Molsbroek en de 
putten van Ham (Everaert 2000) 
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• Visfauna 

De schorren bieden belangrijke mogelijkheden aan riviervissen om te paaien en op te 
groeien (Pas et al. 1998). Slikken en schorren kunnen in een zoetwatergetijdengebied 
fungeren als foerageerplaatsen waar juveniele vissen tijdens hoogwater naar voedsel 
zoeken (Rozas & Odum 1987). In oktober 1997 werden migraties in en uit het schor aan de 
Durmemonding gekwantificeerd, waarbij Blauwbandgrondel (exoot), Driedoornige 
stekelbaars, Giebel, Kolblei, Paling en Spiering gevangen werden. De waterkwaliteit 
hypothekeert het belang van de schorren en gecontroleerde overstromingsgebieden als 
habitat voor vissen. Zolang er huishoudelijk afvalwater geloosd wordt in de grachten is 
verbetering van de toestand onwaarschijnlijk (Pas et al. 1998). 

• Ongewervelde fauna 

De faunistisch interessante spinnensoorten komen talrijker voor in het brakke gedeelte dan 
in het zoetwatergedeelte. Vanallemeersch et al. (in prep.) heeft een lijst opgesteld van de 
meest waardevolle soorten voor de schorren van de Schelde en de Durme. De meest 
kwetsbare biotopen zijn moerassen en natte schraalgraslanden. 
Tabel 1 0 geeft een soortenlijst weer met de meest zeldzame spinnensoorten die in 
zoetwaterestuaria voorkomen (Maelfait et al. 1998). 

Soorten Milieu Status volgens de Rode Lijst 
Zeggezakspin Moeras met verruigde rietvegetatie Met uitsterven bedreigd 
Steenwolfspin Zandige oevers Bedreigd 
Stomphoekpalpje Verruigd nat schraal grasland Bedreigd 
Oeverwolfspin Moeras met Grote zeggen Kwetsbaar 
Wrattenkaakje Moeras met Riet Kwetsbaar 
Pijlpalpje Moeras met verruigde rietvegetatie Kwetsbaar 
Weideputkopje Verruigd nat schraal grasland Kwetsbaar 
Bultvelddwergspin Open moerassig loofbos Kwetsbaar 
Torenkopje Verruigd nat schraal grasland Kwetsbaar 
Bleek langpalpje Verruigd nat schraal grasland Kwetsbaar 
Zweephangmatspin Moeras met verruigde rietvegetatie Kwetsbaar 
Tabel10. Rodelijstsoorten (spinnen) die in zoetwaterestuaria voorkomen 

Tabel 11 geeft een overzicht van een aantal loopkevers die in zoetwaterestuaria en 
meersengebieden voorkomen (Vanallemeersch et al. in prep., Anonymus 1985) 

Soorten Status volgens de Rode Lijst (Desender et al. 1995) 
Bernbidion fumigatum Zeldzaam 
Bernbidion aeneum Zeldzaam 
Bernbidion lunaturn Zeldzaam 
Bernbidion maritimum Bedreigd 
Tachys bistriatus Bedreigd 
Carabus auratus Achteruitgaand 
Carabus nemoralis Achteruitgaand 
Tabel11 . Rodelijstsoorten (loopkevers) gebonden aan zoetwatergebieden en estuaria 
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11.7.2.1.4 Dijken 

Tussen de dijken en de schorren bevindt er zich een overgangszone die zowel planten bevat 
uit de schorren als planten van op de dijken. De grens tussen schor en dijk is in de praktijk 
niet altijd even duidelijk. Naar soorten toe betekent dit dat er een onderscheid moet gemaakt 
worden tussen de soorten op de onderste dijkzone en deze die vooral hoger op het talud 
voorkomen. 

Tabel 12 geeft een overzicht van de dominerende talud- en kruinvegetatie in functie van de 
lengte dijktracé. 

Taludvegetatie Kruinvegetatie 
Lengte (km) % van traject Lengte (km) % van traject 

Geen vegetatie of natuurlijke 
structuur 

0,55 1,7 0,54 1,7 

Riet 0,13 0,4 0,06 0,2 
Ruigte 27,23 84,4 14,59 45,2 
Ruigte/struwelen 1 ,43 4,5 
Struwelen 2,45 7,6 
Grasland 2,86 8,9 
Grasland/ruigte 0,45 1 ,4 14,19 44,0 
Totaal 32,24 1 00 32,24 100 

Tabel 12. Dominerende talud- en kruinvegetatie in functie van de lengte dijktracé 

Tabel 13 gt·~ft een overzicht van een reeks algemene soorten volgens hun lokalisatie op de 
dijk. 

Onderste dijkzone 
Riet 
Blaartrekkende boterbloem 
Reuzenbalsamien 

Dijkkruin 
Fluitenkruid 
Gewone berenklauw 
Gewone hoornbloem 
Gewone reigersbek 
Witte dovenetel 

Tabel13. Lokalisatie van algemene soorten op de dijk 

Voor de hele rivierzijde van de dijk geldt echter dat deze sterk verruigd is. De meest 
verspreide klasse is die der nitrofiele zomen (Galio-Urticetea) waar Grote brandnetel, 
Kleefkruid, Look-zonder-look, Kleine veldkers, Akkerkool, Zevenblad en Akkerdistel op vele 
plaatsen domineren, zowel hoog als laag op het talud. Het overgrote deel van de planten die 
op de rivierzijde van de dijk voorkomen zijn zeer algemeen. Enkele uitzonderingen zijn 
Gevlekte rupsklaver, Fijne kervel, Middelste klit en Groot Warkruid. 
Als pioniersgemeenschap heeft men er de klasse der ruderale gemeenschappen. In 
vergelijking tot de klasse der nitrofiele zomen worden vochtige tot permanent natte 
standplaatsen gemeden. Deze gemeenschap is vooral langs de Durme in Lokeren 
waarneembaar. Onder invloed van begrazing en maaien krijgt men op sommige plaatsen 
een overgang naar grasland. De vegetatie op de dijkkruin (volledige breedte of enkel 
wegberm in geval van asfaltweg op kruin) is bijna over het volledige Durmetraject langs 
beide oevers een zeer sterk verruigd grasland. Het zijn gemeenschappen behorende tot de 
klasse der mesotrofe graslanden (Molinio-Arrhenatheretea), met dien verstande dat het 
soortenarme varianten zijn, waarbij heel wat kenmerkende soorten ontbreken. Momenteel 
kent de dijkkruin en het landwaartse talud, daar waar geen weg aanwezig is een 
begrazingsbeheer door schapen. 
Planten van droge standplaatsen zijn in geringe mate aanwezig . Het gaat om soorten zoals 
Sint-Janskruid en Jacobskruiskruid, die voorkomen ter hoogte van de zandwinningsputten te 
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Lokeren. Zij zijn afkomstig van de omliggende arme, droge gebieden waar zij massaal 
groeien (Bocklandt 1997). 

Tabel 14 geeft een overzicht weer van de pioniersgemeenschappen die langs de Durme 
voorkomen met inbegrip van de overgang naar graslanden op de kruin van de dijk. 

Tandzaadklasse 

Waterpeper 
Blaartrekkende boterbloem 
Uitstaande melde 
Veerdelig tandzaad 
Beklierde duizendknoop 

Klasse der ruderale 
gemeenschappen 
Bijvoet 
Canadese fijnstraal 
Meiganzenvoet 
Kleine ooievaarsbek 
Speerdistel 
Grote klit 

Tabe/14. Pioniersgemeenschappen langs de Durme 

Klasse der mesotrofe 
graslanden 
Straatgras 
Paardenbloem 
Gewone berenklauw 
Engels raaigras 
Grote brandnetel 
Akkerdistel 

De graslanden op de dijken aan landzijde zijn veelal zeer sterk verarmd omwille van een 
onaangepast maaibeheer, waarbij het maaisel op de dijken blijft liggen. De dominante 
plantensoorten die er groeien zijn Grote en Kleine brandnetel, Haagwinde en in mindere 
mate Groot en Klein hoefblad. Vele dijken zijn (vermoedelijk) ingezaaid met een mengsel van 
Engels raaigras, Gewone glanshaver en Straatgras. Sommige delen zijn soortenrijker met 
verschillende soorten schermbloemigen zoals Fluitenkruid, Berenklauw, Peen en 
Heggendoornzaad. Het zijn beweide of gehooide weilanden. Veel soorten verdwijnen bij een 
overstromingsduur van meer dan 20 dagen. De achteruitgang van de kwaliteit en de 
groeiplaatsen van deze gemeenschap is te wijten aan de intensivering van het agrarisch 
gebruik en aan dijkverzwaringen (Schaminée et al. 1996). 
Ten gevolge van de werken aan de dijken in het kader van het Sigmaplan zijn heel wat 
bloemrijke vegetaties verdwenen of sterk geruderaliseerd. 
Dichter tegen de dijkkruin aan heeft men een overgang naar pioniergemeenschappen van 
drogere milieus en graslandtypes. 

11.7.2.2 Valleigebied 

De Ecotopenkaart (kaart 22) geeft een gedetail leerd overzicht van de actueel aanwezige 
ecotopen. De verdeling en de beschrijving van deze ecotopen is gebaseerd op de 
Biologische Waarderingskaarten (BWK) (Desmet & Dernarest 1985, Dernarest & Paelinckx 
1993) waarvan in 1999 een actualisatie werd doorgevoerd (Demolder et al. in prep. , Vriens et 
al. in prep.). Bij de beschrijving van de verschillende graslandentypes werden de 
overeenkomstige BWK-eenheden expliciet vermeld. 

11.7.2 .2.1 Beken, sloten en grachten 

Ten noorden van de Durme is de bekendichtheid geringer dan ten zuiden ervan en hebben 
de beken een groter verval omdat ze ingesneden zijn in de Wase cuesta. Van de beken ten 
zuiden van de Durme zijn er een aantal droogvallend, die veel gelijkenis vertonen met 
grachten en een aantal die dieper en permanent zijn, met een trage stroomsnelheid en veel 
gelijkenis vertonen met poldersloten (Nagels et al. 1993). Een a01ntal beken die in de Durme 
uitmonden zijn ook onderhevig aan het getij en bevatten bij laagwater ook zo goed als geen 
water. De monding is soms sterk verbreed en net zoals de Durme sterk onderhevig aan 
slibophoging. Langsheen de Durme komen 44 sluizen voor op de verbinding tussen de 
beken en de Durme. Een aantal van deze stuwen is niet meer werkzaam door te hoge zand-
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en slibophoging. Door de sterke aanzanding van de bedding van de Durme, kwam deze 
hoger te liggen dan de omringende gronden, waardoor de gravitaire afwatering in het 
gedrang kwam. 
De meeste beken bezitten nagenoeg uitsluitend soorten die zeer tolerant zijn voor 
verontreiniging. Het gaat hierbij voornamelijk om sterrekroos. De planten vertonen soms 
rottingsverschijnselen en groeien samen met algen of rioolsch immel (foto 12) (Nagels et al. 
1993). 
De potentiële waarde is door de aanwezigheid van karakteristieke habitatstructuren of 
structuurkenmerken nog zeer hoog. Een uitzondering hierop is de Lokerenbeek, die 
rechtgetrokken is en verstevigd met betonelementen (foto 13). Een aanzienlijke verbetering 
van de water- en slibkwaliteit door sanering zal een sterke toename van de ecologische 
waarde van de beken tot gevolg hebben (Nagels et al. 1993). 

11.7.2.2.2 Waterpartijen (wielen, poelen, ontginningsputten, oude 
rivierarm, sloten) 

De belangrijkste ontginningsputten in het studiegebied zijn de "Hamputten" met in de buurt 
het Molsbroek (foto 14) en de putten op de linkeroever, ten oosten van de E17. In De Bunt te 
Hamme liggen een groot aantal kleinere putjes ontstaan na turfontginning in de 19de eeuw. 
Verspreid over het studiegebied komen er wielen voor, plassen die ooit ontstaan zijn door de 
doorbraak van rivierdijken. Tenslotte is er nog de Oude Durme, een afgesneden oude 
rivierarm. 

• Vegetatie 

De zandwinningsputten zijn diep en hun oevers steil (BWK: Ap), waardoor waterplanten zeer 
weinig kans krijgen zich te vestigen. 

Tabel 15 geeft een overzicht van de water- en verlandingsvegetatie per geïnventariseerd 
deelgebied (vzw Durme 1981, Anonymus 1992, Anonymus 1997). 
Bij dit tabeloverzicht worden de rodelijstsoorten aangeduid (Biesbroeck et al. 2001 ): 
* achteruitgaand 
** vrij zeldzaam 
*** zeldzaam 
**** zeer zeldzaam 
***** kwetsbaar 
****** bedreigd 

Oude Durme Weymeerbroek 
Watervegetatie 
Gele plomp 
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Oevervegetatie 
Riet 
Gele lis 
Koninginnenkruid 
Harig wilgenroosje 
Grote lisdodde 
Zegge sp. 
Grote egelskop 

Oevervegetatie 
Wolfspoot 
Watermunt 
Zegge sp. 
Penningkruid* 
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Molsbroek 
Watervegetatie 
Brede waterpest 
Smalle waterpest 
Haarfonteinkruid 
Gekroesd fonteinkruid 
Tenger fonteinkruid** 
Grof hoornblad 
Fijn hoornblad*** 
Kransvederkruid **** 
Aarvederkru id 
Puntkroos 
Klein kroos 
Veelwortelig kroos 
Wortelloos kroos ****** 
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Oude Durme Weymeerbroek 
Watervegetatie Oevervegetatie Oevervegetatie 

Molsbroek 
Watervegetatie 
Kikkerbeet ***** 
Waterviolier 
Veenwortel 
Grote egelskop 
Zwanebloem 
Grote waterweegbree 

Tabel 15. Water- en verlandingsvegetatie per geïnventariseerd deelgebied 

In het Molsbroek komen er in de sloten en grachten verschillende gemeenschappen voor: 
Fonteinkruidgemeenschappen in stilstaand tot zwak stromend, matig voedselrijk tot 
voedselrijk water. Deze gemeenschappen komen vaak voor in sloten met een 
waterdiepte tussen 30 cm en 1 meter. Hierbij is de invloed van de bodem op de 
waterkwaliteit een doorslaggevende factor. De verscheidenheid in standplaats maakt 
dat de soorten vaak mozaïeken vormen (Schaminée et al. 1995). 
Eendenkroosgemeenschappen. Het betreft soortenarme, éénlagige begroeiingen, die 
de wateroppervlakte volledig kunnen bedekken. Dit kan leiden tot een lichtgebrek 
voor de submerse vegetatie. Het gedeeltelijk of volledig afsterven van de vegetatie 
veroorzaakt een toename van de concentratie aan voedingsstoffen met een verlaging 
van het zuurstofgehalte in het water tot gevolg (Schaminée et al. 1995). 
Plaatselijk komt ook het Kikkerbeetverbond voor, voornamelijk in sloten die geen 
hinder ondervinden van de windkering (Anonymus 1997). 

• Visfauna 

Soorten die tot het bekken van de Durme behoren zijn Blankvoorn, Driedoornige stekelbaars, 
Karper, Kolblei, Paling, Snoek, Bermpje, Tiendoornige stekelbaars, Rivierdonderpad, Baars 
en Snoekbaars (Pas et al. 1998). Veel gericht onderzoek is er echter niet verricht in de 
Durmeen de Durrnameersen (mond. med. J. Coeck IN 1999). 
In 1999 werd de visstand in de Oude Durme aan het Weymeerbroek gezamenlijk onderzocht 
door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, AMINAL-Afd. Bos en Groen, het 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en de Oost-Vlaamse Provinciale Visserijcommissie. 
Een juiste interpretatie van de visstand werd sterk bemoeilijkt door de beschadiging van de 
fuiken. 
Aanwezige soorten waren Paling, Brasem, Kolblei, Pos, Baars, Zeelt, Vetje, Blankvoorn, 
Rietvoorn, Bittervoorn, Winde, Karper, Giebel, Bot en Snoekbaars. De grote vangst van 
Baars kan verklaard worden door de sterke terugloop van Snoekbaars, waardoor de 
predatiedruk op de baars verminderd is. Een deel van de visstand is een weerspiegeling van 
de visuitzettingen. Zowel de Voorn- als de Zeeltpopulatie zijn hier een voorbeeld van. Er 
werd een lage witvis- en snoekbaarstand en een hoge palingstand aangetoond. De hoge 
palingstand is voornamelijk te wijten aan bepotingen. De vangst van kleine paling duidt 
echter op de opkomst- van glasaal via de Durme. De oude arm is immers nog in verbinding 
met de Durme via een verbinding met een zijgracht In vergelijking tot een onderzoek van 
1988 werden er merkelijk minder en kleinere Snoekbaarsen gevangen. Van de jaarlijkse 
uitzetting van Snoeken wordt zowel in 1997 als in 1999 geen enkel exemplaar 
teruggevangen. Een mogelijke oorzaak voor de dalende trend in het roofvisbestand kan te 
wijten zijn aan de minder goede waterkwaliteit door mestlozing in het binnengebied, aanvoer 
van rioolwater via de zijbeken en insijpeling van het Durmewater. Het beheer dient zich dus 
vooral te richten naar de sanering van de waterkwaliteit. Om een natuurlijke recrutering te 
bevorderen zou het inrichten van paaiplaatsen aangewezen zijn (Van Thuyne et al. 1999). 
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• Amfibieën 

In het gebied van het Molsbroek komen Gewone pad, Kleine watersalamander, Groene en 
Bruine kikker voor (Anonymus î 992, Anonymus 2000) . Groene en Bruine kikker komen 
trouwens regelmatig voor in de Durmevallei, in moerasgebieden en natte graslanden 
(Anonymus 1997). 

• Avifauna 

De putten zijn belangrijk voor de avifauna, vooral tijdens de trekperiodes en de winter. 
Tabel 16 geeft een overzicht van een aantal zomergasten, stand- en/of broedvogels die aan 
het Molsbroek en de putten van Ham waargenomen werden gedurende de periode 1997-
1998 (Craps î 998, Craps 1999) (Legende: zie 11. 7. î ). 

Soorten RL Wettelijke Molsbroek Putten van Ham 
status 

1997 1998 1997 1998 
Dodaars F 2 5 1 5 
Fuut 5 6 21 47 
Geoorde fuut D 1 2 
Slobeend bo 66 74 
Bergeend be, bo 5 50 
Krakeend bo 8 13 2 
Wintertaling bo 50 18 
Zomertaling B be 5 Î 

Kuifeend be 22 42 90 150 
Zwartko~meeuw V 8 2 
Ijsvogel E V Î 4 Î 7 
Oeverzwaluw D be 40 1 20 
Boerenzwaluw c 100 17 6 
Gierzwaluw F 1 2 
Tabel 16. Waarnemingen van zomergasten, stand- en/of broedvogels aan het Molsbroek en 
de putten van Ham gedurende de periode 199711998 (Craps 1998, Craps 1999) 

In de Durmemeersen te Zele en Hamme werden er broedgevallen van Slobeend opgetekend 
(Anonymus 1997). 
In het Weymeerbroek, aan de Oude Durmekomen verschillende broedvogels voor zoals de 
Fuut, Slobeend, Kuifeend en Ijsvogel. Het vormt ook een foerageergebied voor Aalscholver 
en Dodaars (De Beleyr 1990). 
Tabel 17 geeft een overzicht van de evolutie van de broedvogelaantallen voor een aantal 
soorten in het Molsbroek (Everaert 2000). Voor de vogels gebonden aan een waterbiotoop 
werden koppels en/of nesten geteld. Vermoedelijke broedvogelaantallen werden tussen 
haakjes geplaatst (Legende: zie 11.7. î ). 

Soorten RL Wette- 1968 1981 1992 1993 1995 1999 
lijke 

status 
Dodaars F 5 4 4 6 6 9 
Fuut 6 5 5 13 8-î 0 
Geoorde fuut D 3 
Bergeend be,bo 1 2 2-3 (2} 
Slobeend bo 3 10 6-8 8-10 
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Soorten RL Wette- 1968 1981 1992 1993 1995 1999 
lijke 

status 
Wintertaling bo (1) (1) 
Zomertaling B bo (1) (1) (3) 2-3 
Kuifeend · bo 1 (1) 3 3 6 4-9 
Zwartkopmeeuw E v 2 1 
Woudaapje B v 1 
Ijsvogel D v 1 2 3 4 2 
Tabel 17. Overzicht van de evolutie van de broedvogelaantallen voor een aantal soorten in 
het Molsbroek (Everaert 2000) 

Tabel 18 geeft een overzicht van een aantal watervogels die als overwinteraars aan de 
putten van Ham en in het Molsbroek voorkwamen gedurende de periode 1997-1998 (Craps 
1998, Craps 1999) (Legende: zie 11 .7.1 ). 

Soorten RL Wette- Molsbroek Putten van Ham 
lijke 

status 
1997 1998 1997 1998 

Aalscholver D 95 85 140 56 
Brandgans v, bo 38 
Brilduiker bo 2 2 
Bruine kiekendief D v, bo 2 1 
Dwergmeeuw be 6 1 
Eidereend bo 1 
Geoorde fuut D 2 
Grauwe gans bo 25 140 7 238 
Grote gele kwikstaart be 1 
Grote zaagbek bo 3 3 1 
Kleine mantelmeeuw D 45 2 4 11 
Kleine plevier be bo 1 1 
Kolgans bo 1 2 10 
Krooneend bo 4 
Kuifaalscholver 1 
Middelste zaagbek bo 1 1 
Nonnetje be, bo 1 1 2 
Pijlstaart E bo 30 2 
Rietgans bo 19 
Roodhalsfuut 1 
Smient bo 50 
Stormmeeuw E 30 55 67 
Tafeleend bo 16 3 12 
Visarend v, bo 1 1 
Visdief c V 2 2 7 3 
Wilde zwaan v, bo 12 
Zilvermeeuw D 50 208 200 
Zwarte stern A V 64 5 11 
Tabel 18. Waarnemingen van overwinteraars en doortrekkers aan het Molbroek en de putten 
van Ham gedurende de periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 1999) 
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• Ongewervelden 

In het Molsbroek werd in 1985 de Spinnende watertor waargenomen. Het gaat hier om een 
zeer zeldzame soort. 

11.7.2.2.3 Moerassen 

Bij deze bespreking van· het valleigebied worden de eerder besproken buitendijkse 
moerassen, slikken en schorren, buiten beschouwing gelaten. 
Moerasvegetaties zijn gebonden aan waterrijke en relatief voedselrijke gebieden, waarbij de 
ligging van de regionale grondwatertafel bepaalt of een gebied een ontvangend of lozend 
deel van het landschap vormt en wat voor wateraanvoer mogelijk is (Beije et al. 1994). In de 
Durmevallei beperken de huidige moerasvegetaties, meer specifiek rietlanden en Grote 
zeggenvegetaties, zich grotendeels tot het Molsbroek te Lokeren en enkele kleinere 
moeraszones (o.a. aan de Oude Durme (Weymeerbroek) en Moerasput) . Op de kaart van de 
de Ferraris (1775-1779) wordt een groot deel van het valleigebied beschreven als natte 
hooilanden; als gevolg van de bedijking en ontwatering ten behoeve van de landbouw bl ijft 
hier echter niet veel meer van over. 

• Vegetatie 

Voor de moerasgebieden in de Durmevallei heeft men een grote diversiteit aan 
gemeenschappen. De volgende gemeenschappen worden het best vertegenwoordigd (vzw 
Durme 1981, Anonymus 1992, Anonymus 2000): 

Rietlanden (Phragmition) omvatten pioniergemeenschappen in stilstaand tot zwak 
stromend, voedselrijk water. 
Gemeenschappen met een dominantie van Grote zeggen (Magnocaricion elatae), die 
voorkomt in eutroof, zoet tot brak water en voornamel ijk op léem of klei. Van 
oorsprong waren deze gemeenschappen rivier- of beekbegeleidend. 
Vlotgrasgemeenschap (Sparganio-Giycerion). Ze ontwikkelen zich in ondiep, 
stromend of verticaal bewegend water en zijn onderhevig aan waterpeilfluctuaties. Ze 
ontwikkelen zich optimaal aan de oevers van eutrofe laaglandbeken, in oude 
rivierlopen en langs afwateringskanalen die regelmatig geschoond worden 
(Schaminée et al. 1995). 

Tabel 19 geeft een overzicht van de verschillende gemeenschappen met bijhorende soorten 
die in het Molsbroek en het Weymeerbroek voorkomen (vzw Durme 1981, Anonymus 1992, 
Anonymus 2000). 
Bij dit overzicht worden rodelijstsoorten aangeduid (Biesbroeck et al. 2001 ): 
* achteruitgaand 
**** zeer zeldzaam 
***** kwetsbaar 
****** bedreigd 

Molsbroek 
Rietland 

Riet 
Mattenbies***** 
Grote en Kleine lisdodde 
Liesgras 
Waterzuring 

Weymeerbroek 
Rietland 

Holpijp 
Dotterbloem 
Beekpunge 
Pinksterbloem 
Bitterzoet 
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Molsbroek 
Rietland 

Kleine watereppe 
Waterscheerling ****** 
Gele waterkers 
Grote boterbloem ****** 
Gele lis 
Grote kattenstaart 
Kale jonker 
Dotterbloem 
Moesdistel 
Pijlkruid 
Kleine egelskop 
Holpijp 
Kikkerbeet ***** 

Grote zeggegemeenschap 
diverse zeggesoorten 
Blauw glidkruid 
Moeraskruiskruid ****** 
Holpijp 
Mannagras 
Liesgras 
Getand vlotgras 
Grote egelskop 
Beekpunge 
Witte waterkers 

Weymeerbroek 
Rietland 

Scherpe zegge 
Moeraswespeorchis **** 
Heelblaadjes 
Watermunt 
Rietorchis **** 
Rode ogentroost* 

Grote zeggegemeenschap 
Zwarte zegge 
Rietgras 
Liesgras 
Watermuur 
Moerasspirea 
Veenwortel 
Wolfspoot 
Pitrus 

Tabel19. Moerasgemeenschappen van het Molsbroek en het Weymeerbroek 

Rietlanden worden in het Molsbroek (foto 15) plaatselijk ook gekenmerkt door een 
lisdoddevegetatie met de occasionele aanwe~igheid van Zwanenbloem, Waterzuring, 
Veenwortel en Grote waterweegbree. Op plaatsen met een permanente hoge 
waterstand treft men verarmde vegetaties waar Liesgras en Rietgras aspectbepalend 
zijn. Ze vormen overgangsvegetaties tussen het rietland en Grote 
Zeggengemeenschappen enerzijds en de moerasspirearuigten anderzijds. De intrusie 
van soorten die typisch zijn voor deze contactgemeenschappen binnen deze Rietgras
en Liesgrasvegetaties is dan ook groot. 
In het Weymeerbroek is het aandeel van planten die preferentieel voorkomen op 
voedselrijke standplaatsen groot met soorten als Klein hoefblad, Paarse dovenetel, 
Smeerwortel, Berenklauw, Haagwinde, Harig wilgenroosje en Koninginnenkruid. 

Veel voorkomend in het Molsbroek zijn soortenarme varianten van de grote 
zeggegemeenschappen met overwegend Scherpe zegge en sporadisch zijn ook de 
aanwezigheid van Gele waterkers en Veenwortel. In de grachten heeft men een grotere 
soortendiversiteit met Gele lis, Kleine lisdodde en Kattenstaart. 
Het perceel met zeggenvegetaties in het Weymeerbroek wordt gedomineerd door 
Gewone zegge. Door ontwatering, het optreden van waterpeilfluctuaties en 
voedselaanrijking , ontwikkelen er zich Rietgras en Liesgras. Op plaatsen met 
waterpeilfluctuaties waar er begrazing is treft men ook Zeegroene rus aan. Een 
gelijkaardige vegetatieopbouw kan ook opgemerkt worden in de omgevende poelen en 
sloten . Men treft er lintvormige begroeiingen aan van overheersend Liesgras, Rietgras 
en Riet. 
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• Avifauna 

Tabel 20 geeft een overzicht van enkele zomergasten, stand- en/of broedvogels in de 
moerasgebieden van het Molsbroek, in de omgeving van de putten van Ham en verder 
stroomafwaarts voor de periode 1997-1998 (Legende: zie 11.7.1) (eraps 1998, eraps 1999). 

Soorten RL Wette
lijke 

status 

Molsbroek 

1997 1998 
Baardmannetje D be 16 
Blauwborst F v 3 4 
Bosrietzanger be 10 
eetti's Zanger E be 2 
Kleine karekiet be 8 
Kwak E v 1 
Porseleinhoen e v 2 
Rietgors be 4 4 
Rietzanger e be 3 
Roerdomp B v 1 

Putten van 
Ham 

1997 1998 
6 

1 

20 2 

Waterral 3 7 1 1 

Hof ten 
Rijen/Manta 

1997 1998 

Tabel 20. Overzicht van enkele zomergasten, stand- en/of broedvogels in de 
moerasgebieden van het Molsbroek, in de omgeving van de putten van Ham en verder 
stroomafwaarts voorde periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 1999) 

Tabel 21 geeft een overzicht van de evolutie van enkele broedvogelaantallen in de 
moerasgebieden van het Molsbroek (Everaert 2000). Voor de zangvogels werden de 
zingende mannetjes geteld. Bij de overige soorten werden koppels en/of nesten geteld 
(Legende: zie 11.7.1). 

Soorten RL Wette- 1968 1981 1992 1993 1995 1999 
lijke 

status 
Blauwborst V 3 3 8 8 6-8 
Bosrietzanger be 15 40 23 32 16-18 
eetti's Zanger E be 1 
Kleine karekiet be 4 27 17 25 26-30 
Kwak E V {1} 
Porseleinhoen e V 1 of 13 7 4 

meer 
Rietgors F be 8 
Rietzanger e be 50 18 4 4 5 6 
Snor B be ( 1 } 
Sprinkhaanrietzanger D be 7 1 1 
Waterral 3 6 6 1-2 4-5 
Tabel 21. Overzicht van de evolutie van enkele broedvogelaantallen in de moerasgebieden 
van het Molsbroek (Everaert 2000) 

De afname van het aantal territoria van Rietzanger in het Molsbroek is een trend die overal in 
Vlaanderen te volgen is. De Rietzanger kent sinds de jaren '80 een drastische terugval , die 
te wijten zou zijn aan het verdwijnen van moerasbiotopen op weg naar de 
overwinteringsgebieden. De achteruitgang van Rietgors werd in Vlaanderen vastgesteld na 
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een reeks van strenge winters medio de jaren '80. Habitatvernieling met het droogleggen van 
moerassen en weiden en de versteviging van rivieroevers, wordt tevens als een belangrijke 
oorzaak aanzien (Everaert 2000). 
In het Molsbroek en aan de putten van Ham werden Watersnip, Lepelaar, Smelleken en 
Bokje gedurende de periode 1997-1998 waargenomen als overwinteraars en/ of doortrekkers 
(Craps 1998, Craps 1999). 
In het Weymeerbroek heeft men broedgevallen van Rietgors, Bosrietzanger, Kleine karekiet, 
Fitis en Blauwborst Rietzanger en Bokje komen in het gebied voor als doortrekker. 
Watersnip komt er voor als wintergast (vzw Durme 1997). De Durmeschorren in Tielrode 
vormen het broedterrein van heel wat typische moeras- en rietvogels zoals de Bosrietzang er, 
Kleine karekiet, Rietgors, Waterral, Wintertaling en recent ook Zomertaling. Vooral de 
Blauwborst is hier erg talrijk met enkele tientallen paartjes. eetti 's zanger, Snor en Grote 
karekiet verdwenen gedurende de laatste decennia. In het najaar is het schor een 
pleisterplaats voor eenden en steltlopers waaronder de Watersnip (De Beelde 1 890). 

11.7.2.2.4 Graslanden 

Veruit het grootste deel van de vegetatie in de Durmevallei bestaat uit graslanden. 
Belangrijke meersengebieden in het studiegebied (meersen = laaggelegen vochtige 
graslanden) zijn het Weymeerbroek, Groot en Klein Broek, Naubroek, Enegaartbroek, 
Bulbierbroek, Polderbroek, de Elzenmeers en Sombeekse Meersen. In het verleden waren 
de meersen belangrijke hooiwingebieden. Door het veelvuldig gebruik van drijfmest en 
sproeimiddelen en de invloed van het vervuilde Durmewater is de flora en fauna ervan sterk 
verarmd. Bovendien heeft dit open meersenlandschap door het aanplanten van populieren 
een halfopen karakter gekregen. 
Het deel van het studiegebied op het grondgebied van Waasmunster bestaat overwegend uit 
meersen en weiland met afwateringsgrachten en oude dijken. 

>- Intensieve cultuurgraslanden (BWK: hp, hx) 

De actueel biologisch minst waardevolle graslanden, op de ecotopenkaart als 'intensieve 
cultuurgraslanden' opgetekend, zijn soortenarm, intensief begraasd en kennen een hoge 
bemestingsgraad. 
Een groot deel van de vroegere meersen zijn in de loop der jaren sterk veranderd. Velen zijn 
ingeschakeld in de landbouw en worden intensief begraasd. Sommigen werden gescheurd 
en heringezaaid (foto 16). Daarnaast hebben ook de bemesting en drainering van deze 
gronden deze ecologische verarming sterk in de hand gewerkt. Hierdoor zijn ze zeer 
soortenarm en biologisch weinig waardevol. 

• Vegetatie 

Ze kunnen getypeerd worden als raaigras-beemdgrasweiden. In het bestudeerde gebied 
vinden we de intensieve cultuurgraslanden voornamelijk in het westelijk deel op het 
grondgebied van Waasmunster en Zele, waar ze een belangrijk deel van het Bulbierbroek en 
Polderbroek omvatten, in het oostelijk deel van het Weymeerbroek en aan de Bunt nabij de 
Durmemonding. De meest voorkomende soorten zijn Engels raaigras, Ruw beemdgras, 
Rood zwenkgras, Beemdlangbloem, Gewoon struisgras, Witte klaver, Kruipende boterbloem 
en Smalle weegbree. 
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• Avifauna 

Ook op faunistisch gebied zijn dergelijke graslanden oninteressant. De meeste weidevogels, 
zoals Graspieper, zijn sterk achteruitgegaan ten gevolge van deze intensivering. Een aantal 
vogels, zoals Kievit en Scholekster, foerageren er wel, terwijl ze vaak op een naastl iggende 
akker broeden. Sommige vogels hebben zich kunnen aanpassen aan de intensivering van 
graslanden, maar de meeste weidevogels, zoals Graspieper en Kwartelkoning zijn sterk 
achteruitgegaan of verdwenen ten gevolge van deze intensivering . 

>- Cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde 

Een tweede grote categorie graslanden zijn de 'cultuurgraslanden met verspreide 
biologische waarde (VB)'. Deze graslanden zijn door een relatief intensief landbouwkundig 
gebruik met een hoge mestgift en een sterk verbeterde drainage, verarmd in 
soortensamenstelling. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen graslanden conform de 
definitie 'historisch permanent grasland (HPG) ' en graslanden niet conform deze definitie. 
(1) De 'cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde conform de definitie van 

historisch permanent grasland' zijn deze met een zeer waardevolle structuur (microreliëf , 
slotenpatroon e.d.) en soorten zoals Engels raaigras, Ruw beemdgras, Rood zwenkgras, 
Witte klaver, Kruipende boterbloem, Paardebloem, Gewone hoornbloem, Smalle 
weegbree en Vertakte leeuwentand. Ook knotbomenrijen, rietvegetaties aan de sloten en 
iets soortenrijkere perceelsranden bezorgen deze graslanden nog een zekere 
biologische waarde (foto 17). 
Grote gebieden die tot deze groep behoren zijn de graslanden op het grondgebied Zele, 
belangrijke delen van het Polderbroek, het gebied tussen de Oude Durme en de 
Waasmunsterbrug, het oostelijk deel van het Weymeerbroek, de percelen tussen de 
Oude Durme en de woonkern Hamme, de Sombeekse Meersen, het Groot en Klein 
Broek en het Tielrode Broek. 
In het Weymeerbroek zijn er nog relictvegetaties van het dotterbloemverbond aanwezig , 
met soorten als Dotterbloem, Gewone Koekoeksbloem en Grote vossenstaart, terwij l 
soorten van de verarmde gemeenschap van Engels raaigras en Gestreepte witbol 
domineren. 

(2) 'De cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde niet conform de definitie van 
historisch permanent grasland' zijn deze waar een waardevolle structuur ontbreekt, maar 
waar nog een zekere soortenrijkdom en de aanwezigheid van kleine 
landschapselementen zoals knotbomen , het geheel ecologisch nog een zekere waarde 
geeft. 

Door een aangepast beheer met o.a. waterpeilverhoging en een extensiever gebruik kunnen 
ze worden omgevormd of hersteld tot meer soortenrijke graslanden. 

Tabel 22 geeft een overzicht van de BWK-éénheden geklasseerd volgens type grasland. 
VB: verspreide biologische waarde 
HPG: historisch permanent grasland 
hpr: Weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf 
hpr-: Poldergrasland met weinig sloten en/of microreliëf 
hp: Relatief soortenarm permanent cultuurgrasland 
kb: Bomenrij 
kh: Houtkant of oude heg 
kn: Veedrinkput, -poel 
k(mr) : Bermen of perceelsranden gedomineerd door grote zeggen 
k(hc): Bermen of perceelsranden met elementen van dotterbloemgraslanden 
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Graslanden met VB waarde niet conform 
definitie van HPG 

Graslanden met 
definitie van HPG 

VB waarde conform 

hpr-
hp +kb 
hp + kh 
hp + kn 

hpr 
hpr + k(mr) 
hpr + k(hc) 
hpr +kb 
h r + kh 

Tabel 22. BWK-éénheden geklasseerd volgens type grasland 

~ Soortenrijk grasland met halfnatuurlijke relicten (hpr*, hp* + k, hp*) 

Deze graslanden behoren grotendeels tot het glanshaververbond. Ze zijn terug te vinden op 
vochtige, neutrale tot basische, voedselrijke gronden (Schaminée et al. 1996). Ze worden vrij 
intensief gehooid en/of beweid en bemest, maar bezitten nog een relatief rijke 
soortensamenstelling. Tevens bezitten ze een reliëfrijke structuur met sloten en men vindt er 
dikwijls knotbomenrijen met wilg of populier. 
Ze komen slechts zeer beperkt en uitsluitend in de westelijke helft van de Durmevallei en ten 
zuiden van de Waasmunsterbrue:J voor. Het zijn zeer waardevolle (complexen van) 
graslanden, al dan niet met microreliëf en sloten. 
Kamgraslanden omvatten beweide, voedselrijke graslanden. Al naargelang de natuurlijke 
voedselrijkdom van de bodem werden deze graslanden vroeger meer of minder bemest. 
Deze type graslanden ontstaan door het frequenter maaien en door beweiding van de 
graslanden van het glanshaververbond en het grote vossenstaartverbond (Schaminée et al. 
1996). 
Tabel 23 geeft een overzicht van de graslandgemeenschappen en de deellocaties waar ze 
voorkomen (vzw Durme 1981, Anonymus 1992, Anonymus 1997, Anonymus 2000). 
Bij dit overzicht worden rodelijstsoorten aangeduid (Biesbroeck et al. 2001 ): 
* achteruitgaand 
Molsbroek 
Glanshaververbond 

Glanshaver 
Rood zwenkgras 
Gewoon reukgras 
Veldzuring 
Scherpe boterbloem 
Groot streepzaad* 
Wilde peen 
Gele morgenster 

Weymeerbroek 
Glanshaververbond 

Gestreepte witbol 
Veldzuring 
Scherpe boterbloem 
Pinksterbloem 
Rode klaver 
Veldlathyrus 
Brunei 

Kamgrasverbond 
Beemdkamgras* 
Kruipende boterbloem 
Witte klaver 
Akkerdistel 
Grote weegbree 

Durmem eersen 

Verbond van Grote Verbond van Grote 
vossenstaart vossenstaart 

Grote vossenstaart Fluitenkruid 
Kleine klaver Gewone berenklauw 
Rietgras Gewone hoornbloem 
Smeerwortel Liesgras 
Wilde peen Zachte dravik 

Tabel 23. Graslandgemeenschappen en de deellocaties waar ze voorkomen (vzw Ourme 
1981, Anonymus 1992, Anonymus 1997, Anonymus 2000) 
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De percelen van de Durmemeersen die tegen de dijken aanleunen ondergaan een intrusie 
van de naburige dijkgemeenschappen met ruderale soorten zoals o.a. Melganzenvoet, 
Slipbladige ooievaarsbek, Kompassla, Paarse dovenetel. Op plaatsen waar de. 
gemeenschap weinig ontwikkeld is, zijn Ruw beemdgras en Veldbeemdgras de dominante 
soorten en komen Moesdistel en Moeraszegge sporadisch voor. Waar de grond het meest 
verstoord is komen Akkermelkdistel en Grote brandnetel in grote hoeveelheden voor. 

);> Halfnatuurlijke graslanden en vochtige ruigten (he, hu, hj, hf, ha) 

• Vegetatie 

Deze graslanden komen vaak in complexen voor waarbij de bloemenrijke vegetatie van 
weinig bemeste graslanden vaak teruggedrongen is tot de greppels langs de percelen (foto 
18). We vinden ze vooral ten zuiden van de Durmeloop, in de Ourmemeersen, in het 
Weymeerbroek en ten zuiden van het Molsbroek. De vegetatie bestaat uit een 
verscheidenheid aan moerasplanten kenmerkend voor dotterbloemgraslanden (Calthion; 
BWK: he) en natte ruigten met Moerasspirea (Filipendulion; BWK: hf) . 
Er komen ook soorten voor van het moerasspireaverbond zoals Moerasspirea, 
Koninginnenkruid, Lidrus, Pitrus, Harig wilgenroosje, Vogelwikke en Gestreepte witbol. Als 
vochtminnende soorten treft men er Beekpunge, Kale Jonker, Heelblaadjes, Veenwortel, 
Watermunt, Wolfspoot, Blauw glidkruid en Watermunt aan (Weymeerbroek). 
Op het niveau van Vlaanderen blijkt dat mesofiele hooilanden (hu, glanshavergraslanden) 
en vochtige, licht bemeste graslanden (he, dotterbloemhooilanden) sterk gefragmenteerd 
voorkomen en opvallend geconcentreerd zijn in rivier- en beekvalleien. Achteruitgang van 
mesofiele hooilanden is te wijten aan bemesting en in belangrijke mate ook aan het scheuren 
en opnieuw inzaaien van de graslanden, wat leidt tot zeer soortenarme vegetaties. De 
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de dotterbloemhooilanden zijn toenemende 
bemesting en verdroging. Door het uitblijven van natuurtechnisch beheer evolueren deze 
graslanden naar moerasspirearuigten (Van Landuyt et al. 1999). 
Struisgrasvegetaties op zure bodems (ha) zijn zeldzaam in de Durmevallei en komen enkel 
voor op de zandige bodems van Molsbergen. Momenteel bevindt dit grasland zich nog in 
volle ontwikkeling (Coppens 1999). 
Zilverschoongemeenschappen (Lolio-Potentillion anserinae) komen voor op relatief 
voedselrijke bodems variërend van zand tot zware klei en van minerale tot venige bodems. 
De standplaatsen worden gekenmerkt door fluctuaties van de grondwatertafeL Langdurige 
inundatie en begrazing zijn de voornaamste factoren voor de ontwikkeling en de 
instandhouding van deze vegetaties. 
Gemeenschappen van Geknikte vossenstaart (Ranunculo-Aiopecuretum) komen voor op 
gronden die buiten het vegetatieseizoen langdurig onder water staan. De stikstofrijkdom in 
deze gronden is doorgaans groot. Het beheer geschiedt vaak door begrazing van paarden 
en runderen (Schaminée et al. 1996). 

Tabel 24 geeft een overzicht weer van de verschillende graslandtypes in de gebieden waar 
ze het best vertegenwoordigd zijn (vzw Durme 1981, Anonymus 1992, vzw Durme 1993a, 
Anonymus 2000, Cappens 1999). 
Bij dit overzicht worden rodelijstsoorten aangeduid (Biesbroeck et al. 2001 ): 
* achteruitgaand 
*** zeldzaam 
**** zeer zeldzaam 
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Molsbroek 
Dottergrasland 
Dotterbloem 
Echte koekoeksbloem 
Gewone waterbies 
Oeverzegge 
Scherpe zegge 
T rosdravik**** 
Bosbies 
Pinksterbloem 
Waterkruiskruid*** 
Holpijp 
Lidrus 
Blaartrekkende boterbloem 
Moerasvergeet-me-nietje 

Moerasspirearuigte 
Moerasspirea 
Harig wilgenroosje 
Gele lis 
Poelruit 
Grote kattenstaart 
Gewone smeerwortel 
Echte valeriaan 
Moerasrolklaver 
Rietorchis •••• 

Tandzaadgemeen
schap 
Blaartrekkende boterbloem 
Rode ganzenvoet 
Moeraskers 
Waterpeper 
Watermuur 
Moeraszuring 
Akkerkers 
Driedelig tandzaad 
Zwart tandzaad 
Knikkend tandzaad 

Zilverschoonverbond 

Gemeenschappen 
met Geknikte 
vossenstaart 
Lidrus 
Geknikte vossenstaart 
Fiorin ras 

Weymeerbroek 
Dottergrasland 
Dotterbloem 
Echte koekoeksbloem 
Watermunt 
Gele lis 
Gewone waterbies 
Mannagras 
Beemdlangbloem 
Moeraszegge 
Hazezegge 
Tweerijige zegge 
Moesdistel 
Moerasvergeet-me
nietje 
Moerasspirea 

Durmem eersen 
Dottergrasland 
Dotterbloem 
Echte koekoeksbloem 
Veenwortel 
Grote vossenstaart 
Geknikte vossenstaart 
Pinksterbloem 
Lidrus 
Gewone zegge 
Rietgras 

Moerasspirearuigte 
Moerasspirea 
Moesdistel 
Rietgras 

Ten Rieland 
Dottergrasland 
Dotterbloem 
Echte koekoeksbloem 
Moesdistel 
Holpijp 
Beekpunge 
Poelruit 
Pinksterbloem 

Moerasspirearuigte 
Moerasspirea 
Kale jonker 
Scherpe zegge 
Moeraszegge 
Moesdistel 
Moeraswalstro 
Gewone waterbies 
Holpijp 
Liesgras 
Gele lis 

Molsbergen 
Struisgrasland 
Gewoon struisgras 
Zandstruisgras 
Vroege haver 
Zandzegge 
Vogelpootje 
Schapezuring 
Grasklokje* 

Tabel 24. Graslandtypes in functie van de deellocaties waar ze het best vertegenwoordigd 
zijn (vzw Durme 1981, Anonymus 1992, vzw Durme 1993a, Anonymus 2000, Cappens 1999) 

In het Molsbroek zijn moerasspirearuigten vooral terug te vinden langs grachten, in verlaten 
hooilanden of als ondergroei van populierenaanplantingen. 
De smalle grachten van het Weymeerbroek zijn veelal verland met Riet, Grote brandnetel en 
Liesgras of één van deze soorten. 
Sommige perceeltjes in het reservaat Ten Risland stellen een verarmde gemeenschap op 
voedselrijke, natte hooilanden voor. Grote vossenstaart is hier het dominante gras terwijl 
soorten als Smeerwortel, Gewone zegge en Rietgras goed vertegenwoordigd zijn. De sloten 
omheen het gebied kunnen het best als een moerasspirearuigte gekenmerkt worden. 
De percelen grenzend aan Hof Ten Rijen stellen een verarmde Grote 
vossenstaartgemeenschap voor met soorten die gemeenschappelijk zijn voor een 
moerasspireagrasland. Rietgras is de aspectbepalende soort voor het hooiland en Liesgras 
is de dominerende soort in de sloten. De aanwezigheid van deze soort is indicerend voor 
sterk vervuild water en hoge gehalten aan fosfaat, nitraat en kalium (Schaminée et al. 1996). 
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De fragmenten van dotterbloemgraslanden in het Weymeerbroek hebben sterk te lijden van 
overbegrazing (foto 19) of beslaan kleine oppervlakten aan de perceelsranden. 

• Avifauna 

Hierna volgt er een overzicht van de broedvogels en pleisteraars die voor het studiegebied 
opgetekend werden. De beschikbare informatie heeft voornamelijk betrekking op het 
Molsbroek en omgeving. 

Broedvogels 
Wat betreft de noodzakelijke vereisten voor broedvogels moet er rekening mee gehouden 
worden dat de meeste soorten afhankelijk zijn van de aanwezigheid van bomen, struiken en 
kleinschalige landschapselementen. 
Tabel 25 geeft een overzicht van de evolutie van broedvogelaantallen van enkele vogels 
gebonden aan graslandbiotopen in het Molsbroek (Everaert 2000). Voor de zangvogels 
werden de zingende mannetjes geteld (Legende: zie 11.7.1). 

Soorten RL Wette- 1968 1981 1993 1995 1999 
lijke 

status 
Distelvink be 1 1 {1} 
Gras~ie~er F be 1 3 
Roodborstta~uit c be 1 
Veldleeuwerik F 6 
Tabel 25. Evolutie van broedvogelaantallen van enkele vogels gebonden aan 
graslandbiotopen in het Molsbroek (Everaert 2000) 

In het Tielrodebroek waren er een paar decennia terug broedgevallen van Kwartelkoning 
(Durinck 1978). 
In de Durmebroeken te Zele treft men Bosrietzanger, Fitis en Buizerd aan als broedvogel 
(Anonymus 1997). 

Pleisteraars 
Tabel 26 geeft een overzicht van enkele zomergasten, stand- en/of broedvogels in de 
graslanden langs de Durme voor de periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 1999) (Legende: 
zie 11.7.1 ). 

Soorten RL Wette- Molsbroek Putten Durme- Hoften Oude 
lijke van Ham 

status 
meersen Rijen Durme 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 

Distelvink be 15 26 17 37 8 1 
Ooievaar v, bo 2 1 1 
Paa0e B be 1 2 
Roodborstta~uit c be 1 
Ta~uit B be 1 1 1 
Veldleeuwerik F 1 1 60 
Tabel 26. Zomergasten, stand- enlof broedvogels in de graslanden langs de Durme voor de 
periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 1999) 

Tabel 27 geeft een overzicht van enkele doortrekkers of overwinteraars in de graslanden van 
het Molsbroek en in de omgeving van de putten van Ham voor de periode 1997-1998 (Craps 
1998, Craps 1999) (Legende: zie 11.7.1). 
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Soorten RL Bijlage IJ Molsbroek Putten van Ham 
1997 1998 1997 1998 

Blauwe kiekendief v, bo 1 
Grutto bo 38 5 5 
Kemphaan A v,bo 26 
Regenwulp bo 1 

Tabel 27. Doortrekkers of overwinteraars waargenomen in de graslanden van het Molsbroek 
en in de omgeving van de putten van Ham voor de periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 
1999) 

Tabel 28 geeft een overzicht van enkele vogels die in het Weymeerbroek voorkomen (De 
Beleyr 1990) (Legende: zie 11.7.1 ). 

Broedvogels RL Wettelijke Doortrekkers en 
status overwinteraars 

Patrijs D Grutto 
Boerenzwaluw F be Paapje 
Spreeuw F Veldleeuwerik 
Ringmus F Watersnip 
Tabel 28. Vogels die in het Weymeerbroek voorkomen 
rodelijstcategorie (De Beleyr 1990) 

RL Wettelijke 
status 

bo 
B be 
F 
B bo 

met aanduiding van hun 

De Sombeekse Meersen vormen als overstroomd grasland een pleisterplaats voor 
Pijlstaart, Smient, Wintertaling, Slobeend, Bergeend, Watersnip en Wulp. De graslanden zijn 
een belangrijk rust- en voedselgebied voor Scholekster, Kievit, Grutto, Witgatje, Bosruiter, 
Tureluur, Groenpootruiter, Kemphaan, Bonte strandloper, Kluut en Koperwiek. 

In de Durrnameersen te Zele en Hamme werden volgende soorten waargenomen: 
Oeverloper, Watersnip, Witgatje, Witgesterde blauwborst, Gekraagde roodstaart, Grote 
bonte specht, Patrijs, Tapuit, Koekoek, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Rietgors, Wielewaal, 
Kneu, Buizerd, Steenuil, Torenvalk e.a. (Anonymus 1997). 

Het reservaat Ten Rieland wordt onder andere gekenmerkt· door de aanwezigheid van 
Spreeuw, Bosrietzanger, Scholekster, Boerenzwaluw, Fitis, Torenvalk (Anonymus 1997). 

• Ongewervelde fauna 

Door de ongewone gradiëntsituatie die zich in de Molsbergen ontwikkeld heeft, treft men er 
zowel karakteristieke soorten aan van vochtige als van droge zandgronden. Algemeen kan 
gesteld worden dat het aantal typische soorten eerder gering is (klein oppervlak, sterk 
geïsoleerd, historische degradatie, ... ). Hierbij volgt er een opsomming van soorten die veelal 
in schrale en droge graslandvegetaties voorkomen. 
Vlinders: kenmerkend is de aanwezigheid van Hooibeestje, een soort die in Vlaanderen sterk 
achteruitgaat. Hun voornaamste voedselplanten zijn de verschillende struisgrassoorten. 
Sprinkhanen: het voorkomen van zeldzame soorten als knopsprietje en wekkertje is 
gebonden aan warme, schrale graslanden. Op de natte graslanden van het Molsbroek komt 
de zeldzame Moerassprinkhaan voor. 
Loopkevers: in het gebied komen verschillende rodelijstsoorten voor: Harpulus autumnalis 
(bedreigd), Calathus cinctus (kwetsbaar), Cincindela hibrida (achteruitgaand) , Amara tibialis 
en Dyschirius politus (zeldzaam) zijn allemaal warmteminnende soorten die allemaal 
gebonden zijn aan open zandgronden in Vlaanderen 
Bijen en wespen: de Bijenwolf en de Zandbij zijn twee zeldzame soorten voor Vlaanderen. 
Vooral het voorkomen van de laatste soort geeft de gradiëntsituatie weer tussen droog en 
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vochtig aangezien het een soort betreft die haar nest maakt op droge duinen, maar die voor 
het foerageren afhankelijk is van wilgen, die duidelijk de nattere delen prefereren. 
Spinnen: Hahnia nava is een bedreigde soort die afhankel ijk is van schrale graslanden met 
open plekken (Coppens 1999). 

11.7.2 .2.5 Bossen 

)> Populieraanplantingen 

Een aantal hooilanden werden beplant met populieren, die nu een ruderale ondergroei 
hebben. Andere, meestal oudere aanplantingen vertonen een opslag van struiken, maar 
lokaal zijn er nog herkenbare relicten (foto 20) . 

Tabel 29 geeft een overzicht weer van de ondergroei van populieraanplantingen in de 
verschillende deelgebieden (De Beleyr 1982, De Beleyr 1987). Bij dit overzicht worden 
rodelijstsoorten aangeduid (Biesbroeck et al. 2001 ): **vrij zeldzaam; *****kwetsbaar 

Weymeerbroek 
Ruderale gemeenschap 

Boerenwormkruid 
Madeliefje 
Canadese fijnstraal 
Bijvoet 
Gewone raket 
Grote klit 

Akkergemeenschap 
Akkermelkdistel 
Valse kamille***** 
Moesdistel 
Meiganzenvoet 
Heermoes 
Grote klaproos 

Ruigtegemeenschap 
Harig wilgenroosje 
Gewone smeerwortel 
Lidrus 
Kale jonker 

Zoomgemeenschap op 
stikstofrijke standplaatsen 

Grote brandnetel 
Look-zonder-look 
Kleefkruid 
Hondsdraf 

Sombeekse Meersen 
Goudveil
Essenbosgemeenschap 

Verspreidbladig 
goudvei I** 

Bosbies 
Bittere veldkers 
Dotterbloem 
Holpijp 
Slanke sleutelbloem 
Muskuskruid 
Bosanemoon 
Gele dovenetel 
Pinksterbloem 
Kale jonker 
Moerasstreepzaad** 
Moerasrolklaver 
Kleine watereppe 
Moerasspirea 
Wolfspoot 
Moeraswalstro 
Gele lis 
Grote kattenstaart 
Gevleugeld hertshooi 
Riet 
Blaartrekkende boterbloem 
Moerasmuur 
Echte koekoeksbloem 

Zoomgemeenschap op 
stikstofrijke standplaatsen 

Grote brandnetel 
Kleefkruid 
Hondsdraf 
Gewone smeerwortel 

Groot Broek 
Zoomgemeenschap op 

stikstofrijke standplaatsen 
Grote brandnetel 
Look-zonder-look 
Kleefkruid 
Hondsdraf 

Tabel 29. Bosgemeenschappen als ondergroei van populieraanplantingen in verschillende 
deellocaties (Oe Beleyr 1982, Oe Beleyr 1987) 
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Het overgangsgebied tussen de Sombeekse Meersen, de Wase cuesta en het Groot Broek 
vormen een brongebied op lemig zandige bodem met oppervlakkige veenontwikkeling. 
Ondanks de populieraanplantingen vertoont de kruidvegetatie de kenmerken van een 
Goudveii-Essenbos. Onafgezien van Canadapopulier, is Zwarte els de belangrijkste soort in 
de boomlaag. Kraakwilg en Gewone es komen er in mindere mate voor. Botanisch is dit 
gebied zeer rijk en alle kensoorten van de plantengemeenschap zijn er in ruime mate 
aanwezig. Dit vegetatietype is uitzonderlijk voor het noorden van Oost-Vlaanderen maar ook 
erg kwetsbaar en hiervoor is de waterkwaliteit van groot belang (mond. med. Vanmaele 
AROHM). Doorgaans betreft het hier kleine percelen wat de kwetsbaarheid uiteraard nog 
vergroot. 

In de Durmemeersen werd net als het naburig perceel met een verruigd rietveld, deze 
ruigten beplant met populier al dan niet met een ondergroei van elzen- en wilgenstruwelen 
(Anonymus 1997). 

}> Naaldhoutaanplantingen 

Het betreffen voornamelijk percelen met Grove den en Fijnspar in het gebied Molsberg en. De 
ondergroei bestaat grotendeels uit Gewone vlier en kiemplanten van Lijsterbes en Zomereik. 
De oudere vlieren zijn zeer waardevolle dragers van een rijk en divers korstmossendek 
(Coppens 2000). 

}> Wilgenstruwelen 

Het natuurreservaat "de Oude Durme" wordt grotendeels ingenomen door een 
wilgenstruweel met soorten als Schietwilg en Geoorde wilg. De Bijvoet-ooibosassociatie 
komt als pioniergemeenschap voor op recent vergraven of opgespoten terreinen, zowel 
binnen- als buitendijks (Stortelder et al. 1999). Doordat het gebied niet meer overstroomd 
wordt krijgt men een geleidelijke successie naar een elzenbroekbos (Stortelder et al. 1999). 
Het is een voedselrijke standplaats waarbij het water steeds aan of boven het maaiveld staat. 

Tabel 30 geeft een vergelijking van de soortensamenstelling tussen de bijvoet
ooibosgemeenschap en het elzenbroekbos aan de Oude Durme. 

Bijvoet-ooibosgemeenschap 
Struik- en boomlaag 

Schietwilg 
Geoorde wilg 

Kruidlaag 
Waterpeper 
Harig wilgenroosje 
Hondsdraf 
Boerenwormkruid 
Grote brandnetel 
Vijfvingerkruid 
Dotterbloem 
Gele lis 

Elzenbroekbos 
Struik- en boomlaag 

Zwarte els 
Gewone es 
Vlier 
Gelderse roos 

Kruidlaag 
Gele lis 
Wolfspoot 
Riet 
Moeraswalstro 
Grote kattenstaart 

Tabel 30. Vergelijking van de soortensamenstelling tussen de Bijvoet-ooibosgemeenschap 
en het elzenbroekbos aan de Oude Durme 
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~ Elzenbroek 

Dit bostype is voornamelijk te situeren in de bronbosjes van Waasmunster-Sombeke, in de 
Moerasput, het Weymeerbroek (foto 21) en in het Molsbroek. 

Tabel 31 geeft een overzicht van de vegetatiesamenstelling van de elzenbroeken in de 
Moerasput en het Molsbroek (vzw Durme 1981, Bervoets & Vergauwen 1988). 
Bij dit overzicht worden rodelijstsoorten aangeduid (Biesbroeck et al. 2001 ): 
**** zeer zeldzaam 

Molsbroek Moerasput 
Gemeenschappen met Zwarte els Ruige ondergroei 

Grauwe wilg Grote brandnetel 
Geoorde wilg Gewone smeerwortel 
Gewoon struisriet Vogelmuur 
Wolfspoot Riet 
Gele lis Akkerdistel 
Dotterbloem Zevenblad 
Moerasvaren**** Witte dovenetel 

Tabel 31. Vegetatiesamenstelling van de elzenbroeken in de Moerasput en het Molsbroek 
(vzw Durme 1981, Bervoets & Vergauwen 1988) 

De Moerasput bestaat uit een verlande plas met aan de randen daarvan 
verlandingsvegetaties, waarin Riet of Grote Lisdodde aspectbepalend zijn. iets hogerop, 
maar in nog vochtige omstandigheden heeft een moerasspirearuigte zich ontwikkeld. De 
randen van het reservaat bestaan uit een wilgenstruweel met o.m. Schietwilg, Boswilg , 
Katwilg , Amandelwilg en Salix x sericans. 

~ Eiken-Beukenbossen 

• Vegetatie 

De typerende plantensoorten voor het Hof Ten Rijen zijn Gevlekte aronskelk, Veelbloemige 
salomonszegel, Brede wespenorchis , Avondkoekoeksbloem en Nagelkruid. Als boomsoorten 
zijn dat Beuk, Tamme kastanje, Zomereik, Gewone esdoorn, Gewone es, Olm en Linde (foto 
22) (Bervoets & Vergauwen 1988). 
Fragmentair komt er in Molsbergen zeer arm en zuur eikenbos voor (Querco roboris
Betuletum). In de boomlaag treffen we voornamelijk Zomereik, Ruwe Berk en Zachte berk 
aan. De kruidlaag bestaat hoofzakelijk uit Zachte witbol en Adelaarsvaren (Coppens 1999). 

• Avifauna 

Tabel 32 geeft een overzicht van enkele zomergasten, stand- en/of broedvogels in de 
bosgebieden van de verschillende deelgebieden (Craps 1998, Craps 1999) (Legende: zie 
11.7.1 ). 
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Soorten RL Wette- Mols- Putten HofTen Weymeer- Durme-
lijke broek van Ham Rijen broek meersen/ 

status Bul bier-
broek 

'97 '98 '97 '98 '97 '98 '97 '98 '97 '98 
Boomkruiper be 2 1 
Fitis be 2 2 
Groene SQecht be 2 2 6 5 1 
Grote bonte SQecht be 1 8 
Havik be, bo 1 1 1 
Nachtegaal D be 1 2 1 
Ransuil be 5 4 1 

...§.Qerwer be bo 2 2 1 
Steenuil be 1 
Torenvalk be bo 4 1 1 2 1 2 
Zomertortel 2 1 
Tabel 32. Zomergasten, stand- enlof broedvogels in de bosgebieden van de verschillende 
deelgebieden (Craps 1998, Craps 1999) 

Tabel 33 geeft een overzicht van de evolutie van enkele broedvogelaantallen in de 
bosgebieden van het Molsbroek (Everaert 2000) (Legende: zie 11.7.1 ). 

Soorten RL Wettelijke status 1968 1981 1992 1993 1995 1999 
BoomkruiQer be ( 1 } 1 1 3 2-3 
BoomQieQer F be 17 
Boomvalk be, bo ( 1} 
Buizerd be, bo (1 } 1 
Draaihals B be (1 } 
Fitis be 13 11 9 8 3 
Geelgors c be 8 
Grauwe vliegenvanger be1 bo 1 3 3 3 3 1 
Groene SQecht be 2 3 1 1 
KlaQekster B be 1 
Kleine bonte SQecht be 1 2 
Nachtegaal D be 1 2 
Ransuil be 1 1 1 1 
SQerwer be1 bo 1 1 1 
SQotvogel be 7 8 2 3 2 
Torenvalk be, bo 1 
Wielewaal D be 1 1 1 
Tabel 33. Evolutie van enkele broedvogelaantallen in de bosgebieden van het Molsbroek 
(Everaert 2000) 

Een dalende trend is waarneembaar voor een aantal broedvogels zoals de Spotvogel en de 
Fitis. 

Tabel 34 geeft een overzicht van enkele overwinteraars in de bosgebieden van de 
verschillende deelgebieden voor de periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 1999) (Legende: 
zie 11.7.1). 
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Soorten RL Wette
lijke 

status 

Molsbroek Putten van 
Ham . 

Hof te 
Rijen 

Weymeer
broek 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 
Buizerd be, bo 4 2 4 1 
Houtsnip bo 2 1 1 
Koperwiek 2 25 
Si js F be 210 100 

Durme
meersen/ 
Bulbier
broek 

1997 1998 
2 2 

1 
2 

Tabel 34. Overwinteraars in de bosgebieden van de verschillende deelgebieden voor de 
periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 1999) 

Tabel 35 geeft een overzicht van enkele doortrekkers in de bosgebieden van de 
verschillende deelgebieden voor de periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 1999) (Legende: 
zie 11.7 .1 ) . 

Soorten RL Wette- Molsbroek Putten Hof te Weymeer Durme-
lijke van Rijen -broek meersen/ 

status Ham Bulbier-
broek 

'97 '98 '97 '98 '97 '98 '97 '98 '97 '98 
Beflijster be 4 
Boomleeuwerik D V 1 1 
Boomvalk be, bo 1 1 
Bosruiter v, bo 4 
Kee 25 6 
Kleine zilverreiger V 1 
Kruisbek be 2 
Rode Wouw E v bo 
Vuurgoudhaantje be 3 
Wespendief bo 1 
Witgatje be, bo 5 1 2 
Zwarte wouw v, bo 1 
Tabel 35. Doortrekkers in de bosgebieden van de verschillende deelgebieden voor de 
periode 1997-1998 (Craps 1998, Craps 1999) 

In het Weymeerbroek bieden de aanplantingen nestgelegenheid voor de Torenvalk en voor 
algemenere zangvogels zoals Fitis, Staartmees, Zanglijster e.a. De Wielewaal werd 
waargenomen als doortrekker. Kneu en Witgesterde blauwborst komen er voor als 
broedvogel. Tijdens de winterperiode treft men er ook Sijs en Distelvink aan (De Beleyr 
1987). 

11.7.2.2.6 Besluit ecotopen valleigebied 

Wat grondgebruik betreft bezit de Durmevallei een eeuwenoude traditie van 
cultuurgraslanden met dijk- en slootstructuren. De nu nog aanwezige mesofiele 
hooilandvegetaties en het overwegende graslandgebruik verwijzen hiernaar. 

Tabel 36 geeft een overzicht van het ruimtebeslag ingenomen door de verschillende 
ecotopen in de Durmevallei. 
Legende 
m: minder waardevol 
w: waardevol 
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z: zeer waardevol 
wz: waardevol met zeer waardevolle elementen 

Ecotopen 

Graslanden 

Biologische 
waardering 

Oppervlakte (ha) Verdeling in % 

Halfnatuurlijke z 48,38 2,65 
Verruigd grasland z 16,43 0,90 
Soortenrijke met halfnat relicten wz 12,53 0,69 
Cultuurgrasland VB w 404,60 22,18 
Intensief cultuurgrasland m 357,77 19,61 

Waterpartijen wz 84,11 4,61 
Moeras z 67 40 3,69 
Elzenbroek z 14,35 0,79 
Mesofiel bos z 9,44 0,52 
Loof- en naaldhoutaanplant w 156,41 8,57 
Kapvlakte w 0,70 0,04 
Struweel/haag/bomenrij z 83,63 4,58 
Heide w 2,62 0,14 
Slik en schor z 66 51 3 65 

__Qljk wz 44,98 2 47 
Spoorwegberm w 4,17 0,23 
Talud 1 78 0 10 
Park wz 8,44 0 46 
Akker m 321 ,78 17,64 
Tuinbouw m 1 93 0 11 
Stort m 3,21 0 18 
Urbane zone m 56 54 3 1 0 
Andere 56,40 3,09 
Totaal 1824,11 100,00 
Tabel 36. Overzicht van het ruimtebeslag door de verschillende ecotopen in de Durmevallei 

Ondanks de aanwezigheid van zeer waardevolle natuurgebieden en waardevolle relicten 
vormen verdroging en vermesting een bedreiging voor de natte, soortenrijke hooilanden en 
graslanden. Er treedt een verregaande versnippering en isolatie op van de ecotopen. In de 
hierna volgende tabel wordt er een vergelijking gemaakt tussen de Biologische 
waarderingskaart van 1985 en de actualisering van de karteringen van 1999. 

Tabel 37 geeft een vergelijking van de oppervlakte ingenomen door de verschillende 
ecotopen in 1985 en 1999. 

Ecotopen 

Graslanden 
Halfnatuurlijke 
Verruigd grasland 
Soortenrijke met halfnat relicten 
Cultuurgrasland met verspreide biologische waarde 
Intensief cultuurgrasland 

Waterpartijen 
Moeras 

Biologische 
waarderings
kaart 1985 
(Desmet & 
Dernarest 
1985) (ha) 

79,38 
4,82 

I 
599,10 
304,25 

84,11 
68,33 
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Kartering 
1999 
( Dernolder 
et al. in 
prep., Vriens 
et al. in 
prep.) (ha) 

48,38 
16,43 
12,53 

404,60 
357,77 

84,11 
67,40 
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afname of 
toename(%) 

- 1,7 
+ 0,6 
+ 0,7 
- 10,7 
+ 2,9 

I 
afname< 0,1 
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Ecotopen Biologische 
waarderings
kaart 1985 
(Desmet & 

Kartering afname of 
1999 toename (%) 
( Dernolder 

De marest 
1985) (ha) 

et al. in 
prep., Vriens 
et al. in 

ha 

Mesofiel bos 9,44 9 44 
Loof- en naaldhoutaanplanting 142,70 156,41 
Kapvlakte I 0, 70 
Struweel/haag/bomenrij 64,29 83,63 
Heide 2,62 2,62 
Slik en schor 65 58 66 51 
Dijk 44,98 44,98 
Spoorwegberm 4,17 4,17 
Talud I 1 78 
Park 8,44 8 44 
Akker 208,22 321 78 
Tuinbouw I 1 93 
Stort 3,21 3 21 
Urbane zone 43,49 65 54 
Andere 69 62 47 40 
Totaal 1824,11 1824 11 

- 02 
I 

+ 0,8 
toename < 0,1 

+ 1,1 
I 

toename< 01 
I 
I 

+01 
I 

+62 
+01 

I 
+ 1,2 
- 1 2 

Tabel 37. Vergelijking van de oppervlakte ingenomen door de verschillende ecotopen in 
1985 en 1999 

Wanneer de balans opgemaakt wordt voor de vanu it natuurbehoudstandpunt interessante 
ecotopen, blijkt dat -graslanden in waarde sterk achteruitgegaan zijn . Dit geldt zowel voor de 
halfnatuurlijke graslanden (- 1,7 %) als voor de graslanden met verspreide biologische 
waarde(- 10,7 %) . De oppervlakte populierenaanplantingen in de vallei is toegenomen (0,8 
%) en dit is dan ook het enige component dat verantwoordelijk is voor de stijging van het 
totaal aandeel van de loof- en naaldhoutaanplantingen. 
Akkers zijn in oppervlakte toegenomen (+ 6,2 %). Opvallend zijn de veranderingen die 
plaatsgegrepen hebben in het Weymeerbroek. Historische graslanden werden massaal 
gescheurd. Typen mesofiele graslanden zoals glanshaverhooilanden en 
dotterbloemgraslanden die in 1985 reeds fragmentair aanwezig waren ( Heirman et al. 1984), 
zijn nu grotendeels verdwenen, ten gevolge van verdere vermesting en 
grondwaterstandsdaling (mond. med. J. Heirman). Ze zijn gedegradeerd tot 
cultuurgraslanden en ruigten. Een gelijkaardige trend heeft zich ook voortgezet in de 
Sombeekse Meersen en de Elversele Meersen en begint nu ook ingang te vinden in de 
Tielrode Meersen. Habitatdegradatie heeft ook impact op de vogelbestanden. De meest 
bedreigde soorten in de vallei zijn soorten van moerassen en kleinschalige graslanden . Het 
verdwijnen van de Kwartelkoning en de achteruitgang van Graspieper en Rietgors zijn hier 
voorbeelden van. 

11.7.3 Biologische waardering 

Volgens de Biologische Waarderingskaarten (BWK) werden aan een aantal ecotopen, op 
basis van vier criteria nl. : zeldzaamheid, biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en 
vervangbaarheid (De Blust et al. 1985), een waardering toegekend. Kaart 23 geeft een 
globaal overzicht van het studiegebied met aanduiding van de actueel biologisch zeer 
waardevolle tot de biologisch minder waardevolle gebieden. De meest waardevolle gebieden 
zijn de slik-, schor-, moerasgebieden en halfnatuurlijke graslanden. 
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11.7.4 Ecologische verspreiding en verbinding 

De voortschrijdende verstedelijking en de intensivering van de landbouw hebben geleid tot 
de degradatie, isolatie en versnippering van natuurlijke habitats voor fauna en flora. Zo ook is 
het overstromingsgebied van rivieren voor een groot deel ingepalmd voor menselijk gebruik 
en onttrokken aan het natuurl ijk riviersysteem. Toch spelen rivieren en hun valleien, o.a. door 
de oppervlakte die zij beslaan, een belangrijke rol binnen de resterende open ruimte en 
bezitten zij veel potenties voor natuurbehoud en -ontwikkeling. 
De aanleg van zomer- en winterdijken, de rechttrekkingen en het wegnemen van de 
bovenafvoer hebben scherpe grenzen in de alluviale vlakte en de zeer sterke 
verzandingsproblematiek in de Durme veroorzaakt. De slikken en de schorren geraken 
opgehoogd en de meersen staan niet meer direct onder invloed van het Durrnawater 
waardoor belangrijke gradiënten en de daarmee gepaard gaande typische 
acetopendiversiteit voor een deel verloren ging. 
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111. Ecologische gebiedsvisie en ontwikkelingsscenario's 

111. 1 Ecologische gebiedsvisie 

111.1.1 Inleiding 

De Durme behoort tot het zoetwatergebied van het Schelde-estuarium. De 
zoetwaterschorren die langs de rivier voorkomen zijn een zeldzaam ecosysteem en van 
belang op Europese schaal (Meire & Kuijken 1988). De bescherming en de uitbreiding van 
het buitendijks zoetwatergetijdengebied moeten het behoud van dit zeldzaam ecosysteem 
garanderen (Vanallemeersch et al. in prep.). 

Het creëren van een continuüm tussen de nvrer en de vallei speelt e!3n sleutelrol bij 
slibsedimentatie, het vergroten van komberging, de eliminatie van nitraten uit het hele 
Schelde-estuarium en de opbouw van een voedselweb via primaire productie. Het 
ecologisch herstel is slechts mogelijk via een optimalisatie van deze ecosysteemprocessen. 

Het optimaliseren van de processen op de Durme zal op termijn ook een weerslag hebben 
op de Schelde. De Schelde zal gekenmerkt worden door een lagere sedimentbelasting, een 
betere waterkwaliteit, een betere interne verwerking en productie en meer representatieve 
habitatstructuren en levensgemeenschappen (Van den Bergh et al. 1999). 

Aan de basisvoorwaarden voor een functioneel ecosysteem wordt momenteel niet voldaan: 
Door toevoer van erosieslib, ten gevolge van gewijzigde landbouwmethoden en de 
versnelde afvoer van regenwater, de toevoer van afvalwater, afkomstig van industrie, 
RWZI's, overstorten en rioleringen, en het gebrek aan natuurlijke 
sedimentatiegebieden, is er een verhoogde sedimentatie in de riviergeul; 
Puntlozingen, afkomstig van huishoudens en industrie, en diffuse lozingen afkomstig 
van de landbouw hebben bovendien een rechtstreekse invloed op de waterkwaliteit; 
De continuïteit tussen het vallei-ecosysteem en de rivier wordt onderbroken door het 
vastleggen van de geul en het optrekken van dijken. Hierbij wordt de dynamiek van 
sedimentatie en erosie ruimtelijk beperkt evenals de vorming van verschillende 
habitatstructuren. De continuïteit tussen de ecotopen wordt verbroken door het 
aanbrengen van verticale damwanden en breuksteenstortingen op dijken (Van den 
Bergh et al. 1999). 

Het aangevoerde en zwaar vervuild slib in combinatie met de slechte waterkwal iteit en 
ongeschikte habitatstructuren leggen een hypotheek op het ecologisch herstel van de 
Durme. 

Maatregelen ter optimalisatie van de ecosysteemprocessen zoals ontpolderingen, het 
inrichten van bufferstroken, aangepaste landbouwtechnieken voor erosiebestrijding, 
beheerslandbouw, . . . dienen dan ook gepaard te gaan met een doorgedreven 
waterzuivering, bij voorkeur via een brongerichte aanpak. 
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111.1.2 Ecologische doelstellingen voor het studiegebied 

1 . Vermits de Durme deel uitmaakt van het Schelde-estuarium gelden identieke 
doelstellingen : ontwikkelen van een natuurlijk Schelde-estuarium waarin de potentieel 
aanwezige diversiteit in tijd en ruimte steeds aanwezig is. Dit wordt als hoogste 
streefdoel voor het Schelde-estuarium gesteld (Hoffmann et al. 1997). 
De term "natuurlijk" moet gezien worden binnen de context van menselijke ingrepen 
zoals inpolderingen, bedijkingen en verdiepingen die aan de basis liggen van het ver 
landinwaarts indringend getij, de beperkte grondwaterbijdrage en de hoge 
sedimentlading (Van den Bergh et al. 1999). De mate van natuurlijkheid die men voor 
een deelgebied kan nastreven wordt dus mede bepaald door de intensiteit van de 
menselijke gebruiksfuncties. Voor een maximale natuurlijkheid dient aan drie criteria te 
worden voldaan, met in volgorde van belangrijkheid: 

een ongestoord verloop van natuurlijke processen op landschapsschaal zoals 
getijdenwerking en sedimentatie- erosieprocessen 
een ongestoord verloop van natuurlijke ecologische patronen en processen door 
afwezigheid van intensieve menselijke activiteiten. Het gaat hierbij om een 
ongestoorde fauna- en floraontwikkeling. 
een goede kwaliteit van het aangevoerde water en sediment en van de 
aanwezige waterbodem. 

Momenteel wordt er aan geen van deze criteria voldaan. Getijdenwerking en 
erosieprocessen worden beïnvloed door een verstoorde hydrografie en door een 
verstoorde getijdenwerking van de Zeeschelde. De potenties van de Durme zijn echter 
hoog. De natuurlijkheid kan in een hoge mate toenemen door herstel van de 
milieukwaliteit en van de waterhuishoudkundige inrichting met herstel van het 
bovendebiet Dit laatste vormt op zich reeds een knelpunt aangezien er op het Kanaal 
Gent-Terneuzen een minimumpeil gegarandeerd moet worden. De wateraanvoer via de 
Moervaart vormt een belangrijke factor om deze doelstelling te bereiken. Dit impliceert 
dat de waterafvoer van de Moervaart naar het kanaal Gent-Terneuzen een belangrijke 
hypotheek legt op een mogelijk herstel van het bovendebiet van de Durme. 

2 . Scheppen en (zoveel mogelijk) herstellen van de "natuurlijke" abiotische gradiënten en 
dynamiek. Deze abiotische omstandigheden moeten zodanig zijn dat typische 
levensgemeenschappen en soorten de best mogelijke kansen krijgen om zich te vestigen 
en te ontwikkelen. Het herstel van de gradiënten gaat gepaard met een hoge 
habitatdiversiteit en bijhorende biodiversiteit. Ruimte is hierbij een cruciale factor, vermits 
deze noodzakelijk is om belangrijke structuurvormende processen zoals erosie- en 
sedimentatieprocessen, elkaar te laten afwisselen in de tijd (Van den Bergh et al. 1999). 
Meer ruimte laat ook meer habitat- en structuurdiversiteit toe. Het herstellen van de 
relatie tussen de rivier an haar vallei is hierbij zeer belangrijk. 

3 . Optimaliseren van de ecologische processen en het vergroten van de natuurlijke 
draagkracht van het systeem zodat de ecosysteemgoederen en diensten op een 
duurzame wijze kunnen benut worden (Van den Bergh et al. 1999). 
Een belangrijke optie om de duurzaamheid van het gebied te bereiken is het vergroten 
van de komberging. Op voorwaarde dat de waterkwaliteit geen belemmerende factor is 
en de inrichting goed gebeurt, komt vergroting van de komberging niet enkel de 
natuurwaarden ten goede, maar ook de veiligheid. Ook in het Sigmaplan is de inrichting 
van gecontroleerde overstromingsgebieden als optie voorzien . De eerste berekeningen 
hebben aangetoond dat het vergroten van de komberging tevens de hydradynamiek van 
de rivier beïnvloedt, waardoor het profiel van de rivier zal verwijden. Dit zal een gunstig 
effect hebben op het natuurlijk op diepte houden van de middengeul (Pi eters et al. 1991 ). 
Daarnaast neemt de oppervlakte aan sedimentatiegebied toe waardoor de balans tussen 
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de sliblast van de rivier en de sedimentatie enigszins hersteld kan worden. Verder 
onderzoek is vereist om een meer precieze kwantificering van deze fenomenen te 
kunnen realiseren. Ze vormen de grondslag voor de realisatie van een (meer) integraal 
waterbeheer. 

4. Aandacht voor binnen(winter)diikse natuurontwikkeling, in het bijzonder gecontroleerde 
overstromingsgebieden. 
Hierbij moet eveneens veel aandacht besteed worden aan geleidelijke overgangen van 
de rivier naar de vallei, gaande van (herstel van) wetlands, over rivierduinen, naar de 
hoger gelegen gronden en cuesta. Op deze plaatsen kunnen de bronbossen optimaal tot 
ontwikkeling komen, doordat er geen overstromingen meer optreden. Het inrichten van 
kombergingsgebieden (zie boven) kan een belangrijke stap zijn in het herwaarderen van 
de relatie rivier-vallei en het uitbreiden van het rechtstreeks contact tussen 
getijdenbeweging en binnendijkse gebieden. Via meersen en moerasbossen moet de 
relatie van de binnendijkse gebieden met de rivier versterkt worden . Het systeemeigen 
water moet opgevangen worden en gelegenheid krijgen te infiltreren, waardoor het 
gevaar voor verdroging daalt, extreme afvoerpieken naar de rivier verminderen, 
vegetatieontwikkeling bevorderd wordt en sediment-, nutriënten- en pesticidenbelasting 
van de rivier dalen. 

5. Ontwikkeling van nieuwe schorren en slikken. 
Gebieden die hiervoor i n aanmerking zouden kunnen komen zijn: 
1. gebieden die in het kader van het Sigmaplan aangeduid. werden als potentieel 

gecontroleerd overstromingsgebied (meersen nabij de Oude Durme, Sombeke, 
Elversele, Tielrode, met een lage landbouwkundige waarde) 

2. de zandwinningsputten langs de Durme die als zandvang kunnen fungeren en op 
lange termijn evolueren tot slik en schor 

6. Ontwikkeling van een netwerk van reservaten als basis voor bescherming en behoud van 
natuurwaarden. ' 
De intrinsieke waarden en functies van de getijdengebieden kan alleen veilig gesteld 
worden door inrichting van een aaneenschakeling van representatieve reservaten. 
Bestaande reservaten moeten zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Alle schorren en 
gecontroleerde overstromingsgebieden moeten een natuurgericht beheer (statuut 
natuurreservaat) krijgen. Natuurgerichte milieubouw moet aanleiding geven tot het 
herstel van vroegere of de versterking van actuele natuurwaarden. Oprichting van het 
natuurpark "Scheldeland", waarvan de plannen nooit verder dan de papierfase geraakt 
zijn, verdient aanmoediging (Van Miegroet & Cogge 1972). 

7. Voorkomen van wateroverlast voor woonkernen en wegeninfrastructuur (vergroten 
komberging, verlagen extreme hoogwaterstanden) . 

110 

Het voorkomen van wateroverlast in dorpskernen dient de hoofddoelstelling, zoniet de te 
resp"ecteren randvoorwaarde te blijven bij het beheer van de Durme (Zeeschelde). 
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden door een combinatie van maatregelen. Het 
versterken van oevers en dijken is niet het enige middel. Het klassieke beheer, dat 
voornamelijk gericht was op het zo snel mogelijk afvoeren van water, heeft r ~eds 
aangetoond niet steeds afdoende bescherming te bieden tegen extreme hoogwaters. Het 
verbreden van de watergeul (zie boven) zou kunnen bijdragen tot een verbetering van de 
veiligheid. Dit kan gebeuren door een verder landinwaartse verplaatsing van (delen van) 
de waterkeringsdijk, door het verlagen van zomerdijken zodat deze sneller overstromen 
of door het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden (potpolders). Op dit 
moment echter sluiten de waterkeringsdijken over de gehele lengte van de rivier de 
winterbedding af. Indien er een dijkbreuk optreedt bij hoogwater zal de overstroming 
omwille van het grote hoogteverschil tussen de huidige rivierbedding en het winterbed 
een kracht ontwikkelen met een zeer sterk erosieve werking en aldus ook een gevaar 
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betekenen voor de waterkeringsdijken. Door de voortdurende aanslibbing van de Durme 
ligt het buitendijkse gebied immers gemiddeld een meter hoger dan de achterliggende 
binnendijkse gebieden. Bovendien heeft de Durme geen functie voor de scheepvaart 
zodat veel kosten en inspanningen op dat gebied vermeden kunnen worden. Recente 
studies van het Waterbouwkundig Laboratorium hebben aangetoond dat het teruggeven 
van ruimte aan de rivier, de komberging voor water aanzienlijk vergroot, zodat 
hoogwaterpieken afgezwakt kunnen worden. De vergroting van het waterbergend 
vermogen door het behouden of terug inschakelen van overstromingszones en de 
verbreding van de rivier nemen de druk op de winterdijken en de kans op wateroverlast 
gedeeltelijk weg . Zo kunnen de zandwinningsputten te Waasmunster ingeschakeld 
worden als slibvang en ook andere gebieden kunnen aan de rivier teruggegeven worden 
waardoor de rivier een groter afzettingsgebied voor het slib heeft en ze aldus een rol 
spelen in de sedimenthuishouding van het systeem. Op lange termijn zullen er 
uitgestrekte schorgebieden met overgangssituaties ontstaan, wat zou resulteren in een 
hogere biodiversiteit en een betere filterfunctie (opslag, transformatie en eliminatie van 
nutriënten, afvalwarmte en afvalwater) (Van den Bergh et al. 1999). Een verbetering van 
de ecologische functionaliteit en ecologische structuur en waterbeheersing kunnen op die 
manier perfect samengaan, ze kunnen elkaar zelfs versterken. 
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111.2 Referentiebeeld en natuurstreefbeeld 

111.2.1 Inleiding 

De beschrijving van een natuurstreefbeeld is in feite het antwoord op de vraag wat de 
gewenste richting is waarin de natuur zich moet ontwikkelen. Bij het opstellen van dergel ijk 
streefbeeld kan een referentiebeeld zeer nuttig zijn. De ecologische referentie is geen doel 
op zich, maar een toetsingskader voor de huidige situatie én een soort maatstaf voor het 
formuleren van concrete doelen (Schepers 1995). 

111.2.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

111.2.2.1 Referentiebeeld 

Referentie-informatie wordt gebruikt voor het formuleren van natuurhersteldoelen, 
natuurherstelpotenties en het evalueren van het succes van de geleverde inspanningen tot 
natuurherstel (White & Walker 1997). Aan de hand van referentie-informatie wordt een 
referentiebeeld opgesteld. Een referentiebeeld kan ingegeven zijn door de historische 
situatie van de bestudeerde rivier of door een contemporele situatie van een andere 
(referentie-)rivier. Het ecologische referentiebeeld staat gelijk aan een nauwelijks of weinig 
door de mens beïnvloed ecosysteem dat garant staat voor een duurzame diversiteit en 
zelfregulering en dat functioneert binnen een beperkt aantal randvoorwaarden, welke door 
de maatschappelijke functies worden opgelegd. Bij de selectie van een referentiebeeld 
worden een aantal belangrijke karakteristieken van het rivierecosysteem zoals hydrologie, 
morfologie en dynamiek, waterkwaliteit en ecologische kwaliteiten bestudeerd (Schepers & 
Kerkhots 1994). Desondanks heeft het gebruik van referentiebeelden beperkingen gezien de 
tijd- en plaatsafhankelijke aard van referentie-informatie (White & Walker 1997) en zal het 
referentiebeeld minstens voor een deel op het inzicht van de onderzoeker berusten (Pedroli 
et al. 1996). 

111.2.2.2 Naar een referentiebeeld voor de Durme 

Het kiezen van een referentiebeeld voor een natuurlijk zoetwatergetijdengebied is vrijwel 
onmogelijk door het feit dat de zoete getijdengebieden van de grote Europese rivieren die in 
het getijwater van de Noordzee en omgeving uitmonden zo goed als geheel door mensel ijke 
structuren aangetast en aangepast zijn (Zonneveld 1981 ). 

Ongeveer 4000 jaar geleden kronkelde de rivier zeer traagstromend door moerassen, 
gedomineerd door zeggen, en moerasbossen van voornamelijk elzen en wilgen in geulen 
van slechts 1 tot 2 m diep en 20 m breed (Van Damme & De Pauw 1996) . Er was toen echter 
nog geen getijdewerking ; de beschermende kustgordel was nog intact. In de dertiende eeuw 
werd de rivier een getijdenrivier en werden dijken aangelegd om de vruchtbare alluviale 
vlakte te beschermen. Buitendijks en door dijkdoorbraken ontstonden op verschillende 
plaatsen slikken en schorren. 
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111.2.2.2.1 Landschap - ecotopen 

Voor een historisch referentiebeeld van de Durme zijn de bronnen grotendeels beperkt tot 
kaarten die dateren van de 18de eeuw en later. 
Uit pollenonderzoek kan men echter concluderen dat in de Romeinse periode het gebied 
voornamelijk uit moerasbossen bestond met wilg , berk, zwarte els, eik en beuk (Thoen 
1966) . Tussen de 3e en de ge eeuw hebben zich de eerste landbouwgemeenschappen 
ontwikkeld, waarschijnlijk mede door een afname van het moerassig karakter van de streek 
ten gevolge van de regressie van het zeepeiL De grote landontginning ten bate van de 
landbouw krijgt echter zijn volle ontplooiing in de Middeleeuwen. Langsheen de loop van de 
Durme en de Schelde blijven echter grote moerasstroken bewaard (De Beleyr & Ruelens 
1987). 
Ten tijde van De Ferraris (1772-177g) lagen er binnendijks langs de Durme een groot aantal 
meersencomplexen, aangeduid als "moerassige weiden", waarvan vermoed wordt dat een 
groot aantal bevloeid werd (Van Allemeersch et al. in prep.) (Bijlage 2a). Op de 
oorspronkelijke kadastrale kaarten (ca. 1830) staan ook grote delen van het binnendijks 
gebied gekarteerd als meersen of hooilanden. Het Groot Broek, het Klein Broek, Schaoren 
en Polderken, allen gelegen te Elversele, waren hooilanden, evenals alle percelen aan de 
Durme te Waasmunster. Op de kaart van Vandermaaien (1850) is het Schor aan de 
Durmemonding te Tielrode een bedijkte weide. Op de eerste editie van de topografische 
kaarten (Dépot de la guerre ca. 1870) staan de alluviale gebieden langs de Durme tussen 
Waasmunster en Lokeren evenals het Schor aan de Durmemonding aangeduid als bedijkt 
hooiland zonder spuigaten- afvoerpijpen (Bijlage 2b). Het huidige Vlaams reservaat Schorren 
van de Durme en het Tielrodebroek staan gekarteerd als bedijkt hooiland met spuigaten
afvoerpijpen. Het is opgedeeld in compartimenteringsdijken. Op het zuidoostelijk gedeelte 
zijn wijmen aangeplant. Rond 1g48 wordt er ook een deel van de hooilanden vervangen door 
wijmen (Van Allemeersch et al. in prep.). 
Aan de hand van luchtfoto's van 1g51 kan worden vastgesteld dat het Schor aan de 
Durmemonding een duidelijke percelering vertoont zonder houtige gewassen. Er liggen 
homogene weilanden die omwald zijn door met bomen beplante zomerdijken. In 1g71 
werden die als landbouwgebied niet meer gebruikt (Hoffmann 1gg3). De situatie in 1982 laat 
reeds blijken dat er natuurlijke struikopslag optreedt, voornamelijk in het centraal deel van 
het schor (mond. med. Vanmaele AROHM). 
De meeste meersen werden nog tot begin de jaren '70 bevloeid. Het is moeilijk om een 
overzicht te krijgen van alle gebieden die ooit bevloeid werden, maar het is zeer 
waarschijnlijk dat op een bepaald ogenblik alle buitendijkse gebieden 1 langs de Durme vorige 
eeuw en begin deze eeuw fungeerden als vloeiweiden. Ook het aandeel van de binnendijkse 
gebieden die als vloeimeersen in gebruik waren zal groot geweest zijn. Gevaert (1g35) heeft 
een inventaris gemaakt in 20 gemeenten langsheen de Schelde en Durme, waaruit bleek dat 
44 % van het graslandoppervlak bevloeid werd. Vermoedelijk zijn een aantal vloeimeersen 
ontstaan in de 1ge eeuw door drooglegging van moerassen (Van Allemeersch et al. in prep.). 
Gegevens van de ge tot de 18e eeuw beschrijven de streek van de Durme als " een woestijn 
van moerasschen", die sedert de 1ge eeuw stilaan in gebruik genomen werden als hooiland 
en weiland (Kuyken-Quintelier 1g72). 
Uit kaartgegevens, interviews en literatuur kan geconcludeerd worden dat gedurende een 
bepaalde periode (in hoofdzaak in de 1ge eeuw tot halfweg de 209 eeuw) alle buitendijkse 
zoetwatergebieden en de alluviale gebieden tussen Lokeren en Waasmunster ten dele of 
helemaal fungeerden als vloeiweiden die doorsneden werden door greppels en grachten 
(Van Allemeersch et al. in prep.). De vloeimeersen waren bijna stèeds hooiweiden, die tot 
driemaal toe gemaaid werden, waarvan de eerste maal in juni-juli. 

1 dit waren de gebieden die onderhevig waren aan het regime van de rivier en enkel met zomerdijken 
afgeschermd waren 
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Er was in het buitendijks gebied een natuurlijke zonatie van biezen en rietvegetaties op de 
natste delen. Het water was van goede kwaliteit waardoor bevloeiing de ontwikkeling van 
soortenrijke vegetaties niet in de weg stond. 

111.2.2.2.2 Flora 

Als historische referentie voor de flora van het buitendijks gebied kunnen de gegevens uit 
verschillende perioden gebruikt worden : 
Van Allemeersch et al. (in prep.) vermeldt een soortenlijst van Lejeune (1859) daterend van 
het midden van de 199 eeuw. De kenmerkende soorten voor de meersen waren Dotterbloem, 
Grote ratelaar, Grote vossenstaart, Beemdkamgras, Knoldoddegras, Echte koekoeksbloem, 
Mattenbies, Moeraskartelblad, Pinksterbloem, Reukgras, Ruw walstro, Trosdravik, Veldgerst, 
Veldlathyrus, Veldrus, .. .. 
In het begin van de 209 eeuw kan men zich beroepen op de fytosociolog ische gegevens van 
Massart (1907) . Het district van de fluviatiele alluvia dat hij onderscheidt en waartoe ook de 
Durme behoort, heeft slechts één exclusieve soort, nl. Driekantige bies. Andere 
karakteristieke soorten van de oevers waren, in stijgende lijn van voorkomen, Gewone 
waterbies, Mattenbies, Heen, Dotterbloem, Pijlkruid, Riet, Rietgras en Liesgras. Minder 
dominante soorten waren ondermeer Kleine watereppe, Viltige basterdwederik, Harig 
wilgenroosje, Echte valeriaan, Gele waterkers, Akkerkers, Moerasvergeet-me-nietje, 
Kruipende boterbloem, Kluwenzuring en Groot hoefblad. Deze soorten kwamen vooral in de 
rietkragen hoog op de oever voor. Een aantal van de soorten die toen ook door Massart 
genoteerd werden zijn in dit gebied nu zeldzaam geworden of zijn verdwenen: Kruipend 
zenegroen, Grote waterweegbree, Kleine watereppe, Zachte dravik, Klein sterrenkroos, 
Bleke zegge, Beemdkamgras, Gewone waterbies, Beemdlangbloem, Watertorkruid e.a .. 
Anderzijds zijn er ook soorten die toen slechts sporadisch of niet vermeld werden en nu 
kenmerkend zijn voor de schorflora. Voorbeelden hiervan zijn Groot moerasscherm, 
Driedelig tandzaad, Groot springzaad, Gewone vlier, Ridderzuring, Kleefkruid, alle 
wilgensoorten. 
De samenstelling van de vegetatie van de vloeimeersen langs de Durme in het begin van de 
208 eeuw bestond voor gemiddeld 90 % uit Rietgras. Het overig aandeel bestond uit soorten 
van het Grote vossenstaartverbond. Ook de nu minder algemene of zeldzame soorten 
kwamen er veelvuldig voor: Beemdooievaarsbek, Blaassilene, Grote ratelaar, diverse 
streepzaadsoorten waaronder Moerasstreepzaad, Ruwe smele, Zwart knoopkruid en 
Veldsalie (Gevaert 1935). 
Een vegetatiekartering van 1962 in het kader van de inventarisatie van graslanden en de 
bepaling van hun landbouwwaarde, geeft de vochtklasse van de geïnventariseerde 
graslanden weer aan de hand van de bedekkingsgraad van een reeks van vochtminnende 
indicatorsoorten (Andries & Van Slycken 1962). De soorten die hierbij geciteerd worden, zijn: 
Geknikte vossenstaart, Mannagras, Liesgras, Rietgras, diverse russen en zeggesoorten, 
Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Watermunt en Kattenstaart. 
Tabel 38 geeft een overzicht van de verschillende deelgebieden met de bedekkingsgraad 
van de gebruikte indicatorsoorten. 

Deellocatie 
Molsbroek 

Putten van Ham 
Overgangsgebied (huidige E17) 
Hof Ten Rijen 
Bulbierbroek 
Durmen 
Durmemeersen (Zele) 
Durmemeersen (Ten Rieland) 
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Bedekkingsgraad van de vochtindicatoren 
Variërend naargelang het perceel ( < 1 0 %, 
10-30 %, > 30 %) 
10-30% 
>30% 
< 10% 
>30% 
>30 % 
>30 % 
>30 % 

Instituut voor Natuurbehoud 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme 



Deellocatie Bedekkingsgraad van de vochtindicatoren 
Bulbierbroek 10-30 % 
Pontrave < 1 0 % 
Moerasput > 30 % 
Polderbroek > 30 % 
Ardooiekouter < 1 0 % 
Wareslage 1 0-30 % 
Sombeekse Meersen 1 0-30 % 
Groot Broek > 30% 
Klein Broek < 1 0 % 
Schorren van de Durme < 1 0 % 
Tabel 38. Bedekkingsgraad van de indicatorsoorten op verschillende deellocaties 

Dit overzicht geeft een weergave van de potentieel vochtige en natte gebieden langs de 
Durme. 

111.2.2.2.3 Visfauna (naar Van Damme & De Pauw 1996) 

Bij gebrek aan (voldoende) kwantitatieve en kwalitatieve gegevens is het zeer moeilijk de 
toestand van de visstand vóór 1800 te bepalen . 
In de 16e eeuw kwamen in de Schelde naast een groot aantal zeevissen, ook een aantal 
soorten zoetwatervis voor, zoals Snoek, Grote, Barbeel, Zeelt, Karpers, Grondel en Paling 
(Jacqmain 1987). In de tweede helft van de 17de eeuw was de Ourme reeds sterk onderhevig 
aan overbevissing . 
In het begin van de negentiende eeuw was de Durme in elk geval nog tamelijk visrijk (Van 
Den Bogaerde in Van Damme & De Pauw 1996). Bij stormtij of grote hitte werden in de 
Durme soms ook tonijnen (en zeehonden en bruinvissen, zoogdieren die toen nog als vissen 
beschouwd werden) waargenomen. 
Omdat het soortenspectrum vanaf de Middeleeuwen tot rond 1900 geen belangrijke 
verschuivingen vertoont, is de periode van rond de eeuwwisseling het meest aangewezen 
om als referentie te nemen voor het bekken van de Boven-Zeeschelde. 
Vanaf dan beginnen een aantal populaties te verkleinen en typische rheofie le2 doelsoorten 
zoals Fint en Barbeel verdwijnen. 
Uit de gegevens van Van Oen Bogaerde (1825) en Selys-Longchamps (1842) kon door Van 
Damme & De Pauw (1996) afgeleid worden dat volgende soorten zeer algemeen tot vrij 
algemeen in het zoetwatergedeelte van het Zeescheldebekken voorkwamen in de eerste 
helft van de 19de eeuw: Riviergrondel , Alver, Blankvoorn, Baars, Snoek, Driedoornige 
stekelbaars, Brasem, Tiendoornige stekelbaars, Kwabaal , Zeelt, Rietvoorn, Serpeling, Grote 
modderkruiper, Kleine r-;odderkruiper, Blei, Pos, Bermpje. Toen reeds zeldzame soorten 
waren Karper, Barbeel en Winde. Daarnaast kwamen ook een aantal anadrome3 vissen voor, 
die hun voortplantingscyclus voltooien in zoet water: Zeeprik, Rivierprik, Atlantische steur, 
Elft, Fint, Spiering, Atlantische zalm, Houting en Grote marene. De populaties hiervan zijn 
echter nooit zeer gro0t geweest gezien het bepgrkt aantal geschikte paaiplaatsen voor deze 
soorten in de Zeeschelde. Het is niet van alle soorten geweten of zij stroomopwaarts het 
brakke gedeelte van de rivier ook paaiden; mogelijks ging het om foeragerende dieren. De 
Durme was vroeger in elk geval een belangrijke paaiplaats voor de Rivierprik. Oe 
professionele vangst richtte zich bij de zoetwatervissoorten vooral op Snoek, Brasem, Karper 
en Zeelt. Het visbestand was toen reeds sterk achteruitgelopen tengevolge van de 
bevolkingsgroei en het niet duurzaam uitbaten van de visbestanden. 

2 een affiniteit hebbend voor stromend water 
3 bij anadrome migratie leven vissen als oudere juvenielen en subadulten in de zee maar trekken bij rijpheid de 
rivier op om te paaien 
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Het verschil met de toestand vóór 1900 is, dat de watervervuiling een sterk limiterende factor 
geworden is. Van belang voor de Durme waren toen de hoge densiteiten van eurytope4 

soorten zoals Aal, Snoek, Baars en Brasem. De periode na 1930 is weer veel minder 
geschikt omdat toen reeds te veel abiotische en biotische factoren gedestabiliseerd waren, 
tengevolge van de sterk toenemende vervuiling . Desondanks werden tot het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, Fint, Spiering, Paling en Bot in relatief grote aantallen gevangen. 
In de twintigste eeuw kwamen er nog andere bedreigingen voor het visbestand bij: 
industriële waterverontreiniging, zeer intensieve recreatievisserij, agrarische vervuiling, 
verkeerd visserijbeheer. 

111.2.2.2.4 Avifauna 

Voor vogels zijn er slechts fragmentarische gegevens beschikbaar. Uit interviews bleek dat 
tot het eind van de 198 eeuw, de Kwartelkoning regelmatig in de meersen langs de Durme 
broedde. De laatste individuen werden in Zele waargenomen in 1983 (Neirynck et al. 2001 ). 

111.2.2.2.5 Conclusie 

Algemeen kan gesteld worden dat de Durmevallei hoofdzakelijk bestond uit traditionele, 
weinig bemeste hooiweiden met een rijke flora en een vrij dicht plantendek, die meestal laat 
gemaaid werden. 

111.2.3 Natuurstreefbeeld 

111.2.3.1 Definitie 

Het natuurstreefbeeld is het streefbeeld bekomen na integratie van bepaalde 
randvoorwaarden in het referentiebeeld en hangt samen met de visie op natuur (Pedröli et al. 
1996). Een belangrijk streefdoel is dat meer ruimte moet gegeven worden aan de rivier en de 
natuurlijke processen binnen het rivierecosysteem (zie 111.1 .2) . Na het scheppen van hiervoor 
gunstige voorwaarden (abiotische omstandigheden) zal er autonoom een gevarieerd 
landschap ontstaan. 

111.2.3.2 Randvoorwaarden 

De Vlaamse rivieren zijn geen vrije, natuurlijke rivieren meer. Sinds mensenheugenis is er 
ingegrepen in de loop van de rivier door middel van dijken, stuwen, rechttrekkingen en 
andere kunstwerken. De karakteristieken van de waterafvoer en het sediment zijn gewijzigd; 
de waterkwaliteit is aanzienlijk verslechterd en de flora en fauna ondergingen aanzienlijke 
veranderingen (Pedroli et al. 1996). 
Het natuurstreefbeeld wordt niet enkel beïnvloed door de randvoorwaarden vanuit andere 
functies (veiligheid, scheepvaart, grondgebruik en waterbeheersing) , maar ook door de 
randvoorwaarden die we stellen voor de ecologische ontwikkeling. 

4 
in een groot aantal habitatten voorkomend 
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Randvoorwaarden vanuit andere functies voor de Durme: 
1. garanderen van voldoende waterafvoer en komberging 
2. bescherming van bebouwde kernen tegen overstromingsgevaar (Sigmaplan) 

Randvoorwaarden voor het ecologisch herstel van de Durme (zie 111.2.2): 
1. algemene waterkwaliteitsverbetering (de waterkwaliteit mag de ontwikkeling en vestiging 

van typische rivier- en valleigebonden soorten niet belemmeren) 
2. bescherming en optimalisatie van de habitatstructuur 
3. (uit 2. voortkomend) ruimte voor meer natuurlijke processen en rivierinvloed 

Omdat gestreefd wordt naar een optimale verweving van functies (woonfunctie, industrie, 
transportvoorzieningen) in het winterbed kan niet de vrije loop gelaten worden aan de rivier. 

111.2.3.3 Het natuurstreefbeeld voor de Durme: ecotopen in een meer 
natuurlijk riviersysteem 

111.2.3.3.1 Algemeen 

De belangrijkste bepalende factoren in het natuurontwikkelingsplan voor de Durme en haar 
vallei zijn de uitbreiding van de getijdenwerking en dynamiek. 
De belangrijkste habitatcomponenten van een estuarium zijn geulen, platen, slikken en 
schorren en ondiepwaterzones. Onder invloed van het getij vormen ze een continu 
veranderend patroon door sedimentatie- en erosieprocessen. Er kan gestreefd worden naar 
een geleidelijke overgang van een getij gestuurde hydradynamiek naar een bovenafvoer 
gestuurde dynamiek, wat tevens een oplossing biedt voor de verzandingsproblematiek van 
de Durme. Het teruggeven van ruimte aan de rivier met het oog op herstel en uitbreiding van 
deze dynamiek in tijd en ruimte zijn van essentieel belang om ecologisch herstel meer 
kansen te bieden. 
Getijgebonden ecotopen zoals slikken, schorren en wetlands kunnen zich herstellen of 
ontwikkelen, waardoor een spontane vestiging van de typische planten- en 
dierengemeenschappen mogelijk wordt. Plantenzaden kunnen zich via de rivier en de grote 
grazers verspreiden. Afhankelijk van de overstromingsfrequentie zal er een gradiënt ontstaan 
in de vegetatie. Deze overstromingsfrequentie gaat van zones die permanent onder water 
staan (riviergeul, platen) over zones die frequent overstroomd worden (intergetijdengebied: 
slikken, schorren) en onregelmatig, eerder zeldzaam overstroomde zones (periodieke 
overstroming: weilanden, hooilanden, broekbos) tot zones die niet overstroomd worden 
(grondwaterafhankelijke zones). Als voorbeeld wordt er in de volgende figuur een 
dwarsdoorsnede getoond van een successiereeks in het Biesbosch (Nederland) (Zonneveld 
1960). In de verschillende Successiefasen wordt er aangetoond hoe aansl ibbing 
verantwoordelijk is voor successie. Naarmate de hoogte toeneemt wordt de aanslibbing 
minder sterk en neemt de rijping toe. Bij grotere hoogte neemt de invloed van de vegetatie 
ook toe door verrijking van de bodem met humus. Gradueel krijgt men overgangen van 
biezen- over rietvegetaties naar elzenbroeken en wilgenstruwelen. 
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De cuestahelling kan, waar mogelijk, een natuurlijke begrenzing vormen van het 
overstromingsgebied, waarbij de grondwaterkarakteristieken, de sturende factoren worden 
bij natuurontwikkeling . Deze gradiënt in overstromingsfrequentie gaat gepaard met een 
afname in dynamiek. 
In de delen van het studiegebied die niet aan het getij onderhevig zullen zijn, wordt ook 
gestreefd naar een structuurrijke mozaïek met ruigtes, bosjes, struikgewas en weiland, waar 
naast een toename van het aantal plantensoorten ook een enorme toename in diersoorten 
zal plaatsvinden, als antwoord op het nieuwe aanbod voedsel- en broedgelegenheid in de 
verschillende habitats. Om dit te bewerkstelligen kan er beroep gedaan worden op 
extensieve begrazing. 
Het streefbeeld voor de natuurontwikkeling is geen starre verzameling van soorten en 
riviermorfologische kenmerken, maar het laat een flexibele benadering toe (Van Looy & De 
Blust 1995, Van den Bergh et al. 1999). 

111.2.3.3.2 Ecotopen 

De besproken ecotopen zullen in verschillende mate in het gebied kunnen voorkomen, 
afhankelijk van de standplaatsfactoren. 
Aan de hand van de scenario's zal, afhankelijk van het beoogde eindresultaat, uitgewerkt 
worden waar en in welke mate deze ecotopen zich kunnen ontwikkelen. 

111.2.3.3.2.1 Rivier 

Voor de visfauna geldt als natuurstreefbeeld een grote rijkdom en verscheidenheid aan 
soorten. Verschillende soorten trekvissen zijn algemeen, zoals Fint, Rivierprik, Aal en Bot 
(Beije et al. 1992, OVB 1985). 

Mogelijke doelsoorten voor de Durme: 
1. Fint: de eieren van deze soort blijven drijven, waardoor de substraateigenschappen van 

weinig belang zijn, maar vooral de waterkwaliteit (zuurstof- en zoutgehalte) belangrijk zijn 
voor zijn voorkomen. De Fint heeft luwten nodig in het zoetwatergedeelte van de rivier, 
waar enerzijds de temperatuur vrij hoog is in de lente en anderzijds de 
zuurstofvoorziening goed is. Dergelijke plaatsen kunnen opnieuw gecreëerd worden in de 
Zeeschelde, zij het minder uitgestrekt dan vroeger. 

2. Rivierprik: helder, zwakstromend water met een zandige bodem komt in aanmerking als 
paaiplaats. Ook wanneer de embryo-ontwikkeling voltooid is, zoeken de larven een 
geschikte plaats om zich in te graven. Dat is bij voorkeur een voedselrijke plaats met een 
zandige bodem. Grote populaties vallen dan ook niet te verwachten, gezien de 
dominantie van slibbodems. 

3. Zeelt: deze soort kwam vroeger in grote hoevgelheden in de Durme (en andere zijrivieren 
van de Schelde) voor, maar het bestand we1d door de vervuiling gedecimeerd vanaf 
1930. 

4. Aal: Zijn grote tolerantie aan milieuomstandigheden stelt de aal in staat om een groot 
aantal verschillende watertypen van forel- tot brakwaterzone te bewonen. 

5. Andere mogelijke doelsoorten zijn Baars, Snoek, Alver, Vetje. 

De terugkeer van stabiele populaties van anadrome vissen zoals Zalm, Zalmforel, Steur en 
Elft is uitgesloten in de Durme (en de Zeeschelde), gezien het ontbreken van uitgestrekte 
zones harde sedimenten, relatief snelstromend water en voldoende diepgang, kortom 
vanwege de enorme hoeveelheden slib (Van Damme & De Pauw 1996). 
In de Boven-Zeeschelde opwaarts Rupelmonde kan de ontwikkeling van een door 
Blankvoorn en Bot gedomineerd bestand nagestreefd worden, met als belangrijkste 
roofvissen Paling en Pos, mits de algemeen geldende randvoorwaarde van een verbeterde 
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waterkwaliteit voor ecologische ontwikkeling vervuld wordt. De terugkeer van veel soorten 
hangt daarnaast ook af van de migratiemogelijkheden tussen de stroom zelf en ondiepe 
stromende wateren met zandige bodem (Spiering, Zeeprik, Rivierprik, Barbeel, Kopvoorn) en 
ondiepe stilstaande of traagstromende modderige wateren (Grote modderkruiper, Kwabaal, 
Europese meerval, Snoek en Zeelt) . Een goede verbinding met de wateren van de alluviale 
vlakte en een goed beheer van deze wateren is, samen met een verbeterde waterkwaliteit, 
een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van een gediversifieerd visbestand. 
Er is een verbinding vereist met ondiepe, vrijwel stilstaande waters als paai- en broedplaats. 
Relatief grote geulen in de schorren, die niet volledig leeglopen zijn, zijn van belang als 
broedkamer. Ook de gecontroleerde overstromingsgebieden zouden bij verbeterende 
waterkwaliteit in de toekomst ingeschakeld kunnen worden voor deze functie, vooropgesteld 
dat de verbinding tussen het overstromingsgebied en de rivier in de lente/vroege zomer 
gegarandeerd wordt via atwateringssluizen (Van Damme & De Pauw 1996). In de meersen 
vormt de huidige verdroging een probleem voor het herstel van het visbestand. Ook de 
waterkwaliteit en de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het bijzonder stelt grote beperkingen 
aan het ontwikkelen van gezonde vispopulaties. 

111.2.3.3.2.2 Getijgebonden ecotopen 

• Slik 

Slikken ontstaan op de meest dynamische plaatsen. Ze kunnen grenzen aan of deel 
uitmaken van de rivierbedding, waar ze, binnen het intergetijdengebied, tweemaal per dag 
onder water komen te staan bij vloed, maar ze kunnen ook ontstaan verder van de 
stroomgeul verwijderd, bijvoorbeeld achter de sluizen van een gecontroleerd 
overstromingsgebied met gereduceerd tij. Bij dijkherlocaties of het doorbreken van dijken 
zullen de laagste delen van de grasmat, die dagelijks overstroomd worden, weggeërodeerd 
worden. 
Mede afhankelijk van andere factoren zoals het tijverschil in de Zeeschelde en de slikhell ing, 
kunnen zich hierop pioniersvegetaties met biezen ontwikkelen (Hoffmann et al. 1997). 
Mogelijke koloniserende soorten zijn Bastaardbies, Driekantige bies en Mattenbies. 
De slikken herbergen een grote rijkdom aan wormen en insectenlarven. Bij laagtij vormen zij 
een uitstekende toerageerplaats voor grote groepen steltlopers en eenden, zoals 
Wintertaling, Slobeend, Oeverloper, Wulp, Tureluur, Groenpoot- en Zwarte ruiter. 

• Schor 

In delen van het intergetijdengebied waar het getij na verloop van tijd minder invloed heeft 
(minder frequente overstroming) door opslibbing van de slikken zullen planten zich terug 
kunnen vestigen. Op de lagere delen zullen dit voornamelijk soorten zoals Blaartrekkende 
boterbloem en Moeraskers zijn, terwijl hogerop Riet en Spindotterbloem zullen domineren. 
Het kan echter enkele jaren duren alvorens aaneengesloten rietvelden ontstaan. 
Voorspellingen hoe de vegetatie in de toekomst op de schorren zal evolueren is afhankelijk 
van processen en maatregelen, zoals het stijgend gemiddeld hoogwater en stormen in 
combinatie met overstromingen (Vanallemeersch et al. in prep.). 
De rietlanden zijn van belang voor rietvogels als de Kleine en Grote karekiet, Blauwborst, 
Roerdomp, Woudaapje, Snor, Bosrietzanger, Rietgors, Bruine kiekendief en Rietzanger. 
In functie van afnemende getijdendynamiek en door verdere opslibbing ontwikkelen zich 
zachthout- en hardhoutooibossen (bostypen in getijdenmoerassen) en elzenbroekbossen . 
Ooi- of vloedbos is onderhevig aan een veel grotere dynamiek van het grond- en 
oppervlaktewater dan elzenbroekbos (Stortelder et al. 1998). Als soorten die deel uitmaken 
van de zachthoutooibossen, rekent men Moeraskers, Gele lis, Spindotterbloem, Bittere 
veldkers, Gewone wederik, Liesgras en Scherpe zegge. De struiklaag is ondoordringbaar en 
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in hoofdzaak samengesteld uit wilgen (Schietwilg, Amandelwilg, Kraakwilg, Katwilg en Bittere 
wilg). De kruidlaag bestaat uit een compacte massa van hoogopschietende ruigtekruiden met 
lianen als Bitterzoet, Haagwinde en Kleefkruid, die zowel de kruid-als struiklaag overgroeien. 
Onder natuurlijke omstandigheden zijn de standplaatsen van wilgenvloedbossen aan sterke 
veranderingen onderhevig . De wilgenstruwelen vormen een geschikt broedhabitat voor 
Kwak, Woudaapje, Blauwe reiger, Lepelaar en Aalscholver. Op veel plaatsen vindt er door 
sedimentatie ophoging plaats, waardoor de natuurlijke vegetatie zich ontwikkelt in de richting 
van een hardhoutooibos. Bij de hardhoutooibossen is het Essen-Iepenbos goed 
vertegenwoordigd met soorten als Gewone es, Gladde iep en Zomereik. In de struiklaag 
komen soorten voor als Aalbes, Zoete kers, Vogelkers, Hazelaar en Spaanse aak. 

• Beken, geulen en poelen 

Bij ontpoldering zullen de huidige rechte sloten in de vallei onder invloed van het 
getijdenwater en onregelmatigheden in de begroeiing een grilliger patroon krijgen. Bij het 
doorbreken van de dijken zullen stroomluwtes en geulen ontstaan door de differentiatie van 
de stroomdynamiek. De geulen die uitgeschuurd kunnen worden door het getij vullen zich bij 
normale vloedstand en overstromen bij springtij, waardoor grote delen van de meersen onder 
water komen. Het bepalen van het juiste waterpeil vergt berekeningen. Men moet onder 
andere rekening houden met het feit dat het gebied in de omgeving van Tielrode ongeveer 
1 ,5 m lager ligt(+ 1,5 m TAW) dan de rest van de vallei (+ 3 m TAW). 
De huidige sloten kunnen een belangrijke rol spelen bij het afvoeren van het water uit de 
nieuwe (gecontroleerde) overstromingsgebieden. Dichter naar de sluizen van een 
gecontroleerd overstromingsgebied zullen de sloten verbreden door de sterk schurende 
werking van het water, terwijl ze verder van de rivier af zullen versmallen en opslibben. Dit 
kan aanleiding geven tot een vertakt krekenpatroon. Langs deze geulen en langs de oude 
rivierarm ontstaan mattenbiesgemeenschappen en rietkragen met soorten als Bittere 
veldkers, Dotterbloem, Grote egelskop, Zwanebloem, Waterkruiskruid, Moeraskruiskruid, 
Grote watereppe en Pijlkruid. Op plaatsen langs de rivier die af en toe overstroomd worden 
komen gemeenschappen met Scherpe zegge voor. Pleksgewijs vormen ze het eindstadium 
van de successie. Er komen soorten voor als Gele lis, Scherpe zegge, Moeraszegge, 
Holpijp, Tweerijige zegge en Moerasbeemdgras. 
In deze kreekgebieden en op de oevers treffen we een rijke fauna aan met o.a. diverse 
steltlopers, eendachtigen , Grauwe gans, Ijsvogel en andere moerasvogels. Poelen en natte 
laagtes vormen ideale paaiplaatsen voor talrijke vissoorten: Baars, Blankvoorn, Rietvoorn, 
Brasem, Giebel, Karper, Kolblei, Drie- en Tiendoornige stekelbaars (Pas et al. 1998). 
Voorwaarden zijn wel een verbeterde waterkwaliteit en een open verbinding tussen het 
overstromingsgebied en de rivier, o.a. bij de aanvang van de paaiperiode. 
Vissen die op het droge vallen bij het terugtrekkende water, trekken Visdiefje, Aalscholver, 
Blauwe reiger en Kleine en Grote zilverreiger aan. De rijk begroeide poelen die achterin het 
getijdengebied kunnen ontstaan zijn een ideaal habitat voor kikkers, salamanders en 
padden. 

111.2.3.3.2.3 Niet-getijgebonden ecotopen 

• Moerassen 

Ze worden overwegend gedomineerd door rietvegetaties gemengd met Grote en Kleine 
lisdodde. Kenmerkende soorten zijn Waterzuring, Watermunt, Moeras-vergeet-me-nietje, 
Moerasbeemdgras, Bittere veldkers en Dotterbloem. 
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Op plaatsen waar zich permanente ondiepe plassen ontwikkelden, omgeven door 
uitgespreide rietvelden, leven o.a. Waterral, Porseleinhoen, Rietgors, Rietzanger, Koekoek, 
Grote en Kleine karekiet. 
Op plaatsen die 's winters langdurig onder water staan en langs beken komen lokaal grote 
zeggevegetaties voor. 

• Meersen (hooi- en weilanden) 

Meersen zijn weilanden die in de winter overstromen en in de zomer vochtig tot betrekkelijk 
droog zijn. Ze hebben een bufferende rol in de waterhuishouding: piekafvoeren na een 
hevige bui of overstroming kunnen tijdelijk opgevangen worden . Het overtoll ige water wordt 
geleidelijk afgevoerd, terwijl een deel in de bodem infiltreert. 
Het Zilverschoonverbond is samengesteld uit soorten die frequente overstromingen 
verdragen. Zelfs secundaire overstromingen gedurende het groeiseizoen worden goed 
verdragen. Fluctuaties van waterstanden en begrazing vormen een noodzaak voor het in 
stand houden van deze gemeenschappen (Schaminée et al. 1996). Kenmerkende soorten 
zijn Zilverschoon, Geknikte vossenstaart, Witte klaver, Grote weegbree, Gewone waterbies, 
Valse voszegge, Zwarte zegge, Riet, Mannagras, Rietzwenkgras, Ruw beemdgras, Engels 
raaigras, Gestreepte witbol , Krulzuring, Zomprus, Moeraswalstro, Watermunt, Kruipende 
boterbloem, Blaartrekkende boterbloem, Gewone rolklaver en Vertakte leeuwentand. Deze 
graslanden hebben een uitgesproken voorjaarsaspect met Pinksterbloem. 
Op iets hoger gelegen gronden komen gemeenschappen met Grote vossenstaart tot 
ontwikkeling op vochtige en voedselrijke gronden, die bij hoge waterstanden in de winter en 
het vroege voorjaar regelmatig overstroomd zijn, maar in de zomer oppervlakkig uitdrogen. 
Ze blijven buiten de directe invloed van de rivier, op de hogere overstromingsgronden. Onder 
invloed van hoge rivierwaterstanden zal het grondwater tot boven het maaiveld stijgen. 
Kenmerkende soorten zijn Knoopkruid, Groot streepzaad, Kweekgras, Glanshaver, Grote 
ratelaar en Echte koekoeksbloem. In de winter zijn het uitgelezen plaatsen voor watervogels 
als Wilde eend, Wulp, Bergeend, Slobeend, Blauwe reiger, Winter- en Zomertaling, Kuifeend, 
Tafeleend, Watersnip, Scholekster, Waterhoen en Meerkoet. In het voorjaar zijn ze belangrijk 
voor weidevogels. Natte graslanden vormen een geschikt habitat voor Kievit, Kwartelkoning, 
Grutto, Graspieper, Veldleeuwerik, .. .. 
Naargelang de verschillende abiotische kenmerken (bodem/voedselrijkdom, kwel, 
hoogteligging, beheer), kunnen verschillende typen onderscheiden worden: 
- blauwgraslanden 

Bodemgesteldheid: op de laag productieve, permanente natte bodems die gedurende 
een groot deel van het jaar oververzadigd zijn en onder invloed van kwel staan en 
niet overstroomd worden. 
Soorten: Kleine zeggen, Blauwe knoop, Biezeknoppen, Moerasstruisgras, 
Moerasstreepzaad, .... 
Beheer. is gericht op het jaarlijks maaien en de afvoer van het maaisel met absolute 
voorwaarde dat er geen ontwatering plaatsgrijpt. 

- waterkruiskruid- en dotterbloemgraslanden 
Bodemgesteldheid: gedijt optimaal in basenrijke kwel. 
Soorten: zeer zeldzame typen met Moeraskartelblad, Brede orchis en 
Moeraslathyrus. Op hooilanden met nabeweiding kunnen er Dotterbloemgraslanden 
ontstaan met Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Brede orchis, Moerasstreepzaad, 
Bosbies, Tweerijige zegge en Moerasrolklaver. 
Beheer. In deze hooilanden kunnen gebruiksovereenkomsten met de landbouwers 
afgesloten worden . 

- kamgras- of glanshavergraslanden 
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Bodemgesteldheid: Deze gemeenschappen komen voor op hoger gelegen gronden 
want veel soorten verdwijnen bij een overstromingsduur van meer dan tien dagen . 
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Soorten: Glanshaver, Groot streepzaad, Gele morgenster, Grote bevernel, Gewone 
pastinaak, Goudhaver, Margriet en Knoopkruid. 
Beheer. door begrazing ontstaan open plekken die ru imte bieden voor de kieming van 
één- en tweejarige soorten. Kamgrasweilanden worden begraasd door runderen of 
schapen. De soorten die men hierbij kan verwachten zijn Beemdkamgras, Veldgerst, 
Veldbies, Gewoon biggenkruid, Muizenoor, Gewoon struisgras en Klein streepzaad 
(Schaminée et al. 1998). 

• Ruigtes 

Bij extensieve begrazing of in verlaten hooilanden zullen zich op vele plaatsen ruigtes 
ontwikkelen, waarin ook klassieke hooilandplanten vestigingsmogelijkheden vinden. De 
meest kenmerkende soorten zijn Moerasspirea, Grote kattenstaart, Gewone wederik, 
Gestreepte witbol , Kruipende boterbloem, Veldzuring , Rietzwenkgras, Vogelwikke, Pitrus, 
Lidrus, Moerasrolklaver, Gewone smeerwortel, Engelwortel, Koninginnenkruid, Kleefkruid, 
Haagwinde, Gewone berenklauw en Harig wilgenroosje. Ze vormen een belangrijke 
voedselbron voor vlinders en andere insecten in de zomer. In het najaar trekken de grote 
aantallen zaden van de bloeiende planten grote aantallen zaadetende vogels en muizen aan. 
Roofvogels, uilen, marterachtigen en vossen zijn op hun beurt afhankelijk van deze dieren 
als voedselbron. 
Tijdens de winter bieden ze een overwinteringsplaats aan een rijke insectenfauna en een 
schuilplaats aan kleine zoogdieren . 
Als broedvogels treft men Sprinkhaanrietzanger, Bruine kiekendief, Paapje. 

• Moerasbos 

Elzenbroekbossen komen uitsluitend voor op laaggelegen, drassige plaatsen, waar de 
grondwatertafel gedurende een groot deel van het jaar net boven of net onder het maaiveld 
staat. Voorbeelden van dergelijke plaatsen zijn beekdalen, die gevoed worden door 
beekwater en kwelwater, oude rivierarmen en drassige laagtes, met plaatselijke aanvoer van 
kwelwater, indirecte aanvoer van rivierwater en een geringe waterafvoer. Broekbossen 
kunnen ontstaan door het achter .. .'ege l,ten van het beheer van rietlanden en natte 
graslanden. Het handhaven van hoge waterstanden en een goede waterkwaliteit is echter 
een voorwaarde voor het in stand houden van broekbossen. De bodem wordt gekenmerkt 
door een ophoping van organisch materiaal als gevolg van beperkte afbraak door 
zuurstofgebrek (Stortelder et al. 1998). Bij te hoge dynamiek daarentegen, zoals dit het geval 
is bij ooibossen, kan nauwelijks accumulatie van organisch materiaal plaatsvinden. 
Het Elzenbroekbos vormt in het studiegebied het eindstadium van de successie in lage delen 
van beekdalen . Het Elzen-Berkenbroekbos, zoals in het reservaat "De Bunt", is het 
eindstadium van de successie in laagveengebieden en ontstaat enkel nog op plaatsen waar 
verlandende restanten van veenwinningen voorkomen. Er kunnen vrij grote 
grondwaterfluctuaties optreden. 
De boomlaag wordt gevormd door Zwarte els, Es en Zachte berk. De ondergroei bestaat uit 
soorten zoals Bitterzoet, Melkeppe, Wolfspoot, Pluimzegge, Grote Kattenstaart, 
Moerasviooltje en Hoge cyperzegge. Ook Blauw Glidkruid, Grote Wederik, Gele lis, 
Moeraswalstro en Kale Jonker, Holpijp, Watermunt en Pitrus komen veelvuldig voor. In de 
struiklaag is Grauwe wilg een karakteristieke soort. Naarmate het elzenbroekbos zich beter 
ontwikkelt en de boomlaag zich sluit, wordt de ondergroei soortenarmer. Verdroging en 
eutrofiëring zijn nefast voor de typische broekbossoorten in de kruidlaag. 
De rijke structuur van een broekbos trekt reigerkolonies, diverse roofvogels, Wielewalen , 
spechten en uilen aan. O.a. Ooievaar en Zwarte wouw vinden een geschikte broedplaats in 
de broekbossen. Afhankelijk van het beheer dat gevoerd wordt kan de betekenis van 
elzenbroekbossen voor broedvogels sterk veranderen. Jongere bosstadia zijn structuurrijker 

Instituut voor Natuurbehoud 123 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme 



en herbergen veel broedvogels. Naarmate het bos ouder wordt vindt er een verschuiving in 
de broedvogelsamenstelling plaats, met een toename aan specifieke bosvogels (Opdam et 
al. 1984). 
In brongebieden wordt het eindstadium van de successie bereikt door Goudveii
Essenbossen, die terug te vinden zijn op de standplaatsen met veel reliëf. De bodem is met 
water doordrenkt maar er vindt geen waterstagnatie plaats. Voor het handhaven van deze 
vegetaties moet een goede waterkwaliteit van het bronwater verzekerd zijn, wat betekent dat 
dit water niet belast mag worden met nutriënten afkomstig van de landbouw in de 
infiltratiegebieden. Ontwatering zou eveneens leiden tot het verdwijnen van dit vegetatietype. 
Het grondwater zou het maaiveld niet meer bereiken en onmiddellijk afgevoerd worden door 
een slotensysteem. Dit vegetatietype wordt gekenmerkt door het bloeien van goudveilsoorten 
in het voorjaar, gevolgd door de bloei van Dotterbloem, Bittere veldkers en 
Moerasstreepzaad. Er komen ook soorten voor als Holpijp, Lidrus, Slanke zegge, 
Moeraszegge, Hangende zegge en Ijle zegge. 
Voor de amfibieën, zoals Alpenwatersalamander, kunnen broekbossen, en vooral de meer 
open gedeelten, van bijzonder groot belang zijn. 

• Poelen 

Alle natte biotopen (moeras, heldere plas, nat grasland) vormen een geschikt habitat voor 
vissen zoals Snoek, Zeelt en Rietvoorn, amfibieën, libellen en talrijke watervogels, zoals 
Krakeend, Slobeend en Fuut. 

111.2.3.3.3 Beheer 

Wat betreft beheerstreefbeelden van het gebied worden hierbij de belangrijkste 
beheersvormen besproken: 

111.2.3.3.3.1 "Niets doen" 

Dit beheerstype zal vnl. toegepast worden in de slik- en schorgebieden. Natuurlijke 
successie wordt hierbij bevoordeeld en kruiden- en rietvegetaties zullen evolueren in de 
richting van aaneengesloten wilgenstruwelen en bossen. Vooral bossen hebben een hoge 
soorten- en structurenrijkdom. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat bij "niets 
doen" Spindotterbloem in aantal zal afnemen, wat niet belet dat de soort in onbeheerde 
gebieden zal voorkomen zoals dit nu reeds het geval is. Ook Blauwborst, Rietzanger, 
Roerdomp, Kleine en Grote karekiet zullen negatief beïnvloed worden door de afname van 
uitgestrekte, onder water staande rietvelden. Groot warkruid zal op zijn beurt weer wel 
toenemen door de verdere ontwikkeling van ruigten en struwelen. 
Globaal gezien zijn er een aantal argumenten die pleiten voor spontane ontwikkeling 
(Vanallemeersch et al. in prep.) : 
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effecten van verlanding kunnen onder natuurlijke omstandigheden 
gecompenseerd worden, doordat slikken en verlandingsvegetaties bij stormen 
wegeroderen. Ook kunnen in natuurlijke situaties nieuwe moerassen ontstaan b.v. 
wanneer de rivier zijn loop verlegt; 
riet dat gedurende grote delen van het jaar onder water staat, blijkt ook een 
voorwaarde te zijn voor vele zeldzame soorten die niet in verland riet voorkomen. 
Zo blijkt Grote karekiet enkel voor te komen in groeikrachtig , in het water staand 
riet; 
de duurzaamheid van een rietveld is in grote mate afhankelijk van de 
overstromingsfrequentie en -duur. De gunstige hoogte van een rietveld is de 
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sleutelfactor. Het maaien heeft wellicht enkel een vertragend effect bij de 
overgang naar een ander successiestadium; 
de huidige beheersmaatregelen van maaien en kappen beogen het in stand 
houden van bepaalde gemeenschappen, maar de patronen waar alle natuurlijke 
successiestadia aanwezig zijn, van dagelijks overstroomd slik tot vrijwel nooit 
overstroomd hoog schor, worden daarmee nooit bereikt, indien er onvoldoende 
spreiding is in ruimte en tijd. 

111.2.3.3.3.2 Maaibeheer 

In rietvelden die zich ontwikkeld hebben tot een stabiele gemeenschap ten gevolge van een 
maaibeheer, en waarvan het beheer gericht is op rietvogels en/of vegetaties, kunnen met 
hetzelfde maairegime verder beheerd worden. Dit is het geval voor de Rietsnijderij, waar een 
tweejaarlijks beheer gevoerd wordt met de uitbreiding van de populatie Spindotterbloemen 
en een stevige rietvegetatie ten behoeve van rietvogels tot gevolg. Bovendien vereisen 
bepaalde graslandgemeenschappen zoals dotterbloemgraslanden en blauwgraslanden een 
mqaibeheer voor hun behoud of herstel, eventueel gecombineerd met nabeweiding. 

111.2.3.3.3.3 Extensieve begrazing 

Voor de grootste oppervlakte van het te beheren gebied valt extensieve begrazing te 
verkiezen boven een andere beheersvorm. 
Veel kenmerkende planten en dieren van het vruchtbare getijden- en rivierenlandschap zijn 
aangepast aan één of andere vorm van begrazing. Talrijke planten- en diersoorten zijn voor 
hun voortplanting of verspreiding afhankelijk van de vacht, mest of betreding van grazers. 
Terugkeer van grote planteneters is een essentiële stap in de ontwikkeling van een natuurlijk 
of halfnatuurlijk landschap. 
Variatie in grazers kan zorgen voor belangrijke variatie in de vegetatie, gezien de invloed die 
elke grazer heeft op de structuur van de vegetatie afhankelijk is van wat hij eet. 
Om de structuurmozaïek te behouden is het van belang te zoeken naar een goed evenwicht 
in de aantallen van de verschillende grazers. Te hoge aantallen doet het aandeel grazige 
vegetaties toenemen, terwijl te kleine dichtheden leiden tot verbossing. Afhankelijk van het 
gewenste resultaat kan men dus gaan variëren in de dichtheden. Op de hoogste delen van 
het buitendijks gebied zal het landschap het meest open blijven aangezien de dieren zich 
daar het vaakst zullen ophouden. Deze hoger gelegen delen zijn beter en langer begaanbaar 
en vormen toevluchtsoorden bij vloed. Bij eb verspreiden de dieren zich over een grotere 
oppervlakte. 
Voor het binnendijks gebied zal het strakke patroon van akkers en weilanden onder invloed 
van extensieve begrazing geleidelijk vervagen. Het resultaat zal het ontstaan zijn van een 
gevarieerde mozaïek van moerassen, kruidenrijke graslanden, ruigtes, struwelen en bosjes. 
Vooral op voormalige maïsakkers zal deze ontwikkeling snel gaan, wegens het ontbreken 
van concurrentiekrachtige grassen die wel in de weilanden te vinden zijn. 
Op zwaar bemeste percelen kan er een distelruigte-fase van enkele jaren optreden die na 
verloop van tijd spontaan verdwijnt. Ondertussen echter kunnen talrijke houtachtige 
gewassen en kruiden zich vestigen. 
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111.3 Ontwikkelingsscenario 's 

De ontwikkelingsscenario's hebben tot doel een aantal mogelijkheden af te tasten en weer te 
geven voor natuurontwikkeling, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de hoger omschreven 
streefbeelden voor natuur. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de aanwezige ruimte 
enerzijds en de randvoorwaarden vanuit andere functies anderzijds. De optekening van de 
scenario's gebeurde vanuit de huidige toestand gekoppeld aan de historische en 
rivierkundige referenties. Deze scenario's zullen kunnen getoetst worden aan de studie 
betreffende de actualisatie van het Sigmaplan in opdracht van AWZ-Afd. Zeeschelde 
(vermoedelijke einddatum 2003). De studie voorziet een omgevingsanalyse in combinatie 
met een maatschappelijke impactstudie. Dit zal een meer gefundeerde impactinschatting en 
voorspelling van de systeemdynamiek toelaten. 
Elk scenario impliceert een aantal ingrepen: een reeks natuurtechnische maatregelen om het 
natuurstreefbeeld te verwezenlijken. De voorgestelde ingrepen zijn bij wijze van voorbeeld 
opgetekend. Daarbij is rekening gehouden met het natuurlijk riviersysteem. Voor de 
uitvoering zal een nauwkeuriger locatie- en projectbeschrijving nodig zijn. De uittekening van 
de scenario's is telkens een maximale variant waarin een aantal basisprincipes aangaande 
de nagestreefde natuur voor het ganse studiegebied toegepast worden. Elk van deze 
scenario's kan over kleinere oppervlakten of in gewijzigde vorm uitgewerkt worden, zonder 
dat het streefbeeld fundamenteel aangetast wordt. Ook kunnen elementen van verschillende 
scenario's gecombineerd worden . 
De termijn voor de realisatie van de natuurontwikkelingsscenario's werd niet vastgelegd. Wel 
waren er directe aanknopingspunten voor natuurontwikkeling in de directe toekomst. 
De scenario's dienen gesitueerd in en geprojecteerd naar tijd en ruimte; de ingrepen kunnen 
gradueel uitgevoerd worden en een fasering voor de uitvoering van deze 
natuurontwikkelingsplannen is zeker vereist. De ruimtelijke beperkingen van het 
bodemgebruik via de landbouw, de (eindige) zandwinning of het gewestplan werden niet als 
restrictief voor de scenario-uitwerking gesteld. Het spreekt voor zich dat bij een nadere 
locatiestudie en invulling deze zaken wel in rekening gebracht moeten worden . 
De scenario's zijn uitgewerkt als visie op het volledige studiegebied, aangezien gestreefd 
wordt naar een duurzame en geïntegreerde natuurontwikkeling en integraal waterbeheer 
voor het riviersysteem. 
De scenario's lopen parallel met de gebiedsvisies die ontwikkeld werden in het 
"Natuurherstelplan Zeeschelde" (Van den Bergh et al. 1999). De visies die voor de Durme 
ontwikkeld werden werden ingepast in de visie voor het gehele getijdengebied. Als beperking 
binnen scenario I, wordt het Molsbroek als bedijkt gebied behouden, aangezien de 
natuurwaarden die zich hier reeds ontwikkeld hebben van regionaal belang zijn en het dus 
vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt aangewezen is om de huidige situatie te behouden. 
Dit wordt als enige restrictie beschouwd op het verruimen van het estuarien gebied. 

111.3.1 Scenario I "Ruimte voor het estuarium: slik en schor" 

Streefbeeld is hier een rivier met een getijgestuurde hydrologie (kaart 24), waarbij het getij 
zowel lateraal als longitudinaal de nodige ruimte krijgt om uit te deinen zodat getijgestuurde 
morfodynamische processen kunnen plaatsvinden over een grotere oppervlakte. Dijken 
volgen niet de meanderende loop van de rivier maar liggen verder landinwaarts en hebben 
een min of meer recht verloop. De bestaande dijken kunnen ook op bepaalde plaatsen 
worden doorstoken. Bij de aanleg van nieuwe dijken wordt er ook rekening gehouden met 
de lokale potenties voor natuurontwikkeling. In de landwaartse gebieden kan er zich een 
gevarieerd landschap ontwikkelen met infiltratie- en kwelgebieden, rivierduinen, plassen, 
moerassen en dijken afhankelijk van de topografie, bodemgesteldheid en hydrodynamiek, 
eigen aan het gebied. 
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Door deze inrichting wordt er een groter overstroombaar gebied gecreëerd met een extra 
buffering bij hoog water. Verder stroomopwaarts en verder van de rivier af krijgen processen 
gestuurd door de bovenafvoer geleidelijk de bovenhand. De voor een getijdenrivier typische 
ecotopen slik en schor die nu enkel terug te vinden zijn in de smalle buitendijkse gordel 
zullen sterk uitbreiden. Tevens wordt een (gedeeltelijke) oplossing geboden voor de 
slibproblematiek en extreme hoogwaterstanden doordat het overstroombare gebied tevens 
dienst doet als sedimentatiegebied en kombergingsgebied. De zandwinningsputten te 
Waasmunster worden in verbinding gebracht worden met de Durme en fungeren als extra 
slibvang. Ze zullen op lange termijn ontwikkelen tot een groot schorgebied. Doordat het 
debiet van de Durme vermoedelijk onvoldoende zal zijn om het ganse gebied regelmatig te 
overstromen zal een echte uitdeiningssituatie ontstaan die gepaard gaat met dynamische 
gradiënten, de daaraan gekoppelde specifieke flora en fauna en daarmee samenhangende 
diversiteit in ecotopen- en levensgemeenschappen. 
De slikken en schorren in het zoet- en brakwatergetijdengebied kunnen als unieke biotopen 
beschouwd worden, die elders in Europa zeldzaam zijn. Het Schelde-estuarium onderscheidt 
zich van de andere Westeuropese estuaria door de lengte, de grote gemiddelde tijverschillen 
en de volledige zoet/zoutgradiënt De andere estuaria hebben bovendien meestal veel 
minder buitendijkse gebieden in het zoet estuarien gedeelte van de rivier. Dit rechtvaardigt 
een integraal behoud van het estuarium en een verdere uitbreiding van het door de 
getijdenwerking beïnvloed gebied (Van Allemeersch et al. in prep.). 
In dit scenario ligt de nadruk dus op de uitbreiding van het buitendijkse gebied en op de 
geleidelijke overgang. van nat naar droog en van getijdenrivier naar regenrivier door de 
fysieke knelpunten die deze overgangen momenteel abrupt maken zoveel mogelijk op te 
heffen. De uitgangsgedachte is ruimte scheppen voor het estuarium en de estuariene 
processen. Het natuurlijke overstroombare gebied geldt als uiterste grens voor het 
natuurontwikkelingsproject Gecontroleerde overstromingsgebieden worden eveneens in het 
estuarien milieu ingeschakeld. Door het areaal van natuurlijke overstroombare gebieden in 
het estuarium uit te breiden neemt komberging toe, kunnen extreme hoogwaterstanden 
verlaagd worden, kan de estuariene gradiënt hersteld en verrijkt worden en komt men tot een 
betere slibhuishouding (Nagels et al. 1993). Aaneengesloten schorgebieden garanderen ook 
mogelijkheden voor organismen om te kunnen migreren en interageren. Daar waar 
uitbreiding van het estuarium in conflict komt met de randvoorwaarden die gesteld worden 
voor de veiligheid of met topografische of bodemgebruikskundige beperkingen, kan een 
kleiner "estuarien" gebied afgebakend worden en worden voorstellen voor 
wetlandontwikkeling geformuleerd. 
Waterbouwkundige studies naar de te verwachten hydro- en morfodynamische evoluties in 
het studiegebied zijn noodzakelijk om een optimale inrichting en beheer mogelijk te maken. 
Zodoende is onderzoek vereist naar de aanpassing van het getijdengebied door de 
toegenomen komberging, sedimentatie en vorming van geulen, oeverwallen en kommen en 
de te verwachten vegetatieontwikkeling die daarmee gepaard gaan. 

111.3.2 Scenario 11 " Aandacht voor de alluviale vlakte: 
meersen landschap" 

Streefbeeld is een alluviale vlakte met talrijke gradiënten van de lager gelegen meersen 
("wetlands") naar de hoger gelegen landduinen en cuestahelling (kaart 25). Het verbeterde 
(hogere) grondwaterpeil vormt hier de drijvende kracht voor natuurontwikkeling. De laag 
gelegen percelen vormen grote aaneengesloten wetlands met talrijke poldersloten, die 
enerzijds door de Durme begrensd worden en anderzijds door de hoger gelegen gebieden. 
Veel gebieden, vooral deze in de binnenbochten van de Durme, worden ingericht als 
natuurgebieden, waarbij zowel binnen- als buitendijks gestreefd wordt naar een continuüm 
tussen de verschillende natuurgebieden. 
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Het buitendijks gebied wordt niet uitgebreid, maar wordt optimaal ingericht en beheerd (zie 
111.3.6.1 .5) met als resultaat een mozaïek van vitaal rietschor en struweel. 
De Oude Durme wordt stroomafwaarts in verbinding gesteld met de Durme, waardoor deze 
geul als vispaaiplaats kan functioneren. Dit veronderstelt echter dat de oevers van de 
meanders zullen moeten verhoogd worden tot een veilige waterkeringshoogte. 
In dit scenario wordt het vroegere meersenkarakter van de alluviale vlakte zo veel mogelijk 
teruggewonnen, hier en daar afgewisseld met moerasbos. Door de verentdieping van 
poldersloten, de kunstmatige opstuwing en de openingstijd van de afwateringssluizen te 
verkorten stijgt de grondwatertafel gunstig en vergroot de grondwaterdynamiek. 
Landbouwgebieden die niet als natuurgebied ingericht kunnen worden, krijgen een 
extensiever beheer via beheersovereenkomsten (vnl. verlaging van het bemestingsniveau, 
laattijdig maaien ten gunste van het weidevogelbeheer en het botanisch beheer). 
Evenals bij het eerste scenario wordt de nadruk gelegd op een graduele overgang van de 
laagste valleigronden naar de hoger gelegen gronden. Vanuit landschappelijk en 
natuurbehoudoogpunt is het essentieel om akkers zoveel mogelijk uit het valleigebied te 
weren. Bovendien zal de bescherming van het grondwater bevorderd worden door extensief 
landbouwbeheer in de infiltratiegebieden. Dit impliceert eveneens een drastische beperking 
of verbod op mest- en pesticidengebruik. 

111.3.3 Scenario lil " Functionele en structurele basiskwaliteit" 

Dit scenario geeft geen bepaalde ontwikkelingsrichting aan maar streeft ernaar om een 
structurele en functionele basiskwaliteit te handhaven (kaart 26). 
In dit laatste scenario gaat men over een deel van de Durmeloop de dijken verder 
landinwaarts verschuiven om het sedimentatiegebied van de Durme te vergroten. De 
schorren die opgehoogd werden met baggerspecie (tussen de Waasmunsterbrug en de E17) 
moeten hersteld worden. Verder moet er onderzocht worden hoe het schor over de ganse 
lengte kan verjongd worden door het deels af te graven en terug een zwakkere helling aan te 
voeren. 
De actuele natuurgebieden kunnen gevaloriseerd worden door ze in te bedden in een groter 
gebied met natuurbeheersdoeleinden, waardoor ook buffergebieden gecreëerd worden die 
de externe nefaste invloeden (vermesting, verdroging, verzuring , verstoring, verontrein iging 
door pesticiden en zware metalen, versnippering) ten dele kunnen opvangen. Hierbij vormt 
de bescherming van de infiltratiegebieden voor kwelwater eveneens een belangrijk aspect. 

111.3.4 Afweging van de verschillende scenario's 

Onelerstaande tabel geeft een overzicht weer van de afweging betreffende het verlies van 
potentieel kwel- of moerasgebied en de aanwinsten van potentieel slik- of schorgebied. De 
potentiële kwelgebieden werden gedefinieerd als zijnde de bodemcategorieën met als 
textuurklasse kleigrond (U en E) en een drainageklasse e, f of g. De methode voor het 
afbakenen van potentiële kwelgebieden is enkel gebaseerd op morfologische kenmerken 
(gley- of roestverschijnselen) van de bodemprofielen en niet op de ruimtelijke hydrologische 
stromingssituatie. De afbakening van het potentieel kwelgebied komt dan ook eerder 
overeen met een vochttoestand, nl. de slecht drainerende valleibodems. Voorzichtigheid bij 
de interpretatie is geboden, want deze methode leidt veelvuldig tot het aanwijzen van foute 
locaties en een overschatting van de grootte van kwelgebieden (Batelaan et al. 1996). 
Tabel 39 geeft oppervlakteverlies weer aan potentieel kwel- of moerasgebied en aanwinst 
van potentieel slik/schorgebied tussen de verschillende scenario's. 

128 Instituut voor Natuurbehoud 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Ourme 



Scenario I Scenario IJ 
Verlies gleyige gebieden (ha) +1- 300 +1- 1 0 
Aanwinst potentieel slik/schorgebied (ha) +1- 800 +1- 150 
Tabel 39. Oppervlakteverlies aan potentieel kwel- of moerasgebied 
potentieel slik/schorgebied in de drie verschillende scenario's 
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Scenario JIJ 
+1- 90 
+1- 300 

en aanwinst van 

129 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme 



111.3.5. Uitwerking van de voorgestelde scenario's per deelgebied 

In Tabel 40 wordt er een overzicht gegeven van de drie scenario's uitgewerkt voor de verschillende deelgebieden in de Durmevallei 
(L.O.=Iinkeroever; R.O.= rechteroever) . De locatie van de deelgebieden is terug te vinden op kaart 1. 

Molsbroek 

Zandwinningsputten ten oosten 
van het Molsbroek 
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Scenario I 
Behoud van de bestaande 
toestand met de ontwikkeling van 
hooi- en weilanden, moeras met 
moerasbos wegens de 
uitzonderlijke natuurwaarden en 
potenties voor verdere 
gradiëntontwikkeling (vegetatie
abiotiek tussen het Molsbroek en 
Molsberg en) 

Inschakeling van het gebied in een 
riviergestuurde estuarien gradiënt. 
Het gebied wordt landwaarts 
omgeven door een dijk. 
Extensivering van de 
landbouwpraktijken en 
ontwikkeling van kleine 
landschapslementen voor de 
overige gebieden ten westen van 
de RWZI. 

Op L.O.: spontane ontwikkeling 
Op R.O.: waar mogelijk herstel 
van natuurlijke oeverstucturen. 

Scenario 11 
Behoud van de bestaande 
toestand met de ontwikkeling van 
hooi- en weilanden, moeras met 
moerasbos wegens de 
uitzonderlijke natuurwaarden en 
potenties voor verdere 
gradiëntontwikkeling (vegetatie
abiotiek tussen het Molsbroek en 
Molsberg en) 

Ontwikkelen van moerasgebieden 
door een dynamisch 
grondwaterbeheer. 
Ten westen van de E17, blijft het 
bodemgebruik hoofdzakelijk 
landbouw met de nadruk op de 
ontwikkeling van kleine 
landschapselementen en 
extensivering van de 
landbouwpraktijken aan de hand 
van beheersovereenkomsten. 

Op L.O. en R.O.: waar mogelijk 
herstel van natuurlijke 
oeverstructuren en extensieve 
begrazing van de dijkvegetatie. 
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Scenario 111 
Behoud van de bestaande 
toestand met de ontwikkeling van 
hooi- en weilanden, moeras met 
moerasbos wegens de 
uitzonderlijke natuurwaarden en 
potenties voor verdere 
gradiëntontwikkeling (vegetatie
abiotiek tussen het Molsbroek en 
Molsberg en) 

Inschakeling van het gebied in een 
riviergestuurde estuarien gradiënt. 
Het gebied wordt landwaarts 
omgeven door een dijk. 
Ten westen van de E17, blijft het 
bodemgebruik hoofdzakelijk 
landbouw met de nadruk op de 
ontwikkeling van kleine 
landschapselementen en 
extensivering van de 
landbouwpraktijken aan de hand 
van beheersavereen komsten. 

Op L.O.: spontane ontwikkeling 
Op R.O.: waar mogelijk herstel van 
natuurlijke oeverstucturen. 
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Durme L.O.- Waasmunster Ten 
Rijen 

Durme R.O.- Zele 

Scenario I 
Uitbreiding van het AMIS-project 
66 door het opnemen van de 
vijvers van Hof Ten Rijen in de 
buitendijkse gebieden met 
spontane ontwikkeling van een 
riviergestuurde gradiënt. 
Behoud en verdere ontwikkeling 
van de bestaande halfnatuurlijke 
graslanden op gleyige kleibodems. 
Behoud van het rivierduin Hof Ten 
Rijen in de huidige toestand. 

Vrije maandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. 

Scenario 11 
Op de locatie van de vijvers van 
Hof Ten Rijen streeft men naar de 
ontwikkel ing van moerasgebieden 
door een dynamisch 
grondwaterbeheer. 
Behoud en verdere ontwikkeling 
van de bestaande halfnatuurlijke 
graslanden op gleyige kleibodems. 
Behoud van het rivierduin Hof Ten 
Rijen in de huidige toestand. 

Waar mogelijk herstel van 
natuurlijke oeverstructuren en 
extensieve begrazing van de 
dijkvegetatie. 

Scenario 111 
Behoud en verdere ontwikkeling 
van de bestaande halfnatuurl ijke 
graslanden in complex met 
graslanden in landbouwgebruik 
waar de nadruk gelegd wordt op 
extensivering van de 
landbouwactiviteiten. Spontane 
ontwikkeling van moerasbos op de 
nattere bodemtypes. Behoud van 
het rivierduin Hof Ten Rijen en de 
ontginningsputten in de huidige 
toestand. 

Stroomopwaarts Hof Ten Rijen: 
een vrije maandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of 
het wegnemen van dijken , volledig 
herstel van de natuurlijke 
structuurgradiënten. 
Ter hoogte van Hof Ten Rijen: 
herstel van natuurlijke 
oeverstructuren en extensieve 
begrazing van de dijkvegetatie. 

Toepassing van het Amis-project Ontwikkeling van binnendijkse Toepassing van het Amis-project 
64 met landinwaartse verplaatsing moerasgebieden en natte 64 met landinwaartse verplaatsing 
of doorsteken van de dijk ter hooilanden. of doorsteken van de dijk ter 
hoogte van de E17 om de geul Ontwikkelen van een moerasbos hoogte van de E17 om de geul van 
van de Durme te verbreden en als brede zoom langs de de Durme te verbreden en een 
een spontane ontwikkeling van de overstroombare gebieden op natte spontane ontwikkeling van de 
riviergestuurde estuariene tot zeer natte kernen van riviergestuurde estuariene 
gradiënten toe te laten. zandleem- en lemige gradiënten toe te laten. 
Ontwikkelen van moerasbos als zandgronden. Uitgestrekt gebied ten zuiden van 
brede zoom langs de de bedijking vormt een 
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Durme R.O.- Zele 

Bulbierbroek 

Pontrave Hoeve 

132 

Scenario I Scenario 11 
overstroombare gebieden op natte 
tot zeer natte kernen van 
zandleem- en lemige 
zandgronden. 

Vrije meandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. 

Landinwaartse verschuiving van 
de dijken zoals voorgesteld in het 
AMIS 63-project of doorbreken 
van de bedijking met ontwikkeling 
van een riviergestuurd estuarien 
gradiënt. 
Ontwikkeling van halfnatuurlijk 
grasland op natte tot uiterst natte 
kleibode ms. 

Vrije meandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. 

Waar mogelijk herstel van 
natuurlijke oeverstructuren en 
extensieve begrazing van de 
dijkvegetatie. 

Ontwikkeling van landwaarts 
hooiland- en moerasgebied en 
halfnatuurlijk grasland op natte tot 
uiterst natte kleibodems. 

Waar mogelijk herstel van 
natuurlijke oeverstructuren en 
extensieve begrazing van de 
dijkvegetatie. 

Scenario 111 
cultuurlandschap met nadruk op 
kleine landschapselementen en 
extensiverig van 
landbouwactiviteiten. Het behoud 
van extensief grasland wordt 
nagestreefd op de matig natte 
bodems op lemig zand en zand. 

Vrije meandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. 

Landinwaartse verschuiving van de 
dijken zoals voorgesteld in het 
AMIS 63-project of doorbreken van 
de bedijking met ontwikkeling van 
een riviergestuurde gradiënt. 
Verder landinwaarts, streeft men 
ernaar om op de natte kleibodems 
structuurrijke graslanden te laten 
ontwikkelen met halfnatuurlijke 
elementen. 

Vrije meandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. 

Doorbreken van de bedijking of Ontwikkeling van landwaarts Doorbreken van de bedijking of 
landinwaartse verschuiving van de hooiland- en moerasgebied en landinwaartse verschuiving van de 
dijken volgens het AMIS 65- meer naar het noorden toe: dijken volgens het AMIS 65-
project. cultuurgrasland met halfnatuurlijke project. 
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Scenario I Scenario 11 Scenario 111 
Pontrave Hoeve Ontwikkeling van halfnatuurlijk elementen en halfnatuurlijke Meer naar het noorden toe streeft 

grasland ten noorden van dit graslanden op natte kleibodems. men naar de ontwikkeling van 
gebied op een zand/klei- gradiënt. cultuurgrasland met halfnatuurlijke 

elementen en een h&:fnatuurlijk 
grasland op de natte kleibodems. 

Vrije meandering van de Waar mogelijk herstel van Vrije meandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of natuurlijke oeverstructuren en Durmeiaap met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel extensieve begrazing van de wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. dijkvegetatie. van de estuariene gradiënten. 

Polderbroek Landinwaartse dijkverlegging Ontwikkeling van een landwaarts Landinwaartse dijkverlegging 
volgens het AMIS 63- project om hooiland- en moerasgebied. Dit volgens het AMIS 63- project om 
een riviergestuurd estuarien gebied vormt een aansluitingspunt een riviergestuurd estuarien 
gradiënt te bevorderen . op een te ontwikkelen gradiënt te bevorderen. De 
Ontwikkeling van halfnatuurlijk meersengebied ten oosten van de graslanden blijven beperkt tot de 
grasland op plaatsen met natte tot bedijking, aansluitend op de Oude matig natte bodems. Op de 
uiterst natte kleigronden. Durme. drogere bodems aan de valleirand 
Naar het zuiden toe wordt er op de Ontwikkeling van halfnatuurlijk kan men is extensieve landbouw 
beter gedraineerde bodems grasland op natte tot uiterst natte met gemengde akker- en 
gestreefd naar de ontwikkeling van kleibodems en sescherming van weilandencultuur mogelijk. Ten 
cultuurgraslanden met de infiltratiegebieden door de oosten van de bedijking streeft 
halfnatuurlijke elementen ontwikkelen van relatief men naar de ontwikkeling van 
voornamelijk langs perceel- en voedselarme cultuurgraslanden. halfnatuurlijk grasland. 
slootranden. 

Vrije meandering van de Waar mogelijk herstel van Vrije meandering van de 
Durmeiaap met het doorsteken of natuurlijke oeverstructuren en Durmeiaap met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel extensieve begrazing van de wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. dijkvegetatie. van de estuariene gradiënten. 
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Gebied tussen Waasmunsterbrug 
en Potpolder I - L.O. 

Potpolder I 

134 

Scenario I 
Landinwaartse uitbreiding van de 
bedijking volgens het AMIS
project 5 met ontwikkeling van een 
riviergestuurd estuarien gradiënt. 
Op het huidig schorgebied wordt 
het huidig beheer verdergezet 
(een tweejaarlijks 
wintermaaibeheer). 
De ontwikkeling van een mozaïek 
van moeras en bronbossen op de 
overgangszone tussen de 
meersen en de cuestahelling 
wordt nagestreefd. De 
bodemtextuur bestaat hier 
grotendeels uit zware zeer natte 
kleigronden. 

Vrije meandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. 

Scenario 11 
Landinwaartse uitbreiding van de 
bedijking volgens het AMIS
project 5 met ontwikkeling van een 
riviergestuurd estuarien gradiënt. 
Op het huidig schorgebied wordt 
het huidig beheer verdergezet 
(een tweejaarlijks 
wintermaaibeheer). 
Noordelijk daarvan bevordert men 
de ontwikkeling van halfnatuurlijke 
graslanden. 

Herstel van de estuariene 
gradiënten . 

Scenario 111 
Landinwaartse uitbreiding van de 
bedijking volgens het AMIS- project 
5 met ontwikkeling van een 
riviergestuurd estuarien gradiënt. 
Op het huidig schorgebied wordt 
een tweejarlijks wintermaaibeheer 
toegepast. 
De ontwikkeling van een mozaiek 
van moeras en bronbossen op de 
overgangszone tussen de meersen 
en de cuestahelling wordt 
nagestreefd. De bodemtextuur 
bestaat hier grotendeels uit zware 
zeer natte kleigronden. 

Herstel van de estuariene 
gradiënten. 

Doorbreken van de bedijking voor Alternatieve bedijking door tracé te Alternatieve bedijking door tracé te 
een maximale ontplooiing van een verleggen en door gedeeltel ijk aan verleggen en door gedeeltelijk aan 
riviergestuurde estuarien gradiënt te sluiten op de oude te sluiten op de oude 
met het doorzetten van de spoorwegberm. De meander laten spoorwegberm. De meander laten 
natuurlijke gradiënt tegen de ontwikkelen tot slik/schorgebied. ontwikkelen tot slik/schorgebied. 
cuestahelling aan door gebruik te De laagst gelegen gebieden laten De laagst gelegen gebieden laten 
maken van de bestaande ontwikkelen tot een mozaïek van ontwikkelen tot een mozaïek van 
topografie. Op deze wijze wordt er hooilanden en moerassen. hooilanden en moerassen. 
een overgang gecreëerd met een De cuestahelling en de bestaande De cuestahelling en de bestaande 
graduele afname van de spoorwegdijk kunnen een spoorwegdijk kunnen een 
dynamiek. Het uiterste van de uitgangspunt vormen voor de uitgangspunt vormen voor de 
gradiënt bevindt zich tegen de uitbreiding van moeras- en uitbreiding van moeras- en 
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Potpolder I 

Oude Durme 

Scenario I Scenario 11 
cuestahelling en stelt een mozaïek bronbosgebieden. 
van moerassen en bronbossen 
voor. 

Vrije meandering van de 
Durmeloop met het doorsteken of 
wegnemen van de dijken, herstel 
van de estuariene gradiënten. 

Landinwaartse dijkverlegging of 
doorbreken van dijken met 
maximale ontwikkeling van een 
riviergestuurd estuarien gradiënt. 
Herstellen van de verbinding Oude 
Durme - Durme. 

Waar mogelijk herstel van 
natuurlijke oeverstructuren en 
extensieve begrazing van de 
dij kv eg etatie. 

Verdere uitbreiding van de 
rietkraag in de omgeving van het 
natuurreservaat. Ontwikkelen in de 
wijde omgeving van de meander 
van halfnatuurl ijk grasland en 
mozaïeken van moerassen en 
hooilanden op de zeer natte tot 
uiterst natte klei- en zware 
kleibodems. 
Potentieel waardevolle relicten van 
moerasbossen waarvan de 
huidige waarde sterk 
gedegradeerd is door 
verblijfsrecreatie opnieuw 
valoriseren door sanering van de 
site en actief grondwaterbeheer. 
Behoud van natuurlijke en 
landschappelijke waarde zoals de 
dijken beplant met notelaars. 
Stroomafwaarts herstel van de 
verbinding Oude Durme - Durme 
voor het creëren van bijkomende 
paaiplaatsen 
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Scenario 111 
bronbosgebieden. 

Waar mogelijk herstel van 
natuurlijke oeverstructuren en 
extensieve begrazing van de 
dijkvegetatie. 

Verdere uitbreiding van de 
rietkraag aan beide uiteinden van 
de Oude Durme. Behoud van 
natuurlijke en landschappelijke 
waarde zoals de dijken beplant 
met notelaars. 
Uitbreiding van de relicten 
zeggevegetaties door de 
ontwikkeling van halfnatuurlijke 
graslanden. De uitbreiding van 
deze graslanden wordt in 
hoofdzaak beperkt tot de 
kleigronden. 
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Scenario I Scenario 11 Scenario 111 
Vrije meandering van de Waar mogelijk herstel van Waar mogelijk herstel van 
Durmeiaap met het doorsteken of natuurlijke oeverstructuren en natuurlijke oeverstructuren en 
wegnemen van de dijken, herstel extensieve begrazing van de extensieve begrazing van de 
van de estuariene gradiënten. dijkvegetatie. dijkvegetatie. 

Groot Broek Uitbreiding van een riviergestuurd Ontwikkeling van halfnatuurl ijk Ontwikkeling van halfnatuurlijk 
estuarien gradiënt, met naar de grasland op de matig natte klei- en grasland op de matig natte klei- en 
cuesta toe een gradiëntovergang zware kleigronden. Op de natte zware kleigronden. Op de natte 
met verlaagde dynamiek. Door de flanken van de cuestahelling f lanken van de cuestahelling 
reliëf- en bodemkarakteristieken kunnen er zich moerassen en kunnen er zich moerassen en 
kunnen er zich moerassen en bronbossen ontwikkelen. bronbossen ontwikkelen. 
bronbossen ontwikkelen. 

Vrije meandering van de Waar mogelijk herstel van Waar mogelijk herstel van 
Durmeiaap met het doorsteken of natuurlijke oeverstructuren en natuurlijke oeverstructuren en 
wegnemen van de dijken, herstel extensieve begrazing van de extensieve begrazing van de 
van de estuariene gradiënten. dijkvegetatie. dijkvegetatie. 

Klein Broek Uitbreiding van een riviergestuurd Ontwikkeling van halfnatuurlijk Ontwikkeling van halfnatuurlijk 
estuarien gradiënt, met naar de grasland op de matig natte klei- en grasland op de matig natte klei- en 
cuesta toe een gradiëntovergang zware kleigronden. Op de natte zware kleigronden. Op de natte 
met verlaagde dynamiek. Door de flanken van de cuestahelling flanken van de cuestahelling 
reliëf- en bodemkarakteristieken kunnen er zich moerassen en kunnen er zich moerassen en 
kunnen er zich moerassen en bronbossen ontwikkelen. bronbossen ontwikkelen. 
bronbossen ontwikkelen. 

Vrije meandering van de Waar mogelijk herstel van Waar mogelijk herstel van 
Durmeiaap met het doorsteken of natuurlijke oeverstructuren en natuurlijke oeverstructuren en 
wegnemen van de dijken, herstel extensieve begrazing van de extensieve begrazing van de 
van de estuariene gradiënten. dijkvegetatie. dijkvegetatie 
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Schorren van de Durme 

Tielrode Broek 

Scenario I 
Behoud van de huidige toestand. 
Ten zuiden van het schor, 
vervanging van de 
populieraanplantingen door een 
moerasbos en uitbreiding van de 
bestaande beboste oppervlakte. 

Herstel van de estuariene 
gradiënten. 

Gecontroleerd 
overstromingsgebied met 
gereduceerd tij. 

Scenario 11 
Behoud van de huidige toestand. 
Ten zuiden van het schor, 
vervanging van de 
populieraanplantingen door een 
moerasbos en uitbreiding van de 
bestaande beboste oppervlakte. 

Herstel van de estuariene 
gradiënten. 

Ontwikkeling van een 
moerasgebied met dynamisch 
grondwaterbeheer. 

Tabel 40. Overzicht van de drie scenario's uitgewerkt voor de verschillende deelgebieden in de Durmevallei 
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Scenario 111 
Behoud van de huidige toestand. 
Ten zuiden van het schor, 
vervanging van de 
populieraanplantingen door een 
moerasbos en uitbreiding van de 
bestaande beboste oppervlakte. 

Herstel van de estuariene 
gradiënten. 

Het bestaande bodemgebruik 
wordt gerespecteerd, wel met de 
nadruk op extensivering van de 
landbouwpraktijken ter bevordering 
van botanische en avifaunistische 
waarden. 
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111.3.6 Voorgestelde ingrepen en beheersmaatregelen bij de 
mogelijke scenario's 

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van respectievelijk de inrichtings- en 
beheersmaatregelen die aan bod komen in de voorgestelde ontwikkelingsscenario's. Dit 
gebeurt voor de Durme en de Durmevallei. Een verdere gedetailleerde uitwerking per locatie 
zal in een later stadium van het geïntegreerde 'Streefbeeld Durme' dienen te gebeuren, of bij 
de realisatie van specifieke natuurontwikkelingsprojecten in overleg met de betrokken 
instanties (bv. AMINAL-Afd. Natuur, I BW, VLM, AWZ, ... ). 

111.3.6.1 lnrichtingsmaatregelen voor de Durme 

111.3.6.1.1 Vervanging van harde oeververdedigingen door 
natuurvriendelijke materialen of, waar mogelijk, herstel van de 
natuurlijke oeverstructuur 

Op een aantal plaatsen langs de Durme, stroomopwaarts de E17, ter hoogte van het 
Weymeerbroek en stroomafwaarts Hamme, zijn er taludverdedig ingen met 
steenbestortingen. Ter hoogte van het Polderbroek en Hof Ten Rijen, gebeurde de oever- en 
taludversteviging met schanskorven. Harde dijkverstevigingen verminderen de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van fauna en flora. Waar mogelijk moeten opnieuw 
natuurlijke oever- en taludstructuren aangelegd worden en op plaatsen waar een harde 
versteviging noodzakelijk blijkt moet onderzoek bepalen of die enkel tot de oever kan beperkt 
worden. Het is ten zeerste wenselijk de combinatie van stortstenen met asfaltmastiek te 
vermijden. 
In de AMIS nota werden alternatieve dijkuitvoeringen voorgesteld. Hierbij kan de harde 
dijkbekleding vervangen worden door een terrasbouw met behulp van palenrijen en 
vlechtwerk van wilgenbussels. Samen met deze terrassen zijn er langwerpige cellen 
aanwezig die als slibvang kunnen fungeren. Op termijn kunnen zich slikkoloniserende 
planten en schorvegetaties ontwikkelen, die een geleidelijke overgang vormen tussen land 
en water (Hoffmann et al. 1997). Dergelijke dijkalternatieven werden reeds in 1999 
uitgevoerd ter hoogte van het Groot Broek en ter hoogte van het Vlaams reservaat "De 
schorren aan de Durme". 
In de drie ontwerpscenario's werden er echter ook voorstellen geformuleerd om de dijken 
landinwaarts te verleggen. Op deze wijze kunnen schorgebieden uitbreiden. 
Spontane vegetatieontwikkeling zal er op termijn voor zorgen dat de oever op een natuurl ijke 
wijze wordt verstevigd. Struwelen en riet vormen een uitstekende verdediging tegen golfslag 
door de doorworteling van de oever (CUR 1994, Coops et al. 1993). 

111.3.6.1.2 Dijkverlegging of -doorbraak en ontpoldering 

Indien de gebieden niet teveel onder het gemiddeld hoog water niveau gelegen zijn, kan een 
nieuwe dijk rond de polder aangelegd worden en kan de oude dijk afgegraven worden 
zodanig dat de Durme weer vrij kan meanderen en er zich nieuw slik en schor kan 
ontwikkelen (Van den Bergh et al. 1999). Door deze ingreep zal er weer ruimte komen voor 
de ontwikkeling van een intergetijdengebied en een riviergestuurd estuarien gradiënt met het 
afgraven van de hoger gelegen gronden. 
Om een grotere differentiatie in het slik/schor gradiënt te creëren kan ervoor gekozen worden 
om de bestaande dijk niet te verwijderen maar op strategische plaatsen door te breken. 
Hierdoor creëert men een differentiatie in de stroomdynamiek en zullen er geulen ontstaan 
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ter hoogte van de openingen. Door sedimentatie zullen typische oeverwallen en kommen 
gevormd worden en zal er schorvorming optreden. Hydraulische studies zullen voor ieder 
gebied afzonderlijk moeten bepalen op welke plaatsen dijkdoorbraken mogelijk zijn. 

111.3.6.1.3 Herinschakeling van de "Oude Durme" 

Deze optie wordt vooropgesteld in scenario I en 11. In dit laatste geval wordt enkel de 
stroomafwaartse verbinding hersteld. Het herinschakelen van de Durmarneander zal een 
toename van het areaal slikken en schorren impliceren met alle erbij horende 
gemeenschappen, bevordert de migratie van organismen en vergroot het aanbod aan 
paaiplaatsen. 
Om veiligheidsredenen moet het contact op gecontroleerde wijze hersteld worden, b.v. door 
middel van een sluiskoker die bij storm of hoogwater kan afgesloten worden, of die enkel een 
gereduceerd getij mogelijk maakt (Van denBerghet al. 1999). 

111.3.6.1.4 Uitbreiding van de oevervegetatie langsheen de Oude Durme 

Dit behelst een natuurvriendelijke inrichting met spontane ontwikkeling van een structuur- en 
soortenrijke oevervegetatie, o.a. van belang als paaiplaats voor vissen. Door een 
aangepaste inrichting van de oevers zullen er zich ondiepwaterzones, wilgenstruwelen en 
zeggevegetaties ontwikkelen. Een uitbreiding van de bestaande rietkragen wordt eveneens 
voorzien. 

111.3.6.1.5 Herinrichting van de slik/schorgebieden 

Een aantal schorren zijn van nature hoog opgeslibd, waardoor ze aan de estuariene invloed 
onttrokken worden. Om een situatie te creëren van geleidelijke overgang slik/schor, kan er 
overgegaan worden tot geheel of gedeeltelijk afgraven van bestaande scl~orgebieden en dit 
tot op een voldoende laag niveau, net onder de gemiddelde hoogwaterstand. Er zal een 
gediversifieerd reliëfpatroon en een wisselende overstromingsregime ontstaan met 
bijhorende levensgemeenschappen. De successie kan weer van nul beginnen. Tegelijkertijd 
neemt de overstromingsfrequentie van de schor en de komberging van de rivier terug toe en 
zal het sediment afgevangen worden dat anders in de riviergeul terecht komt 
(Vanallemeersch et al. in prep., Van den Bergh et al. 1999). 
De huidige dijken en schorren die opgehoogd werden met baggerslib moeten afgegeraven 
worden tot ongeveer 1 m onder de gemiddelde hoogwaterstand. 
In dezelfde optiek moet ook een maïsakker, gelegen in het buitendijks gebied te
Waasmunster afgegraven worden (foto 23). 

111.3.6.2 Beheersmaatregelen voor de Durme 

111.3.6.2.1 Beheersmaatregelen voor slik- en schorgebieden 

Het gevoerde beheer moet de diversiteit van soorten en gemeenschappen zo hoog mogelijk 
houden. Voor het studiegebied van de Durme impliceert dit de ontwikkeling van 
successiereeksen van riet, struwelen en vloedbos. Het handhaven van rietvegetaties is 
belangrijk voor een aantal vogelsoorten. Ze moeten jaarlijks, tweejaarlijks of 3 à 4- jaarlijks in 
de winter gemaaid worden (Vanallemeersch et al. in prep.). Wanneer er veel ruigtekruiden 
aanwezig zijn moeten er zowel zomer- als wintermaaiingen uitgevoerd worden. Op de 
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meeste plaatsen wordt als beheerstype "niets doen" aangehouden, behalve op plaatsen 
waar zich nu reeds waardevolle gemeenschappen met spindotters hebben ontwikkeld zoals 
dit het geval is voor de Rietsnijderij. 

111 .3.6 .2.2 Beheersmaatregelen voor dijken 

Wanneer men ernaar streeft om grasland op de dijken in stand te houden, is 
seizoensbegrazing met schapen (1 per 1 tot 5 ha) een mogelijke oplossing. Vergeleken bij 
maaien, leidt begrazen tot meer differentiatie in de vegetatie. Bij begrazing blijft het rel iëf 
intact en wordt vaak nog versterkt. Een voldoende extensieve leidt tot ruimtelijke verschillen 
in begrazingsintensiteit (Londo 1997). 

111.3.6.2.3 Aangepast sluisbeheer 

Onderzoek in het Tielrodebroek heeft aangetoond dat sluizen geen echte 
vismigratiebarrières zijn. Bovendien bleken sommige vissoorten, die voor hun reproductie 
afhankelijk zijn van waterplanten (momenteel Giebel en Driedoornige stekelbaars) , gebruik te 
maken van de overstromingsgebieden als paaiplaatsen. 
Het zou dus wenselijk zijn om het watertransport naar de gecontroleerde 
overstromingsgebieden en naar de poldersloten, niet alleen in de winter, maar ook in het 
voorjaar toe te laten. Dit zou een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de voorplanting 
van bepaalde vissoorten. 

111.3.6.3 lnrichtingsmaatregelen voor de Durmevallei 

111.3.6.3.1 Bevordering van gravitaire afwatering en herstel van 
kwelgebieden 

Een natuurlijk peilregime in de meersen, is één van de sleutelprocessen bij de ontwikkeling 
van de typische gemeenschappen van wetlandgebieden. Hierbij is in principe het 
wegnemen van uitwateringssluizen en kleppen wenselijk, dit ook ter bevordering van de vrije 
migratie van vissen en andere waterorganismen. Door de hogere ligging van de 
Durrnabedding t.o.v. de omliggende meersen, komt de gravitaire ontwatering van de 
omliggende gebieden in het gedrang. Mede door de aanslibbingsproblematiek functioneren 
de bestaande stuwen in het stroomafwaarts gebied van de Durme niet meer en blijven ze 
permanent dicht. 

111.3.6.3.2 Herstel van kwelgebieden en tegengaan van verdroging 

Gezien de geomorfologische kenmerken van het valleigebied met een uitgestrekt potentieel 
kwelgebied ter hoogte van het Weymeerbroek en ten noorden van de Durme, in het 
overgangsgebied met de Wase cuesta, is het van belang om deze gunstige uitgangssituatie 
te valoriseren. Recente en te diep uitgegraven afwateringsgrachten die het kwelwater 
opvangen, moeten gedempt worden. Dichtgegroeide en opgaslibde historische sloten 
worden uitgebaggerd tot op hun oorspronkelijk peil , zodanig dat ze weer de 
regenwaterafvoer kunnen vervullen. 
Op plaatsen waar geen kwelwater optreedt, streeft men naar een algemene 
waterpeilverhoging door een langere verblijftijd te bevorderen van vloei- en regenwater. 
Hierbij is het noodzakelijk van hogere waterpeilen in te stellen op de leigrachten zodat ook 
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de grondwaterstand verhoogt. Dergelijke opstuwing kan bekomen worden door het minder 
lang open te houden van afwateringssluizen. De verendieping van de leigrachten kan een 
alternatief zijn voor waterpeilverhogingen indien dit geen invloed heeft op de kwel- en 
infiltratiestromen. 
Door deze maatregelen wordt ook een verlaging van de grondwaterfluctuaties beoogd. Deze 
hydrologische maatregelen kunnen daarnaast ook de verschraling bevorderen omdat de 
mineralisatie beperkt wordt en de fosfaatconcentratie in het bodemvocht door kalkrijk 
grondwater kim verlagen (Londo 1997). 
Verder ecohydrologisch onderzoek naar grondwaterpeil en -stroming en naar 
vernattingsprocessen in de meersen zijn noodzakelijk om de toekomstige beheerplannen te 
sturen. Het opstellen van een digitaal terreinmodel is eveneens noodzakelijk om op 
perceelsniveau de ontwerpscenario's meer in detail te kunnen ontwerpen. 

111.3.6.3.3 Overgangsmaatregelen 
landbouwgronden 

op voormalige intensieve 

Op gronden onder huidige intensieve landbouwvoering die in de scenario's worden 
voorgesteld als gebieden in natuurbeheer, kunnen verschralende inrichtingsmaatregelen 
wenselijk zijn om voedselrijke en verruigde natuurtypes te vermijden. Dergelijke milieus zijn 
ongeschikt voor zeldzame en bedreigde soorten (Londo 1997). Vooral in een aantal 
overgangszones, waar een grote potentie voor natuurontwikkeling heerst door de 
aanwezigheid van verschillende bodemtypes en vochtregimes kan dit aangewezen zijn. 

Wanneer vermeste soortenarme graslanden en akkers uit cultuur worden genomen kan het 
wenselijk zijn overgangsmaatregelen met het oog op verschraling te voorzien. Hierbij kan op 
de akkers tijdelijk maïs zonder mest- en pesticidengift worden gekweekt om de bodem te 
verschralen. Afschraping van de bouwvoor is eveneens mogelijk doch is uiteraard een 
inrichtinsmaatregel met een hogere kost. Ondiep afgraven is eerder aangewezen op klei- en 
(zand)leemgronden; verschralen door maïskweek is eerder toepasselijk op zandgronden 
(Londo 1997). 
Enkele jaren intensief maaien met afvoer van maaisel van verarmde en vemeste graslanden 
op zand- en leem- of kleibodems kan eveneens als verschralende overgangsmaatregel 
worden toegepast. 
Volgende komen hiervoor eventueel aan bod: Hof Ten Rijen en omgeving (scenario I, 11 en 
111), het Weymeerbroek en omgeving (scenario 11 en 111), het Klein en het Groot Broek 
(scenario 11 en 111). 
Uiteraard zijn vernatten, hooien en begrazen in natuurbeheer ook verschralingsmethodes. 

Voor de zones waar de ontwikkeling van alluviaal bos wordt voorgesteld zoals voor scenario I 
en 11 , ten zuiden van het Bulbierbroek, kan het bebossen (met streekeigen soorten, 
aangepast aan standplaatsfactoren) van akkerpercelen als overgangsmaatregel worden 
aanzien. 

111.3.6.3.4 Bufferzones langs waterlopen in het aanpalende agrarisch 
gebied 

Waar de ontwikkeling van waterrijke natuurgebieden niet mogelijk is, omdat andere functies 
zoals landbouw prioritair zijn, kunnen bepaalde vormen van beheerslandbouw, zoals de 
aanleg van bufferstroken, de belasting van waterlopen verminderen. 
De aanleg van bufferzones langs waterlopen in de aangrenzende agrarische gebieden als 
onderdeel van de ecologische infrastructuur, biedt mogelijkheden voor (Van Der Welle 2001 ): 
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de reductie van nutriënten-, pesticiden- en sedimentvrachten door verminderde 
afspoeling en het optimaliseren van denitrificatiemogelijkheden in de bodem; 
de vergroting van de waterbergingscapaciteit, spreiden van piekafvoeren; 
het herstel van de ecologische functie van de oever o.a. via meanderingsprocesssen; 
de vergroting van de ecologische verbindingsfunctie; 
de vergroting van de oeverstabiliteit door de uitbreiding van oevervegetatie; 
en de verbetering van de belevingswaarde van het cultuurlandschap. 

111.3.6.4 Beheersmaatregelen voor de Durrnavallei 

Afhankelijk van de abiotische kenmerken van een gebied, zijn voorgeschiedenis en het 
huidige beheer kunnen verschillende typen beheer in het meersengebied voorgesteld 
worden. Voor ieder natuurtype, opgenomen in de scenariokaarten, wordt meer uitleg 
gegeven betreffende het gevoerde beheer. 
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Halfnatuurlijke graslanden: 
Natuurgericht hooien (met of zonder nabeweiding) of begrazen gebeurt extensief 
(geen bemesting, late hooidata, lage veedichtheden, geen gebruik van 
pesticiden), lokaal ontstaat aldus een mozaïek van halfnatuurlijke hooi- en 
graasweiden , afhankelijk van de bodemsamenstelling en het vochtregime. 
Herbivoren zoals Galloways, Konikspaarden, Oost-Vlaamse roodbont of 
eventueel schapen en ezels kunnen ingezet worden om een begeleid- (Bal et al. 
1995) of potentieel- (Londo 1997) natuurlijk landschap te laten ontstaan. De 
veedichtheid bepaalt de eerder open- of geslotenheid van het terrein. 
Gebieden in eigendom van overheidsinstellingen, privé-instanties en 
natuurverenigingen kunnen door de eigenaar aan landbouwers worden verhuurd. 
Hierbij wordt het beheer door de eigenaar bepaald volgens een lastencohier. Op 
deze wijze kan een jaarrond begrazing omzeild worden op gebieden die in de 
winter onvoldoende voedsel te bieden hebben. De hoge kosten van opstallen 
kunnen op die manier vermeden worden (Siebel & Piek 2000). 

Moeras: 
Voor een aantal natuurtypen zoals moerassen en natte ruigte kan het nodig 
zijn een cyclisch beheer van maaien of kappen te voeren om te voorkomen 
dat de vegetatie volgens natuurlijke successieprocessen evolueert naar 
wilgenstruweel en alluviaal bos. Successie van open water naar moerasbos 
kan in 50 tot 70 jaar plaatsgrijpen (Londo 1997). Bij nieuwgevormde 
moerasvegetaties door bijvoorbeeld waterpeilverhogingen in de laagst 
gelegen valleidelen kan het nodig zijn éénmaal per jaar te maaien (nazomer of 
vroege of late herfst) om de moerasvegetaties van verruiging te vrijwaren. Bij 
grotere waterdiepte en -oppervlakte kan de successie een stuk trager 
verlopen, zodat maaien niet jaarlijks hoeft. Moerassen die deel uitmaken van 
grote extensieve begrazingseenheden zullen ook minder snel evolueren naar 
dichtere vegetaties. 
Dit doeltype wordt op de scenariokaarten omschreven als moeras, mozaïek 
van moerassen en natte hooilanden of mozaïek van moerassen en 
bronbossen. 

Moerasbos en Eiken-Beukenbos: 
Spontane evolutie van grasland en moerasvegetaties leidt tot de ontwikkeling 
van alluviale bossen. Afhankelijk van bodemsamenstelling, reliëf en 
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vochtregime zullen zich verschillende bostypes ontwikkelen. Ook hier staat 
een zo gevarieerd mogelijk milieu garant voor een grote biologische 
verscheidenheid en rijkdom. 
Mits selectief ringen en laten afsterven van populieren en een gericht beheer 
zijn ze relatief eenvoudig terug te herstellen tot alluviaal broekbos of 
moerasvegetaties en/of overgangssituaties tussen beide. 

Een beheer gericht op de verweving tussen landbouw en natuur wordt hoofdzakelijk 
voorgesteld in een aantal meersen met een actueel lagere natuurwaarde. 

111.3.7 

Cultuurgraslanden met halfnatuurlijke elementen: 
Een extensivering van het landbouwgebruik wordt hier gerealiseerd via 
beheerslandbouw. Beperking van mest- en pesticidengiften, een beperkte 
veebezetting en later hooien en inscharen van het vee, zorgen voor een 
bescherming van weidevogels zoals o.a. Grutto en Watersnip (VLM 2000). Ook 
'slootkantenbeheer' is mogelijk. In deze gebieden wordt tevens de omzetting van 
akker naar grasland voorgesteld. Deze maatregelen zullen ook het grasland op 
termijn soortenrijker maken. 
Meer specifieke beheersovereenkomsten gericht op de verhoging van de 
plantenrijkdom in een pakket 'Botanisch beheer', zijn wenselijk. Tevens zal in de 
toekomst werk dienen gemaakt te worden van duurzame 
beheersovereenkomsten, waarbij zowel voor de boer een voldoende vergoeding 
wordt voorzien en anderzijds de natuurwaarden van het grasland op lange termijn 
worden gevrijwaard. Beheersovereenkomsten werden niet voorgesteld in de 
meest kwetsbare gebieden omdat de duurzaamheid ervan niet kan gegarandeerd 
worden. Hier is een volledig natuurgericht beheer wenselijk. 

Cultuurgrasland en akkers met verspreide biologische waarde: 
In deze gebieden wordt het 'stand-still' principe voor de natuurwaarden 
gehanteerd. Hierbij mag geen afbreuk gedaan worden aan de aanwezige natuur 
door de gestelde (landbouwkundige) handelingen en ingrepen. Ook hier worden 
beheersovereenkomsten voor graslanden (weidevogelbeheer), 
akkerrandenbeheer en de aanl0g van kleine landschapselementen (hagen, 
bomenrijen, poelen) gestimuleerd (VLM 2000). 

Knelpunten bij de realisatie van de scenario's 

De ecologische waarden staan onder constante druk door de intensieve landbouwvoering, 
oprukkende bebouwing, uitbreidi1~g van industrie en recreatie, met vermesting , verdroging, 
versnippering, verstoring en verlaging van de soorten- en ecotopendiversiteit tot gevolg. 
De knelpunten werden reeds aangegeven bij de bespreking van biotische en abiotische 
factoren . Wat hieronder volgt is een samenvatting van de belangrijkste knelpunten. 

111.3.7.1 Verdroging 

Verdroging is de verstoring van de waterinhoud en -cyclus van de grondwaterlagen, het 
waterlopenstelsel en de bodem door menselijke beïnvloeding, waardoor er minder water 
voor mens en natuur beschikbaar is (Boeye et al. 2001 ). 
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In de Durmevallei wordt verdroging o.a. veroorzaakt door het inzetten van pompgemalen en 
te lage oppervlaktewaterpeilen (vooral in de leigrachten) door een doorgedreven drainage 
met het oog op een intensieve landbouwbedrijfsvoering. 
Effecten zijn te merken in het landgebruik: 

steeds meer graslanden worden omgezet naar akkers, o.a. in de ruilverkaveling van 
Hamme); 
ecotopen (typische valleiecotopen zoals natte graslanden, moeras en alluviaal bos) 
zijn op veel plaatsen gedegradeerd; 
vochtgevoelige soorten van zowel flora als fauna verdwijnen. Door een betere 
doorluchting van de bodem treden mineralisatieprocessen op die de verruiging van 
ecotopen in de hand werken en die de banale, productievere soorten bevoordeligen. 

Figuur 6 geeft een schematische weergave van de effecten op standplaatsfactoren van 
grondwaterstandsdalig ( Runhaar et al. 2000}. 
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Figuur 6. Effecten op standplaatsfactoren van grondwaterstanddaling (Runhaar et al. 2000) 

111.3.7.2 Vermesting 

Vermesting of eutrofiëring is de verhoging van de beschikbaarheid van nutriënten in bodem, 
water en lucht (Dumortier et al. 2001 ). 

Vermesting wordt veroorzaakt door: 
uitspoeling van de stoffen stikstof, fosfor en kalium naar het grond- en 
oppervlaktewater door overbemesting en atmosferische stikstofdepositie; 
door het lozen van verontreinigd oppervlaktewater; 
verdroging , waardoor de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem door 
mineralisatie verhoogt. 

Deze drie factoren zijn ook in de Durmevallei verantwoordelijk voor de vermesting. 

Algemeen wordt er gesteld dat het overmatig gebruik van meststoffen en het verlagen van de 
grondwatertafel de belangrijkste oorzaak vormen voor een toename van de 
nutriëntenbeschikbaarheid. ~et is reeds lang aangetoond dat de bovengrondse biomassa 
van de vegetatie toeneemt en de soortendiversiteit afneemt in relatie tot fertilisatie (Grime 
1 979, Vermeer & Berendse 1 983). Als resultaat van de hogere biomassaproduktie, zullen de 
soorten .voor oligo- of mesotrofe milieus verdwijnen en vervangen worden door soorten van 
nutriëntrijke milieus. 
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Ook voor fauna heeft dit gevolgen : zo wordt b.v. vermesting aangewezen als de belangrijkste 
factor bij de achteruitgang van vele vlindersoorten . De vegetatie wordt te hoog en door de 
beschaduwing vermindert het voor vlinders essentiële warme microklimaat dicht bij de 
bodem (Maes & Van Dyck 1999). 

Vermesting van het aquatisch milieu resulteert in hoge nutriëntgehaltes en algenbloei, 
waardoor de zuurstofconcentratie sterk gaat fluctueren en zodoende het aquatisch leven 
bemoeilijkt wordt. Vooral voor kwetsbare waterplanten, amfibieën, vissen en libellen kunnen 
de leefomstandigheden onmogelijk worden. 
Om de ecologische kwaliteitsnormen te behalen moeten volgende stappen ondernomen 
worden : 

111.3.7.3 

verwijderen van de rechtstreekse lozingen; 
effluenten van zuiveringsinstallaties dienen aan een tertiaire of verregaande 
zuiveringstrap onderworpen te worden en overstorten dienen zoveel mogelijk 
beveiligd te worden b.v. met retentiebekkens en/of riet- en biezenvelden; 
saneren van verontreinigde waterbodems. 

Versnippering 

Versnippering is de verdeling van ruimtelijke gehelen in kleinere of minder samenhangende 
gehelen. Gevolgen hiervan zijn verhoogde laterale effecten, minder functional iteit en 
landschappelijke samenhang en de afname van de ecologische leefbaarheid (Peymen et al. 
2001 ). 

In de Durmevallei wordt de versnippering van typische valleiecotopen o.a. veroorzaakt door: 
de ingedijkte Durme (verlies relatie rivier/vallei); 
de afdamming van de Durme in Lokeren; 
allerlei kunstwerken (sluizen, kleppen, .. . ); 
ecotopenverlies ten gevolge van intensief landbouwgebru ik (akkers en 
intensieve graslanden). 

Versnippering leidt tot verlies aan biodiversiteit via volgende effecten: 
versnipperde ecotopen hebben een lagere buffercapaciteit en verhoogde 
randeffecten ten aanzien van verstoringsfactoren zoals vermesting, 
verdroging, verontreiniging en geluidshinder; 
door de verminderde milieukwaliteit (lucht, water, bodem) verdwijnen 
gevoelige soorten; 
leefgebieden van soorten worden gefragmenteerd, zodat populaties 
geïsoleerd raken en in grootte afnemen, met op termijn een verhoogde kans 
op uitsterven. Soorten die grote leefgebieden nodig hebben verdwijnen 
onmiddellijk; 
allerlei migratiebarrières verminderen de dispersiemogelijkheden van soorten, 
waardoor populaties nog meer geïsoleerd raken en vestig ingskansen van 
nieuwe populaties verkleinen. 
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111.3.7.4 Wijzigingen in de morfologie en structuur van ecotopen en 
landschap 

Menselijke ingrepen wijzigden de morfologie en structuur van het Durmelandschap: 

111.3.7.5 

de kalibratie en bedijking van de Durme resulteerde in het afsnijden van 
meanders waardoor de loop van de rivier aanzienlijk werd verkort en de relatie 
rivier/vallei met jaarlijkse overstromingen verdween; 
door het afdammen van de rivier in Lokeren werd het bovendebiet drastisch 
verminderd. Het debiet van de bovenloop is te gering om een zelfregulerend 
systeem te kunnen onderhouden, met de verzandingsproblematiek tot gevolg 
(zie 11.6.3.2.2). Het minimumdebiet moet bepaald worden evenals de manier 
waarop dit realiseerbaar is. Hierbij moet rekening gehouden worden met een 
geplande niveauverhoging van 25 cm op het kanaal Gent-Terneuzen om de 
scheepvaart op het kanaal te optimaliseren; 
oeververstevigingen resulteren in een verlaging van structuur- en 
biodiversiteit; 
over een oppervlakte van circa 150 ha in de vallei werd het maaiveld 
kunstmatig verhoogd door het storten van baggerslib en infrastructuurspecie; 
sommige brongebieden langsheen de cuesta worden bedreigd door 
dichtslibbing ten gevolge van de uitspoeling van de bodem en bodemerosie op 
de aangrenzende landbouwgronden. 

Verontreiniging door milieuvreemde stoffen 

Pesticiden en zware metalen zijn de meest gekende giftige stoffen . Deze en andere 
milieuvreemde stoffen zijn toxisch voor zowel dier- als plantensoorten en hebben effecten op 
hun diversiteit, groei, reproductie en sterfte (Schneiders et al. in Kuijken et al. 2001 ). 
Vooral zware metalen en organische micropolluenten [polychloorbifenylen (pcb's) en 
polyaromatische koolwaterstoffen (pak's)] kunnen accumuleren in de voedselketen 
(bioaccumulatie) waardoor hun effect vooral versterkt wordt in hogere organismen. 
Verontreiniging door het lozen van ongezuiverd oppervlaktewater kent zowel effecten in de 
waterkolom zelf als in de waterbodem. De waterbodems zijn chemisch verontreinigd door 
zware metalen, polyaromatische koolwaterstoffen, minerale oliën en polychloorbifenylen, 
vooral als gevolg van historische vervuiling. Dit heeft gevolgen op biologisch en 
ecotoxicologisch vlak. 

In de Durmevallei is 63 % van de geanalyseerde baggergronden verontreinigd met zware 
metalen zoals cadmium, chroom, zink en/of lood (Vandecasteele et al. 2001 ). Sommigen van 
deze baggergronden zijn in gebruik als maïsakker of weiland. Landbouwactiviteiten op 
verontreinigde baggergronden zijn af te raden, wegens het gevaar dat de verontreiniging in 
de menselijke voedselketen terecht komt. 
Oude storten als deze van Hamme (foto 24), Waasmunster en de Elversele polders dienen 
gesaneerd te worden . 

111.3.7.6 Verstoring 

Ook het proces van exploitatie van de natuur door o.a. jacht, visvangst en allerhande 
recreatievormen beïnvloeden de biodiversiteit (De Bruyn in Kuijken et al. 2001 ). 
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De mogelijke effecten situeren zich op vlak van de visserijactiviteiten op zich en op vlak van 
het visstandbeheer (De Vocht in Kuijken et al. 2001 ). Een belangrijk onderscheid dient te 
worden gemaakt tussen de particuliere en de openbare viswaters. Voor de particuliere 
viswaters gelden geen beperkingen zodat de negatieve effecten hier meestal groter zijn . Op 
de openbare wateren geldt immers de wet op de riviervisserij die de tijd en de manier van 
vissen reglementeert en waarbij bepotingen via de Provinciale visserijcommissie op een 
ecologische wijze worden uitgevoerd. 
Andere mogelijke effecten van de aanwezigheid van hengelaars zijn te wijten aan de 
verstoring van broedvogels en foeragerende of rustende (water)vogels. Zo is aangetoond dat 
de verspreiding van Smient, Tafeleend en Wilde eend sterk door de aanwezigheid van 
hengelaars wordt beïnvloed, terwijl deze invloed eerder beperkt is voor Kuifeend en 
Meerkoet (De Vocht et al. 2001 ). Ook het bijvoederen van vis leidt tot eutrofiëring . 

Ook de aanplantingen van populieren- en naaldhout kunnen als verstoring in de biodiversiteit 
worden aanzien. In de Durmevallei werden 145 ha ingeplant met populieren en 13 ha 
ingeplant met naaldhout (beide 9 % van de oppervlakte van het studiegebied) . 
Omvorming van natte hooilanden naar populieraanplantingen hebben de ontwikkeling van 
van banale voedselrijke ruigtes tot gevolg. 

111.3.7.7 Ruimtelijke ordening 

Veel van de aanwezige ecotopen zouden beschermd moeten zijn via het Natuurdecreet of al 
veel eerder via de groene gewestplanbestemmingen. 
Tabel 41 toont aan dat dit niet het geval is. Voor de groene gewestplanbestemmingen werd 
berekend wat het huidige landgebruik is op basis van de BWK (Demolder et al. in prep., 
Vriens et al. in prep.). 

landgebruik 
Halfnatuurlijke graslanden err deze met halfnatuurlijke relicten 
Slik , 

Moeras 
Alluviaal bos 
Eiken-Haagbeukenbos 
Ruigte 
Gedegradeerde heide 
Eutrofe plas 
Waterloop 
Bebouwing 
Park 
Dijk 
Talud 
Akker 
Intensief grasland 
Gedegradeerde graslanden 
Populieren aanplantingen 
Andere aanplantingen 
Ontginningsput 
Struwelen, bomenrijen of houtkanten 
Totaal 

ha % 
30 8,4 

1 0,4 
36 9,9 
51 14 
9 2,5 
4 1,2 

<1 0,1 
37 10,2 
5 1,4 
5 1,4 
2 0,5 

27 7,5 
3 0,8 

17 4,8 
17 4,6 
29 7,9 
66 18,2 

8,3 2,3 
11 3,1 
3 0,8 

392 100 
Tabel 41. Landgebruik binnen de groene gewestplanbestemmingen in 
(halfnatuurlijke ecotopen in vet) 

het studiegebied 
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Uit deze tabel blijkt dat slechts 173 ha of 48 % van de groene gewestplanbestemmingen 
(natuurgebied, reservaatgebied, bosbebied) hoogwaardige vallei-ecotopen zijn. 

Bijkomende knelpunten situeren zich op het niveau van het verder verkavelen van 
valleigronden en overtredingen van het gewestplan: 

Het verkavelen van valleigronden ten behoeve van de woonfunctie, zoals dit 
o.a. het geval is te Waasmunster (Pontrave), leidt tot een onomkeerbaar 
verlies van valleigronden. 
De industriële bebouwing ten westen van de E17 werd uitgebreid tot wat 
volgens het gewestplan als bufferzone werd aangeduid. Hierdoor paalt de 
bebouwing nu rechtstreeks aan de rivier, waardoor natuurlijke eros ie- en 
sedimentatieprocessen langsheen de rivieroever belemmerd worden. 
Talrijke illegale weekendverblijven (foto 25) werden in het valleigebied 
opgericht. Een ander landschappelijk knelpunt is de niet aangepaste 
begroeiing rond weekendverblijven of terreinen die bestemd waren voor 
verblijfsrecreatie (foto 26). 

Verspreide bebouwing vormt een belemmering voor een algemene vergroting van het 
sedimentatiegebied van de Durme. Dit komt vooral tot uiting op niveau van scenario I 
(Ruimte voor het estuarium). Bijkomende knelpunten worden gevormd door de E17, bruggen 
en kaaimuren. 

Optimale uitvoering van de gebiedsvisie voor de Durmevallei is slechts mogelijk mits 
aankoop of onteigening van gronden. Vele eigendommen die hiervoor in aanmerking komen 
zijn privaat. Dit geldt ook voor de meeste dijken langsheen de Durme. 

111.3.7.8 Veiligheid tegen overstromingen 

Bij de realisatie van een grootschalig natuurontwikkelingsproject mag de veiligheid tegen 
overstromingen voor de woonfunctie en de veiligheid voor de scheepvaart niet in het 
gedrang komen. 
Voor gebieden die in de scenario's niet opgenomen zijn binnen de perimeter voor de 
uitbreiding van het overstromingsgebied, moeten de dijkhoogtes langs de rivier herzien 
worden. Voor het Molsbroek werd de rivierdijk op een lagere waterkeringshoogte aangelegd 
( +1- 6,8 m) dan de vooropgezette Sigma-waterkeringshoogte (+/- 7,5 m), aangezien het 
Molsbroek als potentieel overstromingsgebied fungeerde. 
De verwachte toename aan drijvende houtmassa bij het vergroten van het 
overstromingsgebied kan een knelpunt vormen voor de scheepvaart op de Schelde. 

111.3.7.9 Leemten in de kennis 

148 

Een verdere uitwerking van de scenario's vereist de ontwikkeling van een terreinmodel 
om enige voorspellingen te kunnen maken naar perceelsgerichte invulling van een 
gekozen scenario. 
Verder laboratoriumonderzoek is vereist voor: 

• bepalen van eb- en vloedvolumes in de verschillende scenario's; 
• mogelijke beïnvloeding van de vorm van de tijcurve door de uitbreiding van de 
estuariene gebieden; 
• kwantiteit en snelheid van aanslibbing en verzanding; 
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• de impact van "knijp- en tandconstructies", zoals de E17, bruggen, kaaimuren, 
pompstations van AWZ en AQUAFIN op het hydraulisch en hydrologisch systeem; 
• invloed van de bestaande afdamming op het hydraulisch systeem; 
• de koppeling van het vergroot estuarien gebied aan het overstromingsgebied 
Tielrodebroek; 
• mogelijke beïnvloeding van de uitstroom van zijlopen van de rivier door het vergroot 
estuarien systeem; 
• bij verhoging van de komberg ing moet voor de verschillende scenario's worden 
nagegaan wat het effect is op de tijwerking , de verzanding van de Durme, het 
sedimentatietransport naar de Schelde, de mogelijke verspreiding van 
bodemverontreiniging door vervuild slib; 
• de ontwikkeling van een grondwaterstromingsmodel om de locaties te bepalen waar 
zich kwetsbare kwelgebonden vegetaties kunnen ontwikkelen. 

Kwantitatieve gegevens betreffende de nutriëntenbalans en in het bijzonder de bijdragen 
van verschillende vegetatietypes tot denitrificatie zouden in de toekomst een 
onderbouwing kunnen betekenen bij de keuze van bepaalde scenario's (Vanallemeersch 
et al. in prep.). 
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IV Functie "Natuur" 

IV.1 Afbakening functie "Natuur" 

IV.1.1 Inleiding 

Voor de waardering en afbakening van de natuurfunctie werd een onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds de Durme met haar oevers en anderzijds de Durmevallei. De redenen voor 
de scheiding waren de volgende: 

De opdrachtgevende instantie AWZ beheert de rivier met haar oevers en de dijken, 
niet het valleigebied. 
Het al of niet aanwezig zijn van oeverversterkingen is een belangrijk criterium bij de 
beoordeling van de natuurfunctie van de oevers. Dit criterium is minder relevant voor 
de vallei en maakt het onderscheid tussen oevers en vallei noodzakelijk. 
Dit onderscheid heeft het bijkomende voordeel dat zo een beter idee verkregen wordt 
van het belang van de oeverstructuur in het totale riviersysteem, vooral m.b.t het 
herstel van de rivierdynamiek. 

De afbakening voor de functie "natuur" gebeurde voor ieder scenario afzonderlijk. 

IV.1.2 Oever 

Ook al werd een onderscheid gemaakt tussen de rivieroevers en de Durmevallei , toch stemt 
de functie "natuur" van de oever langs een groot deel van het riviertraject overeen met de 
functie van de achterliggende vallei. 

Hoofdfunctie natuur = 
Zones waar de oeverstructuur een hoge ecologische kwaliteit bezit (geen 
oeververdediging) en/of oevers die actueel een hoge natuurwaarde hebben. Deze 
zones komen overeen met alle actuele onverdedigde oevers die al dan niet bedijkt 
zijn, met brede rietkragen, struwelen en brede slikken en schorren. Bijna de hele 
Durmeloop voldoet aan dit criterium met uitzondering van de kaaien van Hamme en 
de zones met schanskorven ter hoogte van Hof ten Rijen, waar de Durme een 
bochtig verloop vertoont. De holle oevers worden door de rivier uitgeschuurd 
waardoor de ontwikkeling van slikplaten belemmerd wordt. 
Zones waar er een harde oeververdediging aanwezig is, maar waar in de 
gebiedsvisies het wegnemen van deze oeververdediging voorgesteld wordt. 

Nevenfunctie natuur= 
Oevers waar een oeververdediging behouden moet blijven voor het garanderen van de 
veiligheid, maar waar een natuurvriendelijke oeverinrichting mogelijk/wenselijk is. 
Het betreft hier vooral bedijkte oevers waar zich momenteel een harde oeververdediging 
bevindt (beton, metaalplaten, e.d.) of waar reeds een nieuwe oeververdediging werd 
aangelegd volgens het principe van natuurtechnische milieubouw. 

Basisfunctie natuur= 
Oevers waar de oeververdediging behouden moet blijven en waar de achterliggende vallei 
nagenoeg afwezig is door b.v. de aanwezigheid van woonkernen. Hierbij is het garanderen 
van de veiligheid nagenoeg het enige criterium. 
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Kaarten 27, 28, en 29 tonen de zones langs de Durme-oevers waar hoofd-, neven- of 
basisfunctie natuur toegekend werd volgens de 3 ontwikkelingsscenario's. 
Tabel 42 toont de procentuele verdeling van de natuurfunctie in elk scenario voor de 
Durmeoevers. 

SCENARIO I SCENARIO 11 SCENARIO 111 

km % km % km % 
HOOFDFUNCTIE NATUUR 28,5 86 18,8 57 20,8 63 
NEVENFUNCTIE NATUUR 3,4 10 13,1 39 11 '1 33 
BASISFUNCTIE NATUUR 1,4 4 1,4 4 1,4 4 
Totaal 33,2 100 33,2 100 33,2 100 
Tabel 42. Oeverlengte en procentueel aandeel van hoofd-, neven- en basisfunctie natuur in 
de verschillende scenario's 

IV.1.3 Durmevallei 

Bij de afbakening van hoofd-, neven- of basisfunctie natuur in de Durmevallei werden 
volgende criteria gehanteerd: 

Hoofdfunctie natuur= 
Zones waar een hoge actuele natuurwaarde aanwezig is; dit zijn de biologisch (zeer) 
waardevolle gebieden volgens de Biologische Waarderingskaart 
Zones met een hoge potentie voor natuurontwikkeling . In deze zones wordt de 
natuurlijke rivierdynamiek behouden en/of hersteld, zodanig dat er zich typische 
riviergebonden ecotopen kunnen ontwikkelen: slik- en schorgebieden, halfnatuurl ijke 
graslanden, moeras, moeras- en ooibos. 
Zones die een juridische bescherming kregen: VEN-gebieden, Vogelrichtlijn-, 
Habitatrichtlijn-en Ramsargebieden. 

Nevenfunctie natuur= 
Zones waar één of meerdere voorwaarden voor aanduiding als hoofdfunctie niet vervuld 
worden. Het betreft de zones waar soortenrijke graslanden preferentieel via 
beheersovereenkomsten ontwikkeld worden. Landbouw en natuur zijn hier nevengeschikte 
functies en zijn met elkaar verweven. 

Basisfunctie natuur= 
Zones waar de kansen voor natuurontwikkeling beperkt zijn en natuurwaarden enkel 
aanwezig zijn binnen andere functievoorzieningen, nl. in landbouwzones (cultuurland met 
verspreide biologische waarde) en geürbaniseerde gebieden. 

De aanduiding van een gebied met 'hoofdfunctie' natuur betekent niet dat natuur hier 
de enige functie is. De andere functies zijn hier wel ondergeschikt aan de 
natuurfunctie. 

Kaarten 30, 31 en 32 tonen de zones in de Durmevallei waar hoofd-, neven- en basisfunctie 
natuur toegekend werd volgens de 3 natuurontwikkelingsscenario's. 
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Tabel 43 toont de procentuele verdeling van de natuurfunctiecategorieën bij de 3 scenario's 
voor het valleigebied van de Durme. 

SCENARIO I SCENARIO 11 SCENARIO 111 
ha % ha % ha % 

HOOFDFUNCTIE NATUUR 1379,4 75 1370,9 74 1130,0 61 
NEVENFUNCTIE NATUUR 413,2 22 417,6 23 658,5 36 
BASISFUNCTIE NATUUR 58,9 3 63,1 3 63 1 3 
Totaal 1851 ,6 100 1851,6 100 1851 ,6 100 
Tabel 43. Oppervlakte en procentueel aandeel van hoofd-, neven- en basisfunctie natuur in 
de verschillende scenario's 
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IV.2 Aandachtspunten naar verenigbaarheid van de functie 
"natuur" met andere functies van de rivier 

IV.2.1 Inleiding 

Bij de bespreking van de verenigbaarheid van functies werd telkens gestreefd naar een 
optimale verweving met de andere functies, zonder dat hierbij een hypotheek wordt gelegd 
op de beoogde natuurfunctie. Dit laat de beheerder en andere instanties toe af te leiden waar 
en op welke manier de functie natuur kan interfereren met andere functies. 

IV.2.2 

IV.2.2.1 

Verenigbaarheid van functies langs de Durme en de 
Durmevallei 

Algemeen 

De afweging van de verenigbaarheid van de functie "natuur" met de andere functies laten de 
beheerder en andere instanties toe af te leiden waar en op welke manier de functie natuur 
kan interfereren met andere functies. 
Waar vanuit de functie "natuur" geen verweving mogelijk is, wordt dit duidelijk aangegeven: 
op deze wijze wordt aangeduid waar de meest gevoelige zones in de drie scenario's terug te 
vinden zijn. 

IV.2.2.2 Rivierbeheer 

Waterbeheer/veiligheid: 
Eén van de hoofddoelstellingen van de ecologische gebiedsvisie is het creëren van meer 
ruimte voor water en natuur. Dit kan gepaard gaan met het verhogen van het kombergend 
vermogen van de Durme. Daarnaast is er ook een groot watervolume nodig om een aantal 
maatschappelijk functies te kunnen vervullen (drinkwatervoorziening, landbouw, ... ). Het 
bestrijden van verdrogingverschijnselen (streven naar natuurl ijke waterpeilschommelingen 
met plaatselijk instellen van hogere waterpeilen), ook vanuit natuurbehoudstandpunt, kadert 
eveneens in deze doelstelling, wil men op lange termijn aan de waterbehoefte van 
Vlaanderen kunnen voldoen. 
Veiligheid werd tevens als randvoorwaarde geformuleerd bij het opstellen van de 
natuurstreefbeelden en de ontwikkelingsscenario's, zodat deze functie, naast waterbeheer 
bijgevolg overal verenigbaar is met de natuurfunctie. Oe bebouwingszones omheen de 
Durmevallei moeten in eerste instantie beveiligd zijn tegen mogelijke overstromingen, 
desnoods met het inbreiden van de vooropgestelde perimeters voor natuurontwikkeling. 
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IV.2.2.3 Landbouw 

IV.2.2.3.1 Probleemstelling 

De hydrologische kenmerken van riviervalleien, met name de overstroombaarheid en de 
hoge grondwaterpeilen, zijn lang een determinerende factor geweest voor het 
landbouwgebruik in het gebied. Het eeuwenoude extensieve gebruik van de valleigronden 
als hooiland of hooiweide resulteerde in de aanwezigheid van de hoge natuurwaarden onder 
de vorm van soortenrijke natte hooilandvegetaties. Vooral sinds de naoorlogse periode kon 
men een grote achteruitgang van de biodiversiteit vaststellen door een sterke intensivering 
van de landbouwtechnieken. De verlaging van de waterpeilen, een veranderend 
grondgebruik (o.a. omzetting van grasland naar akker en intensievere beweiding), 
vermesting en milieuverontreiniging stellen de natuurwaarden in het gebied onder grote druk. 
Momenteel wordt reeds circa 37 % van het studiegebied ingenomen door akkerland of 
intensieve graslanden. Een herstel van deze soortenrijke natte hooilandvegetaties kan 
gerealiseerd worden door middel van het terug invoeren van de meer extensieve 
landbouwtechnieken en het herstel van een zo natuurlijk mogelijke hydrologie. 
Een extensivering van het landbouwgebruik is hoe dan ook noodzakelijk wil men de 
juridische verplichtingen en de doelstellingen voor natuur in deze studie bereiken. Een 
doorgedreven communicatie en het uitwerken van overgangsmaatregelen met financiële 
compensaties zullen onontbeerlijk zijn indien men landbouw en natuur wil verzoenen met 
elkaar. 

In de voorgestelde scenario's is een verweving tussen beide zeker mogelijk (circa 34% van 
de oppervlakte voor scenario 111 ("Functionele en structurele basiskwaliteit")). Op korte 
termijn is dit tevens een belangrijk argument bij de creatie van een draagvlak voor natuur in 
de Durmevallei. In scenario I en 11 ("Ruimte voor het estuarium: slik en schor" en "Aandacht 
voor de alluviale vlakte: meersenlandschap")/wordt door het herstel van rivierdynamische 
processen een verweving met landbouw moeilijk voor het overgrote deel van het gebied. 
Voor circa 22 % van de oppervlakte is verweving met landbouw mogelijk. Wel kan in de 
gebieden waar voorgesteld wordt om het meersenkarakter te behouden gebruikslandbouw 
mee ingeschakeld worden. 
De landbouwtyperingskaart die opgesteld werd door de VLM (1999) op basis van 
mestbankdata, bodemgeschiktheidsmatrices voor landbouw, landbouwstatistieken en 
bemestingsnormen op perceelsniveau, geeft voor het studiegebied een zeer lage (24 %, 
391 ha), lage (31 %, 558 ha) tot matige (19 %, 357 ha) landbouwgeschiktheid. Voor 474 ha 
(26% van de oppervlakte) wordt een hoge (24 %, 437 ha) tot zeer hoge (2 %, 36 ha) score 
toegekend. Verwacht wordt dat vooral binnen deze gebieden het knelpunt zich situeert. Het 
gaat hier hoofdzakelijk over gebieden ten westen van het studiegebied (Zele, Waasmunster) 
die momenteel in intensief agrarisch gebruik zijn. Het merendeel van deze gebieden werd in 
de scenariokaarten aangegeven als cultuurgrasland met halfnatuurlijke elementen en 
gebieden met extensieve landbouw. 

In de actueel waardevolste zones en deze met een hoge potentie voor natuurontwikkeling, 
wordt in alle scenario's voor grote aaneengesloten gebieden een natuurgericht hooi- en of 
graasweidebeheer voorgesteld. Verwerving van deze gebieden en voor zover mogelijk het 
instellen van gebruikslandbouw, is hier wenselijk. 

IV.2.2.3.2 Verwerving en gebruikslandbouw 

Een herstel van de biodiversiteit in het valleigebied is slechts mogelijk wanneer grote 
aaneengesloten oppervlakten een hoofdfunctie natuur verkrijgen. De realisatie van de 
streefdoelen voor natuur, met het herstel van soortenrijke natte hooilanden, open water, natte 
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ruigte, moerasvegetaties en plaatselijke overgangen naar alluviaal bos, is bijgevolg sterk 
afhankelijk van de verwerving van deze gronden. Ook voor fauna is dit van groot belang. Een 
aantal zeldzame vogelsoorten zoals b.v. Kwartelkoning, Porseleinhoen en Kwak kunnen 
slechts overleven wanneer ze een grote aaneengesloten oppervlakte natuurgebied ter 
beschikking hebben met de hierboven beschreven habitats. 
Verschillende gebieden zijn in eigendom van AMINAL-Afd. Natuur, AWZ, vzwDurmeen vzw 
Natuurpunt De actuele soms sterk versnipperde ligging van deze percelen maakt een 
perceelsoverschrijdend natuurgericht beheer niet mogelijk. Daarom is de verwerving van 
grote aaneengesloten gebieden, tevens met het oog op een natuurgericht hydrologisch 
beheer, noodzakelijk. Eénmaal de gebieden in eigendom zijn van een natuurbeherende 
instantie kan met de vroegere gebruiker een gebruiksovereenkomst afgesloten, in zoverre 
landbouw inpasbaar is in het beheerplan. De landbouwer kan de gronden verder gratis 
gebruiken, waarbij de randvoorwaarden voor het gebruik in een schriftelijk overeenkomst 
worden vastgelegd. Het betreft hier meestal laat hooien (na 15 juni of 1 juli), verbod op 
bemesting en pesticidengebruik, niet scheuren en herinzaaien en een lage veedichtheid bij 
de nabeweiding. Ook in de toekomst zullen gebruiksovereenkomsten verder gestimuleerd 
worden. 

IV.2.2.3.3 Beheerslandbouw 

Daar waar de verwerving van gronden in het kader van natuurherstel en -ontwikkeling 
minder belangrijk is, wordt beheerslandbouw voorgesteld (zie 111.3.6.4). 

IV.2.2.3.4 Intensieve landbouw 

Intensieve landbouw is in principe nergens verenigbaar met de 
natuurontwikkelingdoelstellingen. Intensieve landbouw gaat gepaard met bodemerosie, 
bemesting , gebruik van pesticiden en ontwatering (foto 27) en heeft aldus belangrijke 
negatieve gevolgen voor de erosiviteit, de waterkwaliteit, de slibvracht en de ecologische en 
landschappelijke waarde. In de huidige intensieve landbouwgebieden wordt voorgesteld om 
werk te maken van beheersovereenkomsten voor akkerrandenbeheer, bufferstroken, heïstel 
en behoud van grasland, kleine landschapselementen, enz. 

IV.2.2.3.5 Aandachtspunten bij de gewenste extensivering van de 
landbouwpraktijken 

Het extensiveren van de landbouwgronden voor natuur vraagt een heel andere kijk op de 
landbouwbedrijfsvoering dan momenteel het geval is. De huidige grond- en productprijzen 
vragen immers van de landbouwers een zo intensief mgelijk gebruik van hun gronden , 
waardoor een zeer grote weerstand bestaat tegen extensivering en ruimte laten voor natuur. 
Anderzijds brengen de hoge grondprijzen ook het voortbestaan van de huidige 
landbouwbedrijven in gevaar. Een discussie over grondeigendom, grondbeheer en 
verweving landbouw-natuur kan niet worden losgezien van de vraag welke richting de 
huidige landbouw nog uit kan, welke maatschappelijke functies de landbouw hierbij kan 
opnemen, welke verantwoordelijkheid de maatschappij wil en kan nemen, en welke 
consequenties (op financieel en sociaal vlak) daaraan vasthangen. Bij deze discussie moet 
ook worden meegenomen dat extensivering van landbouw in alluviale gebieden volledig 
kadert in een beter integraal waterbeleid (herstel natuurlijke overstromingsgebieden, minder 
erosie, minder watervervuiling , ... ). 
De uitvoering van (delen van) de scenario's heeft zware consequenties naar de landbouwers 
toe, zowel op financieel als op sociaal vlak. Er zal zeer doordacht moeten omgegaan worden 
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met de gemaakte keuzes, er zal voldoende communicatie met de betrokken landbouwers 
moeten zijn, er zullen voldoende compensaties moeten tegenover staan en de overheid zal 
hier zeer consequent de financiële gevolgen van moeten dragen. 
Ook het leren omgaan met natuurbelangen op de landbouwbedrijven vraagt een 
mentaliteitsverandering bij veel landbouwers, en een voldoende deskundige begeleiding. 

IV.2.2.4 Recreatie 

IV.2.2.4.1 Harde recreatie 

Jetskilwaterski/zei/en en surfen 
Deze vormen van harde recreatie zijn niet verenigbaar met de andere recreatievormen op de 
Durme. Ze zorgen bovendien voor de aanleg van harde infrastructuur, een beschadiging van 
de oevers en verstoring van de fauna. 

Pleziervaart 
Deze vorm van recreatie won de laatste jaren steeds meer aan belang onder impuls van 
toerisme en de promotie van de binnenvaart. Aangezien de Durme als bevaarbare waterloop 
opgegeven werd en de ontsluiting naar belangrijke centra onbestaande is, is er geen nood 
aan het toelaten van pleziervaart op de Durme. Dit zou gepaard gaan met aanleg van harde 
infrastructuur, beschadiging van oevers, versterig van fauna. Pleziervaart zou bovendien een 
negatieve impact hebben op de talrijke rietgordels langs de Durme door de toegenomen 
golfslag. 

Moto/autolwielertoerisme 
Op plaatsen langs de dijken waar een toegankelijke verharde weg aanwezig is, wordt 
wielertoerisme als ver~migbaar voorgesteld. Moto- en autotoerisme kan alleen op de grote 
verbindingswegen mogelijk gemaakt worden. Er zijn reeds parkeerplaatsen of stopplaatsen 
aanwezig aan de Waasmunster-en Hammebrug, waar men vanaf de brug kan genieten van 
een mooi landschappelijk zicht op de Durme. Ontoelaatbaar is de verstoring van een aantal 
kwetsbare gebieden door gemotoriseerd verkeer en grote groepen wielrenners of 
mountainbikers. 

Jacht 
In de gebieden met hoofdfunctie natuur wordt de jacht niet verenigbaar gezien met de 
natuurfunctie als gevolg van het groot verstoringseffect. Slechts in uitzonderlijke s ituaties 
(b.v. grote wildschade in aangrenzende gebieden of bij overpopulaties van bepaalde soorten) 
en onder strikte voorwaarden is bestrijding of beheersjacht te overwegen. In de overige 
gebieden kan jacht toegestaan worden onder bepaalde voorwaarden (nog nader te bepalen 
en afhankelijk van de voorkomende soorten). 

IV.2.2.4.2 Zachte recreatie 

De realisatie van de natuurontwikkelingsvoorstellen zal het landschap in de Durmevallei 
aantrekkelijker maken. Zachte vormen van recreatie zijn wenselijk en kunnen het draagvlak 
voor projecten rond natuurbehoud en -herstel positief beïnvloeden. 

Wandelen 
Wandelen is in het volledige studiegebied goed te combineren met de natuurfunctie. Op de 
dijkkruin kunnen wandelpaden ingericht worden. Bovendien zorgen ze voor een goede 
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aansluiting op de reeds bestaande wandelpaden zoals het natuureducatief pad van het 
Molsbroek. 

Fietsen 
Mogelijkheden kunnen geboden worden door het herinrichten van de dijkkruin. In alle 
scenario's wordt er geopteerd voor het ongemoeid laten van een dijktracé, terwijl het andere 
kan worden verhard. De koppeling kan gerealiseerd worden met bestaande infrastructuur 
zoals de Vlaanderen Fietsroute. 

Hengelen 
De hengelsport kan op verschillende plaatsen langs de Durme en de Oude Durme op 
extensieve wijze toegepast worden. Aanduiding en inrichting van een aantal visplaatsen is 
wel noodzakelijk, zodanig dat de oevers niet of zo min mogelijk worden beschadigd. Met het 
toelaten van bijkomend verkeer of bijkomende parkeergelegenheid dient terughoudend of 
alleszins doordacht omgesprongen te worden. 
Bij het beheer van poelen en vijvers primeert natuurontwikkeling. Bijvoederen en bepoten is 
dus ook uitgesloten. Het opstellen en efficiënt verspreiden van een aangepaste 
reglementering hieromtrent door de Provinciale Visserijcommissie is wenselijk. 

Het inschakelen van de hengelaar als medebeheerder van het viswater en de visstand vormt 
een onderdeel van het planmatig visbeheer, maar zal een reorganisatie en een 
professionalisering van de hengelrecreatie vragen (Oenayer 1998). Uiteraard zijn 
sensibilisering, overleg tussen de verschillende actoren (vissers, water- en 
natuurbeheerders) en een doorgedreven communicatie van de doelstellingen hierbij 
noodzakelijk. 

Kajakken 
Kajakken is niet verenigbaar met de functie "natuur" op de Durme. Er bestaat een dergelijk 
recreatief aanbod op de Moervaart. Oe oevervegetatie is ook te kwetsbaar om mogelijke 
beschadiging en betreding van de vegetatie toe te staan. 

IV.2.2.5 Landschapsbeleving 

De actuele landschappelijke waarde van de Ourme is hoog vanwege de aanwezigheid van 
brede slikplaten die een natuurlijke overgang vormen met de rietgordels of struwelen, in 
combinatie met het groot aandeel van natuurlijke oevers of oevers waarvan de versteviging 
niet meer waarneembaar is door de ontwikkeling van slikken en schorren. Het behoud en het 
herstel van natuurlijk gevormde oevers zal de landschappelijke belevingswaarde nog doen 
toenemen. In de huidige toestand wordt, ondanks de aanwezigheid van een dijk, de loop van 
de rivier geaccentueerd door de riet- en wilgenvegetaties op de schorren. 
De visuele integratie in het landschap zal versterkt worden door het creëren van bijkomende 
slik- en schorgebieden met bredere rietkragen. In scenario I zal door het verwijderen van de 
harde oeverstructuren en het ontstaan van een ~L' ' tien patroon, de structuurdiversiteit van de 
Durme nog sterker benadrukt worden. Anderzijds za: voor scenario 11 en 111 de variatie in het 
landschap benadrukt worden in het binnendijks gebied door een afwisseling van 
bloemenrijke natte hooiweiden met moerassen en moerasbossen. 
In alle scenario's wordt landschapsbeleving als verenigbaar opgegeven. De perceptie van 
het landschap is afhankelijk van de achtergrondkennis en appreciatie van de waarnemer. 
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IV.2.2.6 Cultuurhistorische beleving 

Scenario 11 benadrukt het herstel en behoud van Middeleeuwse percellering met 
compartimenteringsdijken. Doordat vele generaties lang de gronden bij overerving 
herverdeeld werden ontstond een verregaande versnippering onder de vorm van kleine 
perceeltjes. De percelen waren omringd door grachten en houtkanten (Thuysbaert 1913). 
Langs de zomerdijken van de Oude Durmebedding vormen de met notelaars begroeide 
dijken een relict van het vroegere dijkenlandschap. 
Tijdens de vorige eeuw waren de buitendijkse gebieden onderhevig aan spontane 
ontwikkeling. Vanuit cultuurhistorisch standpunt is het dus aangewezen om in deze gebieden 
de verdere ontwikkeling van de schorgebieden mogelijk te maken. Het herstel van de 
vloeimeersen met een soortensamenstelling van de 199 eeuw en de eerste helft van de 209 

eeuw is problematisch aangezien het herstel van buitendijkse vloeimeersen afhankelijk is 
van de aanvoer van karakteristieke soorten waarvan de meerderheid niet meer aanwezig of 
uiterst zeldzaam is (Van Allemeersch et al. in prep.). In de drie scenario's wordt de 
Rietsnijderij beheerd volgens de eeuwenoude traditie van het "rietsnijden". In scenario 11 en 
111 wordt het vloeiweidensysteem behouden voor het Tielrodebroek. 
Voor scenario I is het behoud van de verwilderde wijmenculturen van belang. Ze hebben 
tevens een groot botanisch belang door de grote diversiteit aan wilgensoorten die ze 
herbergen. De samenstelling van spontane wilgenbossen en -struwelen kan in meer of 
mindere mate bepaald worden door de van wijmenculturen afkomstige wilgen, die zich 
spontaan vestigen vanuit aangespoeld drijfhout (Van Allemeersch et al. in prep.). 

IV.2.2.7 Natuureducatie 

Ter verhoging van een maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud, vormt natuureducatie 
een wezenlijk onderdeel van het natuurbeleid.. Een uitgebreid instrumentarium kan 
gehanteerd worden: 

het natuureducatiecentrum Molsbroek moet het knooppunt worden voor toelichting 
rond de natuurreservaten van de Durmevallei en voor het potentieel 
overstromingsgebied van de Durme; 
informatiepanelen met de nodige voorlichting in alle gebieden beheerd door 
natuurverenigingen en AMINAL-Afd. Natuur; 
plaatsen van observatiehutten; 
het toegankelijk maken voor wandelaars van de grotere en minder kwetsbare 
moerasgebieden en schorgebieden. Beperkingen worden opgelegd in het 
broedseizoen. Komen hiervoor in aanmerking: de Schorren van de Durme en de 
Durmemeersen. 

IV.2.2.8 Bosbouw 

Binnen het alluviaal gebied wordt geopteerd om populieraanplanten te laten ontwikkelen tot 
natuurlijk alluviaal bos (De Bunt) of te kappen in open meersengebied: de ontginning van de 
populieren richt immers veel schade aan aan de natuurlijke vegetaties. Naaldhoutaanplanten 
zijn hier zeker niet op hun plaats. 
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IV.2.2.9 Bewoning 

Voor de geïsoleerde bebouwing in de vallei, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het behoud 
van de bestaande toestand. Enkel in gevallen waar de veiligheid tegen overstromingen in 
Scenario I ("Ruimte voor het estuarium: slik en schor") niet kan worden gegarandeerd, kan 
men een uitdoving van de woonfunctie voorzien. Verder onderzoek dient uit te wijzen om 
welke gebieden het hier gaat. 

IV.2.2.10 Industrie 

In de verschillende scenario's wordt voorgesteld de bestaande industrie te behouden, zonder 
nog nieuwe, bijkomende infrastructuur te voorzien. 

IV.2.2.11 Milieuhygiënische infrastructuur 

Er wordt werk gemaakt van een toenemende infrastructuur voor zuivering van huishoudelijk 
afvalwater in de urbane gebieden langsheen de Durme. De aanleg van collectoren in 
valleigebieden, vormen in alle scenario's een knelpunt naar ruimtebeslag en verstoring van 
de hydrologie en bodem. 
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V Besluit 

De voorgestelde natuurontwikkelingsscenario's schetsen een aantal 
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur in de Durmevallei. Daarbij is rekening gehouden 
met het natuurlijk riviersysteem. Voor de uitvoering zal een nauwkeuriger locatie- en 
projectbeschrijving nodig zijn. De uittekening van de scenario's is telkens een maximale 
variant waarin een aantal basisprincipes aangaande de nagestreefde natuur voor het ganse 
studiegebied toegepast worden. Elk van deze scenario's kan over kleinere oppervlakten of in 
gewijzigde vorm uitgewerkt worden, zonder dat het streefbeeld fundamenteel aangetast 
wordt. Ook kunnen elementen van verschillende scenario's gecombineerd worden. 
Het streefbeeld in het eerste scenario is hier een rivier met een getijgestuurde hydrologie, 
waarbij het getij zowel lateraal als longitudinaal de nodige ruimte krijgt om uit te deinen zodat 
getijgestuurde morfodynamische processen kunnen plaatsvinden over een grotere 
oppervlakte. Het tweede scenario benadrukt het meersenkarakter met tal rijke gradiënten van 
de lager gelegen meersen naar de hoger gelegen landduinen en cuestahelling. Het derde 
scenario geeft geen bepaalde ontwikkelingsrichting aan maar streeft ernaar om een 
structurele en functionele basiskwaliteit te handhaven. 
Aan elk van deze scenario's zijn een aantal randvoorwaarden en natuurtechnische of 
beheerkundige maatregelen gekoppeld. 

Deze scenario's dienen niet als een louter 'vast' concept te worden gehanteerd. Naargelang 
de afweging met andere gebruikers in het gebied en de maatschappelijke haalbaarheid van 
de voorgestelde maatregelen, kunnen deze scenario's in een gewijzigde vorm of voor een 
welbepaald gebied verder uitgewerkt worden tot een realiseerbaar project. Met het oog op 
eventuele uitvoering dienen deze scenario's nog verder gedetailleerd en is het aangewezen 
vooraf ook een grondige analyse uit te voeren van mogelijke hydrologische en 
hydrodynamische consequenties en de gevolgen voor de landbouwers in het gebied. De 
landbouw is in het projectgebied de belangrijkste medegebruiker en bij projectrealisatie zijn 
zij één van de belangrijke partners. Voldoende overleg en compensatiemaatregelen zijn dan 
ook noodzakelijk. Tevens zal een nauwkeuriger locatie- en projectbeschrijving nodig zijn. 

De bestemming zoals vastgelegd in de gewestplannen werd niet als een harde 
randvoorwaarde beschouwd bij de scenario-uitwerking. Wel zal de realisatie van (delen van) 
de scenario's in grote mate afhankelijk zijn van de toekomstige ontwikkeling van 
beleidsinstrumenten zoals "de Actualisatie van het Sigmaplan en de Lange Termijnvisie voor 
het Schelde-estuarium en van de haalbaarheid van de voorstellen in relatie tot de andere 
functies. 
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Bijlage 1. Overzicht van de waterkwaliteitsdoelstellingen in het Vlaams Gewest (VMM 1999) 
Basiskwolite~- BH I.Vl.Reg.21/10/!7 (B.S. 06101111), gewijzigd bij Besi.VI.Rtg. 1106/95 (6 .5 .31107/95) 
Viswaterlcwaliteit- Besi.VI.Reg. dd 11061t5 
Oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater (nonn A3)- Besi.VJ.Reg. dd 1/06/15 
ZWemwaterkwaliteit- Besi.VJ.Reg. dd 1/06195 
Parameter Toege. conc. Toega. conc. Toege. conc. Toeqe. conc. 

Basiskwaliteit Viswater Drînkwaterprod. Zwemwater 
Kar rachli n 

Alsemene parameters 
Temperai:I.I!.X A 2S • C±3•C I S 25 (0) 
Opgeloste ZWf'IIOt A ~Smg/1 so•.42:1rno1 G >30% 
pH 6,5 -PH S 8,S 6SpHS9(0) I 5.5S pH S9 6SpHS9 
Zwevende stolfen A <SOmQI! s 2S mpll (0) G dOmgil 
Biochenisch zuurslofverbruik {BZY): A s6m!lJ S6mpll G <7mgil 
Chemisch Zwratofverbn.ik !CZ~ A < 30mgj G <30~ 
A mmorium !N·NH4) A <S~ s 0178 m!lJ I S3,1 m9110) 

Gom < 1 
!5jeldahl51lksto1iN·Kjl A <6~ G S3 mpll 
A1TVT10nlak iN·NH3) A <0,02 !!!9!! < 0,021 !!!!l! 
Nitraat+NIIriat 'N-N02-tN03-) A S10m9!! 
Nilralen !N-N03-) S1113!01m!l! 
Nilrieten!N· N02·) S0009!!!!l! 
TotaaJ loslaat ~P-tolJ A <1~ < 1 mg/1 G S0.3!!!9!! 

Gom <0,3m 
Ortholesfaal {o·P04~ stromend water A < 0,3m2! 
Ortholosloat {o·P04~ stilstaand water A < O.OS m!lJ 
Geleidi!:!SsvermQgen A <1~stcm G < 1000 !:!!!cm 
Chlorido !CI·) A < 200m9!! G < 200 !!l!!l 
Sulfaat !504- 1 A < 250msr',! I < 250 m!l!l!Ol 

M < 150m 
Chlorof~a Gem < 100 l!2! 
Biottsche index A ~7 

Minerale oliën SZ! zichlb. la!!§l+Sl! ~r 

Geur G verd.fac10r 20 
DoorzH:htigheid 
Kleuri!!l 
Parameters die duiden op stoffen afkomst!g van specifieke lozingen 
Zware metalen 

200 !!i!!l Pl·sch 
1 m 'o~ Secchl·schijl 
9!J abnorm. kJoiXWijz. 

Cadmil.m (totaal) Gem s 11!9!! so.oos mpll 
K,.;k!totaal) Gem so,s ~!l!l I S0,001 !!!9!! 
Ko(!!!r!lolaal! A S50 ~!l! G S1!!!9!l 
K2!r (!!l!!j!IOOI) s 0.04 mpll 
Lood {lo1aal1 A S50~91 SO.OS !!!9!! 
Zink !tolaal) A s 200 1!!11 s 1 !!!9!! I s 5!!!9!! 
Chroom !totaal) A <50 ~91 I s o.os moo 
Nikkel (lolaal! A S50~!lJ G s o,os !!l!!l 
Arseon !totaal) A S30~!lJ I <0.1 !!l!!l 
Ijzer (opgelosl) A < 200 ~!ll G s0,2m!l! 
ManQaan 1!?1!51!1011) A < 200 i!Sl! 
Mangaan {IOiaal) G ~ 1m9!l 
Seleni<.m !totaol) A < 10 ~2! I ~0,01 m9!! 
Borit.rn G S1m 
Bari<.m !lotaal) A 
O!lJanisehe microverontreinigingen 

< 1000 ~!!'! I s1 m!ll 

Monocle!. arom. koolwaterstoffen MI. s 2 ~91 
In. s 1 

Po1IcE. arom. koolwaters1oflen MI S100~ s0,001 m!lJ 
O~ioste ~watet'$\oilen S1 m91 
Dr!!!!nochloo~~ciden ML S20~ 

in. s 10 
Pestio;idon-tol. le!!!•thlon. HCH. cieldrin) S0005m!l! 
CholîneSieraae remmi!!i M s o,s ~91 
GectÎoreerde bilenl!en MI s 7!:'!lJ 
Gechloreerde aroma~sche amines MI. s 1 ~91 

in. so.s 
Gechloreerde f~n Min. S50 n91 
Extraheefbare orS!nische dlloor G SO,OOS!!i!!l 
Extraheerbare stoffen mei CCS4 G SO,S!!i!!l 
VOX M ss 
EOX M ss 
AOX M S40 
Anionlsche delergenten M s 1001lSl1J G s o.s !!!!l! EZ" E!rstst. schlim 
NîeHonische en ka~onische del. M s 1000 llSl1! 
Mei wa1erda.mE vluchü~ fenolen M S51!!!1 
Totale lenolen A < 401!9!! s0,1 !!!9!! sO.OS!!!9!l 

Vrije chloor A < 0 ,004 !!!Sl! 
Residuele chloor !tDCI) so.oos mpll 
Fluoriden 111 A < 1,SmQ!! G S0.7/1.7!!!9!! 
Totale c~aniden A < O.OS!!!!l!l I _ O,OS m!l! 

Totale colibaclerlin 3ï C G s 50.0001100 mi s 10.0001100 mi 
Fecale colibacteritn M s 20001100 mi G s 20.0001100 mi s 2.0001100 mi 
Fecale strep4okold<en G s 10.0001100 mi 
Salmonella 0/1 
Virus 0 PFUI10 I 
Blikomende e•rameters 
aldrin Gem S10 
dieJdrin Gom s 10 
endrin Gom ss 
isodrin Gem ss 
hexachloorbenzeen 'HCB~ Gom s 0,03 ~!ll 
hexachloorbuladloen IHCBD) Gom s0,11!9!! 
chlorolonn !HC13! Gom s 12 ~!ll 
1.2 dichloorelhaan !EDC) Gom s 101!9!! 
trichloorelh~on !TRI! Gem s 101!!11 
e!!rchioorolhl!een !PER) Gem s 101!9!! 
tricHoorbenzcon (TCB) Gcm S0.41!!!1 
letrachloorkooloioiiCCI4) Gom s 12~!!! 
DOT !totaal) Gom s 2S ~!l!l 
~ra·e!ra.·DDT·isomeer Gom s 1 0~9!! 
~ntachloMonol IPCP) Gem - 2~1!!! 
hexacl11oor9:!:1ohexaan Gom S100~ 





Bijlage 2. Historische kaarten 

Bijlage 2a. de Ferrariskaarten 

De Ferrariskaarten ter hoogte van Lokeren, het Bulbierbroek en het Polderbroek 

De Ferrariskaarten ter hoogte van de Moerasput, het Weymeerbroek, de Sombeke Meersen, 
het Groot en het Klein Broek en de Schorren van de Durme 



Bijlage 2b. Historische kaarten van Dép6t de la guerre (ca. 1870) 

Kaart van Dép6t de la guerre ter hoogte van Lokeren, het Bulbierbroek en het Polderbroek 

Kaart van Dép6t de la guerre ter hoogte van de Moerasput, het Weymeerboek, de Sombeke 
Meersen, het Groot en Klein Broek en de Schorren van de Durme. 



Fotobijlage Dunne 

Foto 1: De schorren van de Durme hebben een oppervlakte van ongeveer 22 ha. Dit gebied 
stelt een verruigd schor voor met omvangrijke struweelopslag. 

Foto 2: Het natuurreservaat "de Durmemeersen" bestaat hoofdzakelijk uit waardevolle 
vochtige en soortenrijke hooilandpercelen, veelal omgeven door sloten en met een 
interessant micoreliëf. Er komen ook weilanden, poelen en schorrelicten voor. 

Foto 3: Het natuurreservaat "De Rotten" bevinden zich in het Klein Broek. De percelen 
bestaan uit vochtig weiland met rietvegetaties en wilgenopslag. 



Foto 4: Door de verzanding van de Durme en zijlopen 
zijn er een groot aantal afwateringssluizen in onbruik 
geraakt. De beherende instantie is dan vaak verplicht 
om het water over te pompen. 

Foto 5: De Durme te Zele heeft goed ontwikkelde structuurkenmerken met brede slikplaten 
langs beide oevers. Een vrij meanderende rivier is echter niet meer mogelijk door de 
verstevigde dijkstructuren. 

Foto 6: Schanskorven op de linkeroever ter hoogte van Hof Ten Rijen. 



Foto 7: Metaalplaten als oeververdediging ter hoogte van de Mantafabriek. Door de abrupte 
overgangen in de oeverstructuren, gaan belangrijke slik-schor gradiënten en de daarmee 
gepaard gaande typische ecotopendiversiteit verloren. 

Foto 8: Een groot deel van de schorren, zoals hier te Zele, zijn hoog opgeslibd, waardoor ze 
niet regelmatig meer onder water komen. Hierdoor zijn ze sterk aan verruiging onderhevig, 
waardoor hun ecologische waarde vermindert. 

Foto 9: Op plaatsen waar een goede rivierdynamiek min of meer aanwezig is, zijn er brede 
schorren, vaak gedomineerd door Riet met Grote lisdodde als occasionele begeleider. 



Foto 10: Doordat het merendeel van de schorren relatief hoog boven de gemiddelde 
hoogwaterstand gelegen is, zijn er nagenoeg geen vroege successiestadia 
(pioniersvegetaties) meer. Dit is hier ook het geval in Waasmunster waar zich 
wilgenschorren hebben ontwikkeld. 

Foto 11: Riet- en wilgenschorren te Waasmunster. 

Foto 12: In de zijbeken van de Durme komen vaak verontreinigingstolerante soorten voor als 
sterrekroos, die vaak rottingsverschijnselen vertonen. Ze groeien vaak samen met algen of 
rioolschim mei. 



Foto 13: De Lokerenbeek is volledig rechtgetrokken en 
verstevigd met betonelementen. 

------l 

Foto 14: De belangrijkste ontginningsputten in het studiegebied zijn de "Hamputten" in de 
buurt van het Molsbroek. 

Foto 15: Rietlanden in het Molsbroek met de Molsbergen op de achtergrond. Deze 
rietlanden kunnen als streefbeelden fungeren voor moerassen. 



Foto 16: Een groot deel van de vroegere meersen zijn in de loop der jaren sterk veranderd. 
Velen zijn ingeschakeld in de landbouw en worden intensief begraasd; Sommigen, zoals het 
Tielrodebroek, werden gescheurd en heringezaaid. 

Foto 17: De cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde danken hun biologische 
waarde vooral aan hun slotenpatroon met rietvegetaties en de iets soortenrijkere 
perceelsranden. 

Foto 18: De bloemrijke vegetaties van weinig bemeste 
graslanden worden door de intensivering van de 
landbouwpraktijken vaak teruggedrongen tot de greppels 
langs de percelen. Een voorbeeld hiervan zijn de 
graslanden met Pinksterbloem in de omgeving van het 
Weymeerbroek. 



Foto 19: Overbegraasde dottergraslanden in het Weymeerbroek. Voor het voortbestaan van 
goed ontwikkelde gemeenschappen is een zuiver hooilandbeheer vereist. Begrazing leidt tot 
een toename van soorten van de kamgraslanden en zoals hier tot de beschadiging van de 
kruid laag. 

Foto 20: Een aantal hooilanden werden 
beplant met populieren, wat geleid heeft 
tot de ontwikkeling van een ruderale 
ondergroei. Locaal zijn er nog herkenbare 
relicten van o.a. dottergraslanden. 

Foto 21 : Een elzenbroekbos aan het Weymeer
broek met o.a. Gele lis en Bitterzoet in de kruid
laag. 



Foto 22: Het landduin Hof Ten Rijen begroeid met een Eiken-Beukenbos. Het vormt een 
relict van de stuifzandruggen langs de Durme die tijdens de ijstijden ontstonden onder de 
invloed van de westen- en zuidwesten-winden, waarvan de meeste afgegraven en geëffend 
zijn. 

Foto 23: Om een gediversifieerd reliëfpatroon en een wisselend overstromingsregime te 
laten ontstaan moeten hoog opgeslibde schorren afgegraven worden tot onder de 
gemiddelde hoogwaterstand. Deze aanpak geldt ook voor een maïsakker op een schor te 
Waas munster. 

Foto 24: Oude storten, zoals dit oud stort te Hamme dienen gesaneerd te worden. Bij de 
ontwikkeling van grootschalige natuurontwikkelingsprojecten moet er belet worden dat 
mogelijke verontreinig ing zich verder in het valleigebied verspreidt. 



Foto 25: Talrijke illegale weekendverblijven, 
Weymeerbroek, werden in het valleigebied 

zoals hier in de omgeving van het 
opgericht. Dergelijke overtreding en 

ruimtebeslag vormen een belangrijk knelpunt bij de realisatie van 
natuurontwikkelingsprojecten. 

Foto 26: Een belangrijk landschappelijk knelpunt vormt de niet aangepaste begroeiing rond 
weekendverblijven of terreinen die bestemd waren voor verblijfsrecreatie. 

Foto 27: Ten gevolge van landbouwintensivering worden 
sloten soms uitgegraven in soortenrijke graslanden met 
relictvegetaties. Deze relicten van dottergraslanden zullen 
op termijn verdwijnen door dergelijke drainage-activiteiten. 
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