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Samenvatting 

 

Dit rapport is een ondersteunend document ten behoeve van de gebiedsinrichting in het kader 

van het geactualiseerde SIGMAplan “studie t.b.v. aanleg van overstromingsgebieden en 

natuurgebieden” bestek 16EI/05/31 uitgevoerd in opdracht van nv Waterwegen & Zeekanaal 

(W&Z), Afdeling Zeeschelde en in nauwe samenwerking met Afdeling Natuur en Bos (ANB). In 

het kader van deze opdracht werkt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 

ecosysteemvisies uit voor het optimaliseren van de natuurinrichting in niet-tijgebonden 

gebieden. Dit rapport bespreekt de ecosysteemvisies van de Kalkense meersen sensu stricto, 

Wijmeers (deel 1), Paardeweide en Paardebroek allen behoorende tot cluster Kalkense meersen. 

Dit (model)instrumentatrium moet toelaten de mogelijkheiden van verschillende 

inrichtingsvarianten voor elke gebied te onderzoeken (input Milieueffectenrapportage (MER)).  

De gebieden ter studie werden met een Beslissing van de Vlaamse regering op 22 juli 2005 

aangeduid met een vooropgestelde timing ten laatste in uitvoering te gaan in 2010. In de 

Beslissing van de Vlaamse regering is sprake van het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) als 

uitgangspunt voor het bekomen van het gewenste veiligheidsniveau, het realiseren van de 

instandhoudingsdoelstellingen (Adriaensen et al. 2005) en als werkingsgebied voor flankerende 

maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie in het Schelde estuarium. 

 

In de ecosysteemvisie voor de niet-tijgebonden wetlands in de cluster Kalkense meersen 

worden scenario’s aangereikt om de natuur optimaal te ontwikkelen. De scenario’s tasten de 

mogelijkheden voor natuurontwikkeling af binnen een aantal randvoorwaarden opgelegd door 

veiligheid, omgevingsimpact en doelstellingen vooropgesteld in het Meest Wenselijke Alternatief 

(MWeA) en de Instandhoudingsdoelstellingen van het Schelde-estuarium.  

Vanuit een omgevingsanalyse (systeemverkenning) met de studie van de abiotische en 

biotische factoren worden de natuurpotenties bepaald. Voor deze analyse werd voornamelijk 

gesteund op eerder onderzoek (‘Ontwerp Ecosysteemvisie’, Degezelle et al., 2004; 

‘Gebiedsvisie’ Martens & Durinck, 2004; en ‘Natuurinrichtingsschets’ Proses, 2004). 

Vertrekkende vanuit de potenties en rekening houdende met randvoorwaarden worden 

scenario’s opgesteld. Deze scenario’s worden geëvalueerd in het geheel van de 

Instandhoudingsdoelstellingen voor het Schelde-estuarium. Voor het 

natuurontwikkelingsscenario worden concrete beheermaatregelen en ingrepen uitgewerkt voor 

elk van de deelgebieden.  

 

De studieopdracht verliep volgens een iteratief proces met de opdrachtgevers (W&Z en ANB), 

een consortium van studiebureau’s (IMDC, Soresma en Resource Analysis) en de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM). Deze samenwerking versnelde het in kaart brengen van de lokale 

knelpunten en gaf vorm aan de randvoorwaarden dewelke meteen geëvalueerd en eventueel 

geïntegreerd konden worden in een natuurontwikkelingsscenario.  

 

Kalkense meersen 

 

De oppervlakte van het studiegebied (MWeA-contour) is 606ha. Het huidige grondgebruik heeft 

voornamelijk een landbouwfunctie en bestaat hoofdzakelijk uit soortenarme cultuurgraslanden. 

De natuurdoelstelling in het MWeA is tweeledig: enerzijds 180-200 ha weidevogelgebied en 

anderzijds botanisch beheerde graslanden met ruimte voor nattere natuurtypes (overgangs- en 

trilveen, riet, grote zeggevegetaties en eutroof water).  

 

Het integrale plan kiest voor een vernattingsscenario zonder het kombergend vermogen van de 

Kalkense meersen aan te spreken. Hierbij wordt voornamelijk gestreefd naar waterpeilen nabij 

het maaiveld in de winter, traag wegzakkende grondwaterstanden in het voorjaar en ondiep 

wegzakkende peilen in de zomer.  

 

De voornaamste ingreep om de natuurdoelstellingen te realiseren is het aanpassen van het 

hydrologische regime. Een hydrologisch inrichtingsplan werd uitgewerkt. Dit plan streeft naar 

een regelbaar peilbeheer in verscheidene stuwpanden waardoor adaptief peilbeheer (winter-
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zomer) en fasering van de vernatting mogelijk wordt zonder wateroverlast buiten het 

studiegebied. Hierbij is er aandacht om de vismigratie te herstellen met de Zeeschelde via de 

Oude Schelde en de Bellebeek.  

Het maximaal natuurscenario omvat het herstellen (heruitgraven) van de Oude Schelde. Een 

inrichtingsvoorstel is gepresenteerd.  

Eén van de voornaamste knelpunten is de slechte waterkwaliteit in de toestromende waterlopen 

en vooral van de Sloot. Prioritaire acties ter verbetering van deze kwaliteit zijn noodzakelijk. 

Voorstellen werden uitgewerkt om de invloed van de instromende waterlopen met matig tot 

slechte waterkwaliteit te beperken (bv. scenario’s omlegging Sloot, riet-moerasbuffer aan rand 

studiegebied op de Oostersesloot, isoleren vallei van de Bellebeek…).   

Voor het herstel van de turfputten en het inrichten van het vijvercomplex in de Scherenmeersen 

worden voorstellen gedaan. 

 

Gebiedsdekkende kaarten met aanduiding van type beheer en bemestingsmogelijkheden om de 

natuurdoelstelling te realiseren werden opgemaakt.  

 

Wijmeers 

 

Wijmeers GOG-wetland moet naast een veiligheidsfunctie ook een natuurdoelstelling realiseren. 

De natuurdoelstelling (MWeA) is op het landduin open grasland met Corynephorus- en Agrostis-

soorten op landduinen (habitattype 2330), overgangs- en trilveen (habitattype 7140), 

Dottergrasland en laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

(habitattype 6510). 

 

Gebiedsdekkende kaarten met aanduiding van natuurdoeltype, type beheer en 

inrichtingsmaatregelen om de natuurdoelstelling te realiseren werden opgemaakt. Een 

belangrijk onderdeel van het startbeheer is opschoning van het gebied (kap;weekendverblijven; 

natuurvriendelijke inrichting). Om de natuurdoelstelling te realiseren is het realiseren van een 

verschillend overstromingsregime van belang (Vossestaartgraslanden – frequent); Heisbroek 

(trilveenpotentie) minimale overstromingskans. 

 

Paardeweide 

 

In het MWeA wordt als gewenste ontwikkeling voor Paardeweide-Zuid Dottergrasland in 

combinatie met voedselrijke zoomvormende ruigtes (habitattype 6430) vooropgesteld. De 

ecologische gebiedsvisie van de Paardeweide-Zuid (GOG-wetland) bespreekt ecologische 

potenties, beheers- en inrichtingsmaatregelen voor het gebied.  

 

De voornaamste ingreep om de natuurdoelstellingen te realiseren is het aanpassen van het 

hydrologische regime. Een hydrologisch inrichtingsplan werd uitgewerkt. 

 

Paardebroek 

 

In het MWeA worden Dottergraslanden en voedselrijke zoomvormende ruigtes (habitattype 

6430) als doeltypes vooropgesteld in het Paardebroek (wetland). De ecologische gebiedsvisie 

beschrijft de huidige potenties en doet voorstellen om deze potenties te optimaliseren teneinde 

de doelstellingen te halen. Ook in dit kleinere gebied dringen zich maatregelen op om een 

gunstiger hydrologisch regime te installeren. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Studieopdracht 

Tegen 2010 dienen diverse projecten van 

het geactualiseerde SIGMAPLAN ‘Veiligheid 

+ Natuurlijkheid’ in realisatie te zijn. Ter 

voorbereiding hiervan werd door nv 

Waterwegen & Zeekanaal, Afdeling 

Zeeschelde het bestek “SIGMAPLAN – 

Studie t.b.v. aanleg van 

overstromingsgebieden en natuurgebieden 

(16EI/05/31)” aanbesteed. De studie 

bestaat uit een aantal projectmatige 

deelopdrachten per zone en per 

studieonderdeel evenals een aantal 

integrale deelopdrachten. Het eerste bestek 

omvat de studie van volgende drie zones: 

 

Zone 1: Kalkense meersen, Wijmeers (deel 

1 & 2), Paardeweide, Paardebroek en 

Bergenmeersen – CLUSTER KALKENSE 

MEERSEN (Figuur 1-1) 

Zone 2: Grote Wal, Kleine Wal, Zwijn, 

Vlassenbroekse polder (deel 1 & 2), 

Uiterdijk en Groot Schoor  

Zone 3: Oudbroekpolder, Schellandpolder 

en Schouselbroek  

 

Voor elke zone dienen ondersteunende 

instrumenten opgemaakt te worden door 

WL, UA en INBO. Dit 

(model)instrumentarium moet toelaten om 

voor elke zone verschillende 

inrichtingsvarianten te onderzoeken en te 

beoordelen. De inrichting van de SIGMA 

gebieden moet resulteren in het behalen 

van het vooropgestelde veiligheidsniveau 

(risicobenadering) en van de 

vooropgestelde natuurdoelstellingen 

(Instandhoudigsdoelstellingen (IHD)). 

 

Voorliggend rapport behandelt zone 1. 

 

Het INBO staat in voor de opmaak van de 

ondersteunende studie betreffende de 

optimalisatie van de niet getij-gebonden 

natuurinrichting en is adviserend in de 

opmaak van de natuurinrichtingsplannen 

voor getijgebonden natuur. Deze laatste 

deelopdracht wordt getrokken door 

Universiteit Antwerpen. 

 

De opdracht van het INBO omvat volgende 

aspecten: 

 

1. inventarisatie van de ecologische 

sleutelfactoren (algemeen en 

specifiek voor het studiegebied) 

2. interpretatie van 

grondwatermodellen als essentiële 

input voor de optimalisatie van niet 

getij-gebonden natuur (de opmaak 

van de modellen zit vervat in 

deelopdracht 17 en wordt 

uitgevoerd door IMDC/Soresma) 

3. habitatpotentiebepaling op basis 

van abiotische condities (oa. 

bodem, reliëf, waterhuishouding, 

bemesting etc.) en actueel en 

historisch voorkomen van flora en 

fauna. 

4. Opmaak van een eindbeeld voor 

natuurinrichting 

5. Opmaak van een gedetailleerd 

overzicht van de 

natuurinrichtingsmaatregelen 

(stappenplan) 

6. Een rapportage over de bijdrage 

van elk studiegebied tot de 

instandhoudingsdoelstellingen 

(IHD’s). 

 

1.2 Het Meest Wenselijke 
Alternatief (MWeA) en 

Instandhoudingsdoel-

stellingen (IHD) 

 

Het optimale Sigmaplan (veiligheid) en het 

optimale natuurontwikkelingsplan werden 

geïntegreerd in het MWeA (Couderé et al., 

2005 – Synthesenota NV Waterwegen & 

Zeekanaal) nadat er een maatschappelijke 

consensus ontstond met de 

belangengroepen, met name de 

landbouwsector, recreatieve sector en de 

terreinbeheerders. Dat MWeA werd in juli 

2005 bekrachtigd door de Vlaamse Regering 

als uitgangspunt voor de concretisering van 

het geactualiseerde Sigmaplan. 
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Voor het aspect natuurlijkheid werden 

geïntegreerde 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD) 

opgesteld voor ecosysteemfuncties, habitats 

en soorten, zodat aan alle juridische 

verplichtingen (met name de Vogel-en 

Habitatrichtlijn [Natura2000] en 

Kaderrichtlijn Water) wordt voldaan zonder 

dat ze met elkaar in strijd zijn (Adriaensen 

et al. 2005). Concreet worden in het MWeA, 

tot het halen van de doelstellingen per 

deelgebied, habitatdoelstellingen 

vooropgesteld die een invulling geven aan 

de systeem- en soortdoelstellingen (Tabel 

1-1). 

 

De gebiedsvisies houden – in de mate van 

het mogelijke (gedetailleerd onderzoek 

moet uitwijzen of potenties daadwerkelijk 

gerealiseerd kunnen worden) – zoveel 

mogelijk rekening met de vooropgestelde 

ontwikkelingsdoelen van het MWeA. 

 

 

Tabel 1-1. Overzicht van het Meest Wenselijke Alternatief (regeringsbeslissing 22/07/05) voor de Cluster Kalkense meersen 

Deelgebied Opp (ha) Ingreep Gewenste ontwikkeling* Minimale Opp. (ha) 

Kalkense meersen1 606.16 Wetland Meersengebied in het noorden 

Dottergrasland (RBB) 200-250 

Overgangs- en trilveen (7140) 

+ grasland met Molinia op 

kalkhoudende bodem en 

kleibodem (Eu-molinion) (6410) 

30 

Laaggelegen, schraal hooiland 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) (6510) 

100-150 

Rietland + Grote 

zeggevegetaties (RBB) 

45-90 

Rietland (RBB) + voedselrijke 

zoomvormende ruigten (6430) 

45 

Van nature eutrofe meren met 

vegetatie van het type 

Magnopotamium of 

Hydrocharition (3150) 

50 

Weidevogelgebied 

 

Zilverschoongrasland, nat 

kamgrasland, Kamgrasland 

(RBB’s), overgangsveen + 

blauwgrasland (7140 + 6410)  

180-200 

Wijmeers deel 1 158.75 GOG-Wetland Open grasland met 

Corynephorus- en Agrostis-

soorten op landduinen (2330) 

50 

Dottergrasland (RBB) 30 

Overgangs- en trilveen (7140) 10 

 

Laaggelegen, schraal hooiland 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) (6510) 

60 

Wijmeers deel 2 27.85 Ontpoldering Estuariene natuur 28 

Paardeweide 84.73 GOG-Wetland Dottergrasland (RBB) 60 

 Voedselrijke zoomvormende 

ruigten (6430) 

20 

Paardebroek 27.77 Wetland Dottergrasland (RBB) 15 

 Voedselrijke zoomvormende 

ruigten (6430) 

5 

Bergenmeersen 41.37 GOG-GGG Estuariene natuur 41 

* RBB = Regionaal Belangrijk Habitat; codes achter habitats zijn Natura2000 codes. 

 

 

                                                
1 Zie Tabel 2-3. MWeA-doelstelling Kalkense meersen sensu stricto (meersen + weidevogelgebied) 
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Figuur 1-1. Situering van de deelgebieden binnen de cluster Kalkense Meersen en de ingreep. 
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1.3 Beleidsmatige status van 
het studiegebied 

Het studiegebied is op verschillende vlakken 

juridisch erkend. 

 

1.3.1 Natura2000 netwerk.  

 

Het volledige studiegebied is geïntegreerd 

in ofwel Habitatrichtlijn gebied of 

Vogelrichtlijn gebied. Vaak in beide speciale 

beschermingszones (sbz) (Figuur 1-2). Het 

Paardebroek is niet gelegen in Natura2000-

gebied. 

 

1.3.2 Gewestplan Vlaanderen 

Het grootste deel van het studiegebied is 

ingekleurd als ‘agrarisch gebied met 

ecologisch belang’ af als ‘valleigebied’. De 

Molenmeers en de Oude Schelde zijn 

bestemd als natuurreservaatzone en 

kleinere delen van Bergenmeersen, 

Paardeweide en Paardebroek als 

natuurgebied.  

 

1.3.3 Decreet op Natuurbehoud 

Het Decreet op Natuurbehoud van 21 

oktober 1997 voorziet in de afbakening van 

een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 

Integraal Verwevend en Ondersteunend 

Netwerk (IVON).  

De doelstelling in VEN – gebieden is een 

samenhangend geheel van gebieden te te 

voorzien waar natuur de hoofdfunctie heeft.  

 

Het VEN voorziet in de afbakening van 

Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote 

Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO).  

 

De rechtsgevolgen van VEN eerste fase zijn 

de volgende (Decleer et al., 2005): 

- uitbreiding van het reeds bestaande 

areaal met strengere 

beschermingsvoorschriften, zoals 

verbod op 

bestrijdingsmiddelengebruik, 

vegetatie- en reliëfwijzigingen en 

aantasting van de waterhuishouding 

en de structuur van de waterlopen. 

Afwijkingen zijn eventueel mogelijk 

via de natuurrichtplannen 

- oppervlakte voorkooprecht voor 

overheid neemt toe. 

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 

juli 1998 met betrekking tot 

vegetatiewijziging bevat een aantal 

uitvoeringsmaatregelen van het decreet op 

natuurbehoud. Hierdoor gelden voor de 

wijziging van de vegetatie en kleine 

landschapselementen volgende 

maatregelen: 

- ten aanzien van bepaalde vegetaties 

en kleine landschapselementen 

geldt een wijzigingsverbod 

(afwijkingen kunnen door minister 

toegestaan worden) 

- in bepaalde gebieden is een 

vergunning nodig om vegetaties of 

kleine landschapselementen te 

wijzigen 

- in andere gebieden geldt geen 

vergunningsplicht maar enkel 

meldingsplicht. 

 

De cluster van de Kalkense meersen valt 

grotendeels binnen de zone met 

vergunningsplicht of een verbod op 

vegetatiewijziging.  

 

1.3.4 Erkende en Vlaamse 
Natuurreservaten 

Deze gebieden zijn erkend als 

natuurreservaat en in eigendom bij 

Natuurpunt of VZW Durme.  

De afbakening en oppervlakte wordt per 

deelgebied vermeld onder de paragraaf 

‘historisch en huidig landgebruik’. 
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Figuur 1-2. Natura2000 netwerk Cluster Kalkense meersen 

 

 

 

Figuur 1-3. Gewestplanbestemming (2002) cluster Kalkense meersen 
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Figuur 1-4. Vlaams Ecologisch netwerk binnen de cluster Kalkense Meersen 

 

1.4 Visievorming 

 

1.4.1 Randvoorwaarden realisatie 
natuurpotenties 

  

1.4.1.1 Overstroming door 

oppervlaktewater 

Door de geplande vernatting van de 

Kalkense Meersen neemt het kombergend 

vermogen af en verhoogt de kans op 

periodieke overstromingen in het gebied. 

Het gaat hier niet om gebiedsdekkende 

overstromingen met Scheldewater 

(Kalkense Meersen hebben immers geen 

GOG-functie), maar om lokale 

overstromingen door het stijgen van de 

grondwatertafel in de winter of vanuit het 

beek- en grachtenstelsel bij overvloedige 

regenval. 

Overstromingen kunnen een groot effect 

hebben op de vegetatie, afhankelijk van de 

waterkwaliteit, overstromingsfrequentie, -

periode, -duur en -diepte.  

  

Effecten van het overstromingsregime 

op flora 

(Tekst gebaseerd op Van Braeckel et al., 

2004). 

  

Algemeen kan gesteld worden dat 

het aantal soorten negatief gecorreleerd is 

met de overstromingsduur (Verlinden, 

1985). Het frequent voorkomen van 

langdurige overstromingen (vanaf 80 dagen 

per jaar) geeft aanleiding tot het ontstaan 

van soortenarme rompgemeenschappen. 

Korte regelmatige overstromingen van een 

week met niet of weinig vervuild water 

kunnen juist verruiging tegengaan 

(Aubroeck et al., 1998).  

 De snelheid waarmee planten in 

staat zijn om het contact met de atmosfeer 

te herstellen, is veelal bepalend voor hun 

overlevingskansen (Verlinden et al., 1990). 

De retentietijd van het water beïnvloedt ook 

de mate waarin de samenstelling van het 

grondwater verandert. Bij een lange 

retentie zijn de veranderingen groter dan 

wanneer het water zeer kort in het systeem 

verblijft. Algemeen is het effect op het 

vochtgehalte op zware kleigronden sterker 

dan op zandgrond (Scheper & Van der Zee, 
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1986 in Sival et al., 2002). Kleigrond droogt 

langzamer uit waardoor de wortels langer in 

zuurstofarme omgeving verblijven. Op 

lange termijn speelt het enkel een rol bij 

regelmatige overstromingen. Verzuring door 

inundatie treedt nauwelijks op in klei en 

leembodems. 

 Naast overstromingsduur is ook de 

overstromingsperiode belangrijk. Volgens 

Van de Steeg (1992) hebben 

overstromingen in de periode mei tot 

augustus de grootste invloed op vegetaties. 

In de winterperiode is de invloed van 

overstromingen veel kleiner omdat planten 

dan niet fysiologisch actief zijn. Bij 

overstroming in de maanden maart en april 

blijft de fysiologische schade beperkt door 

de lage temperatuur van het 

overstromingswater. Overstromingen in de 

maanden september en oktober leiden niet 

tot handhavingproblemen omdat het groei- 

en voortplantingsseizoen dan al voorbij is.  

  

Het effect van overstroming verschilt ook 

sterk tussen de verschillende 

vegetatietypes: 

 Voor de aquatische vegetatie is 

vaak de waterstandsfluctuatie de 

belangrijkste parameter waarmee de 

samenstelling en het aantal soorten het 

sterkst gecorreleerd zijn (Maenen, 1989). 

Bij overstroming zijn het aantal soorten 

waterplanten en de dominantie van 

ondergedoken waterplanten negatief 

gecorreleerd met overstromingsduur en –

frequentie. Overstroming leidt immers tot 

een toename van de dynamiek van het 

water wat tot vertroebeling van de 

waterlaag leidt. Vooral zomerinundaties 

langs grote rivieren hebben nadelige 

effecten.  

De meeste moerasplanten zijn vooral 

gevoelig voor de erosieve werking van 

overstromingen tijdens het groeiseizoen. De 

meeste soorten overleven een overstroming 

niet zodra ze geheel ondergedompeld 

geraken (Knaapen & Rademakers, 1990). 

Tussen de soorten van het Rietverbond en 

het Grote zegge-verbond zijn er aanzienlijke 

verschillen wat hun tolerantie betreft voor 

complete inundatie. Indien de overstroming 

van korte duur is, kunnen ze vermoedelijk 

overleven. 

 Voor natte graslanden vormen 

overstromingen buiten het groeiseizoen 

geen probleem (Aubroeck et al., 1998). 

Inundaties in het begin van het 

groeiseizoen hebben enkel een negatief 

effect op de gemeenschappen van het 

Dotterbloem-verbond. Complete 

onderdompeling wordt door de planten van 

natte standplaatsen enkel getolereerd 

indien deze van korte duur is. De tolerantie 

wordt beïnvloed door de hoeveelheid 

strooisel, afhankelijk van het beheer, en 

varieert van soort tot soort. De invloed van 

overstromingen op vegetaties met een 

dikke strooisellaag (bv. bij nulbeheer) is 

veel groter dan bij vegetaties met een hooi- 

of hooiweidebeheer (Verlinden et al., 1990 

in Aubroeck et al., 1998). Frequente en 

langdurige overstromingen met 

nutriëntenrijk en vervuild water hebben een 

daling van de soortenrijkdom tot gevolg, 

terwijl regelmatige overstromingen van 

korte duur met niet of weinig vervuild water 

verruiging kunnen tegengaan. 

 De vochtige graslanden met 

gemeenschappen van het Glanshaver- en 

Kamgrasverbond verdragen overstromingen 

wanneer deze maximaal eens in de 2-3 jaar 

optreden en de inundatieduur beperkt is tot 

resp. één en anderhalve week tijdens het 

groeiseizoen (Aubroeck et al., 1998). In het 

geval van volledige onderdompeling is de 

tolerantie veel beperkter en bedraagt deze 

maximaal 2-3 dagen. Indien 

overstromingen regelmatiger optreden dan 

eens in de 2-3 jaar, heeft er een 

verschuiving plaats naar gemeenschappen 

van het Zilverschoon-verbond, vooral 

wanneer het overstromingswater rijk is aan 

fosfaat. Voor hooilanden heeft het strooisel 

geen noemenswaardige invloed op de 

tolerantie. Frequente overstromingen in het 

groeiseizoen kunnen echter leiden tot een 

sterke dominantie van Rietgras aangezien 

deze soort dit gemakkelijk verdraagt 

(Weeda et al., 1994). Ook Grote 

vossestaartgraslanden zijn goed bestand 

tegen winterse overstromingen, al gaat het 

daarbij vaak niet om directe 

overstromingen, maar overstroming door 

het stijgen van de grondwatertafel 

(Schaminée et al., 1996). 

 Wilgenbossen en –struwelen zijn 

zeer tolerant voor langdurige inundaties, 

vooral buiten het groeiseizoen. In hoog-

dynamische systemen gaan 

Schietwilgenbossen vaak domineren. Het 

ontstaan en de ontwikkeling van 

wilgenbossen en -struwelen wordt sterk 

bepaald door sedimentatie- en 

erosieprocessen. Voor de kieming zijn 
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geschikte vestigingsplaatsen belangrijk. 

Slikkige laagten vormen immers een ideale 

kiemingsbodem. De getolereerde duur van 

de overstroming is afhankelijk van het type 

zachthoutooibos en varieert van 20-40 tot 

40-100 dagen per jaar. 

 Elzenbroekbossen zijn eveneens 

tolerant voor langdurige inundaties, vooral 

buiten het groeiseizoen. Broekbossen 

ontstaan vaak in laag-dynamische systemen 

zoals langsheen de Garonne (Frankrijk), 

Maas (Nederland) en Boven-Rijn 

(Frankrijk). Een belangrijke voorwaarde 

naast voldoende vochtvoorziening is het 

ontbreken van sterke waterbewegingen. Op 

plaatsen waar de waterdynamiek zeer groot 

is, kan accumulatie van organisch materiaal 

nauwelijks plaatsvinden. Op dergelijke 

plaatsen wordt de successie teruggezet en 

vormen zich Wilgenstruwelen (Wolf et al., 

1994; Wolf, 1995).  

   

  

1.4.1.1.1 Besluit 

 

o Vooral langdurige en diepe 

overstromingen in het zomerhalfjaar 

(april – oktober) kunnen nadelige 

effecten veroorzaken bij de ontwikkeling 

van matig tot weinig 

overstromingstolerante natuurtypes.  

o Watervegetatie, oever- en 

moerasplanten zijn zeer gevoelig aan 

een toegenomen dynamiek, vooral in 

het groeiseizoen.  

o Overstromingsresistente vegetaties 

zoals Zilverschoongraslanden en 

Rietgrasvegetaties kunnen sterk 

uitbreiden indien regelmatig 

overstromingen tijdens het groeiseizoen 

(o.a. augustus) optreden.  

o Vochtige graslanden (o.a. 

Glanshavergrasland) kunnen slechts 

goed ontwikkelen wanneer de 

inundatieduur tijdens het groeiseizoen 

beperkt blijft tot maximaal één week 

met een maximale retourperiode van 2 

tot 3 jaar. Grote vossestaartgraslanden 

verdragen langere inundatieperiodes in 

de winter. 

o Wilgenstruwelen zijn zeer tolerant voor 

(langdurige) inundaties en kunnen hoge 

dynamiek verdragen. 

o Elzenbroekbossen en 

hardhoutooibossen zijn matig tolerant 

voor overstroming en kunnen zich enkel 

ten volle ontwikkelen in laag-

dynamische delen. 

o Inrichtingsmaatregelen zoals een hoog 

grondwaterpeil in de polder kunnen 

nadelige effecten van overstroming 

helpen minimaliseren. 

  

1.4.1.2 Effect van 
nutriëntenconcentraties in 

het water 

 

Regelmatige overstromingen met zeer hoge 

concentraties aan stikstof en fosfaat 

vormen aanleiding tot eutrofiëring. Dit 

geeft, in afwezigheid van beheer, aanleiding 

tot een verruiging van de vegetaties, 

waarbij vooral orthofosfaat een belangrijke 

rol speelt (Roelofs, 1989). Veelal heeft er 

een successie plaats naar 

plantengemeenschappen van 

nutriëntenrijke standplaatsen.  

Bij water- en oeverplanten werd een 

negatieve correlatie vastgesteld tussen het 

totale fosfaatgehalte, hoge kat - en 

anionenconcentraties en het aantal 

plantensoorten (Maenen, 1989). Bij 

overstroming met eutroof water kan 

algemeen worden aangenomen dat zelfs in 

van nature voedselrijke 

watervegetatietypen vaak een verschuiving 

plaatsvindt in de richting van een 

hypertrofe situatie (Stowa, 2004).  

Ten gevolge van jaarlijkse 

winteroverstromingen met eutroof 

beekwater stelde Bakker et al. (1987) in 

amper 5 jaar (1975-1980) een sterke 

toename vast van rompgemeenschappen 

van Liesgras en Scherpe zegge ten koste 

van mesotrofe Grote zeggen-vegetaties.  

In de uiterwaarden van de Rijn gaan 

Knaapen & Rademakers (1990) ervan uit 

dat nutriëntenaanvoer door overstromingen 

geen groot probleem vormt aangezien de 

graslanden van vochtige standplaatsen 

gebonden zijn aan matig tot zeer 

voedselrijke standplaatsen. Anderzijds stelt 

Van de Steeg (1988) dat de achteruitgang 

van soorten als Ratelaar, Margriet, 

Veldzuring en Scherpe boterbloem in de 

Rijnuiterwaarden te wijten is aan de 

fosfaatbelasting door rivierwater. Fosfaat 

wordt langs de Rijn verantwoordelijk 

gesteld voor de eutrofiëring. De 

toegenomen beschikbaarheid van fosfaat 

wijzigde de concurrentieverhoudingen en 
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bevorderde zeer sterk de groei van een 

beperkt aantal hoge en snelgroeiende 

soorten zoals Glanshaver, Fluitekruid, 

Gewone bereklauw, Kweek en Ruw 

beemdgras. 

Overstromingen met nutriëntenrijk water 

geven zowel bij Wilgenbossen- en struwelen 

als bij Elzenbroekbossen vaak aanleiding tot 

het ontstaan van eutrofere 

rompgemeenschappen (bv verbond van 

Look-zonder-look).  

Het voorkomen van Wilgenstruwelen op de 

regelmatig overstroomde oevers van de 

Schelde, de Rijn en de Maas duidt erop dat 

ook onder een lagere kwaliteit van het 

overstromingswater wilgenstruwelen zich 

kunnen ontwikkelen (Wolf et al., 1994; 

Wolf, 1995; Hoffmann, 1993 ). 

In broekbossen kunnen zowel verdroging 

als overstroming met eutroof water leiden 

tot een sterke verruiging waarbij vooral 

Grote brandnetel en Gewone braam 

dominant worden ten koste van de 

karakteristieke plantensoorten, zoals 

Elzenzegge. De vegetatie evolueert naar 

een rompgemeenschap van het Elzen-

Vogelkersverbond.  

Er dient nogmaals op gewezen dat 

overstromingen met nutriëntenrijk 

Scheldewater binnen de Kalkense Meersen 

niet aan de orde zijn aangezien het een 

wetland zonder GOG-functie betreft. Ook de 

nutriëntenbelasting van het interne 

oppervlaktewaterstelsel van de meersen 

kan echter van belang zijn bij 

overstromingen. 

  

Effect van vervuiling en accumulatie 

van zware metalen 

 

De opname van zware metalen door planten 

is soortspecifiek, weefselspecifiek en 

afhankelijk van een batterij aan variabelen 

(Du Laing, 2006). Over de invloed van de 

zware metalen op de ontwikkeling van de 

natuurlijke vegetatie van schorren, 

graslanden en bossen is weinig bekend. Van 

den Brink et al. (1993) gaan ervan uit dat 

zware metalen wel door de planten worden 

opgenomen, maar geen directe schade 

veroorzaken. De opname van zware 

metalen door twee van de meest 

voorkomende plantensoorten langsheen de 

Schelde werd reeds onderzocht (Riet: Du 

Laing, 2006; Wilg: Vandecasteele et al. 

2004, 2005). De hoogste concentraties aan 

zware metalen worden doorgaans gemeten 

in de ondergrondse plantendelen (wortels, 

dan in rhizomen) en vervolgens in bladeren. 

De laagste concentraties vinden we in de 

stengels/takken. Voor ontwikkeling van 

landplanten vormt alleen Cd een mogelijk 

risico (groeibeperking) (Dogger et al., 

1992.). De opname van verontreinigingen, 

de diversiteit en de groei is vaak niet 

gecorreleerd aan het totaalgehalte aan 

metalen in de bodem (Beeftink, 1987 in Van 

Eck et al., 1991).  

Over het effect van zware metalen en 

andere vervuilende stoffen op een hoger 

trofisch niveau is relatief weinig geweten. 

   

1.4.1.2.1 Besluit 

 

o Regelmatige overstromingen met 

eutroof en hypertroof (zeer voedselrijk) 

water kunnen op termijn aanleiding 

geven tot de vorming van soortenarme 

rompgemeenschappen en het afnemen 

of zelfs verdwijnen van mesotrofe 

vegetaties. 

o De invloed van zware metalen is minder 

goed gekend maar er wordt 

aangenomen dat er geen rechtstreekse 

nadelige invloed is voor 

natuuronwikkeling.  

 

1.4.1.3 Sedimentatie 

 

Bij overstroming kan ook sedimentatie 

plaatsvinden. Het is moeilijk te voorspellen 

waar sedimentatie zal plaatsvinden maar 

dat zal waarschijnlijk voornamelijk in de 

laagten van het gebied gebeuren. De 

bodems zullen daar dan een hoger klei- en 

organisch gehalte krijgen, met bijhorend 

hoger watervasthoudend vermogen. 

Zowel kwantiteit als kwaliteit van het 

sediment kunnen planten en vegetaties 

sterk beïnvloeden. Bij overstromingen met 

sterke sedimentlading, zoals Scheldewater, 

kan dit een zeer belangrijke factor zijn. In 

het geval van de Kalkense Meersen, waarbij 

overstromingen vanuit het grachtenstelsel 

van de meersen zelf ontstaan, zal dit veel 

minder een rol spelen.  
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1.4.1.4 Kwaliteit van het 

aangevoerde 

oppervlaktewater 

De huidige waterkwaliteit in de Kalkense 

Meersen wordt besproken in 2.3.2.5. Er 

dient voldoende aandacht te gaan naar een 

monitoring en evaluatie van de 

waterkwaliteit die de wetlands beïnvloeden. 

Input van vervuild water moet ten alle tijde 

vermeden worden.  

Aandachtspunten zijn behandeld onder 

paragraaf 2.5.3. 

 

 

1.4.1.5 Vernatting 

De voorgestelde maatregelen om vernatting 

te realiseren worden behandeld onder 

paragraaf 2.5.3. De algemene principes 

worden hieronder toegelicht. 

 

Vernatting kan door het stuwen van het 

oppervlaktewater of verondieping van het 

grachtenstelsel. Stuwbeheer heeft als doel 

de huidige snelle afvoer van 

oppervlaktewater in de polders te 

verminderen en de waterpeilen een 

natuurlijker seizoenaal verloop te geven. In 

de huidige polder wordt de grondwatertafel 

sterk gestuurd door de streefpeilen van het 

pompgemaal. Het pompregime resulteert in 

onnatuurlijke situaties waarbij het 

winterpeil in de polders nagenoeg identiek 

of zelfs lager is dan het zomerpeil. Het 

beperken van de waterafvoer kan bekomen 

worden door het bodempeil van de sloten te 

verhogen, door de beeksectie te verkleinen 

(versmallen beek) of door de aanleg van 

stuwende structuren (V-vormige stuwbalken 

met weinig verval, brokstenen, …).  

Er wordt geadviseerd om gebruik te maken 

van regelbare stuwen, teneinde het 

stuwniveau te kunnen aanpassen in functie 

van de monitoringresultaten. Hierbij wordt 

wel best rekening gehouden met fauna-

elementen (voorzien van vispassages,…). 

 

Verondieping kan gebeuren door één of 

beide oevers in de waterloop te schuiven. 

De keuze om één of beide oevers in te 

schuiven, is afhankelijk van de ecologische 

meerwaarde en de helling van de aanwezige 

oevers. Vaak werd één van de twee oevers 

in het verleden gebruikt als dumpplaats 

voor ruimingsspecie. Het valt te verkiezen 

deze oever te herstellen. Indien de 

oeverstructuur goed is kan gekozen worden 

om gebiedseigen bodem van elders weg te 

halen. De verondieping gebeurt het best in 

trajecten waarbij voorzien wordt in zones 

die ook diep water behouden (1,5 – 2m). 

Dit laatste is van belang voor o.a. de 

visfauna. In principe is verondieping te 

verkiezen boven stuwen, omdat met een 

stuw een potentieel nieuw 

vismigratieknelpunt gecreëerd wordt en 

omdat de vernatting lokaler (vooral in de 

omgeving van de stuw) is dan bij 

verondieping van een beektraject. Het 

nadeel van verondiepen is dan weer dat het 

fijner afstellen van het vernattingspeil (als 

dat nodig blijkt na monitoring van de 

effecten) achteraf veel moeilijker is. 

 

Het belangrijkste effect dat met de 

vernatting wordt nagestreefd, is een meer 

natuurlijke waterhuishouding, waarbij een 

snelle daling van het oppervlaktewater- en 

grondwaterpeil in het voorjaar wordt 

tegengegaan en het wegzakken van het peil 

in de zomer beperkt blijft. In dit 

oppervlaktewater gestuurd systeem zal een 

stuwbeheer en verondieping van de sloten 

op zijn beurt inwerken op het 

grondwaterpeil in de polder. De optimale 

duur en hoogte van de stuwing is 

vooralsnog moeilijk aan te geven. Elk 

gebied reageert verschillend op stuwbeheer 

en vereist een periode waarbij het effect 

van het ingestelde stuwpeil op het 

grondwaterregime gemonitord wordt. Op 

basis van deze metingen kan het stuwpeil 

daarna bijgesteld worden. Een startpeil en 

een inschatting van boven- en ondergrens 

waarbinnen het gewenste 

oppervlaktewaterpeil kan fluctueren kan op 

basis van het digitaal terrein model (dtm) 

en oppervlaktewatergegevens aangegeven 

worden (zie inrichtingsvoorstel).  

 

Om de gewenste peilen te kunnen 

handhaven moet er vanzelfsprekend 

voldoende water beschikbaar zijn. Het 

belang van de bovenstroomse aanvoer van 

oppervlaktewater is daarbij sterk 

gebiedsafhankelijk. In de Kalkense meersen 

spelen zowel kwelwater als aangevoerd 

oppervlaktewater een belangrijke rol in de 

waterbalans. 

 

Aandachtspunten: 
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• voldoende afvoer (en dus ook 

aanvoer oppervlakte water of kwel) 

om verzuring te vermijden 

• oog voor fauna (vrnl. vis) 

• Aanvoer van oppervlakte water met 

basiskwaliteit 

• Effecten van peilverhogingen op 

aanlandende gronden door 

verhoging van peil in de 

toestromende waterlopen. 

 

1.4.1.6 Verzuring 

In moerassen en open water is de 

zuurtegraad de resultante van de aan- en 

afvoer van zuren en basen, van het 

zuurbufferend vermogen en van de 

inwendige reacties die protonen produceren 

of consumeren (Boeve et al., 2004). 

In kwelgebieden waar de opwaartse druk 

beperkt is (zoals in de Kalkense Meersen), 

kan opstuwing leiden tot het stagneren van 

regenwater en verzuring. Een goed 

onderhouden netwerk van ondiepe greppels 

is vaak nodig om stagnerend regenwater af 

te voeren en de kwelinvloed tot in de 

wortelzone te laten doordringen. 

 

1.4.2 Wetlands en 
natuurontwikkeling 

 

1.4.2.1 Bos 

De Kalkense Meersen is van oudsher een 

aaneenschakeling van weiden en hooilanden 

met zeer beperkte bosoppervlakte. Het is 

dan ook de bedoeling om de openheid van 

het gebied maximaal te benadrukken en de 

verspreid aanwezige aanplantingen te 

verwijderen. Zeker in de natste zones 

moeten daarbij maatregelen genomen 

worden om compactering van de bodem te 

verminderen (5.3.6).  

 

 

1.4.2.2 Hooi- en weiland 

Als we botanisch waardevolle graslanden 

beogen uitgaande van productiegraslanden, 

is  een initieel intensief omvormingsbeheer 

noodzakelijk. Productieverlaging is hierbij 

essentieel. Maaien en afvoeren, 2 sneden 

per jaar (tot zelfs 3 in de meest productieve 

hooilanden), is de snelste 

omvormingsmaatregel om botanische 

doelen te bereiken (Zwanepoel, 2000). Door 

de versnelde afvoer van stikstof en fosfaten 

zal het omvormingsbeheer resulteren in een 

grotere soortenrijkdom, doorgaans na een 

periode van 3-10 jaar. De verschraling kan 

reeds gestart worden vooraleer de 

vernatting gerealiseerd wordt (betere 

toegankelijkheid percelen). 

Na een periode van intensief omvormend 

maaibeheer kan de beheersvisie 

geëvalueerd worden en kan, afhankelijk van 

het beoogde natuurtype, overgestapt 

worden op minder intensieve 

natuurbeheersvormen zoals maaien met 

nabegrazing of begrazingsbeheer. 

 

1.4.2.3 Akkers 

Omvorming van akkerland naar grasland 

kan gebeuren op verschillende manieren 

(Van Uytvanck & Decleer, 2004). De 

doelstelling is om te komen tot botanisch 

waardevolle graslanden. De boomkwekerij-

percelen zijn eigenlijk ook als akkers te 

beschouwen en kunnen op dezelfde manier 

aangepakt worden na het verwijderen van 

het kweekmateriaal. 

 

Hooibeheer met inzaaien en 

nabeweiding bij nulbemesting - Bij 

inzaaien kan het best Italiaans raaigras 

(Lolium multiflorum) gebruikt worden. Deze 

hoog productieve grassoort heeft de 

eigenschap slechts een vijftal jaar stand te 

houden in de grasmat, zodat andere 

planten zich op termijn gemakkelijk kunnen 

vestigen. Bij de keuze van cultivars van 

Italiaans raaigras wordt best gekozen voor 

niet winterharde rassen. Door maaibeheer 

met afvoer worden relatief veel nutriënten 

afgevoerd en worden op termijn de 

graslanden gekoloniseerd door meer 

‘natuurlijke’ plantensoorten. Door in te 

zaaien blijft het perceel voor andere 

grondgebruikers beschikbaar en wordt 

ruderale ontwikkeling tegengegaan. 

Wanneer ingezaaid wordt, is het belangrijk 

geen te hoge inzaaidichtheden te gebruiken 

(gebiedsafhankelijk maar richtlijn < 30 

kg/ha). Inzaaien van kruiden is op termijn 

zelden succesvol en wordt dan ook 

afgeraden. De zaadbank van voormalig 

akkerland bevat meestal nog weinig zaden 

van de gewenste graslandsoorten. Daarom 

kan geopteerd worden om het hooi van 

goede graslanden in de omgeving een 

aantal dagen uit te spreiden over de om te 

vormen akker. Bij het maaibeheer in de 

daaropvolgende jaren kan men er ook op 

letten om eerst de beste hooilanden te 
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maaien en pas daarna de in ontwikkeling 

zijnde graslanden, zodat de zaden zich via 

het maaimateriaal kunnen verspreiden. 

 

Toplaag verwijderen - Om de 

nutriëntenlading van begin af sterk te 

reduceren is het ook mogelijk om de 

toplaag te verwijderen. Deze werkwijze 

wordt niet geadviseerd in de Kalkense 

meersen, waar de kleigronden van nature al 

relatief voedselrijk zijn. 

 

 

1.4.2.4 Oeverzones 

Waar mogelijk moet aandacht besteed 

worden aan de natuurtechnische inrichting 

van meer natuurlijke oeverzones – 

bufferstroken (Claus & Janssens, 1994; Van 

der Welle & Decleer, 2001). Diep 

uitgegraven sloten met steile oevers 

moeten omgevormd worden tot sloten met 

geleidelijke oeverovergang (richthelling 

4:20 of zwakker, Claus & Janssens, 1994). 

Variatie in de breedte van de sloot en in de 

helling van het oevertalud is aan te 

bevelen. Hierdoor ontstaan er diverse 

condities voor fauna en flora. Met het oog 

op geschikte nestlocaties voor oeverzwaluw 

en ijsvogel is het ook interessant om enkele 

steile rechte oevers te voorzien of te 

behouden.  

 

 

1.4.2.5 Exotenbestrijding 

Exotische waterplanten (Grote waternavel, 

parelvederkruid, …) worden vaak uitgezet in 

vijvers of waterlopen. Een aantal van deze 

planten gedijen goed en verdringen 

inheemse soorten. Vooral de Grote 

waternavel is een probleemsoort in de 

Kalkense Meersen. Met name Kalkenvaart 

en een aantal van de grotere aanvoerende 

beken en grachten (Zijp, Steenbeek, Oude 

Schelde) groeien op sommige plaatsen bijna 

volledig dicht en moeten geregeld geruimd 

worden. Ongetwijfeld is de soort ook elders 

in de Kalkense Meersen verspreid. Ruimen 

van die locaties zal ook in de toekomst 

noodzakelijk blijven en wellicht een 

recurrente beheersmaatregel worden.  

 

 

Figuur 1-5 Grote waternavel is een zeer explosief 

groeiende exoot in de Kalkense Meersen. Hier zijn de 

oeverstroken langs de Kalkense vaart volledig 

ingenomen. 

 
Figuur 1-6. De bestrijding van grote 

waternavel in de Kalkense meersen (foto 

Yves Adams – Vildaphoto) 

 

Ook op het vlak van avifauna hebben de 

Kalkense Meersen een uitgebreide waaier 

aan exoten. Het onderstaande overzicht is 

overgenomen uit Claus (2006).  

De grootste probleemsoort is de 

Magelaengans, die in de Kalkense meersen 

vertegenwoordigd is met een honderdtal 

individuen. De populatie lijkt jaarlijks aan te 

groeien, maar exacte broedgegevens zijn 

niet voorhanden. In 2004 werden 10 

broedgevallen genoteerd, maar 

waarschijnlijk liggen de aantallen een stuk 

hoger. Ook de Canadese gans (33 koppels 

maar wellicht ook sterk onderschat), de 

Nijlgans (4 koppels), de Knobbelzwaan (2 

koppels), de Brandgans (1 koppel) en 

Indische gans (1 koppel) zijn 

vertegenwoordigd in de Kalkense meersen. 

De belangrijkste concentratie bevindt zich in 

de Scherenmeers: daar foerageren soms tot 

500 ‘exotische’ ganzen. Ook hybride ganzen 

en eenden komen tot broeden: zo waren er 

10 broedgevallen van ‘Soepgans’ in 

Scherenmeers. Er waren eveneens losse 
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waarnemingen van Zwarte zwaan, 

Mandarijneend, Keizersgans, Manengans en 

Casarca. De grootste aanvoer van exoten 

wordt veroorzaakt door ‘De Eendenkooi’ aan 

het Donkmeer, waar geregeld vogels 

ontsnappen. 

De agressieve Canadese ganzen en 

Magelaenganzen hebben zonder enige 

twijfel een negatieve invloed op de 

inheemse watervogels. Ook de 

overbegrazing van oevervegetaties is een 

probleem: zo zijn Canadese ganzen 

verlekkerd op de zeldzame Zwanebloem. De 

bestrijding van die soorten is een moeilijke 

maar onontbeerlijke zaak. De Canadese 

gans kan  bestreden worden door het 

schudden of prikken van eieren. Maar voor 

de bestrijding van soorten als de 

Magelaengans ontbreekt de wettelijke 

omkadering. Er dringt zich ook een overleg 

met de beheerders van de Eendenkooi op 

om ‘escapes’ in de toekomst te vermijden. 

 

 

1.4.2.6 Bodemcompactie 

Planten en bodemorganismen zijn heel 

gevoelig voor bodemcompactie. Voor 

grondwaterafhankelijke vegetaties 

bijvoorbeeld kan bodemverdichting nefast 

zijn, omdat regenwater sneller zal 

stagneren en de invloed van het kwelwater 

hierdoor onderdukt wordt. Ook afstroming 

en erosie kunnen door compactie gevoelig 

toenemen. 

De belangrijkste oorzaak van compactie is 

het gebruik van te zware machines bij de 

inrichting of het beheer van het gebied. 

Vooral natte bodems zijn hier gevoelig voor. 

In het voorgestelde vernattingsscenario 

zullen de risico’s hierop dan ook toenemen. 

Veel problemen kunnen vermeden worden 

door een goede planning bij de inrichting en 

door het gebruik van aangepast materiaal 

(Van Uytvanck en Decleer, 2003).  

 

Planning 

Veel schade kan al voorkomen worden door 

in het geschikte seizoen te werken. De 

nazomer is het meest aangewezen omdat 

de grondwaterstanden dan het laagst zijn. 

Ook lange vorstperiodes zijn zeer geschikt 

voor grondwerken in natte gebieden. Waar 

mogelijk (bijvoorbeeld voor de 

ontbossingen) moeten 

inrichtingsmaatregelen gebeuren voor de 

vernatting wordt uitgevoerd.  

Bij grote werken, zoals het uitgraven van de 

Oude Schelde, is het belangrijk om 

“achteruit” te werken zodat het afgewerkte 

terrein niet meer moet bereden worden. De 

afvoer van het uitgegraven materiaal moet 

zoveel mogelijk gebeuren via de zones die 

later nog moeten uitgegraven worden (dus 

volgens de loop van de Oude Schelde) 

 

Aangepast materiaal 

Er is heel wat materiaal beschikbaar met 

een betere gewichtsverdeling dan de 

traditionele kranen en tractoren 

(lagedrukbanden, méér banden, 

rupsbanden). Ook rijplaten zorgen voor een 

betere gewichtsverdeling. Voor maaibeheer 

op zeer natte terreinen (bijvoorbeeld grote 

zeggevegetaties en natte 

dotterbloemgraslanden) kan best gebruik 

gemaakt worden van moerastractoren, die 

uitgerust zijn met lagedrukbanden met 

weinig profiel. 

Paarden of lieren kunnen ingezet worden 

om hout uit de percelen te halen. 

 

 

1.4.3 Wetlands en beheer 

De natuurbeheersvormen bepalen in 

belangrijke mate de ontwikkeling van een 

vegetatietype (zie toelichting 

natuurtypereeksen paragraaf 2.4). Deze 

beheersvormen gaan van intensief 

natuurbeheer over extensief natuurbeheer 

met cyclisch beheer of extensieve 

jaarrondbegrazing met runderen en 

paarden tot nulbeheer of niks doen. In de 

cluster Kalkense Meersen wordt vooral 

gestreefd naar een open landschap en zal 

dus vooral intensief beheer belangrijk zijn. 

Alleen in de ruigtezones zal het beheer 

extensiever zijn. Naast deze algemene 

beheersvormen kan er ook gewerkt worden 

in functie van specifieke doelsoorten die 

men voor ogen heeft. Voor de Kalkense 

Meersen zijn dat voornamelijk weidevogels. 

Weidevogelbeheer komt hieronder dan ook 

expliciet aan bod.  

Onderstaande tekst (met uitzondering van 

riet- en weidevogelbeheer) is grotendeels 

gebaseerd op Van Braeckel et al. (2004). 

 

1.4.3.1 Intensief natuurbeheer 

 

1.4.3.1.1 Hooi- of maaibeheer 

Met maaien kan een deterministisch 

natuurbeheer gevoerd worden, waarbij een 
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bepaald natuurtype nagestreefd wordt dat 

zich voor langere tijd, op een welbepaalde 

plaats, kan ontwikkelen en handhaven. 

Struweel- en bosvorming worden hierbij 

volledig onderdrukt. Maaien met afvoer van 

het maaisel geeft aanleiding tot de 

ontwikkeling van een uniforme 

vegetatiestructuur met een relatief 

geringere diversiteit aan fauna in 

verhouding tot begrazingsbeheer. Ook 

maaibeheer met nabegrazing geeft bij hoge 

dichtheden eenzelfde uniformiserend effect. 

Maaibeheer met afvoer van het maaisel 

heeft als belangrijkste effect verschraling. 

Door de afvoer van organisch materiaal 

zorgt maaibeheer gecombineerd met hooien 

voor een snelle verschraling van 

voedselrijke terreinen. Om die reden is deze 

beheersvorm vaak belangrijk als 

omvormingsbeheer van landbouwgronden 

naar natuurgebied. In de eerste jaren 

zonder bijkomende bemesting wordt best 

vroeg gemaaid, bijvoorbeeld vanaf begin 

juni. Dit levert immers een grotere export 

van nutriënten en dus verschraling op (De 

Becker, 2004). Op langere termijn wordt bij 

een natuurgericht graslandbeheer bij 

voorkeur gemaaid rond eind juni- begin juli. 

Op voedselrijke gronden zoals in de 

Durmevallei (leem en klei) wordt twee keer 

per jaar gemaaid. Afhankelijk van de 

voedselrijkdom en de soortensamenstelling 

bij de aanvang, kan het vijf tot tien jaar 

duren vooraleer opnieuw een soortenrijke 

vegetatie bekomen wordt. Verschillende 

ontwikkelingsfasen volgen elkaar op, 

gaande van soortenarme tijdelijke 

‘witbolfase’ naar soortenrijke hooilanden. 

De snelheid van de ontwikkeling naar 

soortenrijke graslanden hangt sterk af van 

de graad van isolatie van het grasland. 

Wanneer nog soortenrijke relicten aanwezig 

zijn en regelmatig overstromingen 

optreden, kan de herkolonisatie sneller 

optreden (De Becker, 2004).  

Nattere natuurtypes zoals grote- en kleine 

zegge-vegetaties en riet vergen over het 

algemeen andere maaidata en 

maaifrequentie dan graslanden. 

Zeggevegetaties worden bijvoorbeeld 

gestimuleerd door herfstmaaien, waarbij 

het  niet noodzakelijk is om jaarlijks te 

maaien. Riet is vooral gebaat bij 

wintermaaien, tenminste als gestreefd 

wordt naar jonge vitale rietkragen zonder 

dikke strooisellaag. Sommige vogelsoorten 

verkiezen overjaars riet met een goed 

ontwikkelde kniklaag. 

 

1.4.3.1.2 Graasbeheer 

Intensief weidebeheer in riviergebieden 

bestaat vaak uit seizoensbegrazing met 

runderen en/of paarden. Deze 

begrazingsvorm houdt in dat de grazers 

enkel in het groeiseizoen (mei tot oktober) 

worden ingeschaard. Het aantal dieren 

wordt hierbij afgestemd op de hoeveelheid 

voedsel in de zomer. In de praktijk betekent 

dit dat de begrazingsdichtheid ’s zomers 

tiental keren hoger ligt dan bij te 

verwachten natuurlijke dichtheid. De impact 

van directe effecten is hierdoor hoog (o.a. 

vertrapping en mestdepositie). Bij relatief 

hoge dichtheden worden ruigten sterk 

teruggedrongen en in mindere mate 

struweel en bos. Het egaliserende effect op 

de vegetatiestructuur met hoge 

veedichtheden veroorzaakt vaak zeer 

monotone vegetaties (Bakker, 1989). 

Bij seizoensbegrazing wordt vaak gebruik 

gemaakt van jongvee. Doordat bij het 

gebruik van jongvee elk jaar andere dieren 

in het terrein lopen met een verschillend 

gedrag, ondergaat de vegetatie een steeds 

wisselende dynamiek waardoor geen vaste 

vegetatiepatronen kunnen ontstaan en een 

meer egaler weiland ontstaat (Ten Haaf en 

Bakker, 1992). Naast het negatieve effect 

van jongvee op vegetatiestructuur zorgen 

ze voor een grotere vertrapping van nesten 

van weidevogels. Daarom wordt binnen 

natuurgebieden overwegend gewerkt met 

oudere runderen of een vaste kudde met 

een meer natuurlijke structuur van oudere 

dieren en in mindere mate jongere dieren.  

 

 

1.4.3.1.3 Besluit 

In de zones met soortenrijke, natte 

graslanden als streefbeeld kan intensief 

maaibeheer toegepast worden als 

overgangsbeheer voor de omschakeling van 

het huidige landbouwbeheer naar de 

ontwikkeling van botanisch waardevolle 

graslanden. Enkel na vermindering en 

uiteindelijk wegvallen van bemesting 

kunnen soortenrijkere graslanden in de 

polder ontstaan. Eens de soortenrijke 

graslanden goed ontwikkeld zijn kan 

gekozen worden voor een extensiever 

natuurbeheer zoals maaien met 

nabegrazing of een begrazingsbeheer. 
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1.4.3.2 Extensief natuurbeheer 

Bij deze intensiteit van beheer wordt vooral 

gestreefd naar een gevarieerd landschap 

waar ruigte en grasland elkaar afwisselen of 

ruigten en struwelen zich kunnen 

ontwikkelen. Struwelen en bossen kunnen 

door maai- of kapbeheer teruggezet worden 

en moerassen worden opengehouden. Bij 

extensieve begrazing wordt bosontwikkeling 

in sterk geprefereerde delen sterk afgeremd 

terwijl ze wel kunnen ontstaan in gemeden 

delen van het gebied.  

  

1.4.3.2.1 Cyclisch maaibeheer of 

kapbeheer (kort en lang): 

(riet)ruigten en struwelen  

Een statisch beheer van ruigten en struweel 

kan door middel van cyclisch maai- of 

kapbeheer. Door te maaien kan de 

vegetatie opnieuw op een vroeger 

successiestadium terug worden gebracht. 

Bij gebiedsdekkende ruigteontwikkeling 

volstaat het vaak om één keer om de 5 tot 

10 jaar te maaien, het strooisel af te voeren 

en de overbodige houtige opslag te 

verwijderen om te beletten dat de vegetatie 

verstruweelt. Bij struwelen kan een 

kapbeheer om de 10 à 15 jaar een 

overgang naar bosontwikkeling voorkomen.  

 

1.4.3.2.2 Rietbeheer 

Rietkragen en rietruigtes vereisen een 

cyclisch beheer van wintermaaien. Cyclisch 

zomermaaien van rietvegetaties zal 

verruiging van de rietkraag veroorzaken 

met een verschuiving in dominante soorten 

behorend tot zeggevegetaties, 

moerasspirea-ruigte of rietgrasvegetaties. 

Begrazing door vee en watervogels kan 

grote gevolgen hebben voor vestiging en 

uitbreiding van rietkragen. Rietgordels 

worden daarom best uitgerasterd. Jaarlijks 

wintermaaien met afvoer van strooisel 

resulteert in de uitbreiding van rietklonen 

en uiteindelijk in vitale rietkragen. Deze 

rietkragen hebben nagenoeg geen 

strooisellaag. Voor vitale rietkragen is 

maaien om de 3 jaar (maar monitoring 

noodzakelijk) doorgaans voldoende. 

Sommige rietvogelsoorten verkiezen 

rietkragen met een voldoende dik 

strooiselpakket (bv. snor, baardmannetjes) 

waardoor het van belang is om voldoende 

variantie te voorzien in de maaicyclus (dus 

niet alle rietkragen in hetzelfde jaar maaien 

maar elk jaar een paar rietkragen verspreid 

over het gebied). 

  

1.4.3.2.3 Extensieve jaarrond begrazing 

Extensieve jaarrondbegrazing is een 

procesbeheer waarbij zowel een afwisseling 

ontstaat van extensief beheerde naast meer 

intensief beheerde delen ontstaan. Een 

gevarieerd landschap waar flora en fauna 

door de structuurrijkdom van profiteren. 

Door de variatie in minder en sterker 

begraasde delen vertoont deze 

beheersvorm de meeste habitatvariatie die 

voor fauna zeer gunstig is. Vogels 

waaronder tal van weidevogels hebben 

nood aan een mozaïek van korte en langere 

vegetaties.  

 

 

1.4.3.3 Dijkbeheer 

Bij het beheer van de dijken moet rekening 

gehouden worden met de belangrijkste 

hoofdfunctie van de dijk namelijk de 

waterkerende functie en veiligheid. We 

onderscheiden als mogelijke beheersvormen 

maaien met afvoeren (korte en lange cycli), 

schapenbegrazing en begrazing met 

runderen en paarden. 

  

1.4.3.3.1 Maaien en begrazen als veilige 

beheersoptie 

Bij het beheer van dijken wordt vooral 

gestreefd naar die successiestadia met het 

hoogste veiligheidsniveau. Graslanden 

vormen hierbij vaak het voornaamste 

doeltype. Soortenrijke 

stroomdalgraslanden, kamgras- en 

Glanshavergraslanden blijken uit 

dijkenonderzoek in Nederland (Sykora et 

al., 1988; Sprangers, 1996) een betere 

veiligheid te bieden dan productieweilanden 

en verruigde hooilanden. De bedekking, 

doorworteling en afschuifweerstand, 

gerelateerd aan de dichtheid van de zode, is 

het hoogst bij deze soortenrijke graslanden. 

Als beheersmaatregel blijkt maaien en 

afvoer hiervoor even goed als extensieve 

begrazing. 

Bij maaibeheer is het vooral van belang dat 

het maaisel wordt afgevoerd. Maaien zonder 

afvoeren resulteert in een open, holle zode 

met een bedekkingspercentage van minder 

dan 50 % (Van der Zee, 1992). Het maaisel 

dat blijft liggen verstikt de onderliggende 

vegetatie. Er ontstaat een hoog opgaande 

vegetatie, waarin weinig licht tot op de 
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bodem doordringt en laag bij de grond 

levende planten afsterven. Op de 

voedselrijke rivierdijken van de Schelde 

wordt aangeraden de kruin en landzijde 2 

maal te maaien. De eerste maal rond half 

juni en de tweede keer eind augustus/ 

begin september. Aanpassingen van de 

maaidata zijn mogelijk in bijzondere 

omstandigheden, zoals het later maaien van 

soortenrijke dijktrajecten om bepaalde 

plantensoorten de kans te geven om zaad 

te zetten alvorens te maaien 

(Vanallemeersch et al., 1997).  

Een langere maaicyclus is vooral belangrijk 

voor de riviertaluds, die integraal begroeid 

zijn door rietpartijen of Kruidvlier 

(Sambucus ebulus).  

Begrazing als eigenlijk beheer of als 

nabegrazing wordt vaak toegepast op 

dijken. Schapenbegrazing vormt hierbij, 

vooral vanuit cultuurhistorische 

achtergrond, een vaak gebruikte 

beheersmaatregel. Schapen eten t.o.v. 

runderen en paarden meer kruiden en 

houtige gewassen (Grant et al., 1985).  

Een negatief punt is dat sterk verruigde 

gebieden met veel afgestorven 

plantenmateriaal minder geschikt zijn voor 

schapenbegrazing aangezien deze meer 

afhankelijk zijn van kwalitatief beter 

voedsel. Maaien met nabegrazing door 

schapen is daarom een betere optie, vooral 

op voedselrijkere dijktrajecten. Paarden of 

runderen kunnen ook een uitkomst bieden 

in verruigde gebieden. Deze grote grazers 

kunnen door hun minder selectieve 

graasgedrag faciliterend werken t.o.v. het 

schaap, door het veroorzaken van een kort 

gegraasde, eiwitrijke vegetatie. 

Inschakeling van dijktrajecten in een groter 

begrazingsblok met runderen en paarden is 

hierbij aan te raden.  

Bij schapen wordt net als bij runderen en 

paarden in het natuurbeheer meest gebruik 

gemaakt van primitievere, winterharde 

rassen zoals het Soay-schaap of de bij ons 

veel gebruikte heideschaaprassen. Dit zijn 

winterharde dieren die veel houtig materiaal 

opnemen (Van Vessem & Stieperaere, 

1989). Bij het dijkbeheer langs de Schelde 

worden Suffolks, Houtlanders of 

Mergellandschapen aangeraden.  

In nattere gebieden zijn schapen af te 

raden vanwege de verhoogde kans op 

leverbotinfectie en hoefproblemen. 

Begrazing met runderen en paarden is 

alleen aan te raden indien de dijkhellingen 

niet te steil zijn en bij voorkeur aansluiten 

bij binnen- of buitendijkse graslanden. Op 

steilere taluds met een hellingshoek 1:3 of 

steiler, ontstaat er vaak schade aan de 

grasmat door het kapot trappen van de 

zode. Runderbegrazing is daarom alleen aan 

te raden op dijken met een hellingshoek 

van maximaal 1:4. De wat zandige dijken 

zijn minder gevoelig voor deze vertrapping, 

die vooral optreedt op natte dijken.  

Begrazing schept ten opzichte van 

maaibeheer hogere kansen voor flora en 

fauna door de grotere variatie in 

vegetatiestructuur ten gevolge van het 

selectief graasgedrag. Naast macropatronen 

ontstaan onder schapenbegrazing vaak ook 

duidelijke micropatronen in graslanden met 

hoge en lage delen die verschillen in 

structuur en soortensamenstelling. In het 

groeiseizoen kan de grasproductie vaak niet 

bijgehouden worden waardoor hogere delen 

pas in het vroege voorjaar bij de eerste 

scheutvorming deels kort gegeten worden. 

Door hun behoefte aan relatief hoog 

kwalitatief voedsel zijn schapen vooral 

afhankelijk van de kortgrazige delen. Hier is 

de blad-stengelverhouding hoger en wordt 

langer een hoge voedselkwaliteit behouden 

door de relatief hoog kwalitatieve hergroei 

(Bakker, 1989). 

Schapen zijn ook belangrijke verbreiders 

van zaden net zoals andere grazers als rund 

en paard (Cosyns, 2004). Schapen kunnen 

zaden verbreiden via hun wol, uitwerpselen 

en hun hoeven (Poschlod, 1997, Poschlod et 

al., 1999). Talrijke karakteristieke 

graslandsoorten worden als dusdanig 

verspreid. De tijdsduur van het verblijf van 

zaden in de vacht kon oplopen tot 7 

maanden, waarbinnen grote afstanden 

kunnen worden afgelegd.  

Bij schapenbegrazing wordt op de dijken 

langs de Schelde vaak gebruik gemaakt van 

het ‘herder-met-kuddemodel’. Indien geen 

herder beschikbaar is, wordt een 

wisselweidesysteem met zomerbegrazing 

gebruikt (maart-april tot september-

oktober). Verplaatsbare rasters kunnen 

schaapskuddes onder leiding van een 

herder simuleren door het 

gecompartimenteerd gebied in verschillende 

cycli opeenvolgend in te scharen tot het 

kort afgegraasd is. Het ingeschaarde gebied 

moet voldoende groot zijn om de vegetatie 
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na kort afgrazen de tijd te geven om 

opnieuw te regenereren en tot bloei en 

zaadzetting te komen. Bij te korte cycli 

worden begrazingsresistente, dominante 

grassoorten sterk bevoordeeld ten nadele 

van kruiden.  

Het compartimentoppervlak wordt bepaald 

door de termijnen waarbinnen de schapen 

het compartiment kort kunnen grazen, 

namelijk 2-3 weken afhankelijk van de 

productie (Vandevoorde & Ysebaert, 2000). 

De cyclus tussen het opnieuw laten 

begrazen van een compartiment is 

afhankelijk van de vegetatie maar minimaal 

is deze 2-3 maanden. Als leidraad voor de 

begrazingsdichtheid kan 5-10 schapen per 

hectare gebruikt worden, rekening houdend 

met de optimale begrazingstermijn. Bij een 

te grote oppervlakte rijst het probleem dat 

de schapen zich beperken tot het afgrazen 

van de korte vegetatie en het selectief 

afvreten van kruiden. Ruigere stukken en 

minder smakelijke, taaie, dominante 

grassen blijven dan onaangeroerd liggen 

met verruiging tot gevolg (Maris, 1999). 

  

1.4.3.3.2 Besluit 

Als beheer wordt maaibeheer met afvoer 

van het maaisel, maaien en nabegrazing of 

een extensieve begrazing zonder bemesting 

aangeraden op de kruin en het landtalud 

van de dijken.  

Extensieve begrazing met schapen wordt 

best uitgevoerd onder leiding van een 

herder. Als alternatief kan een 

wisselweidesysteem gebruikt worden 

waarbij een goede opvolging van de 

gebruikte compartimentgrootte en 

wisseltijden noodzakelijk is. Bij ruigere, 

voedselrijke delen kan geopteerd worden 

om de schapenbegrazing vooraf te laten 

gaan door ofwel een éénmalig maaibeurt 

met afvoer ofwel te combineren begrazing 

met runderen en paarden (eventueel enkel 

in het winterhalfjaar). Extensieve begrazing 

met paarden en runderen vormt weinig 

problemen, zeker op flauw hellende taluds 

en meer zandige dijkconstructies. 

 

1.4.3.4 Weidevogelbeheer 

Om weidevogels te bevorderen zijn 

specifieke maatregelen nodig die niet altijd 

parallel lopen met botanisch beheer, maar 

er ook niet noodzakelijk mee in tegenspraak 

zijn (afhankelijk van het graslandtype 

waarnaar gestreefd wordt). Onderstaande 

beheersmaatregelen zijn gebaseerd op 

Beintema et al. (1995) en op de 

verschillende paketten binnen de 

beheersovereenkomst weidevogels 

(www.vlm.be). 

Bij het toepassen van de verschillende 

maatregelen is het van belang om van in 

het begin een goede mozaïekstructuur te 

voorzien (bijvoorbeeld tussen beweide en 

gemaaide percelen) en deze ook op lange 

termijn aan te houden. 

 

1.4.3.4.1 Algemene richtlijnen 

 

• het perceel uitsluitend als meerjarig 

grasland uitbaten omdat weidevogels elk 

jaar liefst naar dezelfde plaats terugkeren 

om te broeden 

• tussen 1 april en 15 juni (of latere 

maaidatum) het grasland niet rollen, 

slepen, beregenen, scheuren, frezen, 

herinzaaien of doorzaaien om te vermijden 

dat nesten en kuikens verpletterd worden 

door de machines 

• tussen 1 april en 15 juni (of latere 

maaidatum) het grasland niet bemesten en 

geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.  

• De waterhuishouding met inbegrip van het 

overstromingsregime van de bij het perceel 

horende vegetatie, noch rechtstreeks noch 

onrechtstreeks wijzigen door drainage, 

ontwatering, afwatering met het oog op de 

verdroging van het perceel en de bijhorende 

vegetatie 

• De bodem met inbegrip van het reliëf en 

het microreliëf (dit zijn kleine oneffenheden 

in het perceel) niet wijzigen 

 

1.4.3.4.2 Specifieke richtlijnen 

 

Pakket beweiden 

• het perceel tot 15 juni uitsluitend uitbaten 

als standweide 

• Tussen 1 april en 15 juni ten hoogste 2 

GVE runderen of paarden per hectare laten 

grazen 

 

Pakket maaien 

• de maaidatum verschuiven tot na 15 juni 

wat de weidevogels alle kansen geeft om 

rustig hun eieren uit te broeden en hun 

kuikens groot te brengen 

• Na de eerste maaibeurt naar keuze 

maaien of beweiden 

• Indien gemaaid wordt, het maaisel binnen 

de 15 dagen afvoeren 
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Omzetten van akkerland in meerjarig 

grasland en beweiden 

• voor 1 april van het eerste jaar van de 

beheerovereenkomst het perceel omzetten 

van akker in grasland en daarna uitsluitend 

als meerjarig grasland uitbaten omdat 

weidevogels elk jaar liefst naar dezelfde 

plaats terugkeren om te broeden.   

• Zie paragraaf 5.3.3 voor omvorming 

akker naar grasland 

 

Omzetten van akkerland in meerjarig 

grasland en maaien 

• voor 1 april van het eerste jaar van de 

beheerovereenkomst het perceel omzetten 

van akker in grasland en daarna uitsluitend 

als meerjarig grasland uitbaten omdat 

weidevogels elk jaar liefst naar dezelfde 

plaats terugkeren om te broeden 

• Zie paragraaf 5.3.3 voor omvorming 

akker naar grasland 

• De eerste maaibeurt uitstellen tot na 15 

juni 

• Het maaisel afvoeren binnen de vijftien 

dagen 

• Na de eerste maaibeurt mag het perceel 

naar keuze beweid of gemaaid worden 

 

Plaatsen van nestbeschermers of 

nestmarkeerders  

• toestaan dat een deskundige nesten 

zoekt, nestbeschermers of –markeerders 

plaatst en ze later weer wegneemt 

• de nestbeschermers of –markeerders 

laten staan 

 

Uit de beheersmaatregelen die in de 

pakketten worden voorgesteld komt het 

grote belang van de continuïteit van beheer 

naar voren. Dat is een gevolg van de 

plaatstrouw van broedkoppels. Het plots 

vervroegen van de maaidatum op een 

perceel kan daarom rampzalig zijn.  

Een tweede cruciale aspect is het invoeren 

van een mozaïekbeheer in het 

weidevogelgebied, waarbij intensief en 

minder intensief beheerde percelen elkaar 

afwisselen. Voor jongen, die foerageren op 

insecten in schralere, bloemrijke graslanden 

waar ze ook kunnen in vluchten, is dit veel 

kritischer dan voor volwassen dieren omdat 

ze minder mobiel zijn. Volwassen dieren 

(foerageren op bodemdieren zoals 

regenwormen) zijn mobiel genoeg om 

binnen het gebied de meest geschikte 

foerageerlocaties op te zoeken. Vaak zijn dit 

de iets intensiever beheerde 

landbouwgronden. 

Een derde kritische factor is de 

waterhuishouding. Aangepast 

landbouwbeheer kan slechts positieve 

gevolgen hebben voor weidevogels als aan 

de hydrologische randvoorwaarden 

(voldoende hoge grondwaterspiegel) 

voldaan is. 

 

Er dient opgemerkt dat de 

weidevogelpakketten sterk toegespitst zijn 

op een soort als grutto, die bijvoorbeeld 

gebaat is bij een late maaidatum. Andere 

weidevogels zoals kievit, prefereren kortere 

graslanden. In Nederland is al aangetoond 

dat deze soorten zelfs negatief beïnvloed 

worden door het weidevogelbeheer zoals 

hierboven beschreven (Willems et al., 

2004). Aangezien grutto vanuit de IHD een 

doelsoort is voor de Kalkense Meersen is 

bovenstaand weidevogelbeheer de beste 

keuze. Aandacht voor een mozaïekbeheer 

moet ook voldoende potenties creëren voor 

weidevogelsoorten die kortere graslanden 

verkiezen.  

 

Overgangsbeheer 

Wellicht zal er tot de effectieve realisatie 

van het wetland Kalkense Meersen een 

overgangsmaatregel noodzakelijk zijn om 

de huidige weidevogelwaardes te 

bestendigen. Hierbij is vooral een 

regelbaarheid van de waterpeilen in 

deelgebieden van belang om fasering 

mogelijk te maken. 



 Ecosysteemvisie Kalkense Meersen (Wetland) 35 

 

2 Ecosysteemvisie Kalkense 
Meersen sensu stricto (wetland) 

 

Studie t.b.v. aanleg overstromingsgebieden en natuurgebieden 

i.h.k.v. het SIGMAPLAN 

 

Piesschaert, F., Van Ryckegem, G., & Van den Bergh, E. 
 

 

 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de ecologische 

gebiedsvisie van de Kalkense Meersen 

sensu stricto (wetland). Ecologische 

potenties, beheers- en 

inrichtingsmaatregelen worden 

geformuleerd. Daarbij wordt beroep gedaan 

op een aantal gedetailleerde studies die 

reeds voor dit gebied gebeurd zijn:  

• Natuurinrichtingsschets (Proses, 2004) 

• Ontwerp-ecosysteemvisie (Degezelle et 

al., 2004) 

• Gebiedsvisie (Martens & Durinck, 2004) 

De studie kadert binnen de studie t.b.v. 

aanleg van overstromingsgebieden en 

natuurgebieden (bestek 16EI/05/31) 

i.h.k.v. het geactualiseerde Sigmaplan 

‘Veiligheid en Natuurlijkheid’ zoals 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 

22/07/2005 en waarin sprake van het 

Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) als 

uitgangspunt voor het bekomen van het 

gewenste veiligheidsniveau, het realiseren 

van de instandhoudingsdoelstellingen en als 

werkingsgebied voor flankerende 

maatregelen voor landbouw en 

plattelandsrecreatie.  

Conform het MWeA worden de Kalkense 

Meersen ingericht als wetland (Figuur 1-1).  

In het MWeA wordt als gewenste 

ontwikkeling voor de Kalkense Meersen een 

combinatie van weidevogelgebied 

(zilverschoon- en kamgrasgraslanden) en 

gevarieerd meersengebied (dotter- en 

vossestaartgraslanden afgewisseld met 

kleinere oppervlaktes eutroof water, 

rietland, grote zeggevegetaties en 

voedselrijke ruigten) vooropgesteld (Tabel 

1-1). 
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2.2 Sleutelfactoren en 
processen bij wetland-

ontwikkeling 

Wetlands in de brede zin omvatten zowel 

binnendijkse als buitendijkse gebieden (b.v. 

Mitch & Gosselink, 2000). In deze studie 

(en bij de omschrijving van de 

natuurfuncties in het MWeA) wordt een 

onderscheid gemaakt tussen estuariene 

natuur enerzijds en niet-estuariene natuur 

(wetlands in enge zin) anderzijds.  

Wetlands sensu stricto zijn vochtige tot 

natte gebieden waarin specifieke fysische 

en chemische processen de ontwikkeling 

van de vegetatie bepalen en daarmee 

samenhangend voor welke aangepaste 

fauna-gemeenschappen het gebied als 

habitat kan dienen. Kwaliteitsvolle wetlands 

zijn dus afhankelijk van een aantal 

sleutelfactoren en processen die hieronder 

kort overlopen worden.  

 

2.2.1 Hydrodynamiek 

De kwaliteit van wetlands is sterk 

afhankelijk van het oppervlakte- en 

grondwaterregime. De waterhuishouding is 

de belangrijkste factor in het sturen van de 

vegetatieontwikkeling. Afhankelijk van de 

grondwaterstanden, 

overstromingsfrequenties en –duur, kunnen 

verschillende wetland-types ontwikkelen, 

gestuurd door soortspecifieke toleranties 

voor droogte, overstromingen, etc. (Mitch & 

Gosselink, 2000).  

Voor de natuurpotenties van moeras- en 

grondwaterafhankelijke natuurtypes zijn 

sterke en onnatuurlijke 

grondwaterfluctuaties ongunstig. De 

waterpeilen moeten een natuurlijk verloop 

kennen, met lagere standen in de zomer en 

hogere in de winter en het voorjaar. In 

vochtige graslanden moeten de grond- en 

oppervlaktewaterpeilen van het vroege 

voorjaar langer aangehouden worden dan in 

de huidige landbouwpraktijk. Hierdoor 

kunnen ook meer plas-dras situaties 

ontstaan. Moerassen komen niet of zeer 

zelden droog te liggen gedurende de 

zomermaanden (of slechts over kleine 

oppervlaktes). Ook voor de ontwikkeling 

van alluviale broekbossen zijn 

hydrodynamische parameters, zoals 

gemiddeld grondwaterpeil en laagste 

grondwaterstand belangrijk (De Becker et 

al., 2004). Hoewel wetlands per definitie 

nat zijn, is drainage van het gebied een 

belangrijk aandachtspunt. Als regen-, 

overstromings- of kwelwater niet tijdig 

afgevoerd en/of vervangen worden, kan dit 

tot verzuring en eutrofiëring van het 

systeem leiden. 

 

2.2.2 Hydrochemie 

Een tweede determinerende factor voor de 

ontwikkeling van wetlands is de chemische 

samenstelling van het grondwater. 

Mineraalrijkdom en nutriëntengehaltes van 

het grondwater spelen een determinerende 

rol in de ontwikkeling van verschillende 

vegetatietypes. Bij overstromingen zal ook 

de kwaliteit van het oppervlaktewater van 

groot belang zijn (aanrijkingen met 

nutriënten, contaminaties, …). 

 

2.2.3 Bodem 

Naast de effecten van vernatting is bij de 

omvorming van landbouwgebied naar een 

natuurontwikkelingsgebied de 

voedselrijkdom van de huidige percelen 

belangrijk bij het streven naar een gewenst 

natuurtype. Op kleibodems zijn vooral de 

fosfaat- en nitraatgehalten de belangrijkste 

beperkende factoren voor 

natuurontwikkeling. Een hoog gehalte van N 

en P zorgt voor een verhoogde 

biomassaproductie en een daling van de 

soortenrijkdom (b.v. Oomes & Altena, 

1987). Beheer is dan ook vaak gericht op 

verschraling (Bakker, 1989).  

In veenrijke gebieden waar de 

grondwatertafel te laag wordt gehouden 

(bijvoorbeeld voor bos- of 

landbouwdoeleinden) kan het veen 

beginnen te mineraliseren. Dat leidt tot een 

enorme voedselrijkdom en verruiging van 

de vegetatie, een proces dat vaak 

onomkeerbaar is, ook na herstel van de 

waterhuishouding. 

 

2.2.4 Connectiviteit 

De pool van propagules afkomstig van 

nabijgelegen percelen of gebieden is zeer 

belangrijk voor de ontwikkeling van de 

vegetatie (Bakker, 1989). Vaak is de 

zaadbank van typische graslandsoorten niet 

langdurig persistent en is zaadverbreiding 

vanuit nabijgelegen gebieden de enig 
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natuurlijke piste om typische soorten terug 

te krijgen in een gebied. De beheerder kan 

hierin al dan niet bewust een belangrijke rol 

in spelen (De Becker, 2004). Om de 

mogelijke potenties voor botanisch 

waardevolle vegetatietypes te onderzoeken 

is het dan ook van belang dat er een beeld 

gevormd wordt van de ruimtelijke spreiding 

van kenmerkende soorten van de 

belangrijkste natuurtypen in de polder.  

Deelgebieden of percelen met hoge 

abundantie van kenmerkende soorten van 

een bepaald natuurtype vertonen de 

hoogste potenties om dat natuurtype te 

ontwikkelen.  

Ook de kolonisatie door fauna-elementen 

zal in belangrijke mate afhangen van de 

aanwezigheid van naburige populaties, 

zeker voor soorten met beperkte mobiliteit. 

 

2.2.5 Beheer 

Conventioneel wordt de natuurlijke 

successie van natte graslanden en 

laagveenmoerassen beschreven als een 

reeks die evolueert naar een bosvegetatie 

(verlanding en verbossing). Deze successie 

kan omschreven worden als autogeen 

(veranderingen in gemeenschappen 

gestuurd door biota) of allogeen 

(veranderingen als respons op externe 

abiotische condities zoals hydrologische 

veranderingen, klimaat of menselijke 

ingrepen) (Odum, 1971; Whittaker, 1967). 

Vermoedelijk zijn beide processen actief in 

het beïnvloeden (b.v. versnellen of 

vertragen) van de successiereeks, maar 

antropogene effecten zijn zonder twijfel 

belangrijk in de kleine wetlands omgeven 

door intensieve bos- en landbouwpraktijk. 

Hoewel de successie in moerasgebieden 

soms teruggeschroefd wordt door extreme 

gebeurtenissen zoals stormen met 

bijhorende overstromingen en windval, zal 

ze op relatief korte termijn resulteren in een 

bosclimaxvegetatie. Extensief tot intensief 

beheer is dan ook nodig op die plaatsen 

waar ruigtes, moerassen en natte 

graslanden beoogd worden (zie bijvoorbeeld 

Vandenbussche et al. 2002). Fauna-

elementen (muskusrat, bever) kunnen ook 

een belangrijke rol spelen in het sturen van 

autogene successieprocessen door op te 

treden als ecosysteem ingenieurs. 

Weidevogelbeheer en botanisch beheer 

lopen niet altijd parallel. Terwijl botanisch 

beheer vrijwel steeds gericht is op het 

verschralen van de bodem, ondervinden 

weidevogels weinig hinder van lichte 

bemesting. De biomassa aan bodemdieren 

en dus het voedselaanbod voor volwassen 

weidevogels zou er op armere gronden zelfs 

groter kunnen door worden. Een goede 

afstemming tussen de weidevogel- en 

botanische doestellingen is dus van groot 

belang. 

 

2.2.6 Historisch landgebruik 

Het historisch landgebruik is in belangrijke 

mate bepalend voor de actuele toestand en 

de ontwikkelingspotenties van een gebied.  
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2.3 Studiegebied 

2.3.1 Afbakening 

 

Het gebied van de Kalkense Meersen is 

606ha groot en ligt op het grondgebied van 

de gemeentes Wetteren, Laarne (Kalken), 

Wichelen (Schellebelle) en Berlare 

(Overmere, Uitbergen). Het wordt begrensd 

door de hoger gelegen (+5m TAW) 

dorpskernen van Overschelde, Heesvelde, 

Kalken, Overmere en Uitbergen en in het 

Zuiden door de Zeeschelde. In het 

noordoosten sluiten de Kalkense Meersen 

aan op het Berlare Broek, een relatief 

uitgestrekt laagveengebied. Tussen het 

studiegebied en het aangrenzende MWeA-

gebied Wijmeers ligt tegen de Schelde nog 

een kleine woonkern (“Aard”). De Kalkense 

Meersen zijn een aaneenschakeling van 

voornamelijk graslanden met de 

Kastermeersen, Broekmeers, Molenmeers, 

Scherenmeersen, Langendonk en Springels 

als voornaamste toponiemen (Figuur 2-2). 

 

2.3.2 Abiotische beschrijving 
studiegebied 

 

2.3.2.1 Geologie en bodem 

2.3.2.2 Geologie 

 

Het visiegebied is gelegen in de laagvlakte 

van “De Vlaamse Vallei”. Deze geografische 

regio is ontstaan als glaciale erosievallei die 

zich in het tertaire substraat heeft 

uitgeschuurd (Goossens, 1984). Tijdens de 

laatste ijstijd werd het landschap bedekt 

met eolische sedimenten waardoor de 

ondergrond bestaat uit een (quartair) 

voornamelijk zandig, dik dek. Vanaf het 

einde van het Atlanticum in het Holoceen 

werden de gebieden in de Scheldevlakte 

door overstromingen geleidelijk aan 

opgevuld met voornamelijk alluviale 

kleisedimenten. Op deze manier ontstonden 

de huidige alluviale gebieden langs de 

Schelde. Lokaal zijn pleistocene 

opduikingen (zandverstuivingen) terug te 

vinden (Springels, Assels en de net buiten 

het studiegebied gelegen woonkern Aard) 

 

2.3.2.3 Bodem 

De Kalkense Meersen bestaan voornamelijk 

uit kleiige komgronden (natte klei en natte 

zware klei), ontstaan door overstromingen 

vanuit de rivier (Figuur 2-2). Het zwaarste 

sediment wordt langs de oevers afgezet, 

waardoor zandige oeverwallen ontstaan. 

Het lichtere sediment bezinkt pas verder 

van de rivier in de komgronden. Duidelijke 

oeverwallen zijn in het gebied echter niet 

aanwezig. Ter hoogte van Springels, 

Langdonk en in minder mate Kastermeersen 

komen zandige opduikingen voor. De 

bodems bestaan hier uit zandleem of lemig 

zand, al dan niet op een zandig substraat. 

Ook de kleibodems in de omgeving van 

Langdonk rusten op een zandig substraat.  

Langs de pleistocene valleirand komt 

frequent veensubstraat voor onder de klei. 

De veenlaag beperkt zich meestal tot 0,2 

tot 0,5 m dikte, soms gaat het ook enkel 

over een bijmenging van veen bij klei. De 

bovenkant van de veenlaag bevindt zich 

tussen 0,5 en 1,7 m diep. Dit gaf ook 

aanleiding tot turfwinningen. Het open 

water in de Scherenmeersen is daar een 

gevolg van. 

Vrijwel alle gronden zijn profielloos en 

onvoldoende tot zeer slecht gedraineerd. 

De oude schelde-arm werd grotendeels 

gedempt en heeft dus de code antropogeen 

op de bodemkaart. 
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Figuur 2-1 Belangrijkste toponiemen in het studiegebied 

 

 

Figuur 2-2. Vereenvoudigde bodemkaart van de Kalkense Meersen. 
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2.3.2.4 Reliëf 

De Vlaamse vallei, waartoe het gehele 

studiegebied behoort, is over het algemeen 

een vrij vlak gebied. Het zandgebied buiten 

de alluviale zones is zeer vlak met een 

hoogte van 5 tot 7m TAW.De alluviale 

vlakte van de Kalkense meersen is ook vlak, 

maar ligt wat lager (3 tot 5 m TAW). De 

rand van de vallei, tussen Broekmeers en 

Belham bevindt zich duidelijk lager dan de 

rest van het gebied (2,5 tot 3,5 m TAW), 

wat een argument is om aan te nemen dat 

dit een fossiele meander is. De hoogst 

gelegen zones vallen samen met de 

pleistocene zandverstuivingen (bv. de 

bebouwing van Aard).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-3. Hoogteligging Kalkense Meersen (bron: Digitaal hoogtemodel Vlaanderen (GIS-Vlaanderen) . 



 Ecosysteemvisie Kalkense Meersen (Wetland) 41 

 

Figuur 2-4 Belangrijkste waterlopen in en rond de Kalkense Meersen 

 

2.3.2.5 Hydrografie - hydrologie 

 

2.3.2.5.1 Hydrografie 

 

De waterafvoer in het stroomgebied wordt 

bewerkstelligd door gravitaire afvoer tijdens 

laagtij enerzijds en door het periodisch 

gebruik van het pompgemaal op de 

Kalkenvaart tijdens hoogtij of periodes met 

hoge neerslag anderzijds. Gravitaire afvoer 

is mogelijk ter hoogte van het pompgemaal 

en op de oostelijke tak van de Oude 

Schelde. Deze laatste wordt manueel 

bijgeregeld en opengezet indien veel 

neerslag wordt verwacht. Het pompgemaal 

is er destijds geplaatst voor het ontwateren 

van de landbouwgebieden en om 

wateroverlast in de omliggende gemeenten 

te vermijden. Hierdoor werden enerzijds 

meer gronden geschikt voor landbouw. 

Anderzijds wordt bij hevige regenval de 

afstroming van de Kalkenvaart naar de 

Schelde verzekerd. 

De belangrijkste drainerende sloten in het 

gebied zijn de Oude Schelde/Sloot, 

Kalkenvaart, Oostersesloot en Driesesloot. 

 

Kastermeerssloot stroomt het 

studiegebied in het westen binnen en watert 

af in de westelijke tak van de Oude 

Schelde. De sloot watert de deelgemeente 

Overschelde af en het effluent van de RWZI 

Overschelde.  

 

De Oude Schelde (Figuur 2-36) is 

opgesplitst in twee delen door de 

Kalkenvaart (verder de westelijke en 

oostelijke Oude Schelde genoemd). De 

westelijke Oude Schelde zorgt voor de 

afwatering van het westelijk deel van de 

Kalkense meersen, van Laarne en van een 

aantal kleinere woonkernen en kan op haar 

beurt opgesplitst worden in drie delen:  

• een westelijke tak die loopt van de 

Schelde tot aan de Sloot, waarmee ze 

via een duiker in verbinding staat. Dit 

deel ontvangt het water uit de 

Kastermeerssloot en loost via de Sloot 

op de Kalkenvaart. De sluis rechtstreeks 

naar de Schelde is niet langer 

functioneel. Bij hoogtij lekt via de 

terugslagkleppen Scheldewater in het 

gebied. 

• Een moerassig middengedeelte 

(uitstulping naar het zuiden) dat aan 

weerszijden werd afgedamd en dus geen 

rechtstreekse afwatering heeft.  
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• Een oostelijke tak die loost op de 

Kalkenvaart en die eigenlijk het 

verlengde vormt van de Sloot. De 

grootste zijbeken van de Sloot (buiten 

het studiegebied gelegen) zijn de 

Maanbeek en de Liefkenshoekgracht. Op 

de Sloot en haar zijbeken bevinden zich 

een aantal industriële lozingspunten. 

Ook de rioleringen van de 

deelgemeenten Laarne en Kalken 

worden, via de collector en de 

waterzuivering gelegen aan de 

industriezone, afgeleid naar de Oude 

Schelde. Er zitten verschillende 

overstorten op. De Sloot is dan ook een 

belangrijk knelpunt naar waterkwaliteit 

toe. 

 

 

Figuur 2-5 Oude sluiscomplex aan de monding van de 

Westelijke tak van de Oude Schelde 

 

Figuur 2-6 Zicht op de Westelijke tak van de Oude 

Schelde. Links liggen de Kastermeersen. 

 

Figuur 2-7 Monding van de Kastermeerssloot in de Oude 

Schelde 

 

 

Figuur 2-8 Zicht op de Sloot ter hoogte van de plaats 

waar het middengedeelte van de Oude Schelde werd 

afgedamd (kleine doodlopende inham op de foto). 

De oostelijke Oude Schelde vormt het 

verlengde van de Driesesloot, die naast het 

water van haar eigen stroomgebied ook dat 

van de Bellebeek en de Sompelbeek 

ontvangt. De gravitaire lozingspunten op de 

Schelde ter hoogte van de monding van 

Drieseloot, Bellebeek en Sompelbeek zijn 

niet langer functioneel. Alle afwatering gaat 

via de artificiële Steenbeek naar de 

Kalkenvaart.  

 

De Kalkenvaart is een kunstmatig 

gegraven vaart die dwars door de Kalkense 

Meersen loopt. De Kalkenvaart is 

tegenwoordig een onbevaarbare waterloop 

van de eerste categorie die ter hoogte van 

Schellebelle uitmondt in de Schelde. De 

Kalkenvaart zorgt niet alleen voor de 

afwatering van de Kalkense Meersen, maar 

ook voor die van de gemeente Laarne en 

het hele gebied tussen de meersen en de 

E17. De belangrijkste zijbeken zijn de 

Sloot, Oostersesloot en ’S 

Gravenbrielbeek (i.e. stroomopwaarts 
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benoemd als Stroom, Wintersakkerbeek en 

Moortelbeek). Verder stroomopwaarts 

(buiten de Kalkense Meersen) gaat de 

Kalkenvaart over in de Steenbeek. 

De belangrijkste 

waterbeheersingsinfrastructuur in het 

stroomgebied van de Kalkenvaart is het 

pompgemaal aan de monding. Het werd in 

gebruik genomen in 1978 en bevindt zich 

op een hoogte van 3,26 mTAW. Het heeft 

vier pompen, twee kleine met een capaciteit 

van 4800 m3/u en 2 grote met een 

capaciteit van 10200 m3/u. Verder zijn er 2 

valdeuren aanwezig en zijn er kleppen in 

het pomphuis voorzien. De pompen kunnen 

handmatig of automatisch in werking 

worden gesteld, waarbij elke pomp 

afzonderlijk kan gestart worden. Bij 

laagwater kan het water van de Kalkenvaart 

gravitair afgevoerd worden naar de 

Schelde. Sinds eind 2004 worden de 

waterpeilen opgevolgd via het ABBA-

systeem (Econnection, 2004). Bij hoogwater 

wordt instroom verhinderd door de 

valdeuren die zich automatisch sluiten. De 

kleppen beschermen de pompen tegen het 

binnenlopen van water. Een aanslagpeil 

hoger dan 3.10 m TAW zou problemen 

veroorzaken voor de sanitaire afwatering en 

de afwatering van de garage van de 

dienstwoning van de pompwachter. De 

pompvloer bevindt zich op 3.30m TAW en 

de pompen werken niet meer vanaf 3.60m 

TAW. De afspraken (anno 2007) zijn een 

gemiddeld zomerpeil van 2.90m TAW en 

een winterpeil van 2.80m TAW (+/- 5 cm 

aan- afslagpeil). Het is onduidelijk wanneer 

de winterperiode eindigt of de zomer start. 

De exploitatie van het pompgemaal werd 

aan de Polder van Belham toevertrouwd. 

Het bestuur van de polder heeft een 

polderwachter aangesteld die het 

pompgemaal feitelijk bedient.  

De Kalkenvaart behoort tot de kunstmatige 

waterlopen die voornamelijk gegraven 

worden in streken waar gravitaire 

afwatering bemoeilijkt wordt door de 

geringe reliëfverschillen. In Vlaanderen is 

dit voornamelijk in alluvia van grote 

rivieren, in de Vlaamse vallei, de kust en de 

Scheldepolders. De belangrijkste 

eigenschap van waterlopen in deze 

gebieden is het zeer lage verval, waardoor 

het water zeer traag stroomt of zelfs stil 

staat. Om toch enige afwatering te hebben, 

wordt in deze waterlopen de afvoer 

antropogeen geregeld via sluizen en 

pompgemalen.  

 

De Oostersesloot is een relatief kleine 

beek. Ze heeft slechts 1 korte zijbeek, de 

Vingelinkbeek. De Oostersesloot is gelegen 

ten oosten van Kalkendorp. Ze ontvangt de 

afvoer van enkele grachten gelegen langs 

niet gerioleerde straten. Ter hoogte van de 

Uitbergsestraat bevindt zich een belangrijk 

overstort op de Oostersesloot dat voor een 

aanzienlijke hoeveelheid vervuild water 

zorgt.  

 

De Driesesloot ligt ten oosten van de 

Kalkenvaart. De belangrijkste zijbeek 

(buiten het studiegebied) is de 

Bontinkstraatbeek. Verder is er een kleine 

aftakking die terug in de Driesesloot 

terechtkomt en die aangeduid wordt als de 

Loopsloot. Via de Steenbeek watert de 

Driesesloot af naar de Kalkenvaart 

 

De Bellebeek watert via de Zijp en 

Steenbeek af naar de Kalkenvaart. Ze staat 

ook op minstens twee locaties in verbinding 

met de Driesesloot. De sluis die zich aan de 

monding in de Schelde bevindt, is niet 

langer functioneel waardoor geen gravitaire 

afstroming op de Schelde mogelijk is.  

 

De Sompelbeek loopt door de Wijmeers, 

maar staat in rechtstreekse verbinding met 

de Bellebeek via een artificiële gracht. Aan 

de monding bevond zich vroeger een sluis 

naar de Schelde, maar deze functioneert 

niet meer. Er is dus geen rechtstreekse 

verbinding met de Schelde. Hierdoor watert 

het gebied van de Sompelbeek, via de 

Bellebeek, eveneens af naar de 

Kalkenvaart.  

 

 

2.3.2.5.2 Grond- en 

oppervlaktewatermeetnet 

 

In het kader van de ontwerp-

ecosysteemvisie (Degezelle et al., 2004) 

werd een meetnet uitgebouwd. De positie 

van peilbuizen en peillatten staat 

weergegeven in  

Figuur 2-10. In de Molenmeers zijn grofweg 

twee raaien uitgezet: één van de valleirand 

naar de komgrond en één binnen de 

komgrond naar de Kalkense vaart. Er is ook 

een koppel geplaatst aan de rand van de 

komgrond (nabij een oud huisvuilstort) en 
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een ondiepe peilbuis in de omgeving van de 

zoutfabriek (buiten de komgrond). Op de 

Oostersesloot en de Kalkense vaart is 

telkens een peillat aanwezig.  

In de Belham zijn peilbuizen geplaatst op 

één raai, aan beide zijden van de Bellebeek. 

Op de Driesesloot en de Bellebeek is telkens 

een peillat aanwezig. 

De peilbuizen aan de Oude Schelde 

bevinden zich in een raai van de donk 

(Springels) naar de Oude Schelde toe. 

De peilbuizen en peillatten zijn 2 maal per 

maand (telkens de 15de en de 30ste) 

opgemeten tussen 14 mei 2002 en 15 mei 

2003 en dienden als input voor het 

ontwikkelen van een regionaal 

grondwatermodel van de Kalkense meersen 

en omgeving (Degezelle et al., 2004). 

Er dient uitdrukkelijk op gewezen dat de 

meetperiode (voorjaar 2002- voorjaar 

2003) een zeer natte winter (met overal in 

Vlaanderen overstromingen) en een droog 

voorjaar in 2003 omvat (Figuur 2-9). De 

grondwaterdynamiek en absolute getallen 

over gemiddelde waterstanden moeten dan 

ook in dit kader bekeken worden. 
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Figuur 2-9 Maandelijkse neerslaghoeveelheid in het 

meetstation te Eeklo als illustratie van de zeer natte 

winter gevolgd door een droog voorjaar. Meetperiode 

Kalkense Meersen staat weergegeven in lichtblauwe 

zone. 

 

  

Figuur 2-10. Positie van piëzometers en peillatten in de Kalkense Meersen.  

 

2.3.2.5.3 Algemene systeemwerking 

Uit de modelberekeningen en metingen 

blijkt dat de waterhuishouding in de 

Kalkense Meersen sterk gestuurd wordt 

door de oppervlaktewaterpeilen. Hoge 

peilen in de grachten zorgen voor hoge 

peilen in het grondwater, en lage peilen in 
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de grachten voor lage in het grondwater 

(Figuur 2-11) (door de zware kleigronden 

kunnen er wel redelijk grote verschillen zijn 

tussen het absolute niveau van 

oppervlakte- en grondwater). Dit treedt 

relatief onafhankelijk van het 

neerslagregime op. Dit is een belangrijke 

vaststelling die de beheerders toelaat het 

gebied gezoneerd in te richten in functie 

van de na te streven natuurdoelen. 

Stuwpeilen kunnen gewijzigd worden in 

deelzones van de polder zonder veel 

nevenwerking in andere delen van de 

polder.  
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Figuur 2-11 Stijghoogte voor de peilbuizen van de raai 

te Belham ten opzichte van het peil van de Driesesloot 

(blauwe lijn). 

 

De meeste waterlopen werken het gehele 

jaar door drainerend op het grondwater en 

ze hebben een redelijk stabiel peil 

(fluctuatie rond 30 cm). Bij de Oosterse 

sloot en de Oude Schelde is de fluctuatie 

wat groter (60 cm voor eerste, voor de 

andere mogelijk nog meer, maar valt droog 

in de zomer). 

Geringe fluctuaties in het grondwaterpeil  

zijn vooral terug te vinden in peilbuizen 

langs waterlopen en plassen en aan de rand 

van de vallei. De sterkste fluctuaties (meer 

dan 90 cm) zijn aan te treffen langs de 

Oude Schelde en buiten het valleigebied. In 

deze zones zijn ook de laagste 

grondwaterstanden in de zomer 

aangetroffen. De meeste peilbuizen in de 

komgronden kennen een intermediaire 

fluctuatie. 

 

Voor de meeste peilbuizen is er duidelijk 

sprake van een ‘natte’ en ‘droge’ periode in 

winter respectievelijk zomer. De droge 

periode liep van half mei tot half oktober in 

2002 en van half maart tot half mei in 

2003. De natte periode viel dus tussen half 

oktober en half maart. De droge periode in 

het voorjaar van 2003 was de voorbode van 

een uitzonderlijk droog jaar (Figuur 2-9). 

Normaal start de droge periode (‘zomer’) in 

valleigebieden pas vanaf mei.  

Het voorjaar van 2002 was overigens ook 

droger dan gemiddeld, maar de zomer was 

heel nat, waardoor lage grondwaterstanden 

opgemeten werden in het voorjaar.  

Vermoedelijk is het bijzonder droge 

karakter van de eerste jaarhelft van 2003 

verantwoordelijk voor de scherpe 

tegenstelling tussen zomer- en 

wintergrondwaterpeil. Dit wordt bevestigd 

door peilmetingen uit andere valleigebieden 

in Vlaanderen van dezelfde periode. 

Het droogste moment van de meetreeks 

valt doorgaans eind juli 2002. De droge 

periode valt vroeg op het seizoen door de 

natte zomer: in andere gebieden bevindt 

het grondwater zich voor gemiddelde jaren 

het laagst eind augustus-begin september. 

De hoogste peilen doen zich voor eind 

december 2002 -begin januari 2003 door de 

hevige neerslag op dat moment.  

 

De zones waar de grondwaterstand in de 

zomer het diepst wegzakt (tot meer dan 1 

m onder maaiveld) bevinden zich zoals te 

verwachten voornamelijk buiten de alluviale 

zone, op de donken en valleiranden. De 

Oude Schelde (Springels) is een andere 

zone met een lage zomergrondwaterstand.  

De zones met de hoogste gemiddelde 

grondwaterstand in de zomer (tot ongeveer 

0,4  m onder maaiveld) zijn terug te vinden 

in de Molenmeers. Belham kent een 

gematigde laagste grondwaterstand (in het 

centrum van de vallei). 

De wintersituatie geeft een ander beeld. Bij 

piekpeilen staat het grondwater bij het 

merendeel van de peilbuizen boven het 

maaiveld. De gemiddelde 

wintergrondwaterstand ligt echter voor het 

grootste deel van het gebied 0 tot 0,4 m 
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onder het maaiveld. De komgronden van de 

Oude Schelde en Belham zijn niet 

ondergelopen in winter 2002-2003. Voor de 

zones buiten de komgronden komt het peil 

niet hoger dan 0,5 m onder het maaiveld.  

 

 

Chemisch gezien kent het gebied een 

relatief gevoelig evenwicht tussen ionenrijke 

en ionenarme watertypes. De meeste 

grondwatermonsters en bijna alle monsters 

van oppervlaktewater lijken een 

intermediaire positie in te nemen tussen 

echt aangerijkt water en ionenarm water. 

Dit laatste type wordt sterk beïnvloed door 

regenwater. Het aangerijkt watertype lijkt 

overeen te komen met de kwelgebieden. Er 

treedt dus kwelwater in het gebied uit, dat 

relatief snel gemengd en verdund wordt 

met regenwater. Actueel treedt het 

kwelwater vooral uit aan de oostrand van 

de Kalkense meersen (zone Scherenmeers 

– Belham; Figuur 2-21). Bij voorstellen voor 

peilwijzigingen dient rekening gehouden te 

worden met dit delicate evenwicht tussen 

uittredende kwel, menging en afvoer van 

regenwater. 

Het grootste knelpunt om de potenties van 

het gebied te maximaliseren is de sterk 

wisselende waterstand. ’s Winters staan de 

meeste zones plasdras, maar ’s zomers zakt 

het grondwaterpeil diep weg.  

 

 

2.3.2.5.4 Grondwaterdynamiek en –

chemie per deelgebied 

Molenmeers 

De hydrologische studie toont dat de diepte 

van het grondwater onder maaiveld 

toeneemt van de valleirand naar de 

komgrond. De verschillen blijven echter 

beperkt tot zo’n 25 cm. De stroomrichting 

verloopt algemeen van de rand naar de 

komgrond en in de komgrond naar de 

Oosterse sloot en de Kalkense vaart. Ook in 

waterkwaliteit is er een duidelijke zonering 

zichtbaar binnen deze raai. De watertypes 

aan de rand van de vallei zijn iets meer 

aangerijkt dan in het centrum. Dit patroon 

is ook waar te nemen in de geleidbaarheid. 

Bij het koppel aan de rand van de 

komgrond is een lichte kweldruk gemeten. 

Het grondwater staat hier ongeveer 

jaarrond 20 cm onder maaiveld; in de 

winter komt het terrein net onder water. 

Het koppel heeft een middelmatige 

geleidbaarheid (360 µS/cm), maar is 

aangerijkt met sulfaat, natrium en calcium. 

Mogelijke oorzaken zijn de aanwezigheid 

van een oud stort op het aangrenzende 

perceel of vroeger landbouwkundig gebruik.  

De diepte van de grondwatertafel van de 

peilbuizen in de komgrond van Molenmeers 

bedraagt gemiddeld 10 tot 60 cm onder 

maaiveld in de zomerperiode. Vanaf eind 

oktober stijgt het grondwater in dit deel van 

de raai tot boven het maaiveld.  

 

Op twee plaatsen vinden we afwijkende 

metingen. Peilbuis KAMP009X ligt op de 

valleirand en dat blijkt duidelijk uit het 

peilverloop. De grondwaterstand is hier het 

laagst (1,2 m onder maaiveld in de zomer). 

In deze peilbuis treedt ook een snellere en 

sterkere reactie op regenbuien op. Sterke 

aanrijking met natrium (560 mg/l), chloride 

(550 mg/l), sulfaat (430 mg/l) en 

bicarbonaat (750 mg/l) is hier gemeten ten 

gevolge van de zoutfabriek (die inmidddels 

gesloten is). 

De peilbuis langs de Kalkense vaart 

(KAMP015X) is nog veel extremer 

aangerijkt met magnesium (750 mg/l) en 

sulfaat (700 mg/l). De oorzaak is hier 

wellicht te zoeken in depositie van 

ruimingsslib vanuit de Kalkense vaart. Deze 

peilbuis bevindt zich op de dijk van de 

Kalkense vaart, die ruim een halve meter 

boven het maaiveld van de komgrond ligt. 

Het grondwaterpeil (gemiddeld 1.15 m 

onder maaiveld in de droge periode) ligt 

hierdoor zeer diep onder het maaiveld 

vergeleken met de andere peilbuizen. 

Eventueel pyriet in het slib kan onder deze 

zuurstofrijke omstandigheden oxideren naar 

sulfaat (Lucassen 2004). 

 

 

Belham 

Volgens Degezelle et al. (2004) ligt het 

grondwaterpeil in deze zone in de zomer 

ongeveer 30 cm boven het peil van de 

Bellebeek en in de winter zelfs 90 cm. De 

aanwezigheid van zware kleigronden zou dit 

grote peilverschil tussen grond- en 

oppervlaktewater mogelijk maken. Het is 

ons echter niet duidelijk hoe de afwatering 

van Bellebeek naar de Kalkenvaart kan 

gebeuren als het oppervlaktewaterpeil 20 

tot 40 cm lager ligt dan dat van de 

Kalkenvaart (Figuur 2-12). Ofwel werd de 

peilschaal verkeerd ingemeten ofwel was er 
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op dat moment nog rechtstreekse 

afwatering van de Bellebeek op de Schelde 

(onwaarschijnlijk gezien de huidige 

toestand van de sluis). 

 

 

Figuur 2-12 Verloop van de oppervlaktewaterpeilen in de belangrijkste beken van de Kalkense Meersen. Het niveau van de 

Bellebeek zou jaarrond 20 tot 40 cm onder het niveau van de Kalkenvaart liggen, wat zeer onwaarschijnlijk is aangezien 

alle afwatering momenteel via de Kalkenvaart gebeurt. 

 

 

De peilbuis aan de rand van de komgrond 

(KAMP019) heeft jaarrond de hoogste 

grondwaterstand ten opzichte van het 

maaiveld (30 cm onder maaiveld in zomer, 

0 cm in winter). De peilbuizen ten 

zuidoosten van de Bellebeek hebben een 

gemiddelde zomergrondwaterstand van 50 

cm onder maaiveld. Door de iets hogere 

ligging van de zone tussen de Bellebeek en 

de Driesesloot, is het hier wat droger (70 

cm onder maaiveld in de zomer).  

Op vlak van de waterkwaliteit is het gebied 

vergelijkbaar met de Molenmeers. 

Kwelwatertypen bevinden zich eerder aan 

de rand, terwijl in het centrum vermenging 

optreedt. Er komen zelfs enkele ionenarme 

watertypes voor die neigen naar 

regenwatersamenstelling, vermoedelijk te 

wijten aan stagnatie van regenwater. 

Algemeen kan gesteld worden dat ook dit 

gebied in grote mate bepaald wordt door de 

drainagepeilen van het 

oppervlaktewaterstelsel. Analoge potenties 

als in de Molenmeers zijn hier aanwezig. De 

kleibodem domineert het gebied iets meer, 

zodat andere natuurtypes zouden kunnen 

verwacht worden dan in de eerder venige 

Molenmeers. 

 

 

Oude Schelde 

Algemeen ligt de gemiddelde 

zomergrondwaterstand voor de drie 

peilbuizen zeer laag (1,2 tot 1,4 m onder 

maaiveld). De peilbuizen bevinden zich in 

een kleiige zone aan de rand van een 

zandige opduiking. Het terrein ligt ongeveer 

een meter hoger dan het gemiddelde niveau 

van de Molenmeers. Hierdoor ontstaan 

relatief droge situaties met regenwater dat 

snel infiltreert naar de diepere waterlagen. 

Dit uit zich ook in de ionenarmere 

watertypes die aangetroffen worden. 

Het waterpeil in de Oude Schelde wordt aan 

beide kanten kunstmatig opgestuwd. Het 

peil ligt doorheen het jaar 0,5 tot 1 m hoger 

dan het peil van de Kalkense vaart. Het 

oppervlaktewaterpeil blijft hierdoor lang 

hoog en de sloten werken zelden (bij 

piekpeilen in de winter) of nooit drainerend 

op het grondwater. Het opstuwen van de 

Oude Schelde heeft slechts lokaal invloed 

op het grondwaterpeil. Vermoedelijk wordt 

het drainagepeil in dit gebied vooral 

beïnvloed door de veel lagere peilen in de 

noordelijke Broekmeers. 
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2.3.2.5.5 Kwaliteit oppervlaktewater 

 

BBI (Belgisch Biotische Index) 

 

In Tabel 2-1 zijn de gegevens van de VMM-

meetpunten weergegeven (tot 2005). De 

kwaliteit van de Kalkense vaart is matig tot 

goed en ter hoogte van het pompgemaal 

sinds 97 steeds goed. De Sloot heeft een 

matige kwaliteit ter hoogte van haar 

monding in de Kalkenvaart de Oude 

Schelde, maar meer stroomopwaarts net 

buiten het studiegebied is de kwaliteit zeer 

slecht tot matig. De kwaliteit van de Oude 

Schelde, die afwatert via de Sloot was 

vroeger zeer slecht tot slecht en in de 

meest recente metingen matig. 

De kwaliteit van de Zijp, de artificiële 

verbinding tussen Bellebeek en Oude 

Schelde/Driesesloot, is systematisch goed. 

De Driesesloot zelf heeft maar een matige 

kwaliteit (geen recente gegevens). Het 

water in de Oostersesloot is meestal goed 

van kwaliteit. De waterkwaliteit van de 

Schelde verbetert de laatste jaren 

geleidelijk, maar was nog steeds slecht 

tijdens de laatste bemonstering. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de 

waterkwaliteit in de Kalkense Meersen 

geleidelijk aan verbeterd is en tegenwoordig 

op de meeste plaatsen matig tot goed is. 

Daarbij moet een belangrijke kanttekening 

gemaakt worden: de BBi-norm voor 

basiswaterkwaliteit (Vlarem II) is >7, wat 

betekent dat de norm dus nog steeds 

nergens gehaald wordt. De Sloot en haar 

aanvoerende beken vormen duidelijk het 

grootste knelpunt, al zijn hierover weinig 

recente gegevens beschikbaar. 

 

vmmnr locatie 90 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 03 04 05 

168000 Schelde thv Kastermeersen 3   1 4 3 3 4     4         

546900 Zijp ter hoogte van Aard                 7   7   7 7 

547000 Driesesloot aan monding Schelde   5   5   5   5 5           

547500 Kalkenvaart 5   6   5 6   7   7 7       7 

547700 Kalkenvaart 4                         5   

548000 Kalkenvaart 3   5   5 7               5   

548100 Kalkenvaart 2   5   5   7           7     

548500 Kalkenvaart 1                         6   

549000 Oostersesloot   7   5               7     

550000 's Gravenbrielbeek   5   5           7         

550500 Sloot aan monding met Kalkenvaart   5   5 6 6   5 6     6     

550600 
Oude Schelde tss Sloot en 
Kastermeerssloot     4 2 5 5     5           

550800 
Sloot stroomop van monding 
Maanbeek           4 2   3       5   

Tabel 2-1 Evolutie van de biotische index van de VMM-meetpunten in en net buiten het studiegebied van de Kalkense 

Meersen. Rood: zeer slechte kwaliteit, oranje: slecht, geel: matig, groen goed (categoriën ‘uiterst slechte’ (0) en ‘zeer 

goed’ (9-10) komen niet voor). Kalkenvaart 1 ligt aan de rand van de vallei, Kalkenvaart 5 aan het pompgemaal (zie ook 

figuur 3.13). 
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Figuur 2-13 Loocatie van VMM-meetpunten in en nabij het studiegebied. 

 

 

Fysico-chemische parameters 

 

Langere tijdsreeksen zijn slechts voor een 

beperkt aantal van de VMM-meetpunten 

beschikbaar. Aan de monding van de Sloot 

zijn de zuurstofcondities in de loop der 

jaren weinig verbeterd of zelfs slechter 

geworden (Figuur 2-14). Het chemisch 

zuurstofverbruik ligt de laatste jaren 

systematisch boven de basisnorm en het 

gehalte aan opgeloste zuurstof duikt 

geregeld onder de basisnorm, terwijl dit in 

de jaren 90 nog zelden gebeurde. 

Gelijkaardige evoluties zien we voor de 

andere parameters in de Sloot . De 

basisnormen worden daarbij niet altijd 

overschreden (bijvoorbeeld voor chloride), 

maar de situatie gaat voor de meeste 

parameters wel duidelijk achteruit. Op vlak 

van nutriënten is vooral de 

orthofosfaatbelasting te hoog (Figuur 2-15). 

Het is duidelijk dat de huidige waterkwaliteit 

van de Sloot niet voldoet. Op de 

Kalkenvaart ter hoogte van het 

pompgemaal zien we gelijkaardige 

evoluties. Chloride en orthofosfaatgehaltes 

zijn gestegen en liggen voor de laatste 

parameter boven de basisnorm. De 

concentratie aan opgeloste zuurstof draait 

rond de basisnorm van 5mg/l maar de CZV-

norm wordt niet gehaald.  

De fysicochemische kwaliteit van Zijp 

(546900) en Driesesloot (547000) benadert 

wel de basisnorm. Hoewel voor meetpunt 

547000 slechts metingen zijn van 90 tot 

2001 zien we tijdens deze periode een 

opvallende verbetering voor de meeste 

parameters. De orthofosfaatbelasting 

daalde bijvoorbeeld sterk en de 

zuurstofcondities verbeterden duidelijk 

(rond de basisnorm schommelend in 2001 

voor CZV en opgeloste zuurstof). 

Voor de waterbodemkwaliteit verwijzen we 

naar 2.5.3.5.3. 
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Figuur 2-14 Evolutie van chemisch zuurstofverbruik en opgeloste zuurtsof voor meetpunt 550500 (Sloot ter hoogte van 

monding in Kalkenvaart) (mg/l). VlaremII-nomen voor basiswaterkwaliteit staan weergegeven met stippellijn (<30mg/l 

voor CZV en >5mg/l voor opgeloste zuurstof) (gebaseerd op VMM-data). 

 

 

Figuur 2-15 Evolutie van orthofosfaat en ammonium voor meetpunt 550500 (Sloot ter hoogte van monding in Kalkenvaart) 

(mg/l). VlaremII-nomen voor basiswaterkwaliteit staan weergegeven met stippellijn (<5mg/l voor ammonium en <0.3mg/l 

voor orthofosfaat) (gebaseerd op VMM-data). 
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Figuur 2-16 Evolutie van orthofosfaat en opgeloste zuurstof voor meetpunt 547000 (Driesesloot ter hoogte van sluis aan 

Schelde) (mg/l). VlaremII-nomen voor basiswaterkwaliteit staan weergegeven met stippellijn (<0.3mg/l voor orthofosfaat 

en >5mg/l voor opgeloste zuurstof) (gebaseerd op VMM-data). 

 

 

 

 

2.3.2.6 Historisch en huidig 

landgebruik  

16de eeuw: aanleg Kalkense vaart 

De Schelde volgt nog niet haar huidige 

bedding; de oude Scheldemeander (die nu 

nog grotendeels in de vorm van de Oude 

Schelde zichtbaar is) vormt op dit moment 

nog de loop. De Kalkense vaart is 

aangelegd in de zestiende eeuw om voor de 

Kalkenaren een verbinding te creëren met 

de Schelde en zo met de omliggende 

dorpen. Een bijkomend argument voor de 

aanleg ervan was dat de waterhuishouding 

in de meersen zo beter kon geregeld 

worden. De waterloop bleek naderhand 

voortdurend onderhevig aan verzanding en 

dichtslibbing. 

In deze periode was er een natuurlijk 

systeem van bevloeiing van de gronden 

tijdens overstromingen vanuit de Schelde. 

Regelmatige overstromingen zetten immers 

Scheldeslib af, wat voor bemesting van de 

landbouwgronden zorgde. 

 

18de eeuw: moerassige weiden 

De Ferraris kaart (circa 1778) geeft een 

goed beeld van het landgebruik in de 18de 

eeuw. De Kalkense meersen vormen hier 

een open landschap, opgedeeld in twee 

stukken door de Schelde. Pas in de 20ste 

eeuw zullen de zones ten zuiden en ten 

noorden van de toenmalige Schelde 

verenigd worden door de rechttrekking van 

de Schelde. Langsheen de Schelde zijn nog 

geen dijken aangelegd. 

De Kalkenbeek (of Meerkenssloot), 

momenteel ook de Oude Schelde genaamd, 

voert water aan vanuit Laarne en mondt net 

in het valleigebied uit op de Schelde met 

een sluis. Afwatering kan dus enkel bij 

laagwater op de Schelde gebeuren. Er zijn 

geen andere waterlopen aangegeven die 

water vanuit het gebied aanvoeren. 

Naast de Kalkense vaart zijn de 

Vingelinkbeek en de Bellebeek de 

belangrijkste waterlopen. Ook de Loopsloot 

is reeds aanwezig. De Kalkense vaart en de 

Bellebeek staan in open verbinding met de 

Schelde. Lokaal zijn reeds dichtere 

drainagenetwerken aanwezig. Dit is het 

geval in Molenmeers, Broekmeers, 

Scherenmeers en Springels. Omdat het een 

zeer vlak gebied is, verloopt de afwatering 

naar de Schelde traag. Om de gronden 

beter te kunnen bewerken, zijn in deze 

periode dus reeds grachten gegraven. 

Zeer indicatief is het bodemgebruik 

weergegeven op deze kaart. Het merendeel 

van de gronden staat aangeduid als 

moerassige weide zonder aanwezigheid van 
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bomenrijen of hagen. Bij Springels is in een 

graslandzone wel een hoge dichtheid aan 

bomenrijen. De zones die volgens de 

bodemkaart zandig zijn, en dus iets droger 

zijn, zijn in gebruik als akker.  

 

19de eeuw: turfwinning en vloeiweiden 

De Vandermaelenkaart (1846) geeft een 

goed beeld van het landgebruik in het begin 

van de 19de eeuw. Er is relatief weinig 

veranderd ten opzichte van de 

Ferrariskaart. De Driesesloot is aangelegd. 

De Kalkense vaart zelf staat in open contact 

met de Schelde. 

In Scherenmeers is door turfwinning open 

water ontstaan (ongeveer de huidige 

oppervlakte). In de tweede helft van de 

19de eeuw zijn vermoedelijk nog meer, 

kleinere plassen ontstaan ten gevolge van 

turfwinning. Deze bevinden zich vooral aan 

de rand van de vallei en langs het 

Heisbroek (Wijmeers). 

 

Vermoedelijk vanaf de 19de eeuw, maar 

wellicht reeds eerder, verloopt het gebruik 

van bevloeiing gecontroleerder in functie 

van de bemesting van landbouwgronden. 

Van Allemeersch et al. (2000) leiden uit de 

kaart van Dépôt de la Guerre (1870) af dat 

het vloeisysteem bestaat uit dijken omheen 

de hooilanden met spuigaten en 

afvoerpijpen. Het water wordt dus 

gecontroleerd in en uit de hooilanden 

gelaten. Het is niet duidelijk of er op dat 

moment reeds dijken langs de Schelde 

aangelegd waren. Uit analyse van de 

maaiveldhoogte kunnen een aantal zaken 

verondersteld worden: 

• de Oude Schelde kende een ringdijk 

op ca 4.5 mTAW. Hierdoor werd zelfs 

tijdens de hoge waterstanden veiligheid 

geborgen aan het centrum van de Kalkense 

meersen. Deze dijk ligt onmiddellijk tegen 

de Schelde aan. 

• Op sommige plaatsen liggen verder 

van de Schelde nog dijkelementen. Mogelijk 

zijn dit restanten van bevloeiingssystemen. 

De topografie in deze zone is ook iets hoger 

dan het centrum van de Kalkense meersen 

(door de frequente sedimentatie tijdens de 

bevloeiingen). 

 

20ste eeuw: rechttrekking Schelde en 

plaatsing pompgemaal 

In het begin van de twintigste eeuw zijn 

grote delen van de Schelde rechtgetrokken 

om een snellere en betere afvaart van de 

Schelde te verzekeren. Ook in Kalken werd 

de Schelde rechtgetrokken.  

Bij het rechttrekken van de Schelde moest 

men ook de Kalkense vaart verlengen. Er 

werden twee grachten gegraven links en 

rechts van de Kalkense vaart zodat de 

afwatering van Belham en Langdonk 

enerzijds en van Broekmeers anderzijds 

verzekerd werd. Om het dichtslibben van de 

Kalkense vaart met Scheldeslib tegen te 

gaan, is een klepsluis aangelegd aan de 

monding van de Kalkense vaart. Deze sluis 

kon enkel afwateren bij laag tij. In 1922 

werd beslist om de Kalkense vaart te 

bedijken. Al deze maatregelen konden de 

bevaarbaarheid van de waterloop niet in 

stand houden. In 1958 werd de Kalkense 

vaart dan ook geregistreerd als een 

onbevaarbare waterloop van tweede 

categorie. In 1970 werden de dijken 

afgegraven tot op gelijke hoogte met de 

meersvlakte. Via een MB van 22 april 1992 

werd de Kalkense vaart geklasseerd bij de 

onbevaarbare waterlopen van 1e categorie. 

Het gemaal op de Kalkense vaart  trad in 

werking in 1978. 

Omstreeks 1960 werden de bevloeiingen 

stopgezet omdat het water uit de Schelde 

en/of de lokale waterlopen te verontreinigd 

was. Tot dan was volgend systeem 

vermoedelijk werkzaam: 

• Er is een smalle getijdezone 

aanwezig. Deze beperkt zich enkel tot de 

loop van de Schelde zelf. 

• Er is een systeem van bevloeiing 

aanwezig, in een zone rond de Schelde. 

Deze zone is helemaal bedijkt, zowel aan de 

kant van de Schelde als aan de kant van 

Kalkense meersen. Deze gebieden worden 

actief bevloeid met oppervlaktewater uit het 

gebied, maar zullen vermoedelijk ook 

tijdens winterse overstromingen onder 

water staan.  

• De rest van het gebied is 

laaggelegen en wordt gedraineerd tijdens 

eb op de Schelde, vermoedelijk ’s winters 

overstromend. 

 

Het alluviale gebied bestaat uit een dicht 

net van grachten en sloten. In de 18de 

eeuw waren al grachtenstelsels aanwezig in 

de natste zones. In de loop van de eeuwen 

zijn deze stelsels uitgebreid tot bijna het 

volledige gebied. Het grootste deel van deze 

afwateringssystemen is gegraven door de 
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mens in functie van ontwatering. In functie 

van ontwatering voor de landbouw en om 

dreigende overstromingen tegen te gaan 

werd eind de jaren zeventig een 

bemalingsstation in gebruik genomen aan 

de monding van de Kalkense vaart. 

Hierdoor kan ook bij hoogwater water uit de 

Kalkense meersen geloosd worden op de 

Schelde.  

 

De overige waterlopen die in de Schelde 

uitmonden (Oude Schelde, zowel ten oosten 

als ten westen van de Kalkense vaart, 

Bellebeek, Sompelbeek) zijn voorzien van 

sluisjes. Deze kunnen door handmatige 

bediening naar wens geopend en gesloten 

worden, maar worden de laatste jaren niet 

meer gebruikt. Deze waterlopen kunnen dus 

niet rechtstreeks meer op de Schelde 

afwateren en voeren hun water af via de 

Kalkense vaart. Doorheen de afgesloten 

sluizen sijpelt echter regelmatig 

Scheldewater het gebied in. 

 

Huidig landgebruik (Figuur 2-17) 

Graslanden nemen momenteel veruit de 

grootste oppervlakte in (±450 ha). Het 

merendeel daarvan is soortenarm, 

permanent cultuurgrasland. Een 60-tal 

hectare is in gebruik als akker. De meeste 

akkers situeren zich op de hogerliggende 

gronden van de centrale donk. Hier 

bevinden zich ook een aantal 

boomkwekerijen (±8ha). De bosoppervlakte 

bestaat vrijwel uitsluitend uit 

populierenaanplant (±30ha). De 

belangrijkste open wateroppervlakte is de 

oude turfwinningsput in de 

Scherenmeersen. 
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Figuur 2-17. Huidig landgebruik Kalkense Meersen 

(vereenvoudigd op basis van BWK versie 2.1) 

 

Momenteel (najaar 2006) is ongeveer 84 ha 

van het studiegebied in beheer bij 

Natuurpunt VZW (Figuur 2-18).  

 

 

Figuur 2-18. Percelen in beheer of eigendom van 

Natuurpunt vzw (dec. 2006). 
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Figuur 2-19. Toestand van het studiegebied in 1893 (Dépöt de la Guerre 2): De Schelde is al rechtgetrokken, maar de 

Kalkenvaart is nog niet verlengd. Het gebied wordt vrijwel volledig ingenomen door natte hooilandcomplexen, met 

uitzondering van de zandige opduikingen waar aan akkerbouw gedaan wordt.  
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2.3.3 Biotische beschrijving van het 
studiegebied 

Voor uitgebreide soortenlijsten van fauna en 

flora verwijzen we naar Martens en Durinck 

(2004) en Degezelle et al. (2004).  

 

 

2.3.3.1 Flora 

De historische en actuele vegetatie van de 

Kalkense Meersen wordt uitgebreid 

besproken door Degezelle et al. (2004). 

Floristisch gezien herbergen de Kalkense 

Meersen tegenwoordig nog weinig 

bijzonderheden. Uit de karteringsronde in 

2002 van Degezelle et al. (2004) zijn vooral 

een aantal zeldzamere natte 

graslandsoorten (grote ratelaar, 

waterkruiskruid, melkeppe) en een aantal 

waterplanten (kikkerbeet, pijlkruid, kleine 

watereppe, duizendknoopfonteinkruid) 

vermeldenswaard.  

 

 

2.3.3.2 Vissen 

In het studiegebied werd Kleine 

modderkruiper (Cobitis taenia) 

aangetroffen, meer bepaald in de 

Scherenmeersen in 1984 (Van Damme & 

Van Brussel, 1985) en in de Driesesloot in 

1990 (Samsoen, 1994). De soort is 

momenteel zeldzaam, maar zou de laatste 

jaren niet beduidend achteruit zijn gegaan. 

Ze is volledig beschermd in Vlaanderen. 

Internationaal is Kleine modderkruiper 

opgenomen in Bijlage II van de 

Habitatrichtlijn voor het 

Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en 

Durmeëstuarium van de Nederlandse grens 

tot Gent’, en tevens in Bijlage III van de 

Conventie van Bern. De Kleine 

modderkruiper komt voor in zuurstofrijke 

rivieren en beken (vooral in stromende, 

maar ook stilstaande wateren) met een 

zandbodem of waar in de nabije buurt een 

zandig of stenig substraat aanwezig is als 

paaiplaats. De kleverige eieren worden 

namelijk afgezet op planten of op een 

stenige of zandige bodem (Vandelannoote 

et al., 1998). Ter bescherming van deze 

soort moet vooral de waterkwaliteit goed 

gehouden worden. In de beken waar er 

relictpopulaties voorkomen, mogen er onder 

geen beding nieuwe lozingspunten 

toegelaten worden. 

Vetje (Leucaspius delineatus) is niet 

beschermd in Vlaanderen maar wel 

opgenomen in Bijlage III van de Conventie 

van Bern. De soort leeft in traagstromend of 

stilstaand, plantenrijk water. 

Watervervuiling, het vernielen van 

natuurlijke oevers door bedijking, 

ruimingen, drainage, etc. worden als 

voornaamste bedreigingen vermeld 

(Vandelannoote et al., 1998). Vetje is 

waargenomen in de Kalkense vaart in 1989 

en 2000 (Samsoen, 1994 & 2001), in de 

Scherenmeersen in 1984 (Van Damme & 

Van Brussel, 1985), in de Driessesloot in 

1990 (Samsoen, 1994), in de Bellebeek in 

1992 (Samsoen, 1994) en 1998 (Van 

Thuyne & Belpaire, 1998), en in de Sijp in 

1990 (Samsoen, 1994). In de vijvers van 

Berlare Broek werd de soort vroeger veel 

gevangen (Samsoen, 1998), nu meer 

sporadisch (Samsoen 1995). 

Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) is, 

in tegenstelling tot Vetje, wel beschermd op 

Vlaams niveau. Tevens is de soort 

opgenomen in de Bijlage III van de 

conventie van Bern. Bittervoorn komt 

vooral in stilstaande waters voor maar 

wordt ook in traagstromend water 

gevonden. Noodzakelijk voor de 

voortplanting is de aanwezigheid van 

zoetwatermossels (zwanemossels). Deze 

vissoort is ook gevoelig voor vervuiling, 

vooral van industriële aard. Naast vervuiling 

vormt verlanding van hun biotoop de 

belangrijkste bedreigingen (Vandelannoote 

et al., 1998). In het studiegebied werd de 

soort waargenomen in de Kalkense vaart in 

2000 (Samsoen, 2001) en in 2001, in de ‘s 

Herenmeersen in 1984 (Van Damme & Van 

Brussel, 1985), in de Driessesloot in 1990 

(Samsoen, 1994), in de Bellebeek in 1992 

(Samsoen, 1994).  

 

2.3.3.3 Zoogdieren 

Te vermelden zijn Veldspitsmuis (Crocidura 

leucodon) (2001 in de omgeving van 

Kalken), Waterspitsmuis (Neomys fodiens) 

(1974 in Molenmeers) en Rosse vleermuis 

(1993 en 98 aan Belham-Oude Schelde). 

Van het Berlare Broek, dat in het 

Noordoosten aansluit op de Kalkense 

Meersen, zijn ook waarnemingen van otter, 

ree, meervleermuis en ruige 

dwergvleermuis bekend. 

Sinds de daling van de grondwatertafel, 

veroorzaakt door de werking van het 

pompgemaal, kwam in de Kalkense 

Meersen een grote oppervlakte van 
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verticale grachtwanden vrij die blijvend 

konden gekoloniseerd worden door 

muskusratten en bruine ratten. Deze 

rattenpopulaties konden dan ook massaal 

uitbreiden. Het graafwerk van deze ratten 

leidt tot versnelde erosie en hiermee 

gepaard gaande dichtslibbing van sloten.  

 

2.3.3.4 Avifauna 

Broedvogels 

Tijdens een broedvogelkartering in 2004-

2005 werden in totaal 86 broedvogels 

genoteerd in de Kalkense meersen (Claus, 

2006). Maar liefst 10 van de 21 soorten met 

kwantitatieve IHD’s (8.3.5) komt hier nu 

reeds tot broeden (dodaars, krakeend, 

slobeend, zomertaling, bruine kiekendief, 

scholekster, grutto, blauwborst, paapje en 

rietzanger); wat de Kalkense Meersen tot 

een uitermate belangrijk gebied maakt voor 

het behalen van de IHD’s. Porseleinhoen is 

reeds een sporadische broedvogel. Ook 

andere IHD-aandachtssoorten zijn reeds als 

broedvogel aanwezig (ijsvogel, 

veldleeuwerik, graspieper, rietgors, 

wielewaal, roodborsttapuit, 

sprinhaanzanger). 

 

Doortrekkers en wintergasten 

De meersen zijn vooral belangrijk als 

foerageergebied voor eenden. In het 

winterhalfjaar bestaat er een sterke 

interactie tussen het belangrijke 

dagrustgebied op het Donkmeer 

(Overmere) en de Kalkense Meersen, met 

hun uitgebreide foerageermogelijkheden. 

Deze interacties gelden vooral voor wilde 

eend en wintertaling. Gedurende de winter 

concentreren de eenden zich overdag in de 

dagrustgebieden te Overmere, om ’s nachts 

te komen foerageren in de meersen. 

Vroeger, toen uitgestrekte oppervlakten van 

het gebied onder water kwamen te staan 

gedurende een groot deel van de winter, 

pleisterden er grote aantallen eenden. Daar 

ondergelopen weiden tot het verleden 

behoren, pleisteren nu nog maar geringe 

aantallen eenden in de meersen. De 

Kalkense Meersen blijven echter een 

potentieel belangrijke pleisterplaats, mits 

natuurlijke overstromingen weer mogelijk 

worden. 

De doortrekkers en wintergasten die 

voorkomen in het westelijk deel van het 

studiegebied kunnen teruggevonden worden 

in de faunatabel in bijlage 5.1 van de 

ontwerp Ecosysteemvisie (Degezelle et al., 

2004). 

 

Van Gossum et al. (1998) bepaalden de 

avifaunawaarden in de Molenmeers. Binnen 

dit onderzoeksgebied waren 57 

broedvogelsoorten met territoria aanwezig. 

Het totaal aantal territoria bedroeg er 201. 

Het merendeel van de soorten waren 

weidevogels, moerassoorten en soorten van 

vochtige ruigten en struwelen. De 

vertegenwoordigde soorten en hun 

aantallen kunnen echter als vrij 

representatief voor een weidevogelgebied 

beschouwd worden. 

Heel kritische soorten zoals watersnip, 

kwartelkoning en paapje ontbreken in het 

studiegebied. Voor de eerstgenoemde is de 

grondwatertafel binnen het merendeel van 

het gebied in het late voorjaar vermoedelijk 

te laag. De twee laatstgenoemden zijn 

zomersoorten die pas laat in het voorjaar 

toekomen en grote oppervlakten vereisen 

met vochtige en soortenrijke hooilanden, 

die voldoende laat gemaaid worden (na 15 

juli om de broedsels voldoende slaagkansen 

te bieden). 

Kritische weidevogelsoorten zoals grutto, 

slobeend en zomertaling, die voldoende 

habitatkwaliteit en een heel open 

landschapskarakter vereisen, zijn goed in 

het studiegebied vertegenwoordigd. 

Alle nieuwe soorten in het kader van deze 

studie, welke derhalve als exclusief voor de 

‘Kalkense Meersen’ kunnen beschouwd 

worden, zijn sterk aan een open 

landschapstype gebonden. Hiertoe kunnen 

bruine kiekendief, grutto, graspieper, 

veldleeuwerik, patrijs, kwartel en de 

magelaengans (exoot) gerekend worden. 

Als rodelijstsoorten werden grutto, kwartel, 

ijsvogel, patrijs, rietgors, veldleeuwerik en 

zomertaling waargenomen. 

De hoogste avifaunawaarden worden 

aangetroffen in de vochtige hooilanden in 

de zuidoostelijk gelegen depressie te 

Molenmeers. Al deze percelen worden pas 

laat gemaaid (na 15 juni). Het merendeel 

van deze percelen is in beheer van 

Natuurpunt en voor de overige percelen 

werden beheersovereenkomsten met de 

landbouwers afgesloten. Zowel het beheer 

als de vochtigheidsgraad zijn bepalende 

factoren voor de weidevogelpopulatie. 

Welke van beide factoren de grootste 

impact heeft is echter moeilijk te ontrafelen. 
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Bij een aantal soorten die regelmatig ook op 

drogere terreinen broeden zal de 

beheersfactor allicht het meest 

determinerend zijn. Hiertoe kan een soort 

als grutto gerekend worden. Bij slobeend en 

waterral is de aanwezigheid van een 

voldoende hoge grondwaterstand in het 

broedseizoen erg belangrijk. 

Eerstgenoemde soort vereist bij voorkeur 

ook open water, onder vorm van grachten 

of plassen met een uitgesproken 

randbegroeiing. Bij deze soorten kan 

derhalve verondersteld worden dat de 

vochtfactor sterk bepalend zal zijn. 

Zomertaling heeft in grote mate dezelfde 

habitatvereisten als slobeend in het 

studiegebied (open water met voldoende 

randbegroeiing) en is bovendien een late 

broeder. Bij deze soort kan verondersteld 

worden dat zowel beheer als vocht 

essentiële kenmerken zijn. 

Tot de indicatorsoorten die in deze vochtige 

depressie broeden kunnen slobeend, 

zomertaling, grutto, waterral, graspieper en 

rietgors gerekend worden. Grutto en 

slobeend halen bijzonder hoge dichtheden 

in het meest vochtige gedeelte van 

Molenmeers; zij hebben er respectievelijk 8 

en 4 territoria op een oppervlakte van 

ongeveer 10 ha. Rietgors blijkt een 

voorkeur voor de hoge ruigten aan de 

randen van de percelen te vertonen om in 

te broeden en graspieper komt vooral voor 

aan de randen in de iets minder vochtige 

percelen. 

Rond deze vochtige depressie komen nog 

enkele percelen voor die tevens een hoge 

avifaunawaarde hebben op basis van de 

indicatorsoorten. In de meest zuidelijk 

gelegen weide, die gedomineerd wordt door 

engels raaigras, was een territorium van 

veldleeuwerik aanwezig. Deze weide 

behaalt voornamelijk hoge natuurwaarden 

op basis van de indicatorsoortenterritoria 

buiten het perceel. De ligging van dit 

perceel in de nabijheid van de meest 

waardevolle zone van Molenmeers zorgt zo 

voor een hoge avifaunawaarde. Mits een 

aangepast beheer met onder meer een 

latere maaidatum zouden nog andere 

weidevogelsoorten binnen het perceel zelf 

kunnen broeden. 

Ook de percelen ten noorden van de 

depressie hebben hoge avifaunawaarden op 

basis van de indicatorsoorten in de 

omliggende percelen. In deze percelen 

komen echter ook brede grachten voor die 

door vrij omvangrijke rietruigten en jonge 

wilgenstruweel omgeven zijn. Binnen deze 

percelen treffen we o.m. territoria van 

waterral, blauwborst, rietgors en slobeend 

aan. 

De meeste percelen met matige tot lage 

avifaunawaarden bestaan uit een vrij 

monotone vegetatie, zijn niet in beheer van 

Natuurpunt en hebben een opmerkelijk 

lagere grondwaterstand. Binnen deze 

percelen is het aantal indicatorsoorten sterk 

beperkt, maar door hun ligging in een 

homogeen open landschap met een ruim 

aanbod aan kwalitatief waardevolle percelen 

behalen de meeste percelen toch nog een 

matige avifaunawaarde. Aan de rand van 

Molenmeers kwamen een patrijs- en een 

kwartelterritorium op de drogere weilanden 

langs de Kalkense Vaart voor. Verder 

situeren de meeste avifaunawaarden zich in 

de randen van de noordelijk gelegen 

percelen. Zo worden onder meer enkele 

slobeend territoria langs de grachten in het 

noorden van Molenmeers aangetroffen. 

De meest noordwestelijk gelegen percelen 

van het studiegebied grenzen aan enkele 

populierenbossen en maken in mindere 

mate deel uit van het aaneengesloten open 

gebied. In deze percelen werden geen 

indicatorsoorten aangetroffen en zijn geen 

of lage avifaunawaarden aanwezig. 

 

De massale populierenaanplantingen 

hebben ervoor gezorgd dat weide- en 

akkervogels die voordien wel aanwezig 

waren (kwartel, patrijs, veldleeuwerik, 

graspieper, Gele kwikstaart) volledig 

verdwenen zijn als broedvogel. In de plaats 

zijn bos- en struweelvogels gekomen, zoals 

groene en grote bonte specht, torenvalk, 

sperwer, buizerd en bosuil. Er komen ook 

een aantal soorten tot broeden uit de rode 

lijst van Vermeersch et al. (2004): 

wielewaal, zomertortel en rietgors 

(categorie bedreigd), visdief, nachtegaal en 

gekraagde roodstaart (categorie kwetsbaar) 

en boerenzwaluw, huismus en ringmus 

(categorie achteruitgaand). De blauwborst 

(aandachtssoort uit de 

instandhoudingsdoelstellingen) broedt 

jaarlijks met meerdere koppels. 

 

2.3.3.5 Herpetofauna 

Amfibieën worden alleen vertegenwoordigd 

door de zeer algemene soorten groene en 

bruine kikker, kleine watersalamander en 

gewone pad. Qua reptielen wordt alleen 



58 Ecosysteemvisie Kalkense Meersen (Wetland)  

 

melding gemaakt van een uitgestorven 

hazelwormpopulatie op de donken van 

Springels en Aard. 

 

2.3.3.6 Invertebraten 

In de Kalkense Meersen kwamen in 2002 

verschillende populaties van de zeldzame 

moerassprinkhaan voor (Molenmeers, 

Scherenmeers, Belham).  

Er werden alleen algemene libellen en 

waterjuffers waargenomen. In de zomer 

van 2006 werden wel verschillende 

exemplaren van de zeldzame koraaljuffer 

gezien aan een tuinvijver grenzend aan de 

Meersen. Het aansluitende Berlare 

Broek/Donkmeer is veel soortenrijker en 

kan een belangrijke kolonisatiebron worden 

bij vernatting en verbetering van de 

waterkwaliteit in de meersen. 

Recent werden ook alleen algemene 

dagvlinders waargenomen. In 1984 werd 

nog argusvlinder gezien, een soort die in 

Vlaanderen sterk achteruitgegaan is de 

laatste jaren. 
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2.4 Potentieverkenning 

2.4.1 Inleiding 

Om een ecosysteemvisie op te stellen is het 

noodzakelijk om na te gaan welke potenties 

in een gebied aanwezig zijn. Voor de 

Kalkense Meersen werd de 

potentieverkenning uitgevoerd door 

Degezelle et al. (2004), waarop dit 

hoofdstuk gebaseerd is. Eerst werd de 

grondwaterdynamiek gemodelleerd 

(regionaal) met het model Triwaco. De niet-

stationaire resultaten uit het 

grondwatermodel werden gebruikt om een 

voorspelling te doen van de potentiële 

vegetatie. Deze effectvoorspelling gebeurde 

met het model Duraveg. 

 

2.4.2 Methode  

De koppeling van hydrologische 

standplaatsvereisten voor vegetaties aan 

grondwaterstanden gebeurt in Duraveg aan 

de hand van duurlijnen. Een duurlijn geeft 

de tijd weer dat het grondwaterniveau in de 

loop van het jaar boven een bepaalde 

diepte staat. Per vegetatietype zijn 

bandbreedten gedefinieerd waarbinnen de 

grondwaterstanden van zowel droge als 

natte jaren mogen fluctueren. Deze 

bandbreedten, vastgelegd onder de vorm 

van een ondergrens en een bovengrens, 

zijn bepaald aan de hand van een 

samenvoeging van meerdere duurlijnen tot 

duurlijnbundels. 

Van de modelresultaten (hydrologische 

effecten) is voor elk knooppunt het 

berekende verloop van de grondwaterstand 

bepaald, uitgedrukt in duurlijnen. Voor 

vegetaties is slechts de grondwaterstand 

ten opzichte van het maaiveld van belang. 

De duurlijnen worden bijgevolg ten opzichte 

van maaiveld berekend. Getoetst wordt in 

hoeverre de berekende duurlijnen binnen de 

bandbreedte van de vegetatietypes vallen. 

Indien de berekende duurlijn voor een 

bepaald vegetatietype op enig moment 

buiten de bandbreedte valt, zoals die 

vastgelegd is in een referentiematrix, wordt 

het type verworpen. Om met deze 

vergelijking een beperkt aantal oplossingen 

te bekomen zijn volgende restricties 

opgelegd: 

 een selectie van mogelijke 

vegetatietypes is bepaald; 

 specifieke afhankelijkheid van de 

vegetatie aan een bodemtype. De 

bodemtypes zijn afgeleid van de 

bodemkaart;  

 op verschillende standplaatsen zijn 

meerdere vegetaties theoretisch mogelijk. 

De toetsing geeft dan voorkeur aan de natte 

vegetaties (wat meestal overeenstemt met 

de smalste duurlijnbundels) om steeds te 

evolueren naar drogere varianten. Dat is 

belangrijk om in gedachten te houden bij de 

interpretatie van de potentievoorspellingen.  

 

Om de resultaten beter interpreteerbaar te 

maken werd de Duraveg-output omgezet 

naar een kaart met natuurtypereeksen 

(Degezelle et al., 2004). Een 

natuurtypereeks wordt omschreven als een 

groep van natuurtypes die kunnen 

voorkomen onder dezelfde abiotische 

omstandigheden, waarbij ze enkel 

gedifferentieerd worden op basis van het 

inwendig beheer. Hoe die omzetting precies 

gebeurd is, is niet helemaal duidelijk (er 

wordt geen conversietabel gegeven in de 

ontwerp-ecosysteemvisie). De duraveg-

potenties voor Vossestaartgrasland vallen 

bijvoorbeeld volledig binnen de potenties 

voor Kamgrasland, hoewel deze twee types 

volgens Tabel 2-2 niet binnen eenzelfde 

natuurtypereeks voorkomen.  

 

2.4.3 Afbakening en beschrijving 
van natuurtypen 

De verschillende grondwaterafhankelijke 

natuurtypes en natuurtypereeksen die 

kunnen voorkomen in het studiegebied 

worden in extenso besproken door 

Degezelle et al. (2004) en worden hier dan 

ook niet hernomen (zie Tabel 2-2 voor een 

samenvatting).  

 

2.4.4 Scenario’s potentiekaarten 

Traditioneel wordt een potentieverkenning 

geëvalueerd in verschillende scenario’s. 

Hierbij staat elk scenario voor een potentie 

die meer of minder van de actuele situatie 

afwijkt. Het doel van de scenario-evaluatie 

is inzicht verkrijgen in de potenties als de 

hydrologie van het gebied gewijzigd wordt. 

De voorgestelde ingrepen resulteren 

voornamelijk in gewijzigde waterpeilen 

(grond-en oppervlaktewater). Voor de 

Kalkense Meersen werden drie scenario’s 

bekeken: 

 

Scenario 0 : natuurpotenties bij de 

actuele situatie. Dit is de vegetatiepotentie 
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onder de huidige abiotiek (hydrologie en 

bodem) en zonder rekening te houden met 

bijkomende factoren zoals bemestingsdruk, 

beweiding of andere ingrepen die een 

vegetatietype negatief kunnen beïnvloeden. 

De referentiesituatie geeft dus een beeld 

van de vegetatie die zich bij natuurbeheer 

kan ontwikkelen onder de huidige abiotische 

randvoorwaarden. 

 

Scenario 1 : Dit vernattingsscenario is 

gericht op het creëren van een zo nat 

mogelijke situatie, maar zonder extra grote 

oppervlakten open water te creëren en 

zonder het huidige grachtenstelsel te 

wijzigen. Dit zou moeten leiden tot een 

grondwatergedomineerde toestand in het 

hele gebied. De vegetaties die hierbij 

aansluiten zijn verlandingsvegetaties (riet- 

en zeggemoerassen) op de laagste delen en 

natte, schrale graslanden (bvb. 

dotterbloemgraslanden) op de hogere 

delen. 

 

Scenario 2 : Dit scenario streeft naar een 

herstel van de kombergingsfunctie van de 

meersengebieden. In de praktijk wordt dit 

gerealiseerd door het uitschakelen van de 

pompgemalen die de hoofdsloten 

overpompen naar de Schelde. Door het 

uitschakelen van het pompgemaal buiten 

het groeiseizoen ontstaat er een overschot 

aan oppervlaktewater (onafhankelijk van de 

bron of waterkwaliteit) in het studiegebied. 

Hierdoor zullen overstromingen met 

oppervlaktewater opnieuw in het gebied 

aanwezig zijn en frequent optreden. Er 

ontstaat een soort ‘uiterwaardensysteem’. 

De komberging wordt hersteld. 

In het voorgestelde scenario blijft de 

dynamiek beperkt tot een winterse 

overstroming. 
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STANDPLAATSFACTOREN BEHEER 

Relatief intensief (jaarlijks) beheer Relatief extensief beheer 

N
A
T
U
U
R
T
Y
P
E
S
- 

R
E
E
K
S
 

Duur van water 
+ mv (winter) 

Laagste GWS 
Bodemtextuur / 
voedselrijkdom 

Maaibeheer 
(intensiteit afhankelijk 
van doelstelling en 
primaire productie): 
graslandontwikkeling 

Begrazing 
(intensiteit en type 
afhankelijk van 

doelstelling en primaire 
productie): 

graslandontwikkeling 

Kort cyclisch maai-
kapbeheer 

(3 à 10 jaar): 
ruigteontwikkeling 

Lang cyclisch maai-
kapbeheer 

(10 à 15 jaar): 
struweelontwikkeling 

Nulbeheer: 
bosontwikkeling 

1 

alle texturen, 
voedselrijk tot 
matig voedselrijk 
(veelal basenrijk) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
eutrofe tot mesotrofe 
verlandingsreeks 

2 

alle dagen water 
+mv 

+mv 

alle texturen (*), 
voedselarm, matig 
zuur (basenarm) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
oligotrofe 
verlandingsreeks 

3 0-20 cm -mv 
grote zeggengemeenschap, 
rietgemeenschap (**) 

zeggenrijk 
zilverschoongrasland 

moerasspirearuigte, 
rietgemeenschap (**) 

wilgenstruweel 
meso- tot eutroof 
elzenbroekbos 

4 20-60 cm -mv 
rietgemeenschap (**) 
(rietgrasvegetatie) 
 

zilverschoongrasland 
moerasspirearuigte,  
(rietgrasvegetatie), 
rietgemeenschap (**) 

wilgenstruweel 
meso- tot eutroof 
elzenbroekbos 

5 

>10 dagen water 
+mv 

> 60 cm -mv grote vossestaartgrasland zilverschoongrasland ruderale, nitrofiele ruigte wilgenstruweel 
voedselrijk eiken-
beukenbos (elzen-
vogelkersverbond) 

6 0-20 cm -mv 
kleine zeggengemeenschap, 
blauwgrasland 

verruigde kleine 
zeggengemeenschap 

verruigde kleine 
zeggengemeenschap 

wilgenstruweel 
oligo- tot mesotroof 
elzenbroekbos, 
berkenbroek 

7 20-60 cm -mv 

zowel klei, leem, 
zandleem bodems 
al dan niet met 
venige toplaag, 
eutroof tot 
mesotroof 

dotterbloemgrasland kamgrasweide moerasspirearuigte wilgenstruweel 
meso- tot eutroof 
elzenbroekbos 

8 > 60 cm -mv 
klei, leem, 
zandleem 

glanshavergrasland kamgrasweide ruderale, nitrofiele ruigte 
doornstruweel, 
braamstruweel 

voedselrijk eiken-
beukenbos (elzen-
vogelkersverbond) 

9 

< 10 dagen water 
+mv 

0-20cm -mv zand, lemig zand 
blauwgrasland, vochtig 
heischraal grasland 

vochtig heischraal grasland, 
natte heide 

natte heide wilgenstruweel 
berkenbroek, vochtig 
eiken-berkenbos 

10 
nooit (zelden) 
water +mv 

>20 cm -mv zand, lemig zand 
gewoon struisgrasgrasland, 
droog heischraal grasland 

gewoon struisgrasgrasland, 
droog heischraal grasland, 
droge heide 

droge heide bremstruweel 
droog beuken-eikenbos, 
eiken-berkenbos 

11 

zoetwatergetij: 
diurnaal 

overstromings- 
regime 

afhankelijk van 
relatieve 

schorhoogte 
lemig tot kleiig riet – ruige rietgemeenschap 

geen voorbeelden bekend in 
Vlaanderen, vermoedelijk 
soortenarm fioringrasland 

riet- ruige 
rietgemeenschap � 
wijmencultuur 

riet – ruige 
rietgemeenschap � 
wilgenvloedstruweel 

wilgenvloedbos 

Tabel 2-2 Natuurtypes en natuurtypereeksen gebruikt in de ontwepr-ecosysteemvisie van de Kalkense Meersen
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2.4.5 Potentiekaart– Scenario 0 
(actuele situatie) 

De gemiddelde grondwaterstand, kwelzones 

en de potentievoorspelling voor dit scenario 

worden weergegeven in Figuur 2-21 en 

Figuur 2-22. De kwelzones liggen vooral 

aan de valleirand en langs de Schelde 

(bijvoorbeeld in de Kastermeersen). 

Op de droge ruggen en donken komt droog 

kamgrasland voor. In de laagste zones is er 

een mozaïek van rietgras en 

dotterbloemgraslanden. De 

dotterbloemgraslanden situeren zich vooral 

in de Molenmeers en Belham, lokaler in 

Scherenmeers. De rietgrasvegetaties liggen 

vooral in de Broekmeers.  

Grote vossestaartgraslanden zijn vooral 

geconcentreerd langsheen de oude Schelde. 

In deze zone is de grondwaterstand lager. 

Elders flankeren ze de drogere zones aan 

valleirand en de overgang naar de donken. 

Natte kamgraslanden komen tussen dotter- 

en grote vossestaartgraslanden voor. Ze 

nemen de plaats van 

dotterbloemgraslanden in op de iets 

drogere standplaatsen. Door de drogere 

omstandigheden kunnen deze gronden ook 

intensiever bewerkt worden, wat het 

verdwijnen van echte 

dotterbloemgraslanden bespoedigt. 

 

 

2.4.6 Potentiekaart Scenario 1 
(vernatting) 

Modelmatig wordt het vernatten 

gerealiseerd door in het studiegebied 

meerdere kleine stroomgebieden af te 

bakenen. Aan het eind van elk klein 

stroomgebied is een denkbeeldige stuw 

geplaatst. Aan de hand van het DTM is het 

maximale peil bepaald waarbij geen 

overstromingen in het stroomgebied 

optreden. Dit peil is als stuwhoogte 

gekozen. In het model is het peil van de 

stuw ingevoerd als polderpeil voor het 

betreffende stroomgebiedje en als peil van 

de rivieren die zich in het stroomgebied 

bevinden. Door het peil in de grachten te 

stuwen zal ook het grondwaterpeil in het 

betreffende stroomgebied stijgen. Figuur 

2-23 geeft een overzicht van de 

stroomgebieden en van de waterpeilen die 

in het model ingevoerd zijn. 

Uit de potentievoorspelling lijkt er op het 

eerste zicht weinig verschil te zijn in 

vergelijking met de referentiesituatie. Zoals 

eerder aangegeven is dat een gevolg van 

het feit dat de gebruikte referentiesituatie, 

ondanks een aantal aanpassingen die 

hiervoor gemaakt zijn [cf. Degezelle et al. 

(2004)], nog steeds natter is dan een 

gemiddeld jaar. Aangezien het ecosysteem 

van de Kalkense meersen in grote mate 

bepaald wordt door de waterstanden in het 

oppervlaktewaterstelsel heeft dit belangrijke 

gevolgen. Eigenlijk geeft de 

referentiesituatie reeds een beeld van wat 

met een vernattingscenario zou kunnen 

gerealiseerd worden. Hieruit volgt dan ook 

dat er reeds maatregelen nodig zouden zijn 

om het 0-scenario effectief te realiseren 

(gemiddelde jaren met slechts af en toe een 

droog of nat jaar). De 

potentievoorspellingen gaan ook uit van 

optimaal natuurbeheer, wat mee verklaard 

waarom de actuele potenties niet 

gerealiseerd worden. 
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NTG scenario 0 scenario 1 
NTG1 2.3 3.9 
NTG3 46.5 54.8 
NTG4 157.0 139.8 
NTG6 25.4 40.9 
NTG7 210.5 217.3 
NTG8 155.5 140.6 
NTG9 3.2 3.2 

 

Figuur 2-20 Oppervlakteverschillen in de verschillende 

natuurypereeksen bij scenario’s 0 en 1; 

 

2.4.7 Potentiekaart Scenario 2 
(komberging) 

De gemiddelde grondwaterstand en de 

natuurtypegroepen voor scenario 2 staan 

weergegeven in Figuur 2-26 en Figuur 2-27. 

Exacte oppervlaktes van natuurtypereeksen 

of vegetatietypes konden niet bepaald 

worden omdat de betreffende shape-files 
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niet beschikbaar waren, maar het is 

duidelijk dat het aandeel 

overstromingstolerante vegetatietypes 

(NTR3, 4, en 5) zeer sterk toeneemt. De 

andere types komen nog uitsluitend voor op 

de zandige opduikingen en aan de 

valleirand. In dit scenario kan de 200-250ha 

dottergrasland die vooropgesteld wordt in 

het MWeA nooit gerealiseerd worden. 

 

 

 

 

 

Figuur 2-21 Gemiddelde grondwaterstand in scenario 0 (actuele situatie). De modelmatig berekende kwelzones zijn 

gearceerd. 
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Figuur 2-22 Duraveg-output vertaald in Natuurtypereeksen voor de referentiesituatie. Voor afkortingen Natuurtypereeks zie 

Tabel 2-2 

 

Figuur 2-23 Nummers van de deelstroomgebieden die voor het vernattingsscenario gebruikt werden. De gehanteerde 

stuwpeilen staan tussen haakjes weergegeven (in mTAW) 
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Figuur 2-24 Gemiddelde grondwaterstand in scenario 1 (vernatting) 

 

Figuur 2-25 Duraveg-output vertaald in Natuurtypereeksen voor scenario 1 
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Figuur 2-26 Gemiddelde grondwaterstand in scenario 2 (komberging) 

 

 

Figuur 2-27 Duraveg-output vertaald in Natuurtypereeksen voor scenario 2. 
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2.5 Inrichtingsvoorstel 
Kalkense Meersen senso 

stricto 

 

ZIE aanpassingen Addendum 2.10 

 

2.5.1 Algemeen streefbeeld 

 

Streefbeeld MWeA: 

• Meersengebied met voornamelijk 

dottergrasland en laaggelegen schrale 

hooilanden (6510) afgewisseld met 

voedselrijke ruigtes (6430) en nattere 

natuurtypes (riet, grote zegges, eutroof 

water (3150), overgangs-en trilveen 

(7140)).  

• Weidevogelgebied bestaande uit 

zilverschoon- en kamgraslanden 

afgewisseld met overgangs- en trilveen 

(7140) en blauwgrasland (6410). 

 

De oppervlakten vermeld in het MWeA 

(Tabel 1-1) voor de Kalkense meersen 

sensu stricto zijn met een vork aangegeven. 

Indien we echter alle minimale oppervlakten 

sommeren komen we aan een totale 

oppervlakte van 650ha dit is 44 ha meer 

dan de contouroppervlakte. Dit is te wijten 

aan een overlappende polygoon bij de 

opmaak van het MWeA. Als referentiekader 

werd daarom de MWeA-doelstelling als 

genomen als zijnde de minimale 

oppervlakte gesteld in het MWeA 

verminderd met de potentie van de 

dubbelgetelde polygoon. 

 

Tabel 2-3. MWeA-doelstelling Kalkense meersen sensu stricto (meersen + weidevogelgebied) 

Habitattype Habitat-code MWeA 

van nature eutrofe meren 3150 50 

grasland met Molinia 6410 25 

zoomvormende ruigte 6430 30 

laag gelegen schraal hooiland 6510 100 

overgangs- en trilveen 7140 5 

dottergrasland RBB-Cal 174 

zilverschoongrasland RBB-Pot 27 

kamgrasland RBB-Cyn 135 

rietland RBB-Phr 30 

grote zeggenvegetatie RBB-Car 30 

 

 

 

Uit de potentieverkenning bleek dat bij 

scenario 2 (komberging) de potenties voor 

overstromingstolerante natuurtypes (grote 

zegges, riet , zilverschoongrasland, grote 

vossestaartgrasland) het grootste deel van 

de Kalkense Meersen innemen. De potentie 

voor Dottergrasland gaat sterk achteruit, in 

die mate zelfs dat de 174 ha die 

vooropgesteld werd nooit kan gehaald 

worden. Kombergingsfucntie voor het 

volledige gebied lijkt dan ook geen optie.  

 

2.5.2 Streefbeeld per deelgebied 

Hier wordt alleen de globale inrichting per 

deelgebied voorgesteld. Meer concrete 

inrichtingsmaatregelen staan in de volgende 

paragrafen. 

 

Kastermeersen – Dottergrasland en Grote 

vossestaart-grasland met ruimte voor KLE’s 

(knotbomen) aansluitend op het KLE-

landschap van de Springels. De ligging van 

de Oude Scheldearm in de Kastermeersen 

wordt geaccentueerd door het verbreden 

van de sloot die nu op die plaats ligt.  

 

Springels – De zandige donk van de 

Springels is samen met de iets hoger 

gelegen gronden langs de Oude Schelde de 

enige geschikte plaats voor het ontwikkelen 

van laaggelegen schrale hooilanden van het 

drogere subtype Glanshavergrasland 

(habitattype 6510). Ook hier kan gestreefd 

worden naar een kleinschaliger landschap 

met KLE’s. Hier kan vooral gestreefd 

worden naar herstel van doornstruwelen en 

hagen, die vroeger ook veel in de meersen 

voorkwamen.  
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Voorbellem-Aaldries – In deze zone 

tussen de zandige donk en de Oude Schelde 

wordt een rietzone ontwikkeld. De gordel 

tegen de Oude Schelde wordt een plas-

draszone voor weidevogels, vergelijkbaar 

met de huidige Vliegerkeswei. 

 

Broekmeers – De Broekmeers vormt de 

kern van het weidevogelgebied en krijgt 

dan ook een invulling met zilverschoon- en 

natte kamgras-graslanden. Op de plaats 

waar de ’s Gravenbrielbeek en Moortelbeek 

het gebied binnenkomen wordt een kleine 

rietzone voorzien die de kwaliteit van het 

binnenkomende oppervlaktewater eventueel 

kan verbeteren. De zone tussen de Sloot en 

de Oude Schelde wordt een natte ruigte. 

 

Molenmeers – De Molenmeers vormt 

naast Belham één van de twee 

kerngebieden voor de ontwikkeling van 

Dottergraslanden. Op dit moment bevinden 

zich hier al goed ontwikkelde graslanden 

van dit type die zich door een gericht 

beheer verder kunnen ontwikkelen en 

uitbreiden. De visvijvers in de zone worden 

heringericht tot een complex van eutrofe 

plasjes met goed ontwikkelde oeverzones, 

aansluitend op het moerasgebied van de 

Scherenmeersen. 

 

Scherenmeers – In dit laaggelegen, natte 

complex van visvijvers en turfputten wordt 

een moeraszone ontwikkeld waarin grote 

zegge- en verlandingsvegetaties, 

waterrietpartijen en open water elkaar 

afwisselen (6.5).  

 

Langendonk – Dit is de overgangszone 

van het weidevogelgebied naar de 

dottergraslanden van Belham. Op de 

drogere donk zelf worden de bestaande 

glanshavergraslanden verder ontwikkeld, 

waarbij er ook ruimte is voor de aanleg van 

KLE’s (vooral knotrijen). Aansluitend op de 

“Vliegerkeswei” wordt de zogenaamde 

“Grutto-wei” als plas-dras gebied 

ontwikkeld ten behoeve van de weidevogels 

(2.5.3.3). 

 

Belham – Dit is het tweede kerngebied 

voor de ontwikkeling van dottergraslanden. 

 

Oude Schelde – De Oude Schelde wordt 

terug uitgegraven en aangetakt op de 

Kalkenvaart. Het wordt een belangrijk 

structurerend en functioneel element in de 

heringerichte Kalkense Meersen. Het 

globale streefbeeld is de ontwikkeling van 

eutroof open water met een brede, 

gevarieerde oeverzone. 

 

Valleirand - Aan de rand van de vallei, 

tegen de woonkernen van Kalken en 

Overmere, bevinden zich een aantal 

bebouwde zones binnen de MWeA-

afbakening (±14ha). Die zullen ongetwijfeld 

nog uit het studiegebied gehaald worden en 

er worden hiervoor dan ook geen specifieke 

inrichtingsmaatregelen voorgesteld.  Aan de 

oostkant wordt een houtwal aangeplant als 

buffering voor de drukke N442. 

 

 

 

 

 

 

 

.
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Figuur 2-28 Globaal inrichtingsvoorstel voor de Kalkense Meersen  

 

Figuur 2-29 Beheersvoorstel Kalkense Meersen 
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Figuur 2-30 Bemestingsvoorstel Kalkense Meersen 

 

 

2.5.3 Waterhuishouding – 
Vernattingsscenario 

De gewenste vernatting van de Kalkense 

Meersen kan gerealiseeerd worden door het 

basispeil in het hele gebied te verhogen en 

daarenboven ook nog lokaal te stuwen of 

grachten en beken te verondiepen. De 

deelbekkentjes en bijhorende stuwpeilen die 

gehanteerd werden in het 

vernattingsscenario van de ecoysteemvisie 

staan weergegeven in Figuur 2-33. Die 

opdeling dient niet strikt geïnterpreteerd te 

worden: compartimentering met dijken is 

nodig noch wenselijk. De opdeling kan 

bekomen worden door een aantal beken en 

grachten gericht te stuwen of af te dammen 

(Figuur 2-34). 

De concrete maatregelen die hiervoor nodig 

zijn en eventuele problemen die kunnen 

optreden worden hieronder verder 

uitgewerkt. 

 

2.5.3.1 Aangepaste werking 

pompgemaal 

Zoals uit Figuur 2-33 blijkt wordt voor het 

grootste deel van de Kalkense meersen een 

streefpeil van 3m TAW nagestreefd. Dat kan 

eenvoudig gerealiseerd worden door het 

aan- en afslagpeil van het pompgemaal aan 

te passen (zomerafslagpeil 3m TAW). Het 

belang van het correct naleven van dit 

streefpeil kan niet genoeg benadrukt 

worden. Voor het grootste deel van de 

Kalkense meersen staat of valt het bereiken 

van het natuurstreefbeeld hiermee. Ad hoc-

ingrepen via het pompgemaal, bijvoorbeeld 

preventief pompen bij dreigende 

piekdebieten (onweders) of tijdelijk 

verlagen ten behoeve van 

landbouwdoeleinden (bv om vroeger te 

kunnen maaien of in te scharen), zijn 

volledig uit den boze.  

Veel speelruimte om het peil via het 

pompgemaal verder te verhogen dan 

3mTAW is er niet. Dat kan voor eventuele 

problemen zorgen indien uit de monitoring 

zou blijken dat met een stuwpeil van 3m 

TAW de gewenste natuurstreefbeelden niet 

of onvoldoende gehaald worden. Dit kan op 

twee manieren opgelost worden: 

Er worden bijkomende (visvriendelijke!) 

stuwen geplaatst aan de monding van de 

twee takken van de Oude Schelde-arm en 

aan de monding van de ’s Gravenbrielbeek 

Figuur 2-34). Het grote voordeel hiervan is 
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dat de peilen van de deelgebieden volledig 

onafhankelijk van elkaar kunnen 

bijgestuurd worden. Als het peil alleen door 

het pompgemaal wordt bepaald, is die 

differentiëring per deelgebied niet mogelijk. 

Drie extra stuwen betekent natuurlijk wel 

extra kosten. 

Een tweede mogelijkheid is te stuwen op de 

Kalkenvaart zelf tussen het pompgemaal en 

de kruising met de Oude Schelde. Het 

nadeel hiervan is dat de deelgebieden van 

de polder niet apart kunnen geregeld 

worden, maar anderzijds is er wel meer 

bijsturing van het globale polderpeil 

mogelijk dan via het pompgemaal. 

Bijkomend voordeel is dat er slechts één 

stuw geplaatst moet worden, die bovendien 

geen aanpassingen voor vismigratie moeten 

hebben (vissen kunnen ongehinderd rond 

de stuw via de Oostelijke Oude Schelde-

arm). Dit is te beschouwen als een 

tussenoplossing tussen peilregeling via het 

pompgemaal en peilregeling via een 

uitgebreid stuwnetwerk. 

 

2.5.3.2 Gravitaire afwatering 

Gecombineerd met de geplande dijkwerken 

worden nieuwe uitwateringscontructies 

voorzien (reeds aangevraagde 

bouwvergunningen) terhoogte van de 

Bellebeek, de oostelijke en westelijke tak 

van de Oude Schelde. Indien de gravitaire 

uitwateringscontructies funtioneel zijn 

zullen ze en een impact hebben op de 

waterhuishouding van het gebied. Volgens 

de bouwaanvraag liggen deze uitwateringen 

laag (Bellebeek: 2 m TAW; oostelijke Oude 

Schelde 2.45; westelijke Oude Schelde: 

2.25m TAW). Dit terwijl het nagestreefde 

oppervlaktewaterpeil minimaal 3m TAW is. 

Volgens de huidige inzichten zal het 

wenselijk zijn de oostelijke uitwatering 

Oude Schelde dicht te laten. De westelijke 

uitwatering zal dienen als gravitair 

lozingspunt van de Sloot, de 

Kastermeerssloot en de westelijke tak van 

de Oude Schelde. Deze westelijke tak dient 

opgestuwd te worden. De uitwatering van 

de Bellebeek wordt ook opnieuw in gebruik 

genomen. Er zal bij voorkeur voor de 

uitwateringscontructies stuwmogelijkheid 

voorzien moeten worden die visvriendelijk 

is. Het is niet wenselijk om in de kokers te 

stuwen omdat de tij-invloed zich te veel laat 

gelden ver in de meersen.  

.  

2.5.3.3 Stuwen en afdammingen 

Afhankelijk van het niveauverschil dat moet 

overwonnen worden, wordt geopteerd voor 

stuwen via steenbestortingen in de 

waterloop (bij kleine niveauverschillen) of 

stuwen met een V-vormige getrapte stuw 

(bij grotere niveuaverschillen). Beide zijn 

visvriendelijke oplossingen, mits er 

voldoende water over de stuwconstructie 

komt. Wat dat laatste betreft is er weinig 

ervaring met alluviale gebieden, waar het 

verval laag is. Bij de sloten die 

bovenstrooms gevoed worden zoals de 

Oosterseloot en de ’s Gravenbrielbeek kan 

verwacht worden dat het debiet volstaat om 

efficiënte migratie toe te laten. Als die 

bovenstroomse voeding er niet is, zoals bij 

de westelijke tak van de Oude Schelde, is 

dat nog onzeker. Daar kan geopteerd 

worden voor een getrapte bypass via de 

Sloot (2.5.4). 

De stuwen moeten in de mate van het 

mogelijke bijsturing van de initiële 

richtpeilen toelaten als uit de monitoring 

blijkt dat aanpassingen nodig zijn. 

 

V-vormige stuwen 

Een V-vormige stuw (of andere 

visvriendelijke stuw) wordt voorzien op de 

Bellebeek, waar een niveauverschil van 20 

cm moet overbrugd worden. Het initiële 

stuwpeil dat voorgesteld wordt voor de stuw 

op de Bellebeek is 3.2m TAW in plaats van 

de 3.1 m TAW die in de ecosysteemvisie 

werd gehanteerd. Dat heeft te maken met 

het aangepaste natuurstreefbeeld voor deze 

zone. In de Scherenmeersen is de 

ontwikkeling van waterrietpartijen één van 

de doelstellingen, en hiervoor zijn hogere 

peilen gewenst. 

 

Gewone stuw met schotbalken 

Door de omlegging van de Sloot (2.5.4) 

wordt de Kastermeerssloot geïsoleerd van 

de andere oppervlaktewaters in de Kalkense 

meersen. Op de Kastermeerssloot is het te 

overbruggen verschil afhankelijk van het 

peil dat zal aangehouden worden op de 

Sloot (2.5.4). Waarschijnlijk zal het al snel 

over een halve meter of meer gaan, wat 

betekent dat het om een potentieel 

migratieknelpunt gaat. Toch adviseren we 

om hier een gewone stuw te plaatsen 

zonder speciale aanpassingen omdat dit 

geen prioritair punt is voor vismigratie. 

Daarvoor is de waterkwaliteit te slecht. Het 
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traject dat hier kan ontsloten worden 

(Kastermeerssloot tot het RWZI van 

Overschelde) is bovendien zeer beperkt en 

weegt niet op tegen de meerkost van een 

complexere stuwconstructie.  

Als de Sloot niet omgelegd wordt watert de 

Kastermeerssloot rechtstreeks in de 

herstelde Oude Schelde-meander af en is er 

geen bijkomende stuw noodzakelijk. 

Mogelijk ontstaat er dan zelfs een probleem 

omdat het streefpeil in de Oude meander 

hoger ligt dan dat van de Kastermeerssloot 

(3.6m vs 3.5mTAW).  

 

Steenstuwen 

Het gewenste stuwpeil op de Oosterse sloot 

ligt slechts 5cm hoger dan dat van de 

Kalkenvaart. Hier kan men opteren om 

gewoon het bodempeil van de sloot wat op 

te trekken (bijvoorbeeld via 

steenbestorting) en zo de gewenste stuwing 

te bekomen. Voordeel is dat het een 

goedkope oplossing is die lokaal ook voor 

wat (zij het onnatuurlijke) 

structuurdiversiteit van de waterbodem 

zorgt; nadeel is dat bijsturen van het 

stuwpeil nadien moeilijker is. 

 

Afdammen (tot maaiveldhoogte) 

De zogenaamde “Vliegerkeswei” is een 

perceel waarvan de afwatering naar de 

aangrenzende gracht volledig geblokkeerd 

werd, waardoor het een groot deel van het 

jaar plas-dras staat. Dit oefent een enorme 

aantrekkingskracht uit op eenden en 

steltlopers.  

Er wordt voorgesteld om bijkomende plas-

dras-percelen te creëren. Concreet worden 

twee locaties voorgesteld: 

 

Gruttowei – dit is een depressie aanpalend 

aan de Vliegerkeswei die ontwatert wordt 

door de Vingelinkbeek. Door de beek af te 

dammen ter hoogte van de monding met de 

Oostersesloot kan dit gebied eenvoudig en 

gericht vernat worden op een gelijkaardige 

manier als de Vliegerkeswei. De diepe 

drainagegracht die haaks op de 

Vingelinkbeek staat, kan verondiept of 

gedempt worden om nog een sterker 

vernattinsgeffect te bekomen. 

 

Figuur 2-31 Locatie van de Gruttowei als geplande 

uitbreiding van de Vliegerkeswei. Groene bol: 

afdamming Vingelinkbeek. Blauwe lijn: te dempen 

afwateringsgracht. 

 

Binnenbocht Oude Schelde West – 

Tussen Aaldries en Voorbellem ligt een zone 

die op dit moment al grote 

aantrekkingskracht heeft op steltlopers 

(Figuur 2-32). Deze zone kan verder als 

weidevogelgebied ontwikkeld worden. De 

gewenste vernatting kan bekomen worden 

door de reeds bestaande afdamming van de 

Oude Schelde in combinate met het 

afsluiten van de huidige afvoer via de Sloot. 

Een aangepast maaibeheer (1.4.3.4) moet 

zorgen voor een geschikt 

weidevogelhabitat. 

 

Figuur 2-32 Weidevogelgebied in de binnenbocht van de 

Oude Schelde west. 

 

2.5.3.4 Verondiepen/dempen 

waterlopen 

 

Door het heruitgraven van de Oude Schelde 

verliest de Steenbeek haar functie als 

afvoerkanaal voor Bellebeek en Driesesloot 

naar de Kalkenvaart. De directe verbinding 

met de Kalkenvaart wordt afgedamd 

afgedamd of voorzien worden van een 

regelbare stuw. De Steenbeek zelf kan 

verondiepd worden en de oevers 
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milieutechnisch ingericht. Op de Steenbeek 

sluiten geen andere drainagegrachten aan 

dus het effect van de ingrepen zal op de 

grondwatertafel beperkt zijn.  

Ter hoogte van de aansluiting op het nieuw 

aan te leggen rietveld (6.11) moet een kort 

traject (±125m) van de ’s Gravenbrielbeek 

gedempt worden. 

Zoals hierboven aangegeven moet de 

afwateringsgreppel die haaks op de 

Vingelinkbeek staat gedempt of sterk 

verondiept worden. De afgedamde 

Vingelinkbeek zelf kan men ongemoeid 

laten of de oevers kunnen heringericht 

worden conform de algemene richtlijnen 

beschreven in 1.4.2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-33. Stuwpeilen voor de verschillende deelbekkentjes gebruikt bij de modellering van het vernattingsscenario 

(Degezelle et al., 2004) 
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Figuur 2-34 Overzicht van stuwlocaties en andere inrichtingsmaatregelen voor het oppervlaktewaterstelsel. Cijfercode 

verwijst naar Bijlage 1. 

 

2.5.3.5 Knelpunten 

2.5.3.5.1 Afvoer oppervlaktewater 

De afwatering van de omliggende 

gemeentes gebeurt via de Kalkense 

meersen en het daar aanwezige 

pompgemaal. Door de gehanteerde 

stuwpeilen zou deze afwatering lokaal (in de 

Kalkense meersen) moeilijker kunnen 

verlopen, omdat ook de 

oppervlaktewaterpeilen toenemen in 

toevoersloten. Het risico op overstromingen 

verhoogt door de kleinere 

bergingscapaciteit in de grachten. Door de 

omlegging van de Sloot kan dit probleem 

voor de afwatering van Laarne vermeden 

worden. Voor de andere gebieden moet het 

effect op aangrenzende gebieden bekeken 

worden, maar aangezien de Kalkense 

Meersen veel lager liggen dan de gebieden 

errond worden weinig problemen verwacht. 

 

2.5.3.5.2 Waterkwaliteit 

Door het verhogen van het polderpeil en het 

stuwen op de drainagegrachten daalt het 

bergend vermogen en neemt de kans op 

overstroming binnen de Meersen toe bij 

piekdebieten of langdurige neerslag. Als de 

kwaliteit van het oppervlaktewater slecht is 

kan dit nefaste gevolgen hebben voor de 

vegetatie. Het aangevoerde 

oppervlaktewater moet dus van voldoende 

kwaliteit zijn (basiskwaliteit). Het grootste 

knelpunt hierbij is de Sloot , die ondermeer 

het effluent van RWZI Laarne aanvoert. Dat 

is een gemengde installatie die ook het 

moeilijk afbreekbare afvalwater van het 

textielbedrijf Microfibres zuivert. De impact 

van het effluent op de ontvangende 

Maanbeek (zijbeek van de Sloot) is vrij 

groot (BBI daalt van 6 naar 3). Ook de 

chroomconcentratie stijgt aanzienlijk 

afwaarts de RWZI en bovendien is er een 

sterke visuele vervuiling door pigmenten 

van Microfibres. Het water komt via de 

Sloot uiteindelijk in de Kalkenvaart terecht. 

Omwille van de hoge verontreiniging werd 

jaren geleden al geprobeerd om met een 

schot te verhinderen dat het 

oppervlaktewater in de Kalkenvaart terecht 

kon komen, maar dat zorgde voor 

wateroverlast en het schot werd opnieuw 

verwijderd zodat het water sneller via het 

pompgemaal aan de Kalkenvaart richting 

Schelde kon gestuurd worden. Het knelpunt 
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kan opgelost worden door de Sloot om te 

leggen (2.5.4). 

Voor zover er gegevens bekend zijn is de 

kwaliteit van de andere beken en de 

Kalkenvaart zelf wat beter, al ligt de 

maximaal vastgestelde BBI (7) nog steeds 

onder de norm voor basiswaterkwaliteit. 

Om de kwaliteit van het binnenkomende 

water is het gebied verder te optimaliseren 

kan aan de rand van de vallei waar de 

belangrijkste beken binnenkomen een 

natuurlijke helofytenfiltering voorzien 

worden. Hierbij dient onmiddellijk 

opgemerkt dat de voorgestelde 

maatregelen niet te vergelijken zijn met 

specifiek voor zuiveringsdoeleinden 

aangelegde helofytenfilters. Er is ook geen 

dimensioneringsstudie aan te pas gekomen. 

Het zijn gewoon voorstellen die de huidige 

toestand van het gebied optimaal proberen 

te benutten in de veronderstelling dat het 

de waterkwaliteit ten goede zal komen.  

Een eerste voorstel is verder uitgewerkt in 

2.5.11 en betreft de aanleg van een 

rietbekken waar het water van de ’s 

Gravenbrielbeek en de Moortelbeek wordt 

doorgeleid.  

De Oostersesloot komt de Kalkense 

Meersen binnen ter hoogte van een zone 

met twee grotere en één lange smalle 

visvijver (Figuur 2-35). Dit gebied kan 

omgevormd worden tot een 

helofytenbekken. Er wordt voorgesteld om 

het gebied rond en tussen de vijvers een 

weinig af te graven tot 3.05mTAW (het 

gewenste stuwpeil voor dit deelbekken), 

waardoor de condities voor riet en grote 

zegges optimaal zijn en het bekken ook 

duidelijk te onderscheiden is in het 

landschap. Het bodemmateriaal kan ter 

plaatse gebruikt worden om de smalle 

centrale vijver te dempen. De Oosterse 

Sloot kan aangetakt worden op de eerste 

vijver en via de tweede vijver terug 

aangekoppeld worden op de bestaande 

loop. De retentietijd van het water (en dus 

het zuiverend vermogen) in het bekken 

wordt op die manier vergroot. De vijvers 

worden ingeschakeld als onderdeel van de 

Oostersesloot, wat een aanzienlijke 

verbetering van de habitatvariatie voor 

vissen betekent. 
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Figuur 2-35 Huidige situatie en situatie na de voorgestelde herinirchting van de Oostersesloot 

 

 

 

2.5.3.5.3 Waterbodemkwaliteit 

De kwaliteit van de waterbodem kan op 

termijn de verbetering van de 

waterkwaliteit hypothekeren (nalevering 
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van polluenten). Tabel 2-4 geeft een 

overzicht van de klassebeoordelingen voor 

de meest recent bemonsterde waterbodems 

uit het geoloket van de VMM. Daaruit blijkt 

andermaal de slechte kwaliteit van de Sloot. 

Beide Sloot-stalen vallen in de Triade-

klassering (combinatie van chemische, 

ecotoxicologische en biologische 

kwaliteitsbeoordeling) onder de eerste 

prioriteit voor verder saneringsonderzoek. 

De waterbodem van de Sloot ter hoogte van 

de monding van de Kalkenvaart is niet 

geschikt voor gebruik als bodem of 

bouwstof volgens de Vlarea-normen. 

Behalve de Zijp zijn ook de andere 

waterbodems vervuild, maar niet in die 

mate dat ze niet als bouwstof kunnen 

gebruikt worden. 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de 

verwijdering van de sliblaag uit de Sloot (na 

omlegging, zie 2.5.4) zal moeten 

overwogen worden. Voor de meeste andere 

waterlopen is het waterbodemprobleem 

minder acuut maar niettemin aanwezig. 

 

vmmnr locatie Triade Vlarea bodem Vlarea bouwstof 

546900 Zijp ter hoogte van Aard Geen  prioriteit Gebruik op bodemtype 5 Geschikt 

548100 Kalkenvaart 2 2e prioriteit Gebruik op bodemtype 5 Geschikt 

549000 Oostersesloot 2e prioriteit Gebruik op bodemtype 5 Geschikt 

550500 Sloot aan monding met Kalkenvaart 1e prioriteit Niet geschikt Niet geschikt 

550800 Sloot stroomop van monding Maanbeek 1e prioriteit Vrij gebruik Geschikt 

Tabel 2-4 Waterbodemkwaliteit in de Kalkense Meersen. Kleurcodes volgens geoloket VMM. Bodemtype 5 = industriegrond. 

 

 

2.5.4 Inrichting Oude Schelde en 
Sloot 

Grote delen van de Oude Schelde-arm 

werden in het verleden opgevuld  en 

beplant met populieren of als weiland in 

gebruik genomen. De Oude Schelde zelf is 

gereduceerd tot een smalle 

afwateringsgracht of lokaal zelfs volledig 

gedempt. Het herstel van deze arm als 

eutroof water met bijhorende riet- en 

verlandingsvegetaties is een belangrijke 

inrichtingsmaatregel voor de Kalkense 

Meersen.  

De huidige afwateringstoestand van de 

Oude Schelde wordt beschreven in 

paragraaf 2.3.2.5.1 en getoond in Figuur 

2-36 

 

 

Figuur 2-36 Huidige toestand Oude Schelde. Rood 

vierkant = bestaande afdamming; pijlen geven 

stroomrichting aan.  

 

Drie basisprincipes staan centraal bij het 

herstel van de Oude Schelde: 

• Realiseren van een goede waterkwaliteit. 

• Optimaliseren van de connectiviteit voor 

vissen door een heraantakking op de 

Kalkenvaart; 

• Divers habitats creëren door afwisseling 

van ondiep en diep water met 

gevarieerde oevers. 

 

We onderzochten verschillende 

mogelijkheden met betrekking tot 

waterafvoer van de Sloot. Deze 

alternatieven ontstaan vanuit de huidige 

slechte waterkwaliteit van de Sloot. 

 

2.5.4.1 Voorkeursscenario – 

verbetering waterkwaliteit 

Sloot 

Meer onderzoek is nodig vooraleer een 

definitief voorkeursscenario kan gekozen 

worden – onderzoek lopende IMDC. 

 

In dit scenario wordt geopteerd om de 

afwatering van de Sloot via de her uit te 

graven Oude Schelde en zo naar de 

Kalkenvaart te behouden (Figuur 2-38).  

 

Nadelen:  

• Een goede en gegarandeerde 

waterkwaliteit van de Sloot is een 
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conditio sine qua non. Anders 

hypothekeert men de ecologische 

kwaliteit van de Oude Schelde-arm en de 

Kalkenvaart en creëert men bovendien 

op korte tijd een nieuw milieuhygiënisch 

probleem (waterbodemkwaliteit in de 

uitgegraven Oude Schelde-armen). 

Accidentele lozingen op de Sloot hebben 

een grote invloed op het hele gebied. 

• Indien men het Westelijke deel voor 

vissen wil ontsluiten is een bijkomende 

vispassage noodzakelijk (hetzij ter 

hoogte van de stuw naar de Sloot, hetzij 

rechtstreeks naar de Schelde) 

 

Voordelen:  

• Er zijn minder inrichtingsmaatregelen 

noodzakelijk (geen omlegging Sloot, 

geen scheidingsdijk Sloot-Oude Schelde, 

geen buffercapaciteit, aangepaste sluis 

of pomp naar Schelde nodig). 

• De Sloot en het achterliggende 

afwateringsgebied worden rechtstreeks 

ontsloten voor migrerende vissen (zie 

ook 2.5.4).  

 

Gevolgen: De Kastermeerssloot wordt 

(mogelijkheid moet bevestigd worden door 

oppervlaktewatermodel – randvoorwaarde 

RWZI is hierbij belangrijk) omgelegd en 

gravitair afwateren via twee nieuwe 

uitwateringskokers naar de Schelde. Er kan 

een waterbuffering voorzien worden in de 

afgesneden loop van de Kastermeerssloot. 

De nieuw uit te graven westelijke Oude 

Schelde tak kan via een regelbare overloop 

afwateren in de Kastermeerssloot. 

 

 

 
Figuur 2-37. Voorkeursscenario Sloot – Verbetering waterkwaliteit Sloot - aftakking Kastermeerssloot met gravitaire lozing 

op Schelde. 

 

2.5.4.2 Scenario 1: met omlegging 

van de Sloot 

Zoals eerder aangegeven laat de 

waterkwaliteit van de Sloot te wensen over 

(2.3.2.5.5). Het voorkeursscenario is een 

verbetering van de waterkwaliteit 

nastreven. Indien dit echter niet mogelijk 

zou blijken is de meest efficiënte manier om 

het water van de Sloot grotendeels uit de 

Kalkense Meersen te houden en zo de 

goede waterkwaliteit van de Oude Schelde 

te garanderen, een omlegging. Hierdoor kan 

het water via de Westelijke tak van de 

huidige Oude Schelde op de Schelde kan 

geloosd worden en niet via de Kalkenvaart 

moet passeren.  
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Er zijn verschillende 

omleggingsmogelijkheden. Beide opties 

streven naar het dootrekken van een 

betaand laag dijkje gelegen tegen het 

huidig beboste perceel van de westelijke tak 

van de Oude Schelde. Hierdoor blijft de 

Sloot volledig fysisch gescheiden van de uit 

te graven Schelde-arm. De scheidingsdijk 

moet in klei aangelegd worden. 

 

1. Op de plaats waar de Sloot het 

studiegebied binnenkomt staat ze in 

verbinding met de Oude Schelde, en 

het lijkt dan ook logisch om de 

omlegging van de stroom van de 

Sloot hier te realiseren.  

2. Vroeger omleiden ter hoogte van de 

“Meerkens” (Figuur 2-40a). Via het 

reeds bestaande drainagenetwerk 

(of een nieuw te graven, kortere 

doorsteek). De Sloot kan ter hoogte 

van de Kastermeersen aangetakt 

worden op de huidige beekloop van 

de Oude Schelde.  

 

Optie 1:  

- langere scheidingsdijk (kleidijk) 

tussen de opnieuw uit te graven 

Oude Schelde arm 

- landschappelijk rare situatie 

(onnatuurlijk) 

- mogelijks problemen met de 

waterhuishouding in de Oude 

Scheldearm door drainering door de 

Sloot 

Optie 2: 

- minder lange scheidingsdijk 

waardoor landschappelijke situatie 

minder aangetast wordt alsook 

wordt een minder grote impact 

verwacht op de waterpeilen van de 

Oude Schelde arm. 

 

Beide opties verkorten het traject van het 

vervuilde water door de Kalkense Meersen. 

Afgezien van het feit dat de waterkwaliteit 

van de uit te graven arm hierdoor volledig 

los zal staan van de kwaliteit van de Sloot, 

heeft deze scheiding nog een belangrijk 

voordeel. Aangezien de Sloot rechtstreeks 

op de Schelde loost kan het peil relatief 

onafhankelijk geregeld worden van de rest 

van de Kalkense Meersen. Het peil kan 

gekozen worden in functie van RWZI 

Laarne, wat zeer belangrijk is omdat aan 

vroegere pogingen om te stuwen op de 

Oude Schelde (in functie van de visserij) 

moest verzaakt worden omdat de goede 

werking van het RWZI in het gedrang 

kwam.  

De overgebleven tak van de Sloot kan 

eventueel gebruikt worden als overstort en 

als natuurlijke bypass voor vismigratie 

(2.5.10). Sanering van de waterbodem zal 

daarbij waarschijnlijk wel noodzakelijk zijn 

(2.5.3.5.3). 

De dimensionering van de omgelegde Sloot 

en het drainagenetwerk moet bestudeerd 

worden. Er moet ook gekeken worden als 

gravitaire afwatering op de Schelde zal 

volstaan of als er een bjkomende pomp of 

bufferbekken moet voorzien worden. 

 

De locatie van dit mogelijke bufferbekken 

kan voorzien worden in een deel van nieuw 

uit te graven Oude Schelde tegen de dijk 

aan (huidig beboste perceel met 

rietondergroei). Er moet gezorgd worden 

voor een fysische scheiding tussen het 

bufferbekken en de rest van de westelijke 

Oude Scheldearm.  

Ofwel wordt buffering voorzien aan de 

overkant van de Sloot door een deel van de 

Kastermeersen af te graven (momenteel te 

hoog gelegen om buffering te realiseren). 

Van de twee locaties is de afgraving van het 

opgespoten deel als bufferlocatie de meest 

voor de hand liggend en als 

voorkeurscenario te beschouwen. 
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Figuur 2-38 Voorkeursscenario voor de Oude Schelde met behoud van het huidige Sloottraject. Hier is ook het 

inrichtingsalternatief voor het middengedeelte van de Oude Schelde weergegeven (6.4.3), dat onafhankelijk van het Sloot-

scenario kan gekozen worden. 

 

Figuur 2-39. Inrichtingsscenario 1. Optie 1 omleiding Sloot binnen de perimeter van het MWeA. 
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Figuur 2-40 a en b Inrichtingsscenario 1 voor de Oude Schelde met omlegging van de Sloot 
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2.5.4.3 Inrichtingsalternatief 
middengedeelte 

Het middengedeelte (uitstulping naar het 

zuiden) van de Westelijke oude Schelde is 

op dit moment aan weerszijden afgedamd 

en heeft dus geen rechtstreekse afwatering. 

Het heeft zich ontwikkeld tot een waardevol 

ruig moeras en biedt broedgelegenheid aan 

soorten als bruine kiekendief, blauwborst en 

rietgors. Door het terug uitgraven van de 

Oude Schelde zou dit broedgebied (tijdelijk) 

verloren gaan. Daarom wordt er een 

inrichtingsalternatief voorgesteld waarbij 

het middengedeelte gewoon in de huidige 

toestand bewaard blijft en als waardevol 

overgangshabitat tijdens de 

inrichtingswerken kan blijven bestaan 

(Figuur 2-38). Als bijkomend voordeel 

wordt er een aanzienlijke hoeveelheid 

grondverzet vermeden (het gaat over een 

traject van ruim 600m). Na vernatting zal 

dit moerasgedeelte aansluiting vinden bij de 

rietontwikkeling die in Aaldries-Voorbellem 

gepland is. 

De keuze om het middengedeelte als 

moeras in te richten of terug uit te graven 

staat los van de scenariokeuze voor de 

Sloot (er kan dus in de twee scenario’s al 

dan niet voor geopteerd worden).  

 

 

2.5.4.4 Inrichtingsalternatief 
Westelijke tak Oude Schelde 

stroomaf Sloot 

 

Het voorkeursscenario van de Sloot is een 

verbetering van de waterkwaliteit. Indien 

deze op termijn gegarandeerd kan worden 

is het voor de eerste fase van de 

natuurontwikkeling een optie om de Oude 

Schelde arm bij de aantakking van de sloot 

slechts ondiep uit te graven (gemiddeld 

ongeveer 1m verlagen van het maaiveld) en 

te laten fungeren als helofytenfilter. Dit 

scenario zal ervoor zorgen dat het Sloot 

water de waterkwaliteit minder 

hypothekeert. Het moet benadrukt dat deze 

helofytenfilter niet mag gezien worden als 

oplossing voor het waterkwaliteitsprobleem. 

Het is slechts een matig mitigerende 

maatregel die als een eerste fase kan 

beschouwd worden tot wanneer de 

aanpassingen gerealiseerd zijn die de 

effectieve verbetering van het water van de 

Sloot realiseren. Hierbij kan de huidige loop 

van de Oude Schelde zoveel mogelijk 

behouden blijven. Er moet echter een 

doorstroming van het water gerealiseerd 

worden doorheen een helofytengordel. Dit 

zal gevolgen hebben op het realiseerbare 

debiet.  Een aspect dat moet uitgewerkt 

worden. De oevers van de huidige loop 

worden ook natuurtechnisch verbeterd. In 

de loop van de Oude Schelde kunnen in 

deze zone verschillende geïsoleerde 

vijvertjes uitgegraven worden.  

 

 

Figuur 2-41. Inrichtingsalternatief westelijke tak Oude 

Schelde. 

  

 

2.5.4.5 Optimaliseren connectiviteit 

De Oude Schelde zal na de herinrichting een 

belangrijke rol spelen voor vismigratie. Het 

vismigratieknelpunt aan het huidige 

pompgemaal kan bijvoorbeeld opgelost 

worden via de oostelijke tak van de 

heruitgegraven Oude Schelde, die tot 

voorbij het gemaal reikt. Een alternatief 

punt om vismigratie mogelijk te maken is 

de huidige, nauwelijks nog functionele sluis 

aan de monding van de Driesesloot in de 

Schelde. De manier waarop de knelpunten 

precies worden opgelost, moet nog bekeken 

worden  

Eenmaal het contact met de Schelde 

hersteld is, liggen de migratiewegen 

volledig open: via de Oostelijke Oude 

Schelde-arm rechtstreeks naar de 

Kalkenvaart en de Driesesloot en 

onrechtstreeks via de Zijp naar de 

Bellebeek. Via de Kalkenvaart zijn dan ook 

de Westelijke Oude Scheldearm, de 

Oostersesloot en de ’S Gravenbrielbeek 

bereikbaar.  

De westelijke tak van de Oude Schelde is 

opgedeeld in twee stukken met 
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verschillende stuwniveau’s: het gewone 

polderpeil (3m TAW) en een stuwpeil van 

3.60m TAW. Die twee delen zijn van elkaar 

afgedamd (de verbinding tussen beide 

wordt met andere woorden niet 

uitgegraven). De geïsoleerde tak van de 

Sloot die na de omlegging overblijft, is 

ideaal gelegen om het verschil tussen de 

twee stuwniveau’s te overbruggen en wordt 

in scenario 1 ingericht als by-pass 

(ongeveer 600m lang) voor migrerende 

vissen (bijvoorbeeld met V-vormige 

stuwtrappen van maximaal 10 cm hoog). 

Wellicht zal de waterbodem daarvoor eerst 

moeten gesaneerd worden. Men zou er ook 

kunnen voor opteren om de vispassage niet 

aan te leggen en het meest Westelijke 

gedeelte van de Oude Schelde dus 

geïsoleerd te houden (scenario 1 zonder 

inrichting van de by-pass). Vanuit 

ecologisch standpunt is de connectie niet 

echt noodzakelijk als op de rest van het 

stroomgebied voldoende 

migratiemogelijkheden zijn.  

Door de omlegging van de Sloot in scenario 

1 is het gebied ten Westen van de Kalkense 

meersen (ondermeer de Kastermeersen) 

niet langer bereikbaar voor vissen vanuit de 

Kalkense Meersen. Gezien de veel slechtere 

waterkwaliteit is dit geen prioritair gebied 

voor vismigratie, maar als de kwaliteit 

verbetert is het op termijn toch een groot 

stroomgebied dat afgesloten wordt. Er 

kunnen al oplossingen voorzien worden ter 

hoogte van de monding van de Sloot op de 

Schelde, zodat vismigratie in de toekomst 

wel mogelijk wordt. In het tweede scenario 

blijft het stroomgebied van de Sloot wel 

toegankelijk vanuit de Kalkense Meersen. 

Ook in dit scenario moet een extra 

vispassage voorzien worden als men de 

meest Westelijke tak van de Oude Schelde 

toegankelijk wenst te maken. Zoals vermeld 

mag dat, maar is het niet direct 

noodzakelijk.  

 

2.5.4.6 Habitatvariatie  

De Oude Schelde zal niet alleen voor 

vismigratie belangrijk zijn, maar heeft ook 

veel potentie als foerageer- en paaihabitat. 

Daarvoor is naast een goede waterkwaliteit 

ook voldoende structuurvariatie 

(waterdiepte, oeverstructuur) vereist.  

Waterplanten groeien best in water minder 

dan 2m diep. Een geleidelijke overgang van 

de oevers naar het diepere water (helling 

van 4:20 of zwakker, bv. 1:15) is wenselijk 

(Claus & Janssens, 1994; Andrews & 

Kinsman, 1990) om een grote gradiënt te 

creëeren. Dat is ook realiseerbaar gezien de 

breedte van de Schelde-arm. 

De basisdiepte langs het hele traject moet 

ongeveer 2 meter bedragen, zodat niet te 

snel verlanding plaatsvindt en vlotte 

visbewegingen mogelijk zijn. Lokaal worden 

een aantal overdieptes aangebracht (3m). 

Ondiepere zones worden gecreëerd met de 

oevertaluds. Bij het herstel kan zoveel 

mogelijk uitgegaan worden van een 

natuurlijk rivierprofiel met steilere oevers 

aan de buitenbochten en geleidelijke oevers 

in de binnenbochten. Een voorstel voor de 

profilering en oeverinrichting is 

weergegeven in Figuur 2-42. Volgende 

hellingen worden daarbij onderscheiden: 

• Rechte oever (verticaal): deze zijn 

geschikte voor wandbroeders als ijsvogel 

en oeverzwaluw en ook interessant voor 

bevers (8.3.1.1). 

• Steile oever (1:3): buitenbochten 

• Matig steile oever (1:5): rechte stukken 

• Zwak hellende oever (1:12): 

binnenbochten 

• Zeer zwak hellende oever (3:200): 

aangezien er voldoende ruimte is kan er 

aan het uiteinde van de Schelde-arm 

volgens de lengte-as ook een zone met 

zeer zwakke helling voorzien worden 

Ter hoogte van de aansluiting op de 

Kalkenvaart mag de uit te graven Schelde-

arm op het moment van aansluiting niet 

dieper zijn dan de bodem van de Vaart, 

ofwel mag de aansluiting slechts 

gerealiseerd worden als de armen 

volgelopen zijn. Anders kan er een bruusk 

peilverval op de Kalkenvaart optreden.  

De Oude Schelde is over haar ganse lengte 

(4.3 km) zo’n 50 tot 60 meter breed. Ter 

hoogte van de aansluitingen op de 

Kalkenvaart kan de breedte uiteraard 

beperkt worden om de constructiekost te 

beperken. 

 

 

2.5.4.7 Fasering scenario 1 

3.6m TAW is het streefpeil voor het bekken 

van Aaldries-Voorbellem en het daarin 

gelegen traject van de Oude Schelde, maar 

het valt nog af te wachten of dit peil ook 

effectief (continu) zal bereikt worden. 

Peilmetingen op de grachten van het 

afgedamde stuk tonen dat zeker in de 
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winterperiode het streefpeil gemakkelijk 

gehaald wordt (met pieken tot 3.9m TAW), 

maar door de omlegging van de Sloot zal de 

bovenaanvoer via de Kastermeerssloot en 

de Sloot wegvallen. Het effect daarvan op 

de waterbalans is moeilijk in te schatten, 

zeker in combinatie met de algemene 

vernatting van de Kalkense Meersen. Het 

peilverschil tussen dit bekken en de rest 

van de Oude Schelde (3mTAW) is echter 

bepalend voor het aantal stuwtrappen dat 

bij de inrichting van de vispassage via het 

afgesneden traject van de Sloot moet 

voorzien worden (zoals eerder aangegeven 

moet er voldoende water over een 

stuwconstructie komen om functioneel te 

kunnen zijn voor vismigratie). Daarom 

stellen we voor om gefaseerd te werken: 

eerst wordt de Oude Schelde uitgegraven, 

waarna een monitoringperiode voor de 

waterpeilen in het bekken wordt voorzien. 

Op basis van die gegevens kan later de 

vispassage via de Sloot naar de rest van de 

Oude Schelde en de Kalkenvaart 

gerealiseerd worden. 

Als er geopteerd wordt om dit deel van de 

Oude Schelde geïsoleerd te houden (zie 

6.4.4) moet hier uiteraard geen rekening 

mee gehouden worden. 

 

 

 

 

Figuur 2-42 Inrichting oevers en water van de Oude Schelde (zie tekst voor verdere uitleg). 

 

 

2.5.4.8 Knelpunt bodemvervuiling 

Het herstel van de Oude Schelde zal 

gepaard gaan met een enorm grondverzet. 

De bodemkwaliteit bepaalt wat er met de 

grond kan of mag gebeuren.  

Vandecasteele et al. (2001) voerden een 

onderzoek uit naar baggergronden langs de 

Zeeschelde. In het kader van die studie 

werd de Oude Schelde-arm al vrij intensief 

bemonsterd en geanalyseerd op zware 

metalen. De resultaten van dit onderzoek 

staan hieronder weergegeven. 

De Oude Schelde (codes KAMW en KAMS) 

werd op 20 punten bemonsterd (Figuur 

2-43, Tabel 2-5), waarbij 57 bodemlagen 

onderscheiden en 52 bodemhorizonten 

bemonsterd werden. Hiervan werden 48 

bodemstalen geanalyseerd. De natste delen 

van de verlande meander werden niet 

bemonsterd. Alleen de stalen die voldoen 

aan de criteria voor baggergronden worden 

door Vandecasteele et al. (2001) besproken 

(30 van de 43). 
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Bij de boringen konden de profielen in 2 

groepen onderverdeeld worden: enerzijds 

de punten gelegen in de westelijke helft van 

de oude meander, met een profiel 

bestaande uit kleiïg materiaal met vrij veel 

organisch materiaal, en de oostelijke helft 

bestaande uit punten met bovenaan een 

pure laag bodemmateriaal met vrij veel 

zand, en op grotere diepte een sliblaag. 

Enkel aan het uiteinde van de westelijke 

arm in de Schelde werd eveneens zand 

gevonden (punt KAMW10 en KAMW11). De 

oude Schelde-arm kan dus opgesplitst 

worden in 2 duidelijk verschillende delen. 

Het meest stroomafwaartse ( = oostelijke) 

deel werd bij het afsnijden van de meander 

opgevuld met het materiaal dat vrijkwam 

bij het graven van de nieuwe 

Scheldebedding, bij het graven van de 

aansluiting van de Kalkense vaart op de 

nieuwe Schelde of met ander puur 

bodemmateriaal. De dikte van deze pure 

bodemlaag varieert tussen 130 en meer dan 

200 cm. Het westelijke deel slibde gradueel 

dicht na 1910.  

De verontreiniging voor het westelijke deel 

is het hoogst in het meest stroomopwaartse 

deel . Voor het oostelijk deel is de trend 

niet zo duidelijk (Figuur 2-43). De 

achtergrondwaarden (AW) voor de Vlaamse 

bodems worden gedefinieerd als de 

concentratie die normaal aangetroffen 

wordt in de bodem bij afwezigheid van een 

specifieke verontreinigingsbron, en zijn ook 

afhankelijk van het klei- en OS-gehalte 

(Tack et al., 1997). Er werd een 

standaardbodem gedefinieerd, gebaseerd 

op de eigenschappen van een groot aantal 

landbodems. Deze standaardbodem heeft 

een OS-gehalte van 2% en een kleigehalte 

van 10%. De AW en bodemsaneringsnorm 

(BSN) voor de standaardbodem wordt 

omgerekend naar de eigenschappen van de 

onderzochte bodem. Een bodemstaal wordt 

als verontreinigd beschouwd wanneer het 

gehalte voor 1 van de 6 zware metalen het 

verontreinigingscriterium (VC) voor 

bestemmingstype 1&2 (natuur- en 

landbouwgebied) overschrijdt. VC wordt 

berekend als 0.8 x bodemsaneringsnorm 

voor type 1 & 2. 

Uit Tabel 2-5 blijkt dat de chroom-

concentraties bijna systematisch hoger zijn 

dan BSN1&2. Lood en in veel minder mate 

zink en cadmium overschrijden soms het 

VC. Er is dus een zekere vorm van 

verontreiniging met zware metalen 

aanwezig, maar globaal gezien is de 

bodemkwaliteit van de Oude Schelde veel 

beter dan van vele andere bagger (en 

alluviale) bodems langs de Zeeschelde.  

In hoeverre de vastgestelde vervuiling het 

gebruik als bouwstof ook effectief beperkt 

moet door bodemdeskundigen verder 

bekeken worden. Verdere toetsing aan het 

juridisch kader van Vlarea en Vlarebo is 

noodzakelijk. Over de aan- of afwezigheid 

van organische polluenten is bij ons weten 

nog niets gekend. 

Los van de algemene kwaliteit van het 

opvulmateriaal van de oude meander moet 

de waterbodemkwaliteit van de huidige 

beken die er doorheen lopen beschouwd 

worden (in casu de waterbodem van de 

Sloot en de Driesesloot/Oude Schelde). In 

6.3.4.3 hebben we er al op gewezen dat 

vooral de waterbodem van de Sloot te sterk 

verontreinigd is voor gebruik als bouwstof. 

Een ruiming van het slib uit deze waterloop 

zal dus waarschijnlijk eerst noodzakelijk zijn 

alvorens de eigenlijke uitgraving van de 

meander kan beginnen. 
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Tabel 2-5 Gehalten aan Cd, Cr, Pb en Zn (mg/kg DS) en 

evaluatie volgens VLAREBO voor de bodemstalen van de 

Oude Schelde-arm. Dikte en diepte van de bemonsterde 

laag worden in cm gegeven. Er werd een onderscheid 

gemaakt tussen de oostelijke kant (KAMS) en de 

westelijke helft (KAMW) van de meander. (uit 

Vandecasteele et al., 2001) 
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Figuur 2-43 Visuele weergave van de zware metaalgehaltes op de verschillende staalnamepunten (uit Vandecasteele et al; 

2001-) 

 

 

 

 

2.5.5 Inrichting visvijvers en 
turfputten 

In de noordrand van het gebied liggen van 

de Molenmeers tot de Scherenmeersen een 

40-tal private vijvertjes (vermoedelijk 

vooral visvijvers), samen goed voor 

ongeveer 5 ha open water. De oude 

turfontginning in de Scherenmeers zelf 

staat voor een wateroppervlakte van 

ongeveer 3 ha. Samen met het dichte 

netwerk van verbindingssloten en grachten 

maakt dit van het gebied een waterrijke 

zone die ontwikkeld kan worden tot een 

bont patroon van dieper en ondiep eutroof 

water (1-3 m diep) met waterplant- en 

verlandingsvegetaties, goed ontwikkelde 

waterriet-parijen en geleidelijke overgangen 

naar oeverzones met grote 

zeggevegetaties. Om de potenties van deze 

vijvers te optimaliseren zijn echter heel wat 

ingrepen vereist. Uit de studie uitgevoerd in 

de Damvallei (Smolders & Brouwer, 2006) 

en de Engelstalige handleiding van Andrews 

& Kinsman (1990) kunnen heel wat 

algemene tips gehaald worden. 

 

Beplanting en dijken verwijderen 

Een prioritaire inrichtingsmaatregel is het 

herstel van het open karakter van het 

gebied. Heel wat van de vijvers zijn 

omzoomd met lage, meestal beplante 

dijkjes. Alle beplantingen moeten 

verwijderd worden en de dijken moeten 

afgegraven worden, zodat een complex 

ontstaat van landschappelijk duidelijk 

geconnecteerde, kleine vijvertjes en grotere 

waterpartijen. Het verwijderen van de 

beplanting is ook nodig om bladval 

(aanrijking nutriënten) en beschaduwing te 

voorkomen (nadelig voor groei en 

ontwikkeling van waterplanten). 

 

Oeverstructuur 

De oevers van de vijvers werden niet in 

detail in kaart gebracht, maar het lijdt geen 

twijfel dat vele ervan voorzien zijn van 

damplanken, steenbestortingen, steigers of 

andere ongewenste structuren. Heraanleg 

van de oeverzones volgens de algemene 
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principes beschreven in 5.3.2 is dan ook 

nodig. 

 

Afvissen 

Om herstel van waterplantenvegetaties 

mogelijk te maken is afvissing van de 

bodemwoelende vissoorten (brasem en 

karper) in de vijvertjes noodzakelijk. Een 

tijdelijke afname van de turbiditeit kan de 

vestiging van ondergedoken waterplanten, 

die nodig is voor de omslag van troebel 

naar helder water, immers 

vergemakkelijken. Indien geen snoek 

voorkomt kan bepoting met deze soort 

overwogen worden om een natuurlijker 

visgemeenschap te krijgen.  

Afvissen is alleen een duurzame maatregel 

als de vijvers geïsoleerd blijven van het 

slotenstelsel en als herkolonisatie door 

overstromingen niet mogelijk wordt. Het 

eerste is gewoon een kwestie van 

verwijderen van eventueel grachten en 

uitwateringsconstructies. Het tweede is veel 

moeilijker in de hand te houden omdat het 

nog niet duidelijk is hoe vaak en hoe lang 

overstromingen zullen optreden bij de 

nieuwe stuwpeilen. De ruimtelijke 

verspreiding van de vijvers toont grofweg 

twee groepen: de vijvers in de Molenmeers 

die binnen het daar te ontwikkelen 

dottergraslandcomplex liggen enerzijds en 

de vijvers en turpfutten van de 

Scherenmeersen anderzijds, die onderling 

nauwer in contact staan via het dichte 

slootnetwerk. In dit gebied zal ook hoger 

gestuwd worden en verhoogt dus de kans 

op overstromingen en daarmee gepaard 

gaande visbewegingen. Als er prioriteiten 

moeten bepaald worden heeft afvissing van 

de vijvers in de Molenmeers waarschijnlijk 

meer kans op een blijvend succes. 

 

Slibruiming 

Het ruimen van de voedselrijke sedimenten 

kan overwogen worden om de nalevering 

van voedingsstoffen naar de waterlaag te 

beperken. Op termijn kan zich echter weer 

een nieuwe eutrofe onderwaterbodem 

ontwikkelen met name wanneer de bodem 

grotendeels uit ongestoord veen bestaat. 

Dit veen kan onder invloed van het harde 

water en hoge sulfaatbelasting worden 

afgebroken (Lamers et al., 2002). De 

huidige visie is om voorlopig niet te ruimen 

in de vijvers op veensubstraat. Elders is 

slibruiming wel een nuttige maatregel, maar 

dat moet vijver per vijver bekeken worden. 

Bij ruiming moet de nodige aandacht 

besteed worden aan de waterdiepte. 

Waterplanten groeien best in water minder 

dan 2m diep.  
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Figuur 2-44 Vijvercomplex in de Molenmeers en Scherenmeersen met aanduiding van een aantal benodigde ingrepen. 

 

2.5.6 Inrichting oeverzones 

Op het belang van goed ingerichte 

oeverzones is al herhaaldelijk gewezen. 

Voor de oeverinrichting van de Oude 

Schelde verwijzen we naar 2.5.4. Voor de 

linkeroever van de Kalkenvaart werd door 

de VMM reeds een oeverinrichtingsplan 

opgemaakt dat in 2008 in uitvoering zou 

gaan (De Keer, 2006). Hiervoor werd 

(wordt) een zone van 10m onteigend. Voor 

het centrale deel (deel Kalkenvaart 

stroomopwaarts Oude Schelde tot aan 

populierenbos in de Molenmeers) wordt 

voorgesteld om de bestaande afkalvende 

oevers gewoon te behouden in functie van 

ijsvogel en eventueel oeverzwaluw. Langs 

het gedeelte ten zuiden van de Oude 

Schelde wordt een plas-dras-berm voorzien 

van 2m breed op een hoogte van 2.70m 

TAW en vanaf deze berm een redelijk steil 

talud (19-30°) tot op het maaiveld. Een 

alternatief bestaat uit een volledige 

lichthellende schuine oever vanaf 2.40m 

TAW aan de huidige oever tot op het 

maaiveld aan de buitengrens van de 

onteigeningszone. Ten noorden van het 

populierenbos (traject palend aan de 

Molenmeers) wordt in eerste instantie geen 

inrichting voorzien, maar na evaluatie van 

de inrichting van de zuidelijke strook kan in 

een tweede fase een gelijkaardige inrichting 

uitgevoerd worden. 

Ook bij de andere grotere beken en sloten 

is de structuurkwaliteit van de oevers 

slecht. De Zijp en Kastermeerssloot kunnen 

over het hele traject aangepakt worden, 

voor Oosterse sloot en Driesesloot is vooral 

het laatste traject naar de Kalkenvaart toe 

geschikt voor aanpassingen omdat het 

maaiveld in die zones wat hoger ligt en het 

gebied dus meer toegankelijk is voor 

aanpassingswerken.  

 

2.5.7 Te graven open water en 
perceelsgrachten 

De grootste oppervlakte nieuw te graven 

water is uiteraard de Oude Schelde (2.5.4). 

Daarnaast is er ook in de Kastermeersen 

een opgevulde kleine Oude Schelde-arm 

aanwezig, die in het landschap alleen nog 

herkenbaar is door een wandelpad met 

lijnvormige beplanting erlangs (Figuur 

2-45). Om dit landschappelijk element meer 

te benadrukken stellen we voor om de 
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ondiepe gracht die aan de binnenkant van 

de bocht ligt te verbreden en wat te 

verdiepen. De baten van het volledig 

herstellen van de arm zijn hier 

waarschijnlijk te klein om de kosten te 

verantwoorden. Bovendien grenst de arm 

aan een aantal storten die dan 

waarschijnlijk gesaneerd zouden moeten 

worden. 

 

 

Figuur 2-45 Huidige toestand van de korte Oude 

Schelde-arm in de Kastermeersen: een landweg met 

lijnvormige beplanting. 

 

Een belangrijk detailaspect (niet 

gedigitaliseerd) is tevens ook het 

onderhouden van de aansluiting van kleine 

perceelsgrachten of greppels met de 

hoofdgrachten. Door de aansluiting te 

onderhouden of te herstellen kan het effect 

van het opstuwen van de hoofdgrachten 

optimaal doorwerken in de percelen. Zo 

wordt gemiddeld meer vernatting 

gerealiseerd bij eenzelfde stuwpeil en zullen 

de grondpeilschommelingen kleiner zijn. 

Deze stabilisatie van de 

grondwaterschommelingen is wenselijk in 

de Kalkense meersen. Bovendien zorgen 

deze greppelstelsels ook voor een snelle 

afvoer van (zuur) regenwater. 

 

 

2.5.8 Inrichtingsmaatregelen 
bossen 

Alle bossen binnen het alluviaal gebied van 

de Kalkense meersen moeten gekapt 

worden. Dat dient te gebeuren vóór de 

vernattingsingrepen plaatsvinden om 

bodemverdichting te vermijden. Alleen op 

plaatsen die nu al zeer nat zijn, zoals de 

overgangszone van Langendonk naar de 

Scherenmeersen, kan eventueel geopteerd 

worden om de bomen te laten afsterven 

door te ringen. De stronken worden 

uitgefreesd zodat het latere hooibeheer 

hiervan geen hinder ondervindt.  

 

 

Figuur 2-46 Locatie van de te ontbossen percelen 

(gebaseerd op conversie vanuit de BWK 2.1). 

 

Lijnvormige elementen, zoals 

populierenrijen of andere beplanting, die 

niet binnen de zones voor KLE-ontwikkeling 

liggen, moeten gekapt worden. Een 

voorbeeld zijn de lijnvormige beplantingen 

rond de private visvijvertjes. Ook de 

Kalkenvaart is over het grootste deel van de 

loop begrensd door een gemengde bomenrij 

en houtkant. Vanaf de kruising met de Oude 

Schelde tot het pompgemaal kunnen deze 

blijven bestaan (eventueel om te vormen 

naar natuurlijker soortensamenstelling). Het 

traject van de Oude Schelde tot aan het 

Vaartplein loopt echter door 

weidevogelgebied, waar optimale openheid 

wordt nagestreefd. In principe moeten deze 

dus gekapt worden. Indien dit wenselijk is 

in het kader van de inrichting voor visserij 

kunnen er lokaal wel enkele van deze 

bomen blijven staan.  

De houtwal aan de oostkant van het gebied 

is ingeplant op de hoger gelegen valleirand 

(nat en vochtig zand). Hier zijn geen 

bijkomende inrichtingsmaatregelen vereist. 

Es (Fraxinus excelsior), els (alnus glutinosa) 

en vogelkers (Prunus padus) en op de 

drogere stukken zomereik (Quercus robur) 

zijn geschikte soorten om aan te planten. 

Om de overgang naar de aangrenzende 
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graslanden en moeraszones geleidelijker te 

maken, kan er gedifferentieerd worden in 

het beheer, bijvoorbeeld door een hoger 

opgaande gordel (nulbeheer) aan de 

buitenkant van de meersen te plaatsen en 

een hakhoutgordel aan de binnenkant.  

 

 

 

2.5.9 Inrichtingsmaatregelen 
vochtige graslanden – ruigtes 

Het overgrote deel van de te realiseren 

graslanden zijn nu ook al grasland, dus zijn 

er weinig specifieke inrichtingsmaatregelen 

nodig. De belangrijkste maatregel zal 

bestaan uit het kappen van een aantal 

populierenaanplantingen. 

 

2.5.10Vismigratie 

De Kalkense meersen hebben een zeer 

belangrijke rol te vervullen voor de 

visfauna. In het bekkenbeheerplan van de 

Bovenschelde werden de Driesesloot en de 

Oude Schelde (waarmee in dit rapport de 

Bellebeek bedoeld wordt) aangeduid als 

prioritaire, ecologisch interessante 

vismigratiewegen (Kerkhove, 2004). In 

1990 werd in de Driesesloot nog de 

nationaal en internationaal beschermde 

Kleine modderkruiper gevangen 

(Vandelanoote et al., 1998), wat het belang 

van dit stroomgebied voor vissen 

onderstreept. De Kalkenvaart is ook een 

openbaar viswater en dus zeer gebaat bij 

vlotte vismigratie.  

Bij de inrichting moet dan ook veel 

aandacht besteed worden aan de kwaliteit 

van de leefomgeving voor vissen 

(bijvoorbeeld waterkwaliteit en 

structuurdiversiteit) enerzijds en aan het 

opheffen van bestaande en vermijden van 

nieuwe vismigratieknelpunten ter hoogte 

van de stuwen anderzijds. 

Op dit moment is migratie van vis van en 

naar de Schelde nauwelijks mogelijk. 

Vrijwel alle wateruitwisseling gebeurt via 

het pompgemaal, waar geen aanpassingen 

voor vismigratie werden getroffen. Er wordt 

voorgesteld om op minimum twee locaties 

het contact tussen rivier en wetland te 

herstellen: ter hoogte van het pompgemaal 

en ter hoogte van de niet langer functionele 

sluis aan de monding van de Bellebeek (zie 

Bijlage 1). 

Binnen de Meersen zelf mag het verval ter 

hoogte van de stuwen niet te groot zijn 

(max. 10cm).  

 

 

2.5.11Storten en opgehoogde 

terreinen 

In de Kalkense Meersen zijn verschillende 

huishoudelijke en industriële afvalstorten 

aanwezig. Daarnaast werden er ook heel 

wat gronden opgehoogd, waarbij het niet 

altijd duidelijk is wat de herkomst en de 

eventuele vervuiling van het gebruikte 

substraat is. Wat er met deze terreinen 

moet gebeuren, is afhankelijk van de 

locatie, aard en de bestemming van het 

terrein. Gezien de hoge kosten is het 

uitgangspunt dat de terreinen ongemoeid 

gelaten worden als er geen duidelijke reden 

is om ze af te graven. Zeker voor de 

afvalstorten moet er zeker monitoring 

voorzien worden om eventuele uitlogingen 

tijdig vast te stellen (bijvoorbeeld voor het 

industrieel stort in Aaldries). Door de 

vernatting veranderen ook de 

omgevingscondities rond de stortlocaties, 

wat onvoorspelbare effecten kan hebben op 

het gedrag van verontreinigende stoffen. 

Eerder werd al gesteld dat de Oude Schelde 

en de dijken rond de visvijvers zeker wel 

moeten afgegraven worden. Een derde zone 

die daar kan aan toegevoegd worden is het 

opgehoogde terrein (herkomst ongekend) 

ter hoogte van de samenvloeiing van de 

Moortelbeek en de ’s Gravenbrielbeek in de 

Broekmeers (Figuur 2-47). Aangezien het 

de bedoeling is om hier een rietveld te 

creëren kan het terrein iets dieper dan het 

maaiveld uitgehaald worden om 

rietontwikkeling optimaal te laten verlopen. 

Door een kort stukje van de ‘s 

Gravenbrielbeek te dempen of af te 

dammen wordt het water van deze beek 

door het bekken geleid en daarna samen 

met het water van de Moortelbeek 

afgevoerd richting Kalkenvaart 
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Figuur 2-47 Aanleg rietveld bij samenvloeiing 

Moortelbeek en 's Gravenbrielbeek. Het te dempen 

traject staat in rood aangeduid. 

 

Langs de Kalkenvaart liggen nogal wat 

terreinen die hoogstwaarschijnlijk werden 

opgehoogd met infrastructuurspecie van 

tijdens de aanleg van de vaart. Gezien het 

om redelijk grote oppervlaktes gaat met 

weinig verdacht materiaal worden voor deze 

gronden geen verdere maatregelen 

noodzakelijk geacht. Indien er elders in de 

Kalkense Meersen grond nodig zou zijn, zijn 

het de eerste percelen die terug op het 

oorspronkelijke niveau kunnen gebracht 

worden. 

 

 

2.5.12Voorstel grenscorrectie 

Vanuit verschillende hoeken werden 

grenscorrecties voorgesteld, onder meer op 

basis van de ligging van huiskavels (zie Van 

Ryckegem et al. (2007) voor meer info 

hierover). Hier willen we alleen ingaan op 

de correctie ter hoogte van de Aard omdat 

die op basis van natuurpotenties te 

beargumenteren valt. Er wordt voorgesteld 

om de graslanden ten Oosten van de Aard, 

die nu zijn uitgesloten, op te nemen in de 

begrenzing van de Kalkense Meersen. Deze 

kwelzone heeft nu reeds potentie voor 

kamgras-graslanden, zoomvormende ruigte 

en dotterbloemgraslanden. Van het laatste 

habitattype is er momenteel nog een tekort 

in het volledige inrichtingsplan. In dit blok 

zijn ook goede opportuniteiten voor het 

optimaliseren van de oeverzone langsheen 

de Bellebeek. Het laten aansluiten van deze 

zone bij de basiscontour zou een 

waardevolle aanvulling betekenen voor het 

halen van de natuurdoelstellingen.  

De graslanden ten Westen van A ard tot de 

Blokstraat kunnen uitgesloten worden. De 

zone tussen Blokstraat en de Oude 

Scheldearm moet als bufferzone voor de 

heruitgegraven Oude Schelde bewaard 

blijven. De Oude Schelde zal immers 

fungeren als centrale as voor vismigratie, 

dus moet de waterkwaliteit gegarandeerd 

zijn.  

 

 
 

2.5.13Aanpak vertuining/weekend-

huisjes 

Het probleem van de weekendhuisjes en 

andere bouwsels beperkt zich vooral tot de 

zone van de visvijvers aan de valleirand. 

Vaak zijn die percelen ook beplant met 

groenblijvende struiken. Zoals in 6.5 

aangegeven moet deze zone volledig 

heringericht worden en een veel opener 

karakter krijgen. Alle bebouwing en 

opgaande beplanting (al dan niet uitheems) 

dient hierbij verwijderd te worden.  

Een aantal vertuinde percelen sluit direct 

aan bij de bebouwde percelen die binnen de 

MWeA-afbakening vallen. Er zal geval per 

geval moeten bekeken worden of het nut 

heeft deze her in te richten. 

 

 

2.5.14Toegankelijkheid en recreatie 

De ontsluiting van het gebied en de 

mogelijkheden tot (zachte) recreatie maken 

geen deel uit van deze studie, maar er 

kunnen op basis van de inrichtingsschets en 

de daarin nagestreefde natuurdoeltypes wel 

een aantal randvoorwaardes gegeven 

worden. Ontsluiting en recreatie zijn niet 

altijd compatibel met de natuurwaardes die 

worden nagestreefd. In Figuur 2-48 worden 

de meest storingsgevoelige zones voor 

vogels getoond. Dit betekent natuurlijk niet 

dat de andere zones niet gevoelig zouden 

zijn. Figuur 2-49 toont de zones die na 

vernatting gedurende het hele jaar of een 

deel van het jaar moeilijk toegankelijk 

zullen zijn. Bij de ontsluiting van het gebied 
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moet er zeker zorg voor gedraagd worden 

om geen bijkomende migratiebarrières op 

te werpen, bijvoorbeeld voro de 

amfibiëntrek in het voorjaar. 

 

Figuur 2-48 Gevoelige zones in de Kalkense Meersen na inriching en realisatie van het vernattingsscenario. 

 

Figuur 2-49 Toegankelijkheid in de Kalkense Meersen na inriching en realisatie van het vernattingsscenario. 
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2.6 Bosbalans 

De actuele bosoppervlakte in de Kalkense 

Meersen werd bepaald volgens de 

conversietabel gegeven in Piesschaert et al. 

(2007) op basis van Biologische 

waarderingskaart en bedraagt 38.3 ha. Het 

grootste deel daarvan zijn 

populierenaanplanten (Tabel 2-6). 

In de Kalkense Meersen wordt gestreefd 

naar een open landschap van hooi- en 

weilanden en zal het grootste deel van dit 

bos dus verdwijnen. Er is alleen 

bosontwikkeling voorzien aan de oostkant 

van het gebied, als buffer voor de N442 van  

Overmere naar Uitbergen. Het gaat over 

een oppervlakte van 2.2 ha [oppervlakte 

rekening houdend met contourwijziging – 

addedum]. Enkele kleine wilgenstruwelen 

kunnen behouden blijven. 

In het kader van de boscompensatie is de 

grootte van een gelijkwaardige bebossing 

gelijk aan de oppervlakte van de ontboste 

oppervlakte, vermenigvuldigd met een 

compensatiefactor die afhankelijk is van de 

boomsoortensamenstelling. Voor inheemse 

boomsoorten geldt een factor 1.5 tot 2, 

afhankelijk van de oppervlakte die de 

inheemse soorten in de ontbossing 

innemen. In de Kalkense meersen komt 

11.09ha bos met inheemse soorten voor 

(lhb, n en sf) (Tabel 2-6) en geldt dus een 

compensatiefactor 2 (de te compenseren 

oppervlakte is dubbel aan de ontboste 

oppervlakte).  

Er is een tekort op de bosbalans van 48.2 

ha dat elders in de gebieden van het MWeA 

dient gecompenseerd te worden. 

Volgens de boskartering (2001) bedraagt de 

actuele bosoppervlakte in de Kalkense 

Meersen slechts 23.46ha. Dit verschil geeft 

aan dat er gedetailleerde boskartering nodig 

is om de bosbalans exact te bepalen. Hierbij 

moet voor elk perceel afgewogen worden of 

kap noodzakelijk is. Eventueel kunnen een 

aantal percelen omgevormd worden aan de 

randen van de meersen tot een natuurlijk 

bostype (91E0). 

 

 

Tabel 2-6. Bossamenstelling in Kalkense Meersen volgens BWK 2.1 

BWK-
eenheid 

Oppervlakte 
(ha) Beschrijving 

kh 0.01 houtkant of oude heg 

khcr 0.08 houtkant of oude heg (meidoorn) 

kj 0.33 hoogstamboomgaard 

kp 1.65 park 

lh 8.57 populierenaanplant op vochtige grond 

lhb 4.53 
populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of 
wilgenondergroei 

lhi 15.45 populierenaanplant op vochtige grond met ruderale ondergroei 

n 4.13 loofhoutaanplant 

pa 0.00 naaldhoutaanplant zonder ondergroei 

sf 2.43 vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 
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2.7 Kalkense Meersen sensu 
stricto en de IHD 

De instandhoudingsdoelstellingen voor het 

Zeescheldebekken (IHD) staan beschreven 

in Adriaensen et al. (2005). De aftoetsing 

van de niet-broedvogel-IHD’s gebeurt 

globaal voor alle wetland-gebieden van de 

cluster Kalkense Meersen samen (hoofdstuk 

6). De broedvogel-IHD’s worden voor elk 

gebied besproken in de respectievelijke 

deelrapporten. 

 

2.8 IHD-Z op soortniveau 

 

2.8.1 Broedvogels 

Een update van de IHD-berekening 

volgens de aangepaste contour is 

gegeven in ‘Addendum’ – paragraaf 

2.10.2. De veranderingen op de 

totaalbalans zijn klein. 

 

 

Hier worden alleen de broedvogel-IHD’s van 

de Kalkense meersen sensu stricto 

besproken. Voor de IHD’s van de andere 

gebieden in de cluster Kalkense meersen 

verwijzen we naar de respectievelijke 

deelrapporten. 

De ecologie van de broedvogelsoorten 

waarvoor IHD’s werden opgesteld door 

Adriaensen et al. (2005) wordt elders al 

uitgebreid beschreven (zie bv. Foppen et 

al., 1998, den Boer, 2001, Spanoghe, 2003, 

Anselin & Bauwens, 2003). We gaan er hier 

dan ook niet verder op in.  

Het potentieel aantal broedkoppels wordt 

berekend per habitatoppervlakte en 

opgeteld. Op basis van maximale 

broeddensiteitgegevens voor optimaal 

habitat wordt het aantal broedkoppels 

berekend en door middel van een 

habitatgeschiktheidsmatrix gecorrigeerd 

voor ongeschikte of suboptimale 

habitattypes. Dit gebeurt voor elke 

vogelsoort (voor details over de methodiek, 

zie Piesschaert et al., 2007). 

Het aantal potentiële broedkoppels werd 

berekend voor de habitatoppervlaktes uit de 

inrichtingsvoorstellen in dit rapport en 

vergeleken met de berekeningen op basis 

van de habitat-oppervlaktes die staan 

opgegeven in de synthesenota (Couderé et 

al., 2005) (
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Tabel 2-7) . 

In Tabel 2-8 staan de resultaten opgelijst. 

Het belang van de Kalkense Meersen voor 

het behalen van de IHD’s voor weidevogels 

is overduidelijk. In theorie kan de volledige 

IHD voor Grutto (80 koppels) hier 

gerealiseerd worden. Ook voor Zomertaling, 

Slobeend en Tureluur zijn de potenties 

hoog, al komt de laatste soort vooral in de 

polders en veel minder in het binnenland tot 

broeden. Het historisch belang van het 

gebied voor Paapje en Kwartelkoning kan 

door deze inrichting hersteld worden. 

Dankzij de relatief grote oppervlakte aan 

waterriet en grote zegge-vegetaties hebben 

de Kalkense Meersen ook heel wat potentie 

voor Porseleinhoen, grote karekiet en 

rietzanger. Aangezien er geen 

bosontwikkeling voorzien is in de Kalkense 

Meersen is het gebied als broedgebied van 

geen belang voor kolonievormende 

struweelbroeders als kwak en lepelaar. 

Echter, in combinatie met de 

broekbosontwikkeling in het Heisbroek of 

andere nabijgelegen potentiële 

kolonieplaatsen (bv. Donkmeer) zijn de 

Kalkense meersen uitermate geschikt als 

foerageerplaats. 
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Tabel 2-7. gebruikte habitatarealen voor de aftoetsing van de IHD Kalkense Meersen. Overgangs- en trilveen is niet apart 

voorzien bij inrichting maar zal lokaal wel aanwezig zijn (vooral Scherenmeersen). Zit nu vervat in het rietland. De 

onderlinge verhouding tussen Zilverschoongrasland en Kamgrasland is vooral afhankelijk van de duur van winterse 

overstromingen (oppervlaktes werden hier afgestemd op die van de synthesenota, maar dat speelt eigenlijk weinig rol 

omdat de habitatgeschiktheid voor weidevogels tussen deze graslandtypes nauwelijks verschilt). De plas-dras-

weidevogelgebieden (bv. Grutto-weide) zijn meegerekend als Grote zegge-vegetatie ipv RBB-Pot of RBB-Cyn. De realisatie 

van goed ontwikkelde blauwgraslanden (habitattype 6410) wordt onwaarschijnlijk geacht. Voor de berekening van de 

broedvogelpotentie binnen het laaggelegen schraal (6510) werd een verhouding genomen binnen de MWeA oppervlakte 

idem aan de oppervlakte na inrichting. 

Habitat  Oppervlakte 

Synthesenota* 

Oppervlakte 

na inrichting 

RBB-Cal Dottergrasland 174 173 

7140 Overgangs- en trilveen 5 - 

6410 Grasland met Molinia op 

kalkhoudende bodem en 

kleibodem 

25 - 

6510 Laaggelegen schraal 

hooiland 

100 136 

RBB-Phr Rietland 30 59 

RBB-Car Grote zegge 30 41 

6430 Voedselrijke zoomvormende 

ruigten 

30 5 

3150 Van nature eutrofe meren 50 32 

RBB-Pot Zilverschoongrasland 27 33 

RBB-Cyn Kamgras-grasland 135 110 

*zie Tabel 2-3. 

 

Tabel 2-8. IHD-aftoetsing voor broedvogels 

 Volgens MWeA Volgens 
basisscenario 

Baardmannetje 2 3 

Blauwborst 30 41 

bruine kiekendief 1 2 

Dodaars 4 4 

grote karekiet 3 7 

Grutto 117 112 

Kluut 1 2 

Kwak 0 0 

Kwartelkoning 9 9 

Lepelaar 0 0 

Paapje 13 12 

Porseleinhoen 9 10 

Purperreiger 3 4 

Rietzanger 23 26 

Roerdomp 1 2 

Scholekster 46 45 

Slobeend 23 20 

Snor 2 5 

Tureluur 18 18 

Woudaap 1 1 

Zomertaling 4 4 
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2.8.2 Doortrekkende en 
overwinterende watervogels. 

De IHD’s voor overwinterende en 

doortrekkende watervogels zijn enerzijds 

gebaseerd op totale aantallen vogels 

(gemiddelde van seizoensmaxima over 

laatste vijf seizoenen mag niet minder zijn 

dan 40000 exemplaren, gemiddelde van 

minima mag niet lager zijn dan 3500). 

Anderzijds zijn er ook soortspecifieke 

doelstellingen voor een aantal belangrijke 

soorten.  

Voor de totale aantallen binnen het 

zeescheldegebied speelt de cluster Kalkense 

Meersen een ondergeschikte rol. Het bulk van 

de watervogels bevindt zich verder 

stroomafwaarts op de Schelde nabij de grens 

en in de zone tussen Burcht en 

Dendermonde. Bij vernatting zullen de 

meersen een veel grotere aantrekkingskracht 

krijgen op overwinterende eenden, zeker bij 

winterse overstromingen. De verwachting is 

dat vooral de aantallen smient, wintertaling, 

krakeend en slobeend aanzienlijk zullen 

toenemen, maar het is onmogelijk om dit op 

dit moment te kwantificeren. Ook andere 

eenden (kuifeend, tafeleend, pijlstaart) en 

steltlopertjes zullen van de vernatting 

profiteren. 

De plas van het Heisbroek is van bijzonder 

belang in deze cluster, ondanks de relatief 

kleine oppervlakte. Deze waterplas trekt in de 

winter heel wat Slobeenden (tot 200 ex), 

Kuifeenden, Tafeleenden, Wintertalingen en 

Krakeenden aan. In strenge winters blijft de 

plas door de beschutting tegen de wind lang 

ijsvrij, waardoor zeldzamere watervogels 

zoals Brilduiker, Topper, Grote zaagbek en 

Nonnetje hier hun onderkomen zoeken. 

 

2.9 Besluit 

De Kalkense Meersen zullen als open 

meersen/weidevogelgebied ingericht worden, 

afgewisseld met open water en riet. De 

voornaamte IHD-doelsoorten zijn: bever, 

otter, waterspitsmuis, gevlekte witsnuitlibel, 

grutto, kwartelkoning, paapje en 

porseleinhoen. Ook de ijsvogel (bijlage I), 

rietgors, roodborsttapuit, sprinkhaanzanger 

en graspieper (alle soorten die de 5%-norm 

halen langs de Zeeschelde) zijn doelsoorten 

voor de Kalkense Meersen. 
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2.10 Addendum rapport Ecosysteemvisie Kalkense Meersen 

 

29 november 2007 

G. Van Ryckegem INBO 

2.10.1Inleiding 

 

Gedurende het terugkoppelingsproces met 

lokale besturen en actoren in het 

studiegebied de Kalkense Meersen is de 

MWeAcontour (606ha) gewijzigd en is het 

inrichtingsvoorstel gewijzigd op basis van 

opmerkingen geformuleerd tijdens 

subwerkgroepen natuur, water of landbouw. 

Dit addendum rapporteert over de gewijzigde 

invulling en de gevolgen voor de IHD. 

 

De verschillende alternatieven om de contour 

te wijzigen werden door het INBO reeds 

geëvalueerd in een adviesnota 

(INBO.A.2007.148). Op basis van deze nota 

en verdere interne discussie is een 

alternatieve afbakening beslist (DB-

22/11/2007) als verdere werkperimeter 

(Figuur 2-50) (590ha).  

 

 

Figuur 2-50.  Aangepaste contour vergeleken met het MWeA. 

Voor de Kalkense meersen ss. is de netto-

oppervlakte natuur nagenoeg identiek. Er 

wordt ongeveer 13ha bebouwing uitgesloten 

en enkele huiskavels (Kastermeersen en 

nabij Kalken). Er is een wissel van het gebied 

ten westen van Aard met de landbouwgrond 

ten oosten van Aard in het stroomgebied van 

de Bellebeek. Er is de inclusie van de 

Meerkens en een akker ten oosten van 

Kalken. 

 

 

 

2.10.2 Resultaten 

Op basis van de methodiek beschreven in het 

hoofdrapport (Piesschaert et al., 2007) werd 

voor de nieuwe zones een potentieverkenning 

gedaan en het natuurdoeltype bepaald. Naar 

het nieuwe inrichtingsscenario zal verder 

verwezen worden als Scenario1. De 

voornaamste wijziging in de inrichting van 

Scenario1 situeert zich op het vlak van een 

herschikking en uitbreiding van het 

weidevogelgebied tot 172ha (basisscenario 

146ha) (Figuur 2-51). 
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Figuur 2-51. Vergelijking van de situering weidevogelgebied Scenario 0 ten opzicht van Scenario 1 – gewijzigde contour. 

 

Ook het beheer wordt enigszins bijgestuurd 

waardoor er een kleine wijziging is in de 

natuurdoeltypes.  

Zo voorziet scenario 1 een opdeling van de 

Broekmeers in een weidegordel en centraal 

een zone die enkel gemaaid wordt. Dit 

differentieert de Broekmeers in een zone met 

Vossestaartgraslanden/Glanshavergraslanden 

en een randzone met 

Kamgraslanden/Zilverschoongraslanden 

(Figuur 2-52, Figuur 2-53). De zone van 

Belham die volgens de nieuwe contour valt 

in het weidevogelgebied is iets hoger gelegen 

en zal gekenmerkt worden door het toelaten 

van een mestgift (ad max. 100kgN/ha) en 

een vrij te kiezen beheervorm die weliswaar 

consequent moet doorgezet worden door de 

jaren heen. Dit zal resulteren in botanisch 

minder waardevolle dottergraslanden in mix 

met Kamgrasgraslanden en 

Zilverschoongraslanden. De mozaïek van 

graslanden is interessant voor weidevogels. 

De resterende oppervlakte van de 

Kastermeersen zal minder vernatten dan in 

het basisscenario nagestreefd (3.5m TAW) 

waardoor de natuurpotenties enigszins 

wijzigen. Het nieuwe stuwpeil zal ingesteld 

worden rond de 3.2 m TAW. Dit peil is 

vergelijkbaar met het huidige peil en 

hypothekeert de landbouwmogelijkheiden 

stroomop de Kastermeerssloot niet. Op het 

terrein kan de waterafvoer naar de 

Kastermeerssloot vertraagd worden door het 

verondiepen van langsgrachten. De laagte 

zones hebben potentie voor Dottergraslanden 

de hoger gelegen gronden voor 

Glanshavergraslanden. 

De gevoeligheidskaart werd ook aangepast in 

overeenstemming met het nieuw 

afgebakende weidevogelgebied. De centrale 

zone binnen Broekmeers – met winterse 

overstromingen – zal naar verwachting een 

belangrijke trekpleister zijn voor watervogels. 

De zone werd opgewaardeerd als zijnde 

gevoelig tijdens winter en broedseizoen. 

De zone met kleine landschapselementen 

(KLE zone) die in het basisscenario gelegen 

was ten westen van de Aard is verschoven 

naar het noorden met een uitloper langs de 

oostelijke kant van de Aard. Er is een extra 

gordel van KLE voorzien in de zuid-westelijke 

hoek van de Broekmeers. In deze zones 

worden kleine bossages en behoud en 

ontwikkeling van knotbomenrijen 

nagestreefd.  
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Figuur 2-52. Scenario 1 voorgestelde beheer 

 

Figuur 2-53. Scenario 1 natuurdoeltypen 
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Figuur 2-54. Scenario 1 gevoeligheidskaart. 

 

 

Figuur 2-55. Zones met extra ontwikkeling van kleine landschapselementen in scenario 1. 
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Concreet betekenen de ingrepen een 

verschuiving in de potentiële habitats. De 

arealen zijn weergegeven in Tabel 2-9.  

 

Er is een klien verlies aan Dottergrasland 

door een deel van Belham als 

weidevogelgebied in te richten en door het 

uitknippen van een deel van de 

Kastermeersen. Er is een toename van 

laaggelegen schrale hooilanden. Een deel van 

deze hooilanden is gelegen binnen 

weidevogelgebied. In deze zones met 

mestgift zal de kwaliteit van het habitat niet 

optimaal zijn om botanisch waardevolle 

percelen te ontwikkelen. 

De oppervlakte zoomvormende ruigte is een 

onderschatting van de werkelijke oppervlakte 

doordat dit habitat zich kan ontwikkelen in 

perceelsranden en langs grachten. Er zal 

minder kamgras-grasland ontwikkelen door 

het omvormen van de Broekmeers naar een 

centrale maaizone (Grote vossestaart – 

Glanshaverhooiland) omringd door 

weilandbeheer. Het basisscenario ging uit van 

een begrazingsbeheer of maaien met 

nabegrazing in de volledige Broekmeers, een 

beheersvorm die eerder tot de ontwikkeling 

van Kamgras-graslanden leidt. Voor het 

maaibeheer in de Broekmeers is het van 

belang dat kort voor de winter gemaaid wordt 

zodat het grasland kort staat in de lente. 

 

De IHD-broedvogelberekening toont weinig 

verschillen tussen het basisscenario en 

scenario 2 (Tabel 2-10). 

 

Tabel 2-9. Oppervlakte potentieel habitat volgens basisscenario en volgens scenario 1. gebruikte habitatarealen voor de 

aftoetsing van de IHD Kalkense Meersen. Overgangs- en trilveen is niet apart voorzien bij inrichting maar zal lokaal wel 

aanwezig zijn (vooral Scherenmeersen). Zit nu vervat in het rietland. Zilverschoongraslanden en kamgraslanden komen 

samen in de begraasde delen van het weidevogelgebied voor. De onderlinge verhouding is vooral afhankelijk van de duur 

van winterse overstromingen (oppervlaktes werden hier afgestemd op die van de synthesenota, maar dat speelt eigenlijk 

weinig rol omdat de habitatgeschiktheid voor weidevogels tussen deze graslandtypes nauwelijks verschilt). De plas-dras-

weidevogelgebieden (bv. Grutto-weide) zijn meegerekend als Grote zegge-vegetatie ipv RBB-Pot of RBB-Cyn. De realisatie 

van goed ontwikkelde blauwgraslanden (habitattype 6410) wordt onwaarschijnlijk geacht. 

 

Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Habitat   

Synthesenota na inrichting contourwijziging/aanpassen 

weidevogelgebied 

RBB-Hc Dottergrasland 174 173 170 

7140 Overgangs- en trilveen 5 - - 

91EO Elzen-vogelkersbos - - 4 

6410 Grasland met Molinia op 

kalkhoudende bodem en 

kleibodem 

25 - - 

6510 Laaggelegen schraal hooiland 100 136 1951 

RBB-Mr Rietland 30 59 59 

RBB-Car Grote zegge 30 41 41 

6430 Voedselrijke zoomvormende 

ruigten 

30 5 7 

3150 Van nature eutrofe meren  50 32 34 

RBB-Pot Zilverschoongrasland 27 33 20 

RBB-Cyn Kamgras-grasland 135 110 59 

 
1 Het inrichtingsvoorstel voorziet in 77ha 6510- subtype Vossestaartgrasland en 118ha 6510- 

subtype Glanshavergrasland
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Tabel 2-10.Potentieel aantal broedkoppels volgens IHDbroedvogel-berekening. Op basis van de habitatoppervlakte vermeld 

in Tabel 1 en volgens de methodiek van Piesschaert et al., 2007. 

  Volgens MWeA  Volgens 

basisscenario 

Scenario 1 na 

aanpassen 

weidevogelgebied 

en contour 

baardmannetje 2 3 3 

blauwborst 30 41 41 

bruine kiekendief 1 2 2 

dodaars 4 4 4 

grote karekiet 3 7 6 

grutto 117 112 95 

kluut 1 2 1 

kwak 0 0 0 

kwartelkoning 9 9 9 

lepelaar 0 0 0 

paapje 13 12 11 

porseleinhoen 9 10 9 

purperreiger 3 4 4 

rietzanger 23 26 27 

roerdomp 1 2 2 

scholekster 46 45 41 

slobeend 23 20 19 

snor 2 5 5 

tureluur 18 18 18 

woudaap 1 1 1 

zomertaling 4 4 4 
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3 Ecosysteemvisie Wijmeers (GOG-
wetland) 

 
 

Van Ryckegem, G. & Van den Bergh, E. 
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3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de ecologische 

gebiedsvisie van Wijmeers (GOG-wetland). 

Ecologische potenties, beheer- en 

inrichtingsmaatregelen worden 

geformuleerd. Daarbij wordt uitgebreid 

beroep gedaan op en aantal gedetailleerde 

studies die reeds voor dit gebied gebeurd 

zijn:  

• Natuurinrichtingsschets (Proses, 2004) 

• Ontwerp-ecosysteemvisie (Degezelle et 

al., 2004) 

• Gebiedsvisie (Martens & Durinck, 2004) 

De studie kadert binnen de studie t.b.v. 

aanleg van overstromingsgebieden en 

natuurgebieden (bestek 16EI/05/31) 

i.h.k.v. het geactualiseerde Sigmaplan 

‘Veiligheid en Natuurlijkheid’ zoals 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 

22/07/2005 en waarin sprake van het 

Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) als 

uitgangspunt voor het bekomen van het 

gewenste veiligheidsniveau, het realiseren 

van de instandhoudingsdoelstellingen en als 

werkingsgebied voor flankerende 

maatregelen voor landbouw en 

plattelandsrecreatie.  

Conform het MWeA wordt Wijmeers deel I 

net stroomafwaarts van de Kalkense 

Meersen ingericht wordt als GOG-wetland 

(Figuur 1-1).  

In het MWeA wordt als gewenste 

ontwikkeling voor Wijmeers GOG-wetland 

een gevarieerd meersengebied (dotter- , 

kamgras- en vossestaartgraslanden) met 

plassen en vochtige zones (meso-eutroof 

water, trilveenzones en grote 

zeggevegetaties) geleidelijk overgaand in 

drogere graslanden op de hoger gelegen 

donken.  
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3.2 Studiegebied 

3.2.1 Afbakening 

 

Wijmeers GOG-wetland is 158.75ha groot 

en ligt op het grondgebied van de gemeente 

Berlare (Overmere, Uitbergen). Het wordt 

begrensd door de hoger gelegen (+5m 

TAW) dorpskern van Uitbergen, de N442 en 

de Schelde. Ten zuiden zal het gebied 

begrensd worden door een overloopdijk van 

Wijmeers-ontpoldering. De Bellebeek vormt 

de meest westelijke grens. De noordelijke 

en noordwestelijke grens wordt gevormd 

door Slot.  Slot, Heisbroek en Wijmeers zijn 

voornaamste toponiemen (Figuur 3-2). 

Na overleg met de gemeentebesturen en 

lokale actoren werden een aantal 

contourwijzigingen doorgevoerd. Het 

inrichtingsvoorstel heeft betrekking op deze 

gewijzigde contour van ca. 132 ha netto 

natuuroppervlakte (Figuur 3-1). 

 

 

Figuur 3-1. Contourwijzigingen (1/12/2007). Nieuwe 

perimeter waarbinnen inrichtingsvoorstel Wijmeers 

GOG-Wetland werd uitgewerkt. 

 

3.2.2 Abiotische beschrijving 
studiegebied 

 

3.2.2.1 Geologie en bodem 

3.2.2.1.1 Geologie 

 

Het visiegebied is gelegen in de laagvlakte 

van “De Vlaamse Vallei”. Deze geografische 

regio is ontstaan als glaciale erosievallei die 

zich in het tertaire substraat heeft 

uitgeschuurd (Goossens, 1984). Tijdens de 

laatste ijstijd werd het landschap bedekt 

met eolische sedimenten waardoor de 

ondergrond bestaat uit een (quartair) 

voornamelijk zandig, dik dek. Vanaf het 

einde van het Atlanticum in het Holoceen 

werden de gebieden in de Scheldevlakte 

door overstromingen geleidelijk aan 

opgevuld met voornamelijk alluviale 

kleisedimenten. Op deze manier ontstonden 

de huidige alluviale gebieden langs de 

Schelde zoals bv. de Wijmeers. Lokaal zijn 

pleistocene opduikingen 

(zandverstuivingen) terug te vinden zoals 

het rivierduin van Uitbergen. 

 

3.2.2.1.2 Bodem 

GOG-wetland de Wijmeers bestaat 

voornamelijk uit kleiige komgronden (natte 

klei en natte zware klei) tegen de rivier aan. 

De bodems zijn ontstaan door 

overstromingen vanuit de rivier. Het 

zwaarste sediment wordt langs de oevers 

afgezet, waardoor zandige, iets hoger 

gelegen, oeverwallen ontstaan. Het lichtere 

sediment bezinkt pas verder van de rivier in 

de komgronden. Duidelijke oeverwallen zijn 

in het gebied echter niet aanwezig. In de 

Wijmeers komt veensubstraat voor onder 

de klei. De veenlaag beperkt zich meestal 

tot 0,2 tot 0,5 m dikte, soms gaat het ook 

enkel over een bijmenging van veen bij klei. 

De bovenkant van de veenlaag bevindt zich 

tussen 0,5 en 1,7 m diep. Dit gaf ook 

aanleiding tot turfwinningen. Het open 

water in het Heisbroek is daar een gevolg 

van. Het rivierduin van Uitbergen is relatief 

sterk vergraven (oa zandwinning) met veel 

bodemverstoring. Deze antropogene 

effecten ontbreken nog op de bodemkaart. 

Slechts enkele kleine ophogingen (thans 

akkergronden) zijn aangeduid als 

antropogeen verstoorde bodems). 

Vrijwel alle gronden zijn profielloos en 

onvoldoende tot zeer slecht gedraineerd. 

. 
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Figuur 3-2 Belangrijkste toponiemen in het studiegebied. MWeA-contour weergegeven. 
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Figuur 3-3. Vereenvoudigde bodemkaart van de Wijmeers. 

 

3.2.2.2 Reliëf 

De Vlaamse vallei, waartoe het gehele 

studiegebied behoort, bestaat over het 

algemeen uit een vrij vlak gebied. In het 

studiegebied vertoont het rivierduin van 

Uitbergen twee opduikingen (5-7.5m TAW) 

waardoor twee komvormige laagtes 

ontstaan (3.5-4.5m TAW) in het gebied. 

Enerzijds de Wijmeers sensu stricto in het 

zuidoosten en het Heisbroek meer centraal 

in het gebied (Figuur 3-4). Tegen de 

Scheldeoevers aan is het terrein iets hoger 

gelegen (± 0.5m). Het rivierduin is 

momenteel deels vergraven waardoor veel 

reliëfverschillen zich op perceelsniveau 

voordoen. 
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Figuur 3-4. Hoogteligging Wijmeers (bron: Digitaal hoogtemodel Vlaanderen (GIS-Vlaanderen) met aanduiding van 

studiegebied en de lokatie van de dijk rondom de ontpoldering Wijmeers. 
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Figuur 3-5 Belangrijkste waterlopen in en rond Wijmeers GOG-Wetland. Stroomrichting van de beken met pijlen 

weergegeven. Rode pijl: uitwateringspunt; rood kruis: afwatering niet functioneel. 

 

 

3.2.2.3 Hydrografie - hydrologie 

 

3.2.2.3.1 Hydrografie 

 

Het stroomgebied van het studiegebied 

GOG Wijmeers is relatief klein. De beken 

ontstaan in het studiegebied of stromen toe 

vanuit Uitbergen (Berlare). De afwatering 

van de twee bekkens binnen GOGWijmeers 

is enerzijds via Sompelbeek naar de 

Bellebeek – Zijp naar het pompgemaal aan 

de Kalkenvaart en anderzijds via 

Koningssloot gravitair naar de Zeeschelde 

(Figuur 3-5).  

 

De Sompelbeek loopt ten noorden van de 

zuidelijke opduiking van het rivierduin van 

Uitbergen via het Heisbroek, naar de 

Bellebeek. Vroeger waterde de Sompelbeek 

rechtstreeks af naar de Schelde, maar deze 

verbinding met de Schelde is afgesloten. 

Hierdoor watert het gebied van de 

Sompelbeek, via de Bellebeek en Zijp, 

eveneens af naar de Kalkenvaart.  

De Bellebeek watert via de Zijp en 

Steenbeek af naar de Kalkenvaart. Ze staat 

ook op minstens twee locaties in verbinding 

met de Driesesloot (Kalkense meersen ss). 

De sluis die zich aan de monding in de 

Schelde bevindt, is niet langer functioneel 

waardoor geen gravitaire afstroming op de 

Schelde mogelijk is. Als gevolg hiervan is de 

natuurlijke stroomrichting van de beek 

omgedraaid en wordt een belangrijk deel 

van het huishoudelijk afvalwater van de 

Aard door de Kalkense meersen 

getransporteerd. De biologische kwaliteit is 

zichtbaar slechter dan deze beschreven in 

de ontwerp Ecosysteemvisie (Degezelle et 

al., 2004). Na de dijkwerken zal de 

gravitaire uitwatering herstelt worden er 

wordt een opstuwing van het waterpeil 

voorzien stroomop de RWZI uitwatering van 

de Aard. De beek zal zich na de inrichting 

van het GOG-Wijmeers deels als ringgracht 

tegen de nieuwe ringdijk aanliggen. De 

verbinding met de Sompelbeek wordt 

opgegeven. 
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De Koningssloot is voorzien van een 

sluisje dat handmatige bediend wordt. 

Doorheen de afgesloten sluis sijpelt ook 

regelmatig Scheldewater het gebied in door 

een slecht functionerende terugslagklep. In 

de winter komt de Wijmeers (voornamelijk 

in het ontpolderingsgebied) onder water 

door stagnerend regen- en 

oppervlaktewater en waarschijnlijk door 

insijpeling vanuit de Schelde. 

 

3.2.2.3.2 Grond- en 

oppervlaktewatermeetnet 

 

Er werd een meetnet uitgebouwd in het 

kader van de ontwerp-ecosysteemvisie 

(Degezelle et al., 2004). De positie van 

peilbuizen en peillatten staat weergegeven 

in Figuur 3-6. De peilbuizen en peillatten 

zijn 2 maal per maand (telkens de 15de en 

de 30ste) opgemeten tussen 14 mei 2002 

en 15 mei 2003 en dienden als input voor 

het ontwikkelen van een regionaal 

grondwatermodel van de Kalkense meersen 

en omgeving (Degezelle et al., 2004). 

 

3.2.2.3.3 Grondwaterdynamiek en -chemie 

 

Naar Ecosysteemvisie Kalkense meersen 

(Degezelle et al., 2004). 

 

Heisbroek 

Het meetnet bestaat uit een peillat en een 

peilbuis langs de plas en twee peilbuizen 

verder westwaarts. HEIP002 is aan de rand 

van een duintop geplaatst. De meest 

westelijke peilbuis (HEIP001X) bevindt zich 

in een zeer nat, sterk begreppeld perceel en 

wordt sinds juli 2006 halfuurlijks bemeten 

met behulp van een diver door de Prov. 

Oost-Vlaanderen (data nog niet gezien nov. 

2007). 

 

 

Figuur 3-6. Piëzometers oppervlakte- en grondwater ikv 

Ecosysteemvisie Kalkense meersen.  

De waterstand in de plas is zeer stabiel. 

Enkel op het droogste moment valt de 

oever (waar de peillat geplaatst is) droog, 

het grootste deel van de plas is jaarrond 

waterhoudend. Het plaspeil bepaalt sterk 

het grondwaterpeil in HEIP003X; dit is te 

zien aan het feit dat de grond- en 

oppervlaktewaterpeilen even hoog zijn. De 

plas werkt ook drainerend op het 

grondwater in verder gelegen zones. Het 

laagste grondwaterpeil in HEIP001X (= 

KAMP031X, WATINA-databank) komt 

namelijk overeen met het plaspeil. 

 

HEIP002X (= KAMP032X, WATINA-

databank) wordt gekenmerkt door een 

sterkere fluctuatie. Op de duintop zakt het 

grondwater naarmate de zomer vordert 

steeds dieper weg (van 1 m tot 1,5 m onder 

maaiveld). In peilbuizen in de komgrond is 

dit niet het geval (stabiel fluctuerend rond 

een ondiep zomerpeil).  

 

De geleidbaarheid (EC, µS/cm) in het 

Heisbroek is algemeen gesproken laag: het 

varieert van 185 in de plas, tot 270 in het 

grondwater langs de plas en tot 510 in het 

“landbouwgebied”. De gradiënt van 

landbouwgebied naar plas komt duidelijk tot 

uiting in de concentraties sulfaat (mg/l 

sulfaat); 72 tot 124 in landbouwgebied, 36 

langs de plas en 19 in de plas. De aanrijking 

in de meest oostelijke peilbuis is mogelijks 

het gevolg van de vernatting. 

De ionenarme samenstelling van het 

grondwater en het natte karakter van het 

gebied weerspiegelt zich onmiddellijk in de 

eerder kempische samenstelling van de 

graslanden: aanwezigheid van melkeppe en 
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egelboterbloem doen ionenarme watertypes 

vermoeden. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat het 

ecosysteem van het Heisbroek een lokaal 

en onafhankelijk systeem is, gestuurd door 

de plas. Regenwater infiltreert op de hogere 

duintoppen om ondergronds naar de plas te 

stromen.  

 

 

Scheldevallei, Wijmeers 

In de Wijmeers is één raai geplaatst 

loodrecht op de Schelde. Ze bestaat uit drie 

ondiepe peilbuizen, een koppel en een 

peillat (op de sloot parallel aan de Schelde). 

Het perceel waarin de meeste peilbuizen 

geplaatst zijn, is omringd door kleine 

dijkjes. De peillat en SCHP012 bevinden 

zich achter zo’n dijkje. Binnen de dijkjes 

overstroomt het perceel met lokaal 

oppervlaktewater en regenwater. 

 

Het peil van de gracht ligt in absolute 

waarde het laagst. In de zomerperiode 

werkt deze dus drainerend op alle 

peilbuizen. In de winter overstroomt het 

perceel. Door de aanwezigheid van de 

dijkjes werkt de drainerende invloed op dat 

moment enkel nog door op SCHP012. Het 

grondwaterpeil in het overstroomde perceel 

stijgt ongeveer een meter boven het TAW-

peil van de gracht. Het gemiddelde peil van 

de Schelde (ter hoogte van Uitbergen) 

bedraagt zo’n 3,5 m TAW, wat 0,5 m hoger 

is dan het peil van de sloot. 

 

De meeste peilbuizen hebben een lage 

zomergrondwaterstand (doorheen de zomer 

variërend tussen 0,7 tot 1,1 m-mv) en een 

hoog peil in de winter (op maaiveld tot 0,2 

m boven maaiveld). Peilbuis SCHP012 

wordt ondanks de drainerende invloed van 

de nabij gelegen sloot gekenmerkt door een 

hogere grondwaterstand in de zomer: 0,4 

tot 0,6 m onder maaiveld.  

 

 

Dit gebied vormt binnen het volledige 

studiegebied Kalkense Meersen op het vlak 

van de grondwaterkwaliteit een 

uitzondering. De kwaliteit in de 

verschillende peilbuizen lijkt sterk op 

elkaar. Ze wordt gekenmerkt door zeer 

hoge geleidbaarheid (950-1200 S/cm) ten 

gevolge van hoge concentraties bicarbonaat 

(800-1000 mg/l) en calcium (250-500 

mg/l). Het is niet duidelijk of de oorsprong 

van deze hoge concentraties het opkwellen 

van grondwater is, dan wel rechtstreekse 

invloed vanuit de Schelde of door vroegere 

overstromingen met Scheldewater. 

Vergelijking met analyses van grondwater 

uit de Scheldemeersen in Kruibeke-Bazel-

Rupelmonde (Instituut voor Natuurbehoud, 

1997-2002) tonen aan dat gelijkaardige 

gehaltes bicarbonaat en calcium 

voorkomen. Die andere stalen vertonen 

echter ook hoge gehaltes van natrium en 

chloride. In het grondwater in Wijmeers 

bedraagt het chloridegehalte maar 10-20 

mg/l, wat eerder laag te noemen is. Het 

verschil is logisch aangezien de Schelde ter 

hoogte van Kruibeke veel brakker is dan ter 

hoogte van Wetteren. 

  

Ter vergelijking is de kwaliteit van de 

Schelde ter hoogte van het studiegebied 

bekeken. De VMM heeft een meetpunt op 

de Schelde maar bicarbonaat en calcium 

behoren niet tot de gebruikte 

analysepakketten. Opvallend is vooral een 

aanrijking van het Scheldewater met 

chloride (40 tot 120 mg/l, met een mediaan 

van 80 mg/l) en nitraat. In januari 2003 is 

in het kader van deze studie een staalname 

gebeurd van de Schelde (aan het veer van 

Schellebelle). Hierbij zijn volgende gehaltes 

gemeten: 60 mg/l chloride, 334 mg/l 

bicarbonaat, 124 mg/l calcium en een 

geleidbaarheid van 720 µS/cm. Deze 

(eenmalig gemeten) concentraties wijzen 

niet in de richting van Scheldewater als 

bron van aanrijking voor het grondwater.  

 

Huidige invloed vanuit de Schelde lijkt dus 

niet plausibel. Bovendien gebeuren de 

huidige overstromingen in de Wijmeers met 

lokaal afstromend oppervlaktewater en 

regenwater. Deze types water kunnen 

dergelijke aanrijkingen niet veroorzaken. De 

meest aannemelijke oorzaak lijkt dus de 

vroegere overstromingen met 

Scheldewater. De invloed uit zich nog in de 

concentraties aan calcium en bicarbonaat, 

niet meer voor chloride (en natrium). Dit is 

te verklaren aangezien chloride en natrium 
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veel sneller uitspoelen dan calcium en 

bicarbonaat. 

 

Een laatste mogelijkheid is het optreden 

van kwel afkomstig uit intrekgebieden ten 

zuiden van de Schelde. Eventueel kan een 

combinatie van beide actief zijn: in het 

verleden geïnfiltreerd water (bvb tijdens 

een overstroming aan de zuidzijde van de 

Schelde) dagzoomt nu opnieuw aan de 

noordzijde. 

 

SCHP011X wordt gekenmerkt door 

algemeen lagere concentraties. 

Waarschijnlijk ondervindt deze peilbuis 

meer invloed van de stagnatie van 

regenwater dan de andere peilbuizen. De 

ligging net voor de dijk speelt hierbij 

misschien een rol. 

 

 

3.2.2.3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 

 

Naar gebiedsvisie Kalkense Meersen 

(Econnection, 2004) 

 

Voor het Heisbroek zijn analysegegevens 

van meerdere data in 1999 en 2001 ter 

beschikking. In januari 2003 is in een 

veenputje naast het Heisbroek een monster 

geanalyseerd. Algemeen komen de 

verschillende analyses goed overeen. Het 

Heisbroek wordt getypeerd door een laag 

gehalte aan calcium, ijzer, sulfaat en 

chloride en dus ook een beperkte 

geleidbaarheid (350 µS/cm). De beperkte 

invloed van grondwater en de overwegende 

invloed van regenwater is hierbij bepalend. 

Opvallend hoog zijn de waarden voor 

fosfaat, Kjeldahlstikstof en kalium. 

Vermoedelijk zijn deze aanrijkingen het 

gevolg van invloed van buiten het 

Heisbroek.  

 

Er bevinden zich geen VMM-meetpunten in 

de omgeving van Wijmeers deel I. Een 

meetpunt op de Bellebeek is het dichtsbij 

gelegen en wordt besproken in het 

deelrapport Kalkense meersen sensu 

stricto. 

 

De gebiedsvisie (Econneciton, 2004) vat de 

huidige knelpunten naar waterkwaliteit 

samen: 

 

� Diffuse lozingspunten door 

weekendverblijven (bv. op 

Sompelbeek). Oplossing: 

verwijderen weekendverblijven 

� Ten westen van de Veerstraat in het 

dorp van Uitbergen komt 

huishoudelijk afvalwater van huizen 

van Slot, Kleine Kouterstraat, Grote 

Kouterstraat en woonwijk Raapveld 

in beken terecht. Waarna het 

terecht komt in het Heisbroek. Er is 

ook een overstort aanwezig. 

Oplossing: riolering aanleggen en 

overstort op de toekomstige 

ringgracht aankoppelen. 
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3.2.2.4 Historisch en huidig 

landgebruik  

 

Het Heisbroek is ontstaan door vroege 

veenontginningen (18de eeuw). Op het 

gereduceerd kadaster zien we op het 

stuifduin van Uitbergen een relatief 

belangrijk aandeel bos (Figuur 3-7). Op de 

kaarten van Dépôt de la Guerre 2 (1893) is 

geen bos meer aanwezig in het 

studiegebied. Alle bospercelen zijn 

weergegeven als open terrein (akkerbouw). 

Op de bijgewerkte versie van Dépôt de la 

Guerre 3 (1910) zien we terug enkele 

beboste percelen op de zandruggen (Figuur 

3-8). De bosleeftijdskaart geeft een stukje 

permanent bos weer. Het landgebruik is 

sinds deze periode maar weinig gewijzigd 

(Figuur 3-9, Figuur 3-2). Het aandeel bos is 

licht toegenomen door bijkomende 

populieraanplantingen tot ongeveer 21 ha 

(Figuur 3-10).   

 
 

Figuur 3-7. Toestand van het gebied ten tijde van het 

gereduceerd kadaster (1807-1836). Hooi- en weilanden 

(groen), bos (geel) en akkers (wit). 

Figuur 3-8. Toestand van het gebied rond 1910 (Dépôt de la 

Guerre 3). Natte hooilanden (wit, verticaal gestreept), akkers – 

open terrein (wit) en bos (groen).  
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Figuur 3-9. Toestand van het studiegebied in 1960. Figuur 3-10. Huidig landgebruik Wijmeers (vereenvoudigd op 

basis van BWK versie 2.1) 

 

 

 

In de tweede helft van de 19de eeuw zijn 

vermoedelijk nog meer, kleinere plassen 

ontstaan ten gevolge van turfwinning. Deze 

bevinden zich vooral aan de rand van de 

vallei en langs het Heisbroek. 

Naast de plassen ontstaan door turfwinning 

worden in de 20ste eeuw ook een aantal 

vijvers gecreëerd als gevolg van 

zandwinning. In de omgeving van Heisbroek 

zijn momenteel een 8-tal 

zandwinningsplassen aanwezig. Eén ervan 

wordt nog uitgebreid door een nog lopende 

ontginning. 
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Momenteel (najaar 2006) is ongeveer 

26.5ha van het studiegebied in beheer bij 

Natuurpunt VZW; waarvan ongeveer 9ha 

gelegen binnen de geplande ontpoldering 

(Figuur 2-18). Daarnaast zijn het Heisbroek 

en de “De Pleite” (struisgrasgrasland 

perceel) de grootste stukken.  

 

 

Figuur 3-11. Percelen in beheer of eigendom van 

Natuurpunt vzw (dec. 2006). 
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120 Ecosysteemvisie Wijmeers (GOG-Wetland)  

 

3.2.3 Biotische beschrijving van het 
studiegebied 

Voor uitgebreide soortenlijsten van fauna en 

flora verwijzen we naar  Martens en Durinck 

(2004) en Degezelle et al. (2004). Hier 

worden alleen de belangrijkste biotische 

elementen vermeld.  

 

3.2.3.1 Flora 

De percelen met het hoogste aantal natte 

freatofyten situeert zich in de depressie  

Heisbroek en de graslanden van de 

Wijmeers gelegen bij de Schelde. Hier 

vinden we kensoorten voor grote 

zeggevegetaties, mesotrofe waterpartijen, 

vossestaartgraslanden en 

dotterbloemgraslanden. 

 

Droog tot mesofiel grasland met Gewoon 

struisgras komt voor op de hoger gelegen 

rivierduinrelicten in het studiegebied. Je 

vind op de zandopduikingen reeds 

kensoorten voor open grasland van het type 

Corynephorus- en Agrostis-soorten 

(Natura2000 habitattype 2330), het 

natuurdoeltype van deze zone. In de 

floradatabank vinden we waarnemingen van 

Zandzegge, Vogelpootje, Zilverhaver, 

Gewoon struisgras, Zandblauwtje, Vroege 

haver, Zandhoornbloem, Hazenpootje en 

Grasklokje. Buntgras (Corynephorus 

canescens) als klassekensoort werd nog 

niet gekarteerd. Andere ontbrekende 

soorten zijn Klein tasjeskruid en 

Dwergviltkruid. 

 

 

Figuur 3-12. Hazenpootje op rivierduin Wijmeers een 

van de kensoorten voor habitattype 2330. 

 

 

 

Figuur 3-13. Zandblauwtje op rivierduin Wijmeers. 
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3.2.3.2 Vissen 

Vetje (Leucaspius delineatus) is niet 

beschermd in Vlaanderen maar wel 

opgenomen in Bijlage III van de Conventie 

van Bern. De soort leeft in traagstromend of 

stilstaand, plantenrijk water. 

Watervervuiling, het vernielen van 

natuurlijke oevers door bedijking, 

ruimingen, drainage, etc. worden als 

voornaamste bedreigingen vermeld 

(Vandelannoote et al., 1998). Vetje is 

waargenomen in de Bellebeek in 1992 

(Samsoen, 1994) en 1998 (Van Thuyne & 

Belpaire, 1998). In de vijvers van Berlare 

Broek werd de soort vroeger veel gevangen 

(Samsoen, 1998), nu meer sporadisch 

(Samsoen 1995). 

Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) is, 

in tegenstelling tot Vetje, wel beschermd op 

Vlaams niveau. Tevens is de soort 

opgenomen in de Bijlage III van de 

conventie van Bern. Bittervoorn komt 

vooral in stilstaande waters voor maar 

wordt ook in traagstromend water 

gevonden. Noodzakelijk voor de 

voortplanting is de aanwezigheid van 

zoetwatermossels (zwanemossels). Deze 

vissoort is ook gevoelig voor vervuiling, 

vooral van industriële aard. Naast vervuiling 

vormt verlanding van hun biotoop de 

belangrijkste bedreigingen (Vandelannoote 

et al., 1998). In het studiegebied werd de 

soort waargenomenin de Bellebeek in 1992 

(Samsoen, 1994).  

 

In het kader van het Europese project 

BIOMAN werd het Heisbroek afgevist 

(KULeuven). Het visbestand weerspiegeld 

een matige tot goede kwaliteit met 

voornamelijk blank- en rietvoorn en brasem 

als roofvis. Er werd geen snoek afgevist 

(Figuur 3-14). 

 

 

Figuur 3-14. Visbestand op het Heisbroek anno zomer 

2000  

 

3.2.3.3 Zoogdieren 

Vermeldenswaard zijn Waterspitsmuis 

(Neomys fodiens) (1976 in Heibroek-Slot), 

Dwergspitsmuis (1976 in Heibroek-Slot) 

(via braakbalgegevens Kerkuil). Hoewel niet 

in de zoogdierendatabank zou Steenmarter 

waargenomen zijn in de omgeving van duin 

Heisbroek (bron Natuurpunt). 

 

3.2.3.4 Avifauna 

Heisbroek is het belangrijkste kerngebied 

voor slobeend in ruime cluster van de 

Kalkense meersen. Verschillende koppels 

broeden in en rond de plassen en 

gedurende de winter is de plas een 

concentratiegebied met verscheidene 

tientallen eenden (Kuifeenden, Tafeleenden, 

Wintertalingen en Krakeenden). In strenge 

winters blijft de plas door de beschutting 

tegen de wind lang ijsvrij, zo vind je soms 

zeldzamere watervogels zoals Brilduiker, 

Topper, Grote zaagbek en Nonnetje. 

 

3.2.3.5 Herpetofauna 

Amfibieën worden alleen vertegenwoordigd 

door de zeer algemene soorten groene en 

bruine kikker, kleine watersalamander en 

gewone pad.  
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3.2.3.6 Invertebraten 

Te vermelden op het rivierduin Uitbergen is 

de sprinkhaansoort - snortikker (1984). Ook 

de Bramensprinkhaan (Pholidoptera 

griseoaptera), Bruine sprinkhaan 

(Chorthippus brunneus), Gewoon doorntje 

(Tetrix undulata), Gewoon spitskopje 

(Conocephalus dorsalis), Krasser 

(Chorthippus parallelus) en Ratelaar 

(Chorthippus biguttulus) komen voor in het 

studiegebied. 

 

Recent werden alleen algemene dagvlinders 

waargenomen. Bont zandoogje (Pararge 

aegeria), Kleine vuurvlinder (Lycaena 

phlaeas), Klein koolwitje (Pieris rapae) en 

Landkaartje (Araschnia levana). 

 

Er werden alleen algemene libellen en 

waterjuffers waargenomen. Het 

aansluitende Berlare Broek/Donkmeer is 

veel soortenrijker en kan een belangrijke 

kolonisatiebron worden bij vernatting 

verbetering van de waterkwaliteit in de 

meersen. 

 

Bijkomende soortenlijsten (oa enkele 

interessante keversoorten gevonden in het 

studiegebied) zijn te vinden in de Dekonick 

et al. (2000). De karakteristieke Groene 

zandloopkever werd tot op heden niet 

waargenomen op rivierduin Wijmeers. 
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3.3 Potentieverkenning 

 

3.3.1 Inleiding 

Om een ecosysteemvisie op te stellen is het 

noodzakelijk om na te gaan welke potenties 

in een gebied aanwezig zijn. Voor de 

Kalkense Meersen werd de 

potentieverkenning uitgevoerd door 

Degezelle et al. (2004), waarop dit 

hoofdstuk gebaseerd is. Eerst werd de 

grondwaterdynamiek gemodelleerd 

(regionaal) met het model Triwaco. De niet-

stationaire resultaten uit het 

grondwatermodel werden gebruikt om een 

voorspelling te doen van de potentiële 

vegetatie. Deze effectvoorspelling gebeurde 

met het model Duraveg. Voor een korte 

beschrijving van de methodiek en een 

natuurtypereekstabel is te vinden in de 

deelstudie van de Kalkense meersen sensu 

stricto (Piesschaert et al., 2007). 

 

3.3.2 Scenario’s potentiekaarten 

Traditioneel wordt een potentieverkenning 

geëvalueerd in verschillende scenario’s. 

Hierbij staat elk scenario voor een potentie 

die meer of minder van de actuele situatie 

afwijkt. Het doel van de scenario-evaluatie 

is inzicht verkrijgen in de potenties als de 

hydrologie van het gebied gewijzigd wordt. 

De voorgestelde ingrepen resulteren 

voornamelijk in gewijzigde waterpeilen 

(grond-en oppervlaktewater). Voor de 

Kalkense Meersen – Wijmeers werden drie 

scenario’s bekeken (Degezelle et al., 2004): 

 

Scenario 0 : natuurpotenties bij de 

actuele situatie. Dit is de vegetatiepotentie 

onder de huidige abiotiek (hydrologie en 

bodem) en zonder rekening te houden met 

bijkomende factoren zoals bemestingsdruk, 

beweiding of andere ingrepen die een 

vegetatietype negatief kunnen beïnvloeden. 

 

Scenario 1 : Dit vernattingsscenario is 

gericht op het creëren van een zo nat 

mogelijke situatie, maar zonder extra grote 

oppervlakten open water te creëren en 

zonder het huidige grachtenstelsel te 

wijzigen. Dit zou moeten leiden tot een 

situatie die gedomineerd wordt door 

grondwaterinvloeden in het hele gebied. De 

vegetaties die hierbij aansluiten zijn 

verlandingsvegetaties (riet- en 

zeggemoerassen) op de laagste delen en 

natte, schrale graslanden (bvb. 

dotterbloemgraslanden) op de hogere 

delen. 

 

Scenario 2 : Dit scenario streeft naar een 

herstel van de kombergingsfunctie van de 

meersengebieden. In de praktijk wordt dit 

gerealiseerd door het uitschakelen van de 

pompgemalen die de hoofdsloten 

overpompen naar de Schelde. Door het 

uitschakelen van het pompgemaal buiten 

het groeiseizoen ontstaat er een overschot 

aan oppervlaktewater (onafhankelijk van de 

bron of waterkwaliteit) in het studiegebied. 

Hierdoor zullen overstromingen met 

oppervlaktewater opnieuw in het gebied 

aanwezig zijn en frequent optreden. Er 

ontstaat een soort ‘uiterwaardensysteem’. 

De komberging wordt hersteld. 

In het voorgestelde scenario blijft de 

dynamiek beperkt tot een winterse 

overstroming. 

 

3.3.3 Potentiekaart– Scenario 0 
(actuele situatie) 

De gemiddelde grondwaterstand, kwelzones 

en de potentievoorspelling voor dit scenario 

worden weergegeven in Figuur 3-15 en 

Figuur 3-16. 

De kwelzones vallen samen met de 

depressies en langs de Schelde. 

Op de droge ruggen en donken komt het 

droge glanshavergrasland (hooien) of droge 

kamgrasland (beweiden) voor. De duraveg 

toetsing voorspelt geen 

struisgrasgraslanden maar de verwachting 

is dat deze kunnen voorkomen (zie ook 

huidige vegetatieomschrijving) op de droge 

zanddonken. In de depressie van het 

Heisbroek wordt een mozaïek van grote 

zeggevegetaties en dottergrasland 

voorspeld. Langsheen de Schelde 

(Wijmeers) is er potentie voor 

dotterbloemgraslanden. In de depressie van 

de Wijmeers is er voornamelijk 

habitatpotentie voorspeld voor Riet.  
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Figuur 3-15. Gemiddelde grondwaterstand voor de referentie situatie in Wijmeers GOG en Wijmeers ontpoldering met 

aanduiding van kwelzones in het studiegebied. 

 

Figuur 3-16. Duraveg-output vertaald in Natuurtypereeksen voor de referentiesituatie.  
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3.3.4 Potentiekaart Scenario 1 
(vernatting) 

 

Modelmatig wordt het vernatten 

gerealiseerd door in het studiegebied 

meerdere kleine stroomgebieden af te 

bakenen. Aan het eind van elk klein 

stroomgebied is een denkbeeldige stuw 

geplaatst. Aan de hand van het DTM is het 

maximale peil bepaald waarbij geen 

overstromingen in het stroomgebied 

optreden. Dit peil is als stuwhoogte 

gekozen. In het model is het peil van de 

stuw ingevoerd als polderpeil voor het 

betreffende stroomgebiedje en als peil van 

de rivieren die zich in het stroomgebied 

bevinden. Door het peil in de grachten te 

stuwen zal ook het grondwaterpeil in het 

betreffende stroomgebied stijgen. Figuur 

3-17 geeft een overzicht van de 

stroomgebieden en van de waterpeilen die 

in het model ingevoerd zijn. Uit de 

potentievoorspelling lijkt er op het eerste 

zicht wienig verschil te zijn in vergelijking 

met de referentiesituatie. De 

referentiesituatie is echter natter dan een 

gemiddeld jaar (cf. Degezelle et al., 2004) 

waardoor de referentiesituatie reeds een 

beeld geeft van een vernattingsscenario. 
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Figuur 3-17. Stuwpeilen die als invoer dienden voor het vernattingsscenario Ontwerp Ecosysteem Visie Kalkense meersen. 

 

 

Figuur 3-18. Gemiddelde grondwaterstand voor scenario1 in Wijmeers GOG en Wijmeers ontpoldering met aanduiding van 

kwelzones in het studiegebied. 
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Figuur 3-19. Duraveg-output vertaald in Natuurtypereeksen voor Scenario 1. 
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3.3.5 Potentiekaart Scenario 2 
(komberging) 

De gemiddelde grondwaterstand en de 

natuurtypegroepen voor scenario 2 staan 

weergegeven in Figuur 3-20. Exacte 

oppervlaktes van natuurtypereeksen of 

vegetatietypes konden niet bepaald worden 

omdat de betreffende shape-files niet 

beschikbaar waren, maar het is duidelijk dat 

het aandeel overstromingstolerante 

vegetatietype Rietgras/riet (NTR 4) 

toeneemt. Het valt echter op dat voor het 

volledige studiegebied Wijmeers het  

kombergingsscenario minder verschilt van 

het vernattingsscenario dan gemodelleerd 

voor de Kalkense meersen sensu stricto. Dit 

is vermoedelijk te wijten aan het feit dat 

minder water in het gebied stagneerd in een 

kombergingsscenario door de relatief 

beperkte bovenstroomse toevoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ecosysteemvisie Wijmeers (GOG-Wetland) 129 

 

 

Figuur 3-20. Gemiddelde grondwaterstand voor scenario2 in Wijmeers GOG en Wijmeers ontpoldering. 

 

Figuur 3-21. Duraveg-output vertaald in Natuurtypereeksen voor Scenario 2 - Komberging. 
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3.4 Inrichtingsvoorstel 
Wijmeers GOG-wetland 

 

3.4.1 Algemeen streefbeeld 

 

Streefbeeld MWeA: 

• Open grasland met Corynephorus- en 

Agrostis-soorten op landduinen (2330) 

(50ha)2 [droge, schrale soortenrijke 

struisgrasgraslanden op arme 

zandbodem, best ontwikkeld indien 

matige verstoring door begrazing] 

• Overgangs- en trilveen (7140) (10ha) 

[zoom van (drijvende 

verlandingsvegetatie met zowel 

middelhoge (0.3-1m) moerasplanten 

met drijvende rhizomen als laagblijvende 

mospaketten van veen- en slaapmossen. 

Staat in contact met zuur laagveen of 

zuurder oligotroof tot mesotroof 

oppervlaktewater]  

• Dottergrasland (RBB) (10ha) 

• Laaggelegen, schraal hooiland 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (6510) (60ha) [hiertoe 

behoren drogere glanshavergraslanden 

en graslanden behorende tot het Grote 

vossestaartverbond] 

 

Wanneer de bovenstaande scenario’s 

afgewogen worden tegenover elkaar zijn de 

verschillen klein. Een zekere 

kombergingsfucntie voor Wijmeers is in 

principe mogelijk.  

 

3.4.2 Streefbeeld  

Hier wordt de globale inrichting voorgesteld. 

Meer concrete inrichtingsmaatregelen staan 

in de volgende paragrafen. 

 

                                                
2  De soortenrijke struisgrasgraslanden zaten 

oorspronkelijk vervat in deze indeling (Heutz & Palinckx, 

2005). Sindsdien zijn de inzichten door uniformisering 

tussen Europese lidstaten gewijzigd (Paelinckx et al. 

2006) waardoor het soortenrijke struisgrasgraslanden 

bedoelt als natuurdoeltype op het rivierduin Wijmeers 

vervat zit in Natura 2000 habitat 6230 – Soortenrijke 

heischrale graslanden. 

3.4.2.1 Landschappelijke visie 

 

De perceptie van het huidige landschap van 

Wijmeers deel 1 GOG/wetland zal relatief 

sterk veranderen ( 

Figuur 3-22.Landschappelijke visie op Wijmeers deel 1 

GOG-wetland 

). De voornaamste reden is het kappen van 

bospercelen (Figuur 3-42) centraal in het 

gebied en in de graslanden gelegen in de 

komgronden tegen de Schelde aan. 

Anderzijds is er een uitbreiding van bos 

voorzien in de noordelijke zone van het 

gebied. In de centrale zone is er de 

aanplant en ontwikkeling van kleine 

landschapselementen (knotbomen en 

doornstruwelen en solitaire bomen) en hier 

en daar kleine bosstruweeltjes. De droogste 

zones worden opener gehouden 

(windwerking/beperken humusvorming) De 

huidige grote bosoppervlakte met 

voornamelijk spar en populier moet gekapt 

worden en omgevormd naar grasland.  

Het karakter van de dotterbloemgraslanden 

en het vossestaart/glanshaverhooiland is 

maximaal open. 

 

3.4.2.2 Natuurdoeltypen 

 

De natuurdoeltypen in Wijmeers deel I 

beslaan de volledige gradiënt van zeer nat 

tot droog. Hierdoor is Wijmeers deel I een 

bijzonder interessant gebied met een groot 

potentieel naar diversiteitontwikkeling toe. 

De zone rond het Heisbroek kan 

ontwikkelen tot een waardevolle 

moeraszone begrensd door enerzijds een 

broekbos en een een trilveenzone 

langsheen de oevers. Aansluitend kan een 

grote zeggevegetatie met riet en 

zoomvormende ruigte ontwikkelen. De 

verschillende vijvers en plassen in het 

gebied krijgen een natuurinrichting of 

worden gedempd. Via dottergraslanden en 

een gradiënt van vochtige tot drogere 

glanshavergraslandtypes is er uiteindelijk 

potentie op de schrale zandgronden van het 

rivierduin voor struisgrasgraslanden en 

graslanden behorend tot het dwerghaver-

verbond. De verschillende zones met 
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grootste potentieel voor bovenvernoemde 

natuurdoeltypen staan weergegeven in 

Figuur 3-23. 

3.4.2.3 Beheervisie 

De alluviale open zones waar 

graslandnatuurtypen worden nagestreefd 

worden het best ontwikkeld onder intensief 

maaibeheer. Op het rivierduin met halfopen 

karakter en verscheidene graslandtypes als 

natuurdoelstelling wordt een gemengd 

beheer voorgesteld. Deels beweiden, deels 

hooien. Er wordt gestreefd naar een 

mozaïek van glanshavergraslanden en 

kamgrasgraslanden op de overgang van 

rivierduin naar alluviale laagte. De 

kamgrasgraslanden worden begraasd door 

rund of paard/pony afwisselend kunnen 

bloemrijke glanshaverhooilanden 

ontwikkelen onder een maaibeheer. De 

schraalgraslanden worden bij voorkeur 

begraasd. Op plaatsen waar initieel extra 

verschraling noodzakelijk is wordt er best 

gekozen voor een maaibeheer (eventueel) 

met nabegrazing. In de struwelen en 

bossen wordt geen actief beheer 

nagestreefd (nulbeheer). De kleine 

landschapselementen vragen om een 

cyclisch beheer (bv. knotten) of solitaire 

bomen kunnen ontwikkelen (nulbeheer). De 

moeraszone rond het Heisbroek vraagt om 

een cyclish beheer gedurende de late zomer 

of herfst. Gedurende de eerste jaren kan dit 

intensiever gevoerd worden met een 

jaarlijkse maaibeurt, nadien volstaat een 

lagere maaifrequentie.  

 

De bermen op het rivierduin behoren 

momenteel tot de meest schrale 

graslandtypes. Er wordt voorgesteld het 

bermbeheer op te drijven langsheen de 

Grote Kouterstraat en de wandelpaden in 

Wijmeers in het algemeen. Zie Martens & 

Durinck, 2004 voor een voorstel tot 

bermbeheer. 

 

 

Figuur 3-22.Landschappelijke visie op Wijmeers deel 1 GOG-wetland 
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Figuur 3-23 Globaal inrichtingsvoorstel voor Wijmeers deel 1 GOG/wetland met gewijzigde dijktracé. 

 

Figuur 3-24. Natuurbeheer in Wijmeers deel 1 GOG/wetland met gewijzigde dijktracé met het oog op de vooropgestelde 

natuurdoeltypen. 
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3.4.3 Waterhuishouding – 
Vernattingsscenario 

De gewenste vernatting van Wjimeers deel 

I GOG/wetland kan gerealiseeerd worden 

door het basispeil in het hele gebied te 

verhogen en daarenboven ook nog lokaal te 

stuwen. De deelbekkentjes en bijhorende 

stuwpeilen die gehanteerd werden in het 

vernattingsscenario van de ecoysteemvisie 

staan weergegeven in Figuur 3-17. In 

voorliggende studie is een extra stuwpand 

voorzien om de meest oostelijke zone van 

Wijmeers iets meer te vernatten om 

Dotterbloemgrasland potenties te creëren.  

 

Die opdeling dient niet strikt 

geïnterpreteerd te worden: 

compartimentering met dijken is niet nodig 

noch wenselijk. De opdeling kan bekomen 

worden door de Sompelbeek en enkele 

afvoergrachtjes gericht te stuwen. Het 

volledige gebied is door regenwater en 

grondwater gevoed. Huidige bovenstroomse 

toevoer is beperkt en bovendien vaak van 

matig tot slechte kwaliteit (2.3.2.5). Door 

de aanleg van de ringdijk zal er mogelijk 

geen bovenstroomse toevoer meer in het 

gebied komen. Voor de waterdynamiek in 

het gebied is dit van weinig invloed. 

Dergelijke ingreep zou bovendien gunstig 

zijn om een goede waterkwaliteit in het 

gebied te garanderen. 

De concrete maatregelen die hiervoor nodig 

zijn en eventuele problemen die kunnen 

optreden worden hieronder verder 

uitgewerkt. 

 

3.4.3.1 Stuwen en afdammingen 

Volgens de huidige visie zal Wijmeers deel I 

GOG/wetland voorzien worden van een 

ringdijk en twee uitwateringslocaties (Figuur 

3-25). Hierdoor vervalt de huidige 

afwatering van de Sompelbeek naar de 

Bellebeek. De afwatering van de 

Sompelbeek en Koningssloot zal via de 

uitwateringsconstructies van het GOG 

gebeuren. Het opstuwen van het wetland 

gebeurt door het voorzien van een 

drempelpeil van 3.00 m TAW voor de GOG 

uitwateringskokers. Het is van belang dat 

aangepast sluisbeheer mogelijk is zodat 

aanpassingen aan het waterpeil mogelijk 

zijn.  

 

 

 

Figuur 3-25. Situering van uitwateringslocaties na 

aanleg GOG-Wijmeers en voorstel tot locatie van 

scheidingsdijkje tussen kom van Heisbroek en Wijmeers. 

 

3.4.3.2 Verondiepen/dempen 

waterlopen 

Geen specifieke inrichtingsvoorstellen. 

 

3.4.3.3 GOG-werking Wijmeers deel 

I 

Omdat het vanuit natuurstandpunt 

wenselijk is de waardevolle natuur van het 

Heisbroek zo lang mogelijk te vrijwaren van 

overstroming met eutrofer Scheldewater is 

er een compartimentering voorgesteld van 

Wijmeers deel I. Deze compartimentering 

gaat uit van primaire vulling van het 

Wijmeersbekken zonder waterdoorstroming 

naar het Heisbroekbekken. Dit kan 

gerealiseerd worden door het ‘verlengen’ 

van het rivierduin tot tegen de Sigmadijk 

van de ontpoldering Wijmeers deel II 

(Figuur 3-25). Het rivierduin (laagste punt 

ongeveer 5.20m TAW – DTMvlaanderen) 

kan als naturlijke overloopdijk gebruikt 

worden om het Heisbroekbekken in tweede 

instantie aan te spreken als GOG. 

Deze compartimentering werd als scenario 

onderzocht door het Waterbouwkundig 

laboratorium (Med. Patrick Peeters – email 

24/10/2007). “De compartimentering van 

Wijmeers deel I kan er voor zorgen dat 

Heisbroek van GOG-werking kan worden 

gevrijwaard tot T100 (niveau 
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compartimentering in model op 5.5m TAW 

= rivierduin als overloopdijk naar 

Heisbroek). De toename van de 

waterstanden in de Zeeschelde is minder 

dan enkele centimeters.” In termen van 

risico is deze toename verwaarloosbaar.  

 

3.4.3.4 Knelpunten 

3.4.3.4.1 Afvoer oppervlaktewater 

De afwatering van Uitbergen gebeurt via 

kleinere grachten naar het Heisbroek en 

vervolgens via de Sompelbeek naar de 

Bellebeek. Op deze afwatering zijn ook 

verschillende overstorten aangesloten. Deze 

afwatering vervalt mogelijks na het 

aanleggen van een ringdijk.  

 

Oplossingen: 

1. In de ringdijk een doorsteek 

voorzien met terugslagklep 

2. Een ringgracht / inbuizing voorzien 

aan de voet van de ringdijk met 

gravitaire lozing op de Zeeschelde 

terhoogte van N442. 

 

Oplossing 1 is vanuit natuur de minst ideale 

situatie omdat het probleem van de 

overstorten (met slechte waterkwaliteit) 

hierdoor niet opgelost is. In de toekomst is 

er geen garantie dat deze overstorten 

worden afgeleid. 

Oplossing 2 heeft de voorkeur. De 

moeilijkheid is echter het reliëfverschil 

waardoor eerder een inbuizing noodzakelijk 

zal zijn terhoogte van het rivierduin. De 

ringgracht zou zeer diep moeten worden 

uitgegraven om afwatering te realiseren. 

Bijkomend onderzoek is noodzakelijk om na 

te gaan of bijkomende bufferruimte 

noodzakelijk is. Deze bufferruimte kan 

gerealiseerd worden langsheen de 

ringgracht stroomaf binnen de MWeA-

contour maar buiten het GOG. Een 

lozingspunt op de Zeeschelde nabij 

Uitbergenbrug moet voorzien worden. 

 

 

Figuur 3-26. Afvoer van oppervlaktewater vanuit 

Uitbergen 

 

3.4.3.4.2 Waterkwaliteit 

Mits de compartimentering en de omleiding 

van het vervuilde oppervlaktewater via de 

ringgracht naar de Schelde is er een 

maximale garantie op goede waterkwaliteit 

in de plas van het Heisbroek en omliggende 

moeraszones. Deze voorwaarde is de 

primaire voorwaarde tot een geslaagd 

ecologisch vijverbeheer in Wijmeers deel I. 

 

3.4.4 Inrichting Heisbroek 

Om de potenties van deze vijver te 

optimaliseren zijn een aantal ingrepen 

vereist. Uit de studie uitgevoerd in de 

Damvallei (Smolders & Brouwer, 2006) en 

de Engelstalige handleiding van Andrews & 

Kinsman (1990) kunnen heel wat algemene 

tips gehaald worden. 

 

Volgende ingrepen of onderzoeksstappen 

worden voorgesteld: 

 

1. garanties op goede waterkwaliteit 

door saneren of weghalen van 

verontreinigt bovenstrooms water 

afkomstig vanuit Uitbergen. 

2. opnieuw onderzoeken van 

visbestand (onze laatste gegevens 

dateren immers van 10 jaar terug): 

indien geen natuurlijk visbestand 

aanwezig is wordt afvissen 

aangeraden (kan in samenwerking 

met plaatselijke vissers in 

combinatie met grootscheepse 

afviscampagne). Tengevolge van 

vismigratie en GOG-werking kan 

zich een nieuwe vispopulatie 
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ontwikkelen. Bepoting met snoek 

wordt wel geadviseerd. Voor het 

ontwikkelen van een laagveenplas is 

het wenselijk het aandeel 

bodemwoelende vis te beperken 

(helder water!) 

3. aanleg van meer natuurlijke 

oeverstructuur (zie Figuur 3-27). De 

zuidelijke oever is momenteel een 

steile overgang met de akker. Deze 

zou eerder afwisselend kunnen 

ingericht worden door op een aantal 

plaatsen de oever in te schuiven en 

geleidelijker overgangen te creëren 

overgaand in nat tot vochtig naar 

droog grasland. 

4. verwijderen van 

verblijfsinfrastructuur en saneren 

van weekendverblijf zone 

(uitheemse beplanting, afval etc.) 

5. slibruiming wordt voor de turfput 

afgeraden (zie ook visvijvers) 

 

 

Om de kansen op een succesvol herstel en 

een optimale keuze van de ingrepen in te 

kunnen schatten moet het Heisbroek onder 

de loupe worden genomen. Nagenoeg alle 

gegevens over de vijver (visstand, chemie, 

waterplanten etc. dateren alweer minimaal 

van 5 jaar terug). Een idee kan verkregen 

worden door de basisgevens te evalueren 

(bv. 

http://www.shallowlakes.net/handboek/ana

lyse/berekenen.html ). 

 

 

Figuur 3-27. In te richten oeverzones Heisbroek. Annotatie toont centraal zichtpunt van Figuur 3-29 
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Figuur 3-28. Te verwijderen verblijfsinfrastructuur en te saneren zone met uitheemse beplanting. Annotatie punt toont 

zichtpunt van Figuur 3-30 

 

Figuur 3-29. Zicht op het Heisbroek in zuid-oostelijke richting. Zicht op in te richten oever. 
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Figuur 3-30. Zicht op Heisbroek vanuit het zuiden op noordelijke oeverzone. Inrichtingsmaatregelen zijn hier het 

verwijderen van tijdelijke verblijf infrastructuur, uitheemse boomsoorten en oeververdediging. 

 

3.4.5 Inrichting visvijvers 

In Figuur 3-31 werd het open water 

geïnventariseerd in Wijmeers. Er bevinden 

zich momenteel 2 visvijvers die gebruikt 

worden voor sportvisserij (1 club is 

geregistreerd). Deze vispraktijk is niet 

verenigbaar met de natuurinvulling die 

nagestreefd wordt voor de vijvers. Er is 

daarom een voorstel om een nieuwe visput 

te voorzien buiten het GOG (zie figuur voor 

locatie). Om die vijvers te integreren in het 

landschap en ecologisch te herstellen zijn 

een aantal ingrepen noodzakelijk. De 

ingrepen worden hieronder opgesomd en 

zijn een leidraad. Het moet echter gezegd 

dat een gevalspecifieke benadering 

noodzakelijk is. Elk herstel van stilstaande 

water vereist een vooronderzoek, met het 

definiëren van de knelpunten om te komen 

tot een set van herstelmaatregelen die 

duurzaam zijn. Een monitoring van de 

ingrepen is hierbij ook een belangrijk 

aandachtspunt om eventueel nog tijdig te 

kunnen bijsturen (Denys, 2007). 

 

Afvissen 

Om herstel van waterplantenvegetaties 

mogelijk te maken is afvissing van de 

bodemwoelende vissoorten (oa brasem en 

karper) in de vijvertjes noodzakelijk. Een 

tijdelijke afname van de turbiditeit kan de 

vestiging van ondergedoken waterplanten, 

die nodig is voor de omslag van troebel 

naar helder water, immers 

vergemakkelijken. Indien geen snoek 

voorkomt kan bepoting met deze soort 

overwogen worden om een natuurlijker 

visgemeenschap te krijgen.  

Afvissen is alleen een duurzame maatregel 

als de vijvers geïsoleerd blijven van het 

slotenstelsel en als herkolonisatie niet 

mogelijk wordt door overstromingen. Het 

eerste is gewoon een kwestie van 

verwijderen van eventueel grachten en 

uitwateringsconstructies. Het tweede is veel 

moeilijker in de hand te houden maar mits 

de compartimentering doorgevoerd wordt 

zullen de meeste vijvers slechts zeer zelden 

overstromen.  

 

Beplanting en dijken verwijderen 

Heel wat van de vijvers zijn omzoomd met 

lage, meestal beplante dijkjes. Vaak is de 

beplanting met uitheemse groenblijvende 

heesters. Alle beplantingen moeten 

verwijderd worden en de dijken moeten 

afgegraven worden zodat een 

landschappelijke eenheid ontstaat van de 

vijver met het omliggende grasland of bos. 

Het verwijderen van de beplanting is ook 

nodig om bladval (aanrijking nutriënten) en 

beschaduwing te voorkomen (nadelig voor 

groei en ontwikkeling van waterplanten). 

Hier en daar kunnen wel wilgenstruweel en 

elzenbosjes blijven staan. 

 

Oeverstructuur 

De oevers van de vijvers werden niet in 

detail in kaart gebracht, maar het lijdt geen 

twijfel dat vele ervan voorzien zijn van 
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damplanken, steenbestortingen, steigers of 

andere ongewenste structuren. Heraanleg 

van de oeverzones volgens de algemene 

principes beschreven in paragraaf 1.4.2.4 is 

dan ook nodig. 

 

Slibruiming/ mineralisatie 

Het ruimen van de voedselrijke sedimenten 

kan overwogen worden om de nalevering 

van voedingsstoffen naar de waterlaag te 

beperken. Een alternatief (minder kostelijk 

maar de techniek moet soms meerdere 

keren herhaald worden vooraleer effectief) 

kan zijn om de vijver droog te leggen 

gedurende enkele maanden. Deze 

droogzettingvan plassen beoogt de 

mineralisatie en inklinking van de sliblaag 

op de vijverbodem. Mineralisatie van de 

sliblaag leidt tot een verminderde 

nutriëntenbelasting in het vijversysteem. 

Inklinking zorgt ervoor dat waterplanten 

zich makkelijker kunnen vestigen. De 

drooglegging is meteen een geschikt 

moment om af te vissen.  

Op termijn kan zich echter weer een nieuwe 

eutrofe onderwaterbodem ontwikkelen met 

name wanneer de bodem grotendeels uit 

ongestoord veen bestaat. Dit veen kan 

onder invloed van het harde water en hoge 

sulfaatbelasting worden afgebroken 

(Lamers et al., 2002). De huidige visie is 

om voorlopig niet te ruimen in de vijvers op 

veensubstraat. De vijverbodems dienen 

daarom onderzocht te worden (Heisbroek 

komt alvast niet in aanmerking voor 

slibruiming of –mineralisatie door 

drooglegging) 

Elders is slibruiming of drooglegging wel 

een nuttige maatregel, maar dat moet 

vijver per vijver bekeken worden. Bij 

ruiming moet de nodige aandacht besteed 

worden aan de waterdiepte. Waterplanten 

groeien best in water minder dan 2m diep.  

 

Figuur 3-31. Open water in Wijmeers deel I. Aanduiding van de benodigde ingrepen per waterlichaam. Aangepast dijktracé 

is weergegeven. 

 

Dempen 

 

Twee visputten (Figuur 3-31) worden 

gedempt met de dijkgrond. De vijvers met 
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hoogopgeworpen oevers en beplant met 

coniferen verstoren het landschap.  

 

 

Figuur 3-32. Zicht op één van de twee te dempen vijvers.  

 

 

 

3.4.6 Inrichting zandwinningsput 

Deze put heeft een voldoende gevarieerde 

oeverstructuur en is niet overvloedig 

omzoomd met beplanting. Het is interessant 

om het aandeel ondiep water te vergroten 

om waterplantontwikkeling te stimuleren. 

Hiervoor is het vooral aan te raden 

zandoverschotten te gebruiken van de 

zandwinning zelf (voor zover nog 

voorhanden) of hier en daar de oevers 

verder af te schuinen of in te schuiven.  

 

Afvissen 

Er zijn ons geen gegevens bekent over het 

visbestand van de zandwinningsput. Dit 

dient onderzocht te worden. De vijver is al 

bepoot – dit wordt vermoed omdat er 

sporen zijn van visactiviteit.  

 

 

Figuur 3-33. Zicht (zomer 2007)op de zandwinningsput 

Wijmeers 

Oeverzwaluwwand 

 

In het verleden was de zandwinningsput 

één van de broedlocatie van oeverzwaluw 

binnen de ruimere cluster van de Kalkense 

meersen. De inrichting van de plas moet 

opnieuw voorzien in een geschikte 



 

140 Ecosysteemvisie Wijmeers (GOG-Wetland)  

 

broedlocatie voor deze soort door het 

aanleggen van een oeverzwaluwwand.  

De huidige zandhopen zijn hiervoor geschikt 

maar door verstoring komt de soort hier 

niet jaarlijks tot broeden. 

 

 

Figuur 3-34. Zicht op zandwinning – met geschikte 

nestgelegendheid voor oeverzwaluw indien verstoring 

beperkt blijft. 

 

3.4.7 Te graven open water 

Als alternatief voor de intensieve 

sportvisserij .wordt een een nieuwe 

visputlocatie voorgesteld in Figuur 3-31. 

Deze is vlot bereikbaar en dicht bij het 

centrum van Uitbergen gelegen. Hier 

kunnen 1 of twee vijvers gegraven worden. 

 

Er wordt geen open water bijgegraven in 

contour van Wijmeers deel I. 

 

3.4.8 Inrichtingsmaatregelen 
bossen 

Veel bos binnen het gebied van Wijmeers 

deel I moet gekapt worden. Dat dient, in de 

alluviale zones, te gebeuren vóór de 

vernattingsingrepen plaatsvinden om 

bodemverdichting te vermijden. De 

percelen die gekapt dienen te worden staan 

aangegeven in Figuur 3-35.  

 

 

Figuur 3-35. Locatie van de te ontbossen percelen (gebaseerd op conversie vanuit de BWK 2.1). 
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Lijnvormige elementen, zoals 

populierenrijen of andere beplanting, die 

niet binnen de zones voor KLE-ontwikkeling 

liggen ( 

Figuur 3-22.Landschappelijke visie op Wijmeers deel 1 

GOG-wetland 

; Figuur 3-36), moeten ook gekapt worden 

(behalve knotwilgenrijen en elzenrijen). Een 

voorbeeld zijn de lijnvormige beplantingen 

rond de private visvijvertjes. Binnen de 

zone voor KLE kunnen interessante 

struweeltjes behouden blijven mits 

voldoende openheid gecreëerd wordt in de 

zone. Een bestand met Amerikaanse eik kan 

eventueel omgevormd worden tot een zuur 

eiken-beukenbosje. Een mogelijk argument 

is de lange bosgeschiedenis van dit 

fragment (Ferrarisbos) en het mogelijks 

belang voor vleermuizen (Rosse vleermuis). 

De aangeduidde boszone heeft een gesloten 

karakter. 

 

Figuur 3-36. Zone met ontwikkeling van kleine 

landschapselementen en boszone voorzien in 

inrichtingsscenario. 

 

3.4.9 Plaggen van ontboste zones 

 

Zie 3.4.11.1 – Inrichtingsmaatregelen droge 

schraalgraslanden. 

 

 

3.4.10Inrichtingsmaatregelen 

vochtige graslanden – ruigtes 

Om een opener landschap te maken zijn 

enkele landschappelijke inrichtings-

maatregelen nodig zoals het verwijderen 

van bosaanplantingen (zie boven) en 

hoog opgaande lineaire bomenrijen 

(populieren). Behoud van 

knotwilgenrijen en elzenbosjes is de 

regel voor het volledige gebied. 

Akkerpercelen worden omgezet naar 

grasland (zie 1.4.2.3). 

 

3.4.10.1 Ontwikkeling van 

Vossestaartgraslanden 

 

In het oostelijke Wijmeersbekken (zie 

Figuur 3-23) wordt de ontwikkeling van 

Vossestaartgraslanden voorop gesteld. Deze 

graslanden ontwikkelen zich optimaal in 

zones die minstens 10 dagen per jaar onder 

water staan. In ons studiegebied kan deze 

overstroming gerealiseerd worden door 

enerzijds het stuwpeil in de winter op te 

trekken waardoor het regenwater wordt 

opgehouden of anderzijds kan men het 

historisch belangrijke vloeimeersen systeem 

toepassen. Deze techniek bestaat erin het 

Scheldewater het gebied in te laten stromen 

door het openen van de sluizen gedurende 

een korte periode. 

Praktisch zijn beide opties mogelijk. 

Momenteel is het belangrijkste negatieve 

punt op het bevloeiingssysteem de slechte 

waterkwaliteit van de Schelde en bijhorende 

sedimentvracht. Mits de waterkwaliteit 

verbetert is het vanuit natuur- en 

cultuurhistorisch standpunt een interessante 

piste om te onderzoeken of een actieve 

bevloeiing van de Wijmeers mogelijk is. 

 

3.4.11Inrichtingsmaatregelen droge 

schraalgraslanden 

 

Op het rivierduin van Uitbergen wordt op de 

droogste zones de ontwikkeling van open 

grasland met Corynephorus- en Agrostis-

soorten nagestreefd (Natura2000-code 

2330). Specifiek is er voornamelijk potentie 

om het subtype van het Dwerghaver-

verbond na te streven (Zwaenepoel, 2002). 

De belangrijke kensoorten (planten) voor 

dit habitattype zijn vroege haver, 

vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid 

en dwergviltkruid. De meeste relicten van 

dit type grasland kunnen we momenteel 

terugvinden in de bermen, in en rond de 

zandwinning en in het natuurgebied ‘De 



 

142 Ecosysteemvisie Wijmeers (GOG-Wetland)  

 

Pleite’ (Figuur 3-37) (3.2.3.1; Martens & 

Durinck, 2004).  

 

 

Figuur 3-37. Zicht op het schrale grasland van ‘De Pleite’ 

op rivierduin Uitbergen – Wijmeers GOG-Wetland. 

 

3.4.11.1 Plaggen van ontboste 

zones 

Op het rivierduin worden in verschillende te 

ontbossen percelen schraalgraslanden of 

voedselarme graslanden nagestreefd. Het 

ecologische herstel of ontwikkelen van deze 

graslanden is slechts mogelijk op bijzonder 

arme bodem. Beboste percelen hebben 

vaak een voedselrijke humuslaag ontwikkelt 

die zorgvuldig kan weggenomen worden om 

de historisch voedselarme conditities te 

herstellen. De percelen die op dergelijke 

manier prioritair hersteld kunnen worden 

staan aangegeven in Figuur 3-38. 

Bijkomend moet bekeken worden of na de 

kap van het bosje met Amerikaanse eik op 

de meer noordelijke duin geen te dikke 

humuslaag achterlaat (indien gekozen 

wordt om dit bestand te kappen). Deze 

moet eventueel ook verwijdert worden. Er is 

steeds een bodemonderzoek nodig om de 

nood en afplagdiepte te bepalen. Eventueel 

kan een zaadbankanalyse uitgevoerd 

worden. 

 

 

Figuur 3-38. Situering van percelen die bij voorkeur 

geplagd worden om schralere vegetatietypes te 

ontwikkelen. 

 

De droge schraalgraslanden gedijen 

marginaal onder een maaibeheer. Een 

begrazing met schapen (bij voorkeur) of 

met pony’s of eventueel runderen geniet de 

voorkeur. Ook konijnenbegrazing heeft een 

belangrijke functie. De ontwikkelingsduur 

van een goed ontwikkeld schraal grasland is 

sterk beheersafhankelijk. De zaadvoorraad 

van de typische kensoorten is vaak 

persistent en vanuit kleine relictpopulaties 

is een snelle uitbreiding mogelijk mits 

begraasd. Het creëren van een openheid 

(ontbossen) en het afplaggen van enkele 

zones is noodzakelijk. Het behoud van 

kleine landschapselementen (bv. solitaire 

bomen) is mogelijk. 

 

3.4.12Vismigratie 

Op dit moment is migratie van vis van en 

naar de Schelde nauwelijks mogelijk. 

Vrijwel alle wateruitwisseling gebeurt via 

het pompgemaal en in beperkte mate via de 

uitwatering van Koningssloot, waar geen 

aanpassingen voor vismigratie werden 

getroffen. Het stroomgebied dat de vis kan 

gebruiken na inrichting is beperkt tot de 

Wijmeers deel I (de verbinding met 

Bellebeek vervalt) en er komt een ringdijk 

rondom.  

 

Door de comparitmentering van Wijmeers 

moet voorzien worden in petdoors aan 

beide uitwateringscontructies. Het voorzien 
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van mogelijkheden door middel van een 

vistrap op de Sompelbeek moet onderzocht 

worden.  

 

3.4.13Storten en opgehoogde 

terreinen 

In Wijmeers deel I zijn twee (vermoedelijk) 

huishoudelijke afvalstorten aanwezig 

(Figuur 3-39) (Martens & Durinck, 2004).  

 

 

Figuur 3-39. Stortzones op het rivierduin van Uitbergen. 

 

Stortplaats 0: op het einde van de Grote 

Kouterstraat, huishoudelijk afval. Deze site 

werd in het kader van een scriptie-

onderzoek (UGent, De Wilde, 2002) 

onderzocht op zware metalen (arseen, 

cadmium, zink, koper en lood). Een beperkt 

aantal onderzochte bodemmonsters toont 

lage concentratie van deze elementen. Door 

de aanwezigheid van een onverontreinigde 

afdeklaag wordt de verontreiniging 

voldoende afgeschermd van de omgeving. 

Echter doorsijpeling doorheen de vlot 

doorlaatbare zandbodem is een reëel risico. 

Door grondwaterbemonstering kan de 

uitlogingstatus van het stort onderzocht en 

opgevolgd worden. 

Stortplaats 1: volledig of een gedeelte van 

dit terrein (vaak wordt gesteld ten noorden 

van de Grote Kouterstraat) is een mogelijke 

stortplaats. Dit terrein dient onderzocht te 

worden. 

 

Wat er met deze terreinen moet gebeuren is 

afhankelijk van de locatie, aard en de 

bestemming van het terrein. Gezien de 

hoge kosten is het principe dat de terreinen 

ongemoeid gelaten worden als er geen 

duidelijke reden is om ze af te graven. 

Zeker voor de afvalstorten moet er wel 

monitoring voorzien worden om eventuele 

uitlogingen tijdig vast te stellen. 

 

Het moet onderzocht worden of dergelijke 

terreinen begraasd kunnen worden door 

schaap of rund zonder enige toxische 

impact. Indien dit niet kan wordt 

voorgesteld deze blokken uit te rasteren en 

spontaan te laten verbossen (2.1 ha). 

 

3.4.14Aanpak vertuining 

De aanwezige weekend huisjes moeten 

gesaneerd worden alsook de begroeiing 

rondom. 

 

3.4.15Toegankelijkheid 

De bestaande recreatieve ontsluiting van 

Wijmeers wordt getoont in Figuur 3-40. Het 

betreft een netwerk van lokale 

wandelroutes en een Grote Route pad dat 

een lus maakt in het gebied. Ten noorden 

van het gebied loopt de verharde Slotweg 

(weg van Aard naar Slot-Uitbergen) (niet 

weergegeven in Figuur 3-40) en ook de 

Scheldedijk is (half) verhard. Deze beide 

routes zijn geschikt voor fietsverkeer. De 

nieuwe Sigmadijk tussen Wijmeers deel I en 

II kan de fietsfunctie overnemen van de 

huidige dijk. De huidige Scheldedijk zal na 

realisatie van de ontpoldering niet meer 

toegankelijk zijn (bresvorming). 

 

De recreatieve ontsluiting is reeds 

fijnmazig, een verdere recreatieve 

ontsluiting is niet gewenst. 
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Figuur 3-40. Toegankelijkheid Wijmeers Deel I. Bestaande recreatieve routes (Martens & Durinck, 2004). 

 

 

3.4.16Afbakeningsalternatief 

 

Om dijkwerken te verminderen en om 

vochtige natuurpotenties te maximaliseren 

wordt een alternatief dijktracé voorgesteld 

van het westelijk dijktracé. Volgens het 

huidige plan is er een plotse afbuiging van 

de dijk tot tegen de Bellebeek. Er wordt 

voorgesteld de dijk verder zuidelijk te laten 

lopen over de hoger gelegen uitloper van 

het rivierduin (Figuur 3-41). Door het reliëf 

verschil moet de dijk 1m minder hoog 

aangelegd worden (= ongeveer 6 m 

smaller). Het gedeelte dat op deze manier 

wordt uitgesneden van GOG-Wijmeers kan 

toegevoegd worden aan het wetland van de 

Kalkense meersen sensu stricto en heeft 

goede dotterbloemgrasland potentie 

gelegen in de vallei van de Bellebeek. 

Landschappelijk is er ook het behoud van 

de kleine Bellebeekvallei. 

De berging die op deze manier verloren 

gaat is zeer klein. De landschappelijke en 

ecologische winst (mits toegevoegd aan 

wetland Kalkense meersen) is aanzienlijk. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-41. Schets alternatief westelijk dijktracé. Met 

weergave van digitaal hoogtemodel. 
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3.4.17Bosbalans 

De actuele bosoppervlakte in Wijmeers deel 

I werd bepaald volgens de conversietabel 

gegeven in Piesschaert et al. (2007) op 

basis van Biologische waarderingskaart en 

bedraagt 19.8 ha. Het grootste deel 

daarvan zijn populierenaanplanten, 

loofhoutaanplanten (vaak onderhouden als 

jachtbos) en coniferenaanplant (Tabel 2-6). 

 

In de inrichtingsvisie – volgens de 

vooropgestelde richtlijnen MWeA wordt in 

Wijmeers GOG-Wetland gestreefd naar een 

open landschap van hooi- en weilanden in 

de alluviale delen en zal het grootste deel 

van dit bos dus verdwijnen. Op de rivierduin 

zijn struisgrasgraslanden met verspreid 

struweelontwikkeling met kleine 

landschapselementen het nagestreefde 

landschapstype. Dit is opener dan het 

huidige landschap. Een groot deel van de 

beboste oppervlakte moet daarom gekapt 

worden. Er is bosontwikkeling voorzien ten 

noordwesten van het Heisbroek. Volgens 

voorliggende visie gaat dit over een 

oppervlakte van 10.7 ha. De historische 

bospercelen ten westen van het 

voorgestelde boscomplex kunnen eventueel 

omgevormd worden tot een zuur eiken-

beukenbos. 

In het kader van de boscompensatie is de 

grootte van een gelijkwaardige bebossing 

gelijk aan de oppervlakte van de ontboste 

oppervlakte, vermenigvuldigd met een 

compensatiefactor die afhankelijk is van de 

boomsoortensamenstelling. Voor inheemse 

boomsoorten geldt een factor 1.5 tot 2, 

afhankelijk van de oppervlakte die de 

inheemse soorten in de ontbossing 

innemen.  

 

Figuur 3-35 toont de percelen die volledig of 

deels ontbost moeten worden. De volledige 

zone waar ingrepen nodig zijn is 18 ha 

groot. Hiervan geldt voor 8.6 ha bos 

(populier, conifeer) een compensatiefactor 

1 (de te compenseren oppervlakte is gelijk 

aan de ontboste oppervlakte). Restereert 

9.4ha te ontbossen oppervlak. Ongeveer 1 

ha open water valt in deze zones. In de 

zones aangegeven in Figuur 3-42 wordt 

struweel ontwikkeling nagestreeft voor 

ongeveer ¼ van de oppervlakte. Hierdoor 

kan in deze zones ongeveer 1 ha bos 

blijven. We schatten de oppervlakte 

inheems bos dat gekapt zal worden op 

ongeveer 7 ha. Hiervoor werd gerekend met 

een compensatiefactor 2. De totaal te 

compenseren bosoppervlakte bedraagt dus 

ongeveer 22.6ha (8.6ha + 14ha). Er is dus 

een tekort op de bosbalans van 11.9 ha 

dat elders in de gebieden van het MWeA 

dient gecompenseerd te worden. Dit tekort 

zal kleiner zijn indien (ten koste van 

struisgrasgrasland habitat) de beboste 

percelen ten westen van Heisbroek niet 

gekapt worden maar omgevormd tot zuur 

eiken-beukenbos. 

Volgens de boskartering (2001) bedraagt de 

actuele bosoppervlakte in Wijmeers deel I 

slechts 9.8ha. Het tekort op de balans zal in 

dat geval kleiner zijn. 

 

 

 

Figuur 3-42. Te kappen bos. Situering van struweelzones 

en voorziene boszone ten noordwesten van Heisbroek. 
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Tabel 3-1. Bossamenstelling in Wijmeers deel I volgens BWK 2.1 

BWK-code opp. (ha) Omschrijving 

khcr 0.06 houtkant of oude heg (meidoorn) 

lh 1.83 populierenaanplant op vochtige grond 

lhb 0.89 populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei 

lhi 1.46 populierenaanplant op vochtige grond met ruderale ondergroei 

ls 0.31 populierenaanplant op droge grond 

lsb 0.29 populierenaanplant op droge grond met struikgewas 

lsi 2.14 populierenaanplant op droge grond met ruderale ondergroei 

n 5.73 loofhoutaanplant 

pa 1.98 naaldhoutaanplant zonder ondergroei 

pi 0.28 zeer jonge naaldhoutaanplant 

ppmb 0.34 aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 

qb- 0.75 eiken-berkenbos (minder goed ontwikkeld) 

sf 0.59 vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

sf- 0.21 vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

vm 1.28 mesotroof elzenbos met zeggen 

vm- 1.8 mesotroof elzenbos met zeggen (minder goed ontwikkeld) 
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3.5 Wijmeers GOG-Wetland 
en de IHD 

 

Voor IHD’s op systeem en habitatniveau 

verwijzen we naar hoofdstuk 8 in 

Piesschaert et al. (2007). Ook de soort-

IHD’s voor niet-broedvogels worden daar 

behandeld. Hieronder behandelen we alleen 

de broedvogel-IHD’s voor 

 

3.5.1 Broedvogels 

In Tabel 3-2 staan de habitatoppervlakten 

opgesomd die gebruikt werden voor het 

berekenen van de broedvogelpotenties. Het 

inrichtingvoorstel spreekt van een 

graslandmix van kamgrasgraslanden en 

glanshaverhooilanden voor een totaal van 

32ha. Voor het berekenen van de 

broedvogelpotentie werd ervan uitgegaan 

dat 2/3 van het grasland onder een 

begrazingsbeheer zal vallen en eerder tot 

een Kamgrasgrasland zal ontwikkelen. De 

wateroppervlakte werd erkend als eutroof 

water. Het Heisbroek zal in realiteit eerder 

een mesotroof water worden. Dit 

habitattype is echter niet opgenomen in de 

conversietabel IHD-broedvogels 

(Piesschaert et al., 2007). 

 

De berekende broedvogelpotentie op basis 

van de habitatoppervlaktes in de 

synthesenota zijn lager dan die van de 

voorgestelde inrichting (dus zelfs rekening 

houdend met een netto-natuurverlies van 

ongeveer 18ha). Dit komt vooral door de 

detailinvulling van de habitats (bv. open 

water, elzenbroekbos, …), meer vochtige 

natuurtypes en een kleinere oppervlakte 

aan droog schraalland. De droge graslanden 

van het dwerghaver-verbond dragen weinig 

toe aan de IHD-broedvogels binnen 

Zeescheldebekken. Het biotoop is echter 

wel relevant als broedgebied voor tapuit en 

in combinatie met de kleine 

landschapselementen (geïsoleerde bomen) 

is er ook potentie voor boomleeuwerik, 

boompieper, fitis en nachtzwaluw. De droge 

zandgronden en de konijnenbegrazing 

creëren geschikt biotoop voor de bergeend. 

 

Tabel 3-2. Habitatoppervlakten gebruikt voor de berekening van broedvogelpotentie in Wijmeers GOG-Wetland. 

Habitat   Oppervlakte 
Synthesenota 

Oppervlakte 
aangepaste 

contour 

RBB-Cal Dottergrasland 30 27 

7140 Overgangs- en trilveen 10 2 

91EO Elzenbroekbos/ elzenvogelkersbos 0 10.7 

6510-Arr Laaggelegen schraal hooiland  Subtype 
Glanshaverhooiland 

42* 11 

6510-Al0 Laaggelegen schraal hooiland  Subtype 
Vossestaartgrasland 

18* 18 

2330 Open grasland met Corynephorus- en 
Agrostis-soorten op landduinen 

50 29 

RBB-Car Grote zegge 0 4.5 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten 0 1.5 

3150 Van nature eutrofe meren  0 6.8 

RBB-Cyn Kamgras-grasland 0 21.5 

  TOTALE OPP 150 132 

* MWeA stelt 60ha Laaggelegen schraal hooiland (6510). 
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Tabel 3-3.Overzicht van de berekende broedpotenties voor de aandachtssoorten IHD-Z voor Wijmeers GOG-Wetland voor 

het MWeAscenario en het gemodelleerde vernattingsscenario met contouraanpassingen op basis van de 

habitatoppervlakten uit Tabel 3-2. 

 

  

Volgens 
Synthesenota 

Naar inrichtingsvoorstel 
nieuwe contour 

baardmannetje 0 0 

blauwborst 0 1 

bruine kiekendief 0 0 

dodaars 0 0 

grote karekiet 0 0 

grutto 13 19 

kluut 0 0 

kwak 0 1 

kwartelkoning 2 2 

lepelaar 0 0 

paapje 2 2 

porseleinhoen 1 1 

purperreiger 0 1 

rietzanger 0 2 

roerdomp 0 0 

scholekster 6 7 

slobeend 2 3 

snor 0 0 

tureluur 3 3 

woudaap 0 0 

zomertaling 0 1 
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4 Ecosysteemvisie Kalkense 
Meersen – Paardeweide-zuid 

(GOG-wetland) 

 

 Van Ryckegem, G., Piesschaert, F. & Van den Bergh, E.  
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4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de ecologische 

gebiedsvisie van de Paardeweide-Zuid 

(GOG-wetland). Ecologische potenties, 

beheers- en inrichtingsmaatregelen worden 

geformuleerd. De studie kadert binnen de 

studie t.b.v. aanleg van overstromings-

gebieden en natuurgebieden (bestek 

16EI/05/31) i.h.k.v. het geactualiseerde 

Sigmaplan ‘Veiligheid en Natuurlijkheid’ 

zoals goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 22/07/2005 en waarin sprake 

van het Meest Wenselijke Alternatief 

(MWeA) als uitgangspunt voor het bekomen 

van het gewenste veiligheidsniveau, het 

realiseren van de 

instandhoudingsdoelstellingen en als 

werkingsgebied voor flankerende 

maatregelen voor landbouw en 

plattelandsrecreatie.  

Paardeweide-Zuid (brutto-opp 84.7 ha/ 

netto 75.5 ha (= zonder dijk)) is een 

bestaand GOG uit het Sigmaplan van 1977 

(ook gekend onder de benaming Potpolder 

Berlare-Wichelen)  dat conform het MWeA 

een invulling krijgt als GOG-wetland. Het is 

een smal en langgerekt gebied op de 

linkeroever van de Schelde ter hoogte van 

Wichelen, dat in het Oosten begrensd wordt 

door het wetland Paardebroek en in het 

Noorden door de Paardeweide (geen deel 

van MWeA) (Figuur 1-1).  

In het MWeA wordt als gewenste 

ontwikkeling voor Paardeweide-Zuid 

Dottergrasland (RBB) (60 ha) in combinatie 

met voedselrijke zoomvormende ruigtes 

(Natura2000-habitattype 6430) (20 ha) 

vooropgesteld. De voorliggende visie neemt 

het MWeA als richtlijn en formuleert 

inrichtingsscenario’s binnen de beperkingen 

van de abiotische potenties in het gebied en 

de nood om de MWeA-bosbalans in 

evenwicht te houden en de IHDZ te halen.  

 



 

 Ecosysteemvisie Paardeweide (GOG-Wetland) 151 

4.2 Studiegebied 

4.2.1 Afbakening 

 

Paardeweide-Zuid is 84,7ha groot. Het 

gebied wordt begrensd door de 

Paardeweide in het noorden, door een 

hoger gelegen rivierduin (‘Hoge berg’) en 

het hooi- en weilandcomplex van 

Wakkebroek in het noordoosten, door het 

Paardebroek in het oosten en door de 

Schelde in het zuidwesten en (Figuur 1-1). 

Paardeweide-Zuid ligt gedeeltelijk op 

grondgebied van de  gemeentes Berlare en 

Wichelen. De Bansloot, die parallel met de 

Schelde het gebied in twee deelt, vormt de 

gemeentegrens. Het is een functionele 

potpolder. De Sigmadijk ligt dus 

landinwaarts, de dijk tegen de Schelde is 

een lagere overloopdijk. 

 

 

4.2.2 Abiotische beschrijving 
studiegebied 

 

4.2.2.1 Geologie en bodem 

4.2.2.1.1 Geologie 

Paardeweide-Zuid is gelegen in de 

laagvlakte van “De Vlaamse Vallei”. Deze 

geografische regio is ontstaan als glaciale 

erosievallei die zich in het tertaire substraat 

heeft uitgeschuurd (Goossens, 1984). 

Tijdens de laatste ijstijd werd het landschap 

bedekt met eolische sedimenten waardoor 

de ondergrond bestaat uit een (quartair) 

voornamelijk zandig, dik dek. Vanaf het 

einde van het Atlanticum in het Holoceen 

werden de gebieden in de Scheldevlakte 

door overstromingen geleidelijk aan 

opgevuld met voornamelijk alluviale 

kleisedimenten. Berlare, dat ten 

noordoosten van Paardeweide-Zuid ligt, 

bevindt zich op een rivierduin (Heide).  
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4.2.2.1.2 Bodem 

Volgens de bodemkaart is de bodem van 

Paardeweide-Zuid vrij uniform, bestaande 

uit natte tot natte zware klei (Figuur 4-1). 

Aansluitend op het landduin van de Hoge 

Berg bevindt zich binnen het studiegebied 

nog een beperkte oppervlakte (4 à 5 ha) 

met droge tot natte zandbodems. De 

kleigronden vertonen een matig slechte tot 

zeer slechte drainering (klassen e tot g). 

Volgens de bodemkaart zijn quasi alle 

bodems in het studiegebied profielloos. De 

natste kleigronden krijgen een bijkomende 

profielaanduiding (v), wat duidt op een 

oppervlakkige veenbedekking.

 

Figuur 4-1. Vereenvoudigde bodemkaart van Paardeweide-Zuid. 
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4.2.2.2 Reliëf 

Het studiegebied is relatief vlak, met 

uitzondering van de zandige uitloper van de 

Hoge Berg die met een hoogte van 

±7mTAW duidelijk boven de rest van het 

gebied uitsteekt (Figuur 2-3). De laagst 

gelegen zware kleikomgronden liggen op 

±3.4 tot 3.7mTAW. De tussenliggende 

kleigronden liggen wat hoger (tot 

±4mTAW). Naar de overloopdijk langs de 

Schelde toe (die een hoogte heeft van 

6.20m TAW) en langs de drainagekanalen 

loopt de bodemhoogte op tot ±4.4mTAW 

(wellicht door oeverwalvorming).  

 

 

 

Figuur 4-2. Hoogteligging Paardeweide-Zuid (bron: Digitaal hoogtemodel Vlaanderen (GIS-Vlaanderen). 
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4.2.2.3 Hydrografie - hydrologie 

Het hydrografisch netwerk in Paardeweide-

Zuid is heel eenvoudig opgebouwd. Er is 

één centrale drainagegracht (Bansloot) die 

parallel loopt met de Schelde en het gebied 

in twee deelt. Ter hoogte van de dwarsdijk 

tussen Paardeweide-Zuid en Paardebroek 

mondt de Bansloot via een sluis uit in de 

Schelde. Loodrecht op de Bansloot zijn op 

regelmatige afstand van elkaar 4 

dwarsgrachten aanwezig die via een sluis 

zorgen voor bijkomende afwatering op de 

Schelde (bij werking van de potpolder). Er 

zijn in totaal dus 5 uitwateringskokers (1.5 

x 1.5m). Het drempelpeil ligt tussen 2.5 en 

3 mTAW (Patrik Peeters, mond. Meded.).  

In het noorden wordt de Bansloot breder en 

eindigt in een waterplas die waarschijnlijk 

gegraven werd tijdens de aanleg van de 

potpolder (nog niet aanwezig op luchtfoto’s 

van 1975).  

Er is geen aanvoer van oppervlaktewater 

van buiten het gebied, maar bij werking van 

de potpolder komt Scheldewater het gebeid 

binnen.  

Aan de ligging van het hydrografisch 

systeem is sinds het gereduceerd kadaster 

(1850) en wellicht nog veel vroeger 

nauwelijks iets gewijzigd. De locatie van de 

Bansloot en de dwarskanalen is nog steeds 

identiek (er is wel één dwarskanaal 

bijgegraven). De dwarskanalen stonden 

zeker tot de kaarten van Dépôt de la Guerre 

2 nog niet rechtstreeks in verbinding met 

de Schelde, maar waterden af naar de 

Bansloot. De Bansloot zelf stond ook aan 

stroomopwaartse zijde in verbinding met de 

Schelde via een kreek (huidige monding van 

de Oude Meer). Afwatering en het inlaten 

van het getij bij bevloeiing gebeurde dus 

uitsluitend via de Bansloot. Op Dépôt de la 

Guerre 3 is de verbinding tussen Schelde en 

dwarssloten via sluisjes wel aangegeven. 

 

 

Figuur 4-3 Zicht op één van de dwarssloten vanaf de 

overloopdijk aan de Schelde. Op de achtergrond de 

beboste zone rond Hoge Berg. 

 

Grond- en oppervlaktewatermeetnet 

 

In het kader van de ecosysteemvisie 

(Degezelle et al., 2004) werd een beperkt 

grond- en oppervlaktewatermeetnet 

uitgebouwd (Figuur 4-4).  

 

 

Grondwaterdynamiek 

 

Grondwaterfluctuaties 

Volgens de modelleringen van Degezelle et 

al. (2004) is vrijwel de volledige 

Paardeweide-Zuid een kwelzone. kweldruk 

te verwachten vanuit de rivier. Er is ook 

kweldruk vanuit het noordelijk gelegen 

rivierduin te verwachten, maar die wordt 

weggevangen door de diepe langsgracht.  
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Figuur 4-6 Stijghoogtes van het grondwater in het Zuiden van Paardeweide-Zuid. SCHS001X geeft het peil van de Bansloot 

weer. 

 

 

Grondwaterchemie 

 

Overstromingen en kwaliteit 

oppervlaktewater 

 

Volgens Degezelle et al. (2004) komt 

Paardeweide-Zuid (door hen Paardebroek 

genoemd) in de winter geregeld onder 

water. Ook volgens het 

deelbekkenbeheerplan maakt Paardeweide-

Zuid deel uit van de recent overstroomde 

gebieden. Het is niet echt duidelijk als dit 

slaat op overstroming bij potpolderwerking 

of op overstroming door stagnerend 

regenwater en stijgend grondwater. Door 

de relatief lage ligging van de overloopdijk 

(6.20 mTAW) treedt Paardeweide-Zuid in 

elk geval geregeld in werking als potpolder 

(paar keer per jaar). 

Om een idee te krijgen van de oppervlakte 

die regelmatig overstroomt zonder 

potpolderwerking werden de gebieden 

geselecteerd die lager liggen dan de 2002-

winterpeilen van de Bansloot. Uit Figuur 4-6 

blijkt dat dit winterpeil rond 3.4 mTAW ligt 

met een sporadische uitschieter tot 3.6 

mTAW (dit kan samenvallen met (recente) 

GOGwerking van het gebied). Figuur 4-8 

toont dat bij 3.4m TAW alleen de sloten en 

drainagekanalen waterhoudend zijn. Bij een 

piekstand van 3.6 mTAW komen ook de 

laagste komgronden onder water (ongeveer 

9ha). 

 

 

Figuur 4-7. Zicht op Paardeweide-Zuid van op de 

oostelijke dijk 4 dagen na GOG-werking. De oostelijke 

laagte weergegeven in Figuur 4-8 staat nog steeds 

onder water (= rietzone in inrichtingsvoorstel).  
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Figuur 4-8 Overstromingsgevoelige zones bij huidige grondwaterpeilen (op basis van peilen Bansloot in de winter van 2002)   

 

Degezelle et al. (2004) voerden 

kwaliteitsanalyses uit op het water van de 

Bansloot. Het is opvallend dat de 

samenstelling van het oppervlaktewater 

sterk aansluit bij die van het grondwater, 

met een sterke dominantie van calcium en 

bicarbonaationen. Dat wijst er op dat de 

Bansloot vooral kwelwater wegvangt.  

Zoals gezegd is er geen externe aanvoer 

van oppervlaktewater, behalve bij het in 

werking treden van de potpolder. Dan komt 

Scheldewater rechtstreeks het gebied 

binnen. De kwaliteit van het Scheldewater 

is dus van groot belang voor dit gebied (en 

andere GOG’s en GGG’s). Het 

dichtstbijzijnde VMM-meetpunt (167000) op 

de Schelde ligt ter hoogte van de 

Bergenmeersen (Figuur 4-4). De Biotische 

index is hier sinds de jaren 90 wel 

verbeterd, maar ligt met een waarde van 5 

nog duidelijk onder de norm (>=7) voor 

basiswaterkwaliteit (Tabel 4-1). Ook uit de 

Prati-index voor zuurstofverzadiging blijkt 

dat de Schelde nog steeds verontreinigd is. 

Deze index krijgt een slechte score bij lage 

zuurstofconcentraties, maar ook bij 

oververzadiging. Die treedt immers op bij 

eutrofiëring – een verschijnsel dat de 

kwaliteit aantast.  

Er bevindt zich een VMM-meetpunt 

onmiddellijk ten Noorden van de 

Paardeweide op de Oude Meer, die mee 

zorg voor de afwatering van Berlare-Donk. 

Het bevindt zich net stroomafwaarts van 

het RWZI Berlare (Figuur 4-4). In het 

afbakeningsalternatief (zie 4.4.10) wordt 

voorgesteld om deze smalle strook als 

wetland aan te hechten bij het GOG, dus de 

waterkwaliteit wordt dan relevant. Ondanks 

het feit dat deze beek rechtstreeks het 

gezuiverde effluent van RWZI-Berlare 

ontvangt, worden de 

basiswaterkwaliteitsnormen voor de 

Biotische Index niet gehaald. De Prati-index 

geeft aan dat de beek matig verontreinigd 

tot verontreinigd is. Dit is een gevolg van 

de zuurstofoververzadiging die hier wordt 

gemeten. De basisnorm voor zuurstof 

(>5mg/l) wordt hier de laatste tijd 

gemakkelijk gehaald. 
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Tabel 4-1 Evolutie van Prati-index en biotische index voor de VMM-meetpunten 167000 (Schelde ter hoogte van 

Bergenmeersen) en 540700 (Oude Meer tussen Paardeweide en Paardeweide-Zuid). Kleurcodes: Prati-index: geel-matig 

verontreinigd, oranje-verontreinigd, rood-zwaar verontreinigd; Biotische index: groen-goede kwaliteit, geel-matig, oranje-

slecht; rood-zeer slecht 

 

  

Meetpunt 
1
9
8
9
 

1
9
9
0
 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
3
 

1
9
9
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1
9
9
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1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
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1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
  

167000 8.3 6.9 7.7 5.7 5.7 4 5.6 5.1 5.9 4.9 5.2 4.4 4.8 4 5.2 5.1 3.8 Prati-index 
540700             6.8 2.8 3.5 2.6 2.8 3.4 4.1 4.6 2.7 2.9 5.2 

167000   1     1 5 3     3 4 4 5 6 5 5 5 
Biotische index 

540700         5 6 6 5   5 5 6 7   7 7 6 

 

Opgeloste Zuurstof (mg/l)

0

5

10

15

20

25

20
-A

pr
-9

0

10
-O

ct
-9

0

05
-A

ug
-9

1

02
-J

un
-9

2

01
-A

pr
-9

3

05
-N

ov
-9

3

28
-J

un
-9

4

27
-A

pr
-9

5

20
-S

ep
-9

5

11
-J

un
-9

6

08
-A

pr
-9

7

09
-D

ec
-9

7

13
-M

ar
-9

8

19
-M

ay
-9

8

16
-J

ul
-9

8

15
-O

ct
-9

8

22
-D

ec
-9

8

01
-M

ar
-9

9

20
-M

ay
-9

9

15
-J

ul
-9

9

16
-S

ep
-9

9

01
-D

ec
-9

9

03
-A

pr
-0

0

03
-J

ul
-0

0

04
-D

ec
-0

0

02
-M

ay
-0

1

01
-O

ct
-0

1

14
-J

an
-0

2

03
-J

un
-0

2

01
-O

ct
-0

2

12
-F

eb
-0

3

15
-M

ay
-0

3

15
-J

ul
-0

3

15
-O

ct
-0

3

22
-J

an
-0

4

23
-M

ar
-0

4

15
-J

un
-0

4

20
-J

ul
-0

4

18
-O

ct
-0

4

24
-J

an
-0

5

16
-J

un
-0

5

22
-S

ep
-0

5

167000

540700

parameter Zuurstof, opgeloste

Gemiddelde van resultaat

datum

pntim_id

 

Figuur 4-9. Concentraties opgeloste zuurstof (mg/l) in VMM-meetpunten gedurende de periode 1990-2005 ter hoogte van 

Bergenmeersen (meetpunt 167000 op Zeeschelde) en Oude Meer (meetpunt 540700).  
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4.2.2.4 Historisch en huidig 

landgebruik  

Hoewel het grootste deel van Paardeweide-

Zuid zeker al van in de 18e eeuw in gebruik 

was als grasland, is het landschap de 

afgelopen 150 jaar toch behoorlijk 

gewijzigd. Eerder werd al aangegeven dat 

de hoofdstructuur van het hydrografisch 

netwerk nog vrijwel identiek is, maar ten 

tijde van het gereduceerd kadaster was er 

een heel dens netwerk van greppels tussen 

de percelen, die vaak als vloeiweide in 

gebruik waren (Figuur 4-11). In de loop der 

jaren is de begreppeling door 

schaalvergroting sterk verminderd. De 

meest ingrijpende wijziging is de aanleg als 

potpolder in het kader van het eerste 

Sigmaplan. Door de bedijking van het 

gebied ging de landschappelijke connectie 

met de weilandcomplexen van het 

Wakkebroek voor een deel verloren.  

De beboste zone op het rivierduin rond 

Hoge Berg (net buiten het studiegebied) 

was ook ten tijde van het gereduceerd 

kadaster reeds bebost, maar vergelijking 

met tussenliggende kaarten zoals Dépôt de 

la Guerre 2 (Figuur 4-12) leert dat het 

grootste deel ervan gekapt geweest is en 

later terug aangeplant. Alleen een kleine 

kern op de Hoge Berg zelf is permanent 

bebost geweest. 

In Paardeweide Zuid zijn heel wat percelen 

in eigendom van Natuurpunt (± 11.5 ha) en 

in mindere mate van vzw Durme (± 4 ha) 

(Figuur 4-13). De percelen van Natuurpunt 

behoren tot of sluiten aan bij het erkend 

reservaat Heidemeersen, dat zich ook ten 

dele op het rivierduin en in de meersen 

rond het Wakkebroek uitstrekt. De percelen 

van vzw Durme worden bij het reservaat 

Scheldebroeken gerekend, waarvan de kern 

eigenlijk meer stroomafwaarts (bij Zele) 

gelegen is. 

 

 

Figuur 4-11. Toestand van het studiegebied ten tijde van 

het gereduceerd kadaster (1807-1836) Hooi- en 

weilanden in het groen, bos in het geel, akkers in het 

wit.  

 

Figuur 4-12. Toestand van het studiegebied rond 1893 

(Dépôt de la Guerre 2). Vrijwel het volledige gebeid is 

gekarteerd als ‘blijvende weide’. Op het rivierduin rond 

Hoge Berg was duidelijk minder bos dan nu en dan ten 

tijd van het gereduceerd kadaster.  

 
Figuur 4-13. Percelen in eigendom van 

natuurverenigingen. In het groen de Heidemeersen 

(Natuurpunt), in het geel de Scheldebroeken (vzw 

Durme). 
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4.2.3 Biotische beschrijving van het 
studiegebied 

Er zijn weinig biotische gegevens gekend 

over het gebied. De bespreking van de flora 

is gebaseerd op de BWK 2.1 en op de 

gegevens uit de floradatabank van het 

INBO.  

 

4.2.3.1 Flora 

Afgaand op de BWK 2.1 kunnen we stellen 

dat Paardeweide-Zuid vrijwel volledig uit 

grasland bestaat. In totaal gaat het om 

75.6 ha grasland , waarvan 7.5ha 

(verarmd) dottergrasland (hc en hc-), 7.4 

ha dijkgrasland (hd), 8.5ha permanent 

cutuurgrasland (hp en hp*) en 51.7 ha 

weilandcomplex met veel sloten en/of 

microreliëf (hpr en hpr*). Daarnaast komt 

er 5.2 ha akkerland voor en nog kleinere 

oppervlaktes bos(2.4ha), ruigte (0.8ha) en 

open water (0.7ha). Door de snelle 

ontwatering via de Bansloot is de kwaliteit 

van de meeste graslanden de laatste jaren 

sterk teruggelopen.

 
Figuur 4-14. Toestand van Paardeweide-Zuid en omgeving op BWK2.1. 
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Figuur 4-15 Zicht op de Paardeweide-Zuid van op de dijk aan het Paardebroek: de met riet omzoomde Bansloot slingert 

zich door de weilanden.  

 

Paardeweide valt binnen de ifbl-hokken d3-

37-11, d3-37-13 en d3-37-14. Daar zitten 

ook het Wakkebroek en omgeving in vervat, 

maar de Florabank-waarnemingen uit deze 

hokken geven niettemin een goed beeld van 

de aanwezige floristische elementen. 

Floristisch gezien bevat het gebied weinig 

echte bijzonderheden, maar soorten als 

dotterbloem, scherpe zegge, tweerijige 

zegge, hoge cyperzegge, gewone waterbies, 

moeraswalstro, gevleugeld hertshooi, 

pijptorkruid, blauw glidkruid, poelruit en 

echte koekoeksbloem geven duidelijke 

potenties voor natte hooilanden en natte 

ruigtes aan. Waterviolier en vooral ook 

bosbies zijn typische kwelindicatoren in het 

gebied. Melkeppe is de zeldzaamste soort 

die in deze hokken werd waargenomen, 

maar die waarneming dateert al van 1977. 

Wellicht is de soort intussen verdwenen. 

 

 

 

 
Figuur 4-16. Ligging van Paardeweide-Zuid binnen het 

ifbl-raster. 

 

 

4.2.3.2 Fauna 

Paardeweide-Zuid vormt al verschillende 

jaren het broedgebied van minstens een 3-

tal grutto-koppels, die er meestal succesvol 

jongen groot brengen. Slobeend, een 
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andere IHD-soort, komt er waarschijnlijk 

ook tot broeden. In 2005 werden er twee 

mannetjes op wacht aangetroffen. In 2003 

waren er 2 zangposten van rietgors. Ook 

kuifeend, bergeend en krakeend werden er 

al broedend aangetroffen. Andere 

vermeldenswaardige waarnemingen uit de 

Paardeweide zijn: ooievaar (groepen tot 

meer dan 20 die hier foerageren, in 2007 

onder meer de jongen die in Daknam 

opgroeiden), watersnip, wielewaal en 

sporadisch zeldzamere soorten als blauwe 

kiekendief, grote zilverreiger en grauwe 

klauwier.  

In het aangrenzende duin van Hoge Berg 

zijn waarnemingen gedaan van 

levendbarende hagedis (Degezelle et al. 

2004). Mogelijk komt die soort ook op de 

opduiking binnen het studiegebied zelf voor. 
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4.3 Potentieverkenning 

4.3.1 Inleiding 

 

Om een ecosysteemvisie op te stellen is het 

noodzakelijk om na te gaan welke potenties 

in een gebied aanwezig zijn. Voor de 

Kalkense Meersen en omgeving (inclusief 

Paardeweide-Zuid) werd de 

potentieverkenning uitgevoerd door 

Degezelle et al. (2004), waarop dit 

hoofdstuk gebaseerd is. Eerst werd de 

grondwaterdynamiek gemodelleerd 

(regionaal) met het model Triwaco. De niet-

stationaire resultaten uit het 

grondwatermodel werden gebruikt om een 

voorspelling te doen van de potentiële 

vegetatie. Deze effectvoorspelling gebeurde 

met het model Duraveg. 

 

4.3.2 Methode  

De koppeling van hydrologische 

standplaatsvereisten voor vegetaties aan 

grondwaterstanden gebeurt in Duraveg aan 

de hand van duurlijnen. Een duurlijn geeft 

de tijd weer dat het grondwaterniveau in de 

loop van het jaar boven een bepaalde 

diepte staat. Per vegetatietype zijn 

bandbreedten gedefinieerd waarbinnen de 

grondwaterstanden van zowel droge als 

natte jaren mogen fluctueren. Deze 

bandbreedten, vastgelegd onder de vorm 

van een ondergrens en een bovengrens, 

zijn bepaald aan de hand van een 

samenvoeging van meerdere duurlijnen tot 

duurlijnbundels. 

Van de modelresultaten (hydrologische 

effecten) is voor elk knooppunt het 

berekende verloop van de grondwaterstand 

bepaald, uitgedrukt in duurlijnen. Voor 

vegetaties is slechts de grondwaterstand 

ten opzichte van het maaiveld van belang. 

De duurlijnen worden bijgevolg ten opzichte 

van maaiveld berekend. Getoetst wordt in 

hoeverre de berekende duurlijnen binnen de 

bandbreedte van de vegetatietypes vallen. 

Indien de berekende duurlijn voor een 

bepaald vegetatietype op enig moment 

buiten de bandbreedte valt, zoals die 

vastgelegd is in een referentiematrix, wordt 

het type verworpen. Om met deze 

vergelijking een beperkt aantal oplossingen 

te bekomen zijn volgende restricties 

opgelegd: 

 een selectie van mogelijke 

vegetatietypes is bepaald; 

 specifieke afhankelijkheid van de 

vegetatie aan een bodemtype. De 

bodemtypes zijn afgeleid van de 

bodemkaart;  

 op verschillende standplaatsen zijn 

meerdere vegetaties theoretisch mogelijk. 

De toetsing geeft dan voorkeur aan de natte 

vegetaties (wat meestal overeenstemt met 

de smalste duurlijnbundels) om steeds te 

evolueren naar drogere varianten. Dat is 

belangrijk om in gedachten te houden bij de 

interpretatie van de potentievoorspellingen.  
 

Om de resultaten beter interpreteerbaar te 

maken werd de Duraveg-output omgezet 

naar een kaart met natuurtypereeksen 

(Degezelle et al., 2004). Een 

natuurtypereeks wordt omschreven als een 

groep van natuurtypes die kunnen 

voorkomen onder dezelfde abiotische 

omstandigheden, waarbij ze enkel 

gedifferentieerd worden op basis van het 

inwendig beheer. Hoe die omzetting precies 

gebeurd is, is niet helemaal duidelijk (er 

wordt geen conversietabel gegeven in de 

ontwerp-ecosysteemvisie). De duraveg-

potenties voor Vossestaartgrasland vallen 

bijvoorbeeld volledig binnen de potenties 

voor Kamgrasland, hoewel deze twee types 

volgens Degezelle et al., 2004 niet binnen 

eenzelfde natuurtypereeks voorkomen.  

 

4.3.3 Natuurtypen 

 

Voor de afbakening en bespreking van de 

grondwaterafhankelijke natuurtypen en 

natuurtypereeksen verwijzen we naar 

Degezelle et al. (2004) (zie hoofdstuk 1 

voor een samenvatting). De 

natuurtypenreeksen worden afgebakend 

voornamelijk op basis van 

grondwaterhuishouding en de 

overstromingsduur. Welk natuurtype zich 

uiteindelijk binnen een reeks zal 

ontwikkelen is afhankelijk van het gevoerde 

beheer.  
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4.3.3.1 Scenario’s potentiekaarten 

 

Traditioneel wordt een potentieverkenning 

geëvalueerd in verschillende scenario’s. 

Hierbij staat elk scenario voor een potentie 

die meer of minder van de actuele situatie 

afwijkt. Het doel van de scenario-evaluatie 

is inzicht te verkrijgen in de potenties als de 

hydrologie van het gebied gewijzigd wordt. 

De voorgestelde ingrepen resulteren 

voornamelijk in gewijzigde waterpeilen 

(grond-en oppervlaktewater). Voor de 

Kalkense Meersen en omgeving werden drie 

scenario’s bekeken: 

 

Scenario 0 : natuurpotenties bij de 

actuele situatie. Dit is de vegetatiepotentie 

onder de huidige abiotiek (hydrologie en 

bodem) en zonder rekening te houden met 

bijkomende factoren zoals bemestingsdruk, 

beweiding of andere ingrepen die een 

vegetatietype negatief kunnen beïnvloeden. 

De referentiesituatie geeft dus een beeld 

van de vegetatie die zich bij natuurbeheer 

kan ontwikkelen onder de huidige abiotische 

randvoorwaarden. 

 

Scenario 1 : Dit vernattingsscenario is 

gericht op het creëren van een zo nat 

mogelijke situatie, maar zonder extra grote 

oppervlakten open water te creëren en 

zonder het huidige grachtenstelsel te 

wijzigen. Voor Paardeweide-Zuid werd 

gerekend met een stuwniveau van 3.2 

mTAW (20 cm hoger dan de hoogste 

drempel van de huidige 

uitwateringsconstructies). Dit zou moeten 

leiden tot een grondwatergedomineerde 

toestand in het hele gebied. De vegetaties 

die hierbij aansluiten zijn 

verlandingsvegetaties (riet- en 

zeggemoerassen) op de laagste delen en 

natte graslanden (bvb. 

dotterbloemgraslanden) op de hogere 

delen. 

 

Scenario 2 : Dit scenario streeft naar een 

herstel van de kombergingsfunctie van de 

meersengebieden. In de praktijk wordt dit 

gerealiseerd door het uitschakelen van de 

pompgemalen die de hoofdsloten 

overpompen naar de Schelde. Door het 

uitschakelen van gemalen buiten het 

groeiseizoen ontstaat er een overschot aan 

oppervlaktewater (onafhankelijk van de 

bron of waterkwaliteit). Hierdoor zullen 

overstromingen met oppervlaktewater 

opnieuw in het gebied aanwezig zijn en 

frequent optreden. Er ontstaat een soort 

‘uiterwaardensysteem’, waarbij de 

komberging wordt hersteld. 

In het voorgestelde scenario blijft de 

dynamiek beperkt tot een winterse 

overstroming met gebiedseigen water (geen 

Scheldewater). 

Het drainagesysteem van Paardeweide-Zuid 

is niet rechtstreeks aangesloten op een 

gemaal, maar we veronderstellen dat dit 

scenario overeenkomst met het verhinderen 

van de gravitaire lozing. 

 

4.3.4 Resultaten 

 

4.3.4.1 Potentiekaart– Scenario 0 

(actuele situatie) 

De gemiddelde grondwaterstand en de 

potentievoorspelling voor dit scenario 

worden weergegeven in Figuur 4-17. In de 

laagst gelegen zones worden de 

overstromingstolerante NTR3 en 4 

voorspeld, wat overeenstemt met grote 

zeggevegetaties en riet onder maaibeheer 

of zilverschoongraslanden onder 

graasbeheer. De iets drogere zones 

tussenin zijn geschikt voor NTR7, waartoe 

de dottergraslanden behoren. Naar de 

overloopdijk toe, waar het terrein duidelijk 

hoger ligt, komt NTR8 voor (reeks met 

glanshavergraslanden).  
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Figuur 4-17. Gemiddelde grondwaterstand en voorspelde 

natuurtypereeksen in scenario 0. 

 

4.3.4.2 Potentiekaart– Scenario 1 

(vernatting) 

 

Uit Figuur 4-18 en Tabel 4-2 blijkt dat het 

voorgestelde vernattingsscenario (stuwen 

tot 3.20mTAW) nauwelijks invloed heeft op 

de natuurpotenties. De beperkte wijzigingen 

zijn vooral te situeren in het noorden van 

het gebied. De oppervlakte NTR8 neemt 

met 4ha af en NTR4 stijgt met 3 ha. De 

oppervlakte potentiële dottergraslanden 

(NTR7) blijft vrijwel gelijk. 

De kleine verschillen in vergelijking met de 

referentiesituatie zijn een gevolg van het 

feit dat de meetperiode (voorjaar 2002- 

voorjaar 2003) die als referentie gebruikt 

werd, ondanks een aantal aanpassingen die 

hiervoor gemaakt zijn [cf. Degezelle et al. 

(2004)], natter is dan een gemiddeld jaar. 

Eigenlijk geeft de referentiesituatie dus 

reeds een beeld van wat met een 

vernattingscenario zou kunnen gerealiseerd 

worden. Hieruit volgt dat er eigenlijk al 

maatregelen nodig zijn om het 0-scenario 

effectief te realiseren (gemiddelde jaren 

met slechts af en toe een droog of nat 

jaar). De potentievoorspellingen gaan ook 

uit van optimaal natuurbeheer, wat mee 

verklaart waarom de actuele potenties niet 

of onvoldoende gerealiseerd worden. 

 

 

 

Figuur 4-18. Gemiddelde grondwaterstand en voorspelde 

natuurtypereeksen in scenario 1. 

 

Tabel 4-2 Oppervlakte van de natuurtypereeksen in 

scenario 0 en 1. 

Natuurtypereeks scenario 0 scenario 1 

NTR1 0.08 0.44 

NTR3 5.19 6.56 

NTR4 29.76 32.56 

NTR6 1.32 1.36 

NTR7 29.63 29.38 

NTR8 16.74 12.41 

NTR9 0.40 0.40 

 

 

4.3.4.3 Potentiekaart– Scenario 2 

(komberging) 

De gemiddelde grondwaterstand voor 

scenario 2 staat weergegeven in Figuur 

4-19. Exacte oppervlaktes van 
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natuurtypereeksen of vegetatietypes 

konden niet bepaald worden omdat de 

betreffende shape-files niet beschikbaar 

waren, maar het is duidelijk dat het aandeel 

overstromingstolerante vegetatietypes 

(NTR3, 4, en 5) verder toeneemt ten koste 

van de oppervlakte potentieel 

dottergrasland, die beperkt wordt tot de 

randen van de komgronden. In dit scenario 

kan de beoogde 60ha dottergrasland die 

vooropgesteld wordt in het MWeA nooit 

gerealiseerd worden. 

 

  

Figuur 4-19. Gemiddelde grondwaterstand in scenario 2. 

 

 

4.4 Inrichtingsvoorstel 
Paardeweide-Zuid 

 

4.4.1 Streefbeeld 

 

Streefbeeld MWeA: in het MWeA worden 

Dottergraslanden (60ha) en voedselrijke 

zoomvormende ruigtes (6430) (20ha) als 

doeltypes vooropgesteld. 

 

4.4.1.1 Scenario 1: uniform 

vernattingsscenario 3.2m 

TAW 

 

Het MWeA overschat de potentie voor 

dottergrasland (zie 4.3.4.2). De combinatie 

van stuwbeheer met de huidige topografie 

blijkt niet tot de gewenste oppervlakte met 

geschikte omstandigheden te leiden. In 

deze inrichtingsvisie wordt in de noordelijke 

en centrale komgronden ongeveer 31.5 ha 

dottergrasland voorzien. Tegen de 

overloopdijk komt 14 ha 

glanshavergrasland (aansluitend op de 

droge dijkgraslanden). Tegen de Sigmadijk 

wordt begrazingsbeheer voorgesteld met de 

corresponderende kamgras-graslanden 

(6.06 ha) en een zoom van 

zilverschoongraslanden langsheen de 

Bansloot (1.3 ha). De oostelijke kant van 

het gebied krijgt een extensiever beheer 

met vochtige rietruigtes (16.1 ha) en riet 

(6.87 ha) als doeltypes. De verbreding van 

de Bansloot blijft bestaan als open water 

(0.66 ha). Op de rand van het rivierduin 

wordt een houtkant ontwikkeld (2.1 ha), 

aansluitend op de bebossing van het 

eigenlijke rivierduin en de houtwal voorzien 

langs het Paardebroek. 
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Figuur 4-20. Inrichtingsvisie – natuurdoeltypen en beheer in de Paardeweide. 

 

 

 

 

4.4.1.2 Scenario 1’: extra 

vernatting oostelijke 

komgrond 

Scenario 1’ verschilt van scenario 1 door 

het voorzien van een plasdraszone in de 

meest oostelijke zone van Paardeweide-

Zuid. Het scenario 1’ is een natuurinrichting 

die het tekort binnen de IHD-Z aan 

riethabitat tracht te verminderen.  

Het scenario kan gerealiseerd worden door 

het plaatsen van een extra stuw in het 

gebied op de Bansloot met een stuwpeil van 

3.7m TAW. Het spreekt voor zich dat het 

stuwpeil voor de uitwatering stroomaf de 

Bansloot ook mee verhoogd wordt (Figuur 

4-21). Deze stuwing zorgt voor water op 

het maaiveld in nagenoeg de volledige 

komgrond. Tegen de Scheldedijk aan is het 

eerder vochtig en kan een vochtige ruigte 

gerealiseerd worden. De waterdiepte is op 

de meeste plaatsen niet dieper dan 0.5m 

(Figuur 4-22). 

Bij hogere stuwpeilen zal het water via het 

maaiveld afwateren naar de Bansloot ten 

westen van het opgestuwde bekkentje. Dit 

is dus een maximaal vernattingsscenario 

zonder bijkomende dijkjes op te werpen. 

 

De stuwing creëert een optimaler riethabitat 

met afwisselend waterriet en landriet zones. 

De oppervlakte riet verdubbelt tot 14ha en 

dit ten koste van vochtige ruigte met riet 

(rest 7.8ha). De beheersvisie blijft voor elk 

natuurdoeltype identiek aan deze van 

scenario 1.  
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Figuur 4-21. Locatie van de stuwlocatie voor scenario 1’ Figuur 4-22. Verwachte waterdiepte (m) in de komgrond bij 

stuwing tot 3.7m TAW. 

 
 

4.4.2 Waterhuishouding – 
Vernattingsscenario 

 

4.4.2.1 Realiseren vernatting 

Zoals in 3.2.3 aangegeven is het 

hydrografisch systeem van Paardeweide-

Zuid heel eenvoudig. Er is één overlangse 

drainagesloot (Bansloot) die gravitair loost 

op de Schelde. Loodrecht daarop staan 4 

bijkomende drainagegrachten voor snelle 

ontwatering bij GOG-werking die eveneens 

gravitair lozen. De drempelhoogte van de 

uitwateringskokers (1.5 x 1.5m) ligt tussen 

2.4 en 3 mTAW (Figuur 4-23). Vernatting 

van het gebied kan gerealiseerd worden 

door de hoofd- en zijgrachten te stuwen tot 

3.2 mTAW. Gezien de kleine sectie van de 

uitwateringskokers is een verkleining van 

de doorstroomsectie geen optie (WL, pers. 

comm.). Daarom wordt gekozen voor het 

plaatsen van stuwen net stroomop de 

huidige afwateringskokers. Gezien het 

kleine stroomgebied van de Bansloot en de 

frequente GOG werking (met 

uitwisselingsmogelijkheden met de Schelde) 
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is het niet noodzakelijk om visvriendelijke 

stuwen te plaatsen voor de uitwateringen. 

Mogelijk is het nodig om de tweede 

uitwatering gaande van stroomop naar 

stroomaf (huidig drempelpeil 2.47m TAW, 

Figuur 4-23) iets lager in te stellen (bv. 

adaptief na GOGwerking of hevige regenval) 

om een vlotte drainage van de lagere 

komgrond mogelijk te maken. Dit om 

ervoor te zorgen dat de overstromingsduur 

op de potentiële Dotterbloemgraslanden 

niet te lang aanhoudt. 

 

4.4.2.1.1 Verondiepen waterlopen 

Verondieping van de Bansloot of zijtakken is 

geen noodzakelijke 

natuurinrichtingsmaatregel in de 

Paardeweide. 

 

 

4.4.2.1.2 Regelbare stuwen 

Stuwbeheer heeft als doel de huidige snelle 

afvoer van kwel- en oppervlaktewater te 

vertragen en de waterpeilen een 

natuurlijker seizoenaal verloop te geven. In 

de huidige polder wordt de grondwatertafel 

vooral gestuurd door het drempelpeil van 

de laagste uitwateringskoker (2.47m TAW). 

Om het peil voldoende te kunnen verhogen 

zal het noodzakelijk zijn om te stuwen ter 

hoogte van alle afwateringspunten naar de 

Schelde tot op een hoogte van 3.2m TAW. 

Voor scenario 1’ is extra stuwing 

noodzakelijk in de meest oostelijke zone 

van Paardeweide-Zuid (4.4.1.2). 

 

 

Figuur 4-23 Bestaande afwateringspunten met 

drempelpeil in de Paardeweide.  

 

De optimale duur en hoogte van de stuwing 

is moeilijk aan te geven. Elk gebied 

reageert verschillend op een stuwbeheer en 

vereist een periode waarbij het 

gecombineerd effect van ondiepere 

grachten en het ingestelde stuwpeil op het 

grondwaterregime gemonitord wordt. In het 

kader van de monitoring adviseren we het 

grondwatermeetnet opgezet voor de 

Ontwerp Ecosysteemvisie (Degezelle et al., 

2004) opnieuw op te volgen (en deels te 

herstellen – opnieuw inmeten). 

Op basis van deze metingen kunnen de 

stuwen bijgesteld worden.  

 

 

4.4.2.2 Knelpunten 

4.4.2.2.1 Kwaliteit oppervlaktewater 

Aangezien er geen bovenstroomse aanvoer 

van oppervlaktewater is in de Paardeweide 

vormt stuwen en de daarmee gepaard 

gaande hogere kans op overstroming geen 

probleem naar waterkwaliteit toe. De 

kwaliteit van het Scheldewater daarentegen 

is wel van groot belang voor de potenties in 

dit GOG. De regelmatige invloed van 

Scheldewater met de aanvoer van sediment 

en nutriënten zal het niet mogelijk maken 

om zeer schrale natuurtypen na te streven 

in de Paardeweide. 

Er dient voldoende aandacht te gaan naar 

een monitoring en evaluatie van de 

waterkwaliteit die de wetlands beïnvloeden.  

 

 

4.4.2.2.2 Verzuring 

 

Het stuwbeheer en de verondieping van de 

grachten moet de grondwatertafel 

verhogen, maar tegelijkertijd moet 

voldoende afvoer gegarandeerd blijven om 

verzuring van het systeem te vermijden. 

Vooral in de kwelzones is het behoud van 

een ondiep greppelsysteem van belang om 

te zorgen dat de kwelinvloed de wortelzone 

kan bereiken en niet onderdrukt wordt door 

stagnerend regenwater (5.4). 

 

 

Aandachtspunten: 

 

• Opvolging van verzuring 

• Aanvoer van oppervlakte water met 

basiskwaliteit 
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4.4.3 Inrichting en beheer houtwal 

 

 

Figuur 4-24 Locatie van de huidige bospercelen volgens 

BWK2.1 (gearceerd) ten opzichte van de geplande 

houtwal (bruin).  

 

In de Paardeweide-Zuid bevindt zich 

momenteel slechts ongeveer 2ha bos, 

waarvan het grootste deel in de zone ligt 

die als houtwal wordt voorzien (Figuur 

4-24). De andere bospercelen liggen in de 

polder en moeten geherlokaliseerd worden. 

De houtwal heeft een aantal voordelen: 

• De openheid van het centrale gebied 

wordt gevrijwaard, wat belangrijk is voor 

heel wat IHD-broedvogels. 

• De bosoppervlakte wordt behouden, wat 

belangrijk is in het kader van de 

bosbalans (paragraaf 6). 

• De houtwal vormt de natuurlijke 

verderzetting van de bosgordel op het 

rivierduin en de houtwal van het 

Paardebroek.  

 

De houtwal ligt relatief hoog en sluit aan bij 

nabijgelegen wintereiken-beukenbos (Qs) 

en eikenberkenbos (Qb) op het rivierduin 

(Natura2000-habitatcode: 9190). De laagst 

gelegen zones met ondiepere 

grondwatertafel zullen eerder aanleunen bij 

hatitattype 9160: eikenhaagbeukenbos tot 

de meest vochtige zone zelfs vogelkers-

essenbos habitattype 91E0). Het is dan ook 

logisch om de soortensamenstelling hierop 

te laten aansluiten. Zomereik, zachte en 

ruwe berk en beuk (als soort van latere 

successiestadia) zijn geschikte 

boomsoorten. Lijsterbes en vuilboom 

kunnen in de struiklaag aangeplant worden. 

Concreet betekent dit dus dat alle 

aanwezige bos gerooid moet worden en een 

heraanplanting met een natuurlijker 

soortensamenstelling dient te gebeuren.  

 

 

4.4.4 Inrichting en beheer 
drainagegrachten 

 

De Bansloot is (lokaal) diep uitgegraven, 

waardoor veel kwelwater wordt 

weggevangen. Dit is duidelijk te zien aan de 

samenstelling van het water. Er wordt 

voorgesteld het onderhoudsbeheer van de 

Bansloot minder intensief te maken 

waardoor een natuurlijke verondieping zal 

optreden. Deze benadering wordt verkozen 

boven het machinaal gaan aanpassen van 

sommige dieper uitgegraven zones met 

steile oevers omdat de bodem ook gevoelig 

is voor compactie. De oevers zijn bovendien 

vaak begroeid met waardevolle rietkragen 

(die zullen uitbreiden bij vernatting) en 

werken aan de waterloop kunnen het 

historisch oude karakter van de waterloop 

aantasten (Figuur 4-11). 

 

4.4.5 Inrichting en beheer vochtige 
graslanden 

 

De belangrijkste ingreep bestaat uit het 

verwijderen van de populierenbosjes in het 

gebied, zodat een open hooiweidelandschap 

ontstaat. Bijkomende ingrepen zijn voor de 

graslanden niet vereist. In de laagste 

stukken zijn drainagegreppeltjes aanwezig, 

maar aangezien ze niet erg diep zijn en 

voor microreliëf zorgen hoeven hier geen 

aanpassingen aan te gebeuren en kan men 

ze gewoon laten verlanden.  

Voor het herstel van dottergraslanden is 

intensief hooilandbeheer noodzakelijk. 

Wanneer we botanisch waardevolle 

graslanden beogen, moet gestreefd worden 

naar productieverlaging door een initieel 

intensief omvormingsbeheer (Zie 

Piesschaert, 2007). Maaien en afvoeren (tot 

3 sneden per jaar in de meest productieve 

hooilanden), is de snelste 

omvormingsmaatregel om botanische 

doelen te bereiken (Zwanepoel, 2000). Het 



 

172 Ecosysteemvisie Paardebroek (wetland)  

 

omvormend maaibeheer met afvoer 

resulteert doorgaans in een periode van 3-

10 jaar in een grotere soortenrijkdom. Na 

een periode van intensief omvormend 

maaibeheer kan perceelsgewijs geëvalueerd 

worden of de maai-intensiteit kan 

verminderd worden. 

Vochtige ruigtes vragen een extensiever 

maaibeheer. Er wordt slechts 1 keer per 

jaar gemaaid in het najaar. Het kan zelfs 

volstaan om slechts 2 à 3-jaarlijks te 

maaien. Niet beheren leidt echter tot het 

ontstaan van moerasstruweel en broekbos 

(Vandenbussche et al., 2002). 

 

 

4.4.6 Inrichting en beheer akkers – 
ruigtes  

Verspreid over het gebied liggen een aantal 

percelen waar momenteel nog aan 

akkerbouw wordt gedaan (ongeveer 5.5 

ha). Hier zal dus omvormingsbeheer naar 

grasland of vochtige ruigte noodzakelijk 

zijn. Omvorming van akkers naar 

graslanden gaat meestal gepaard met 

inzaaien en een periode van zeer intensief 

maaien om nutriënten af te voeren. Voor de 

de akkers die omgevormd worden tot 

vochtige ruigten is verschraling niet zo 

prioritair. Inzaaien is dan ook niet nodig. Er 

wordt geopteerd voor spontane 

ruigteontwikkeling. Het feit dat de 

verruiging op het ene perceel van kale 

grond zal starten en op het andere perceel 

vertrekkend van grasland zal zeker in de 

aanvangsjaren een gevarieerder ruigtetype 

doen ontstaan. 

Op langere termijn kan overwogen worden 

om de hele noordelijke helft van het gebied 

(ruigtes en struweel) te integreren tot een 

grotere begrazingseenheid. Met extensieve 

begrazing kunnen dan zomen ontwikkeld 

worden in vrij natuurlijk aandoende 

overgangen van grasland naar struweel 

(Van Uytvanck en Decleer, 2004) .  

 

Aandachtspunt: In de beginfase moet de 

uitbreiding van wettelijk te bestrijden 

soorten zoals de akkerdistel (Cirsium 

arvense) opgevolgd worden.  

 

 

Figuur 4-25 Locatie van de akkers (gearceerd) volgens 

BWK2.1. 

 

4.4.7 Recreatie-infrastructuur en 
bebouwing 

Aangezien dit een actief werkende potpolder 

is komt er geen recreatie-infrastructuur of 

bebouwing in het gebied voor.  

 

4.4.8 Vismigratie 

Het belang van de Paardeweide-Zuid voor 

bovenstroomse vismigratie is onbestaand 

omdat er geen externe aanvoer van 

oppervlaktewater is. Dat belet niet dat de 

Paardeweide zelf als overstromingszone van 

de rivier van belang is als foerageer- en 

eventueel ook paaigebied voor bepaalde 

vissoorten die ook in de Schelde kunnen 

voorkomen. Indien de monding van de 

Oude Meer mee in de afbakening wordt 

opgenomen (5.10) is er wel een 

vismigratieknelpunt. Ook al zijn er wellicht 

nog andere knelpunten op deze waterloop 

(bijvoorbeeld ter hoogte van RWZI Berlare), 

toch loont het de moeite om dit knelpunt te 

saneren en zo de oude kreekarm van de 

Oude Meer terug gedeeltelijk te laten 

functioneren binnen het systeem van de 

getij-Schelde.  

 

 

4.4.9 Toegankelijkheid 

Het gebied is momenteel eigenlijk alleen 

toegankelijk voor landbouwvoertuigen via 

14 korte asfaltstroken die van op de 

overloopdijk aan de Schelde tot in de 

graslanden lopen. Aan de overzijde loopt 
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langs de voet van de Sigmadijk 

(binnenkant) een asfaltweg die bij werking 

van de potpolder onder water komt. Voorts 

is de volledige Paardeweide zeer goed te 

overschouwen van op de verharde wegen 

bovenop de dijken rondom. 

 

 

4.4.10Afbakeningsalternatief 

De noordelijke grens van het studiegebied 

volgt niet de Sigmadijk, zoals elders in het 

gebied, maar buigt af langs de veel lagere 

tussendijk langs de Oude Meer. Deze beek 

zorgt mee voor de afwatering van Berlare-

Donk en ontvangt het effluent van het 

RWZI-Berlare. Door deze “verloren” strook 

tussen de Sigmadijk en het eigenlijke GOG 

mee op te nemen in het MWeA, kan ±1.6ha 

bijkomend wetland gecreëerd worden als 

compensatie voor oppervlakte die 

bijvoorbeeld in de Kalkense Meersen 

verloren gaat door bebouwde stroken die nu 

nog in het MWeA opgenomen zijn of door 

het uitsluiten van huiskavels uit het 

oorspronkelijke visiegebied. Voor deze 

kleine zone wordt vooral aan een 

ecologische oeverinrichting gedacht met als 

habitattypes ondiep eutroof water met 

rietzomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-26 Alternatieve gebiedsafbakening voor 

Paardeweide-Zuid met inclusie van de Oude Meer. Pijl 

duidt de plaats aan waar foto (Figuur 4-27) genomen is. 

 

 

Figuur 4-27. Zicht op de Oude Meer kreek van op 

ringdijk naar het westen (zie Figuur 4-26). 



 

174 Ecosysteemvisie Paardebroek (wetland)  

 

 

4.5 Bosbalans 

Volgens de boskartering (2001) komt er 

momenteel slechts 0.95 ha bos voor binnen 

het polygoon van Paardeweide-Zuid. Als we 

de conversietabel voor de BWK gebruiken 

uit Piesschaert et al. (2007) komen we op 

een iets hoger actueel bosareaal (2.1 ha) 

(Tabel 4-3). In de synthesenota is geen bos 

voorzien en zou dit dus netto-verlies van 

bosareaal zijn, maar in het voorliggende 

inrichtingsvoorstel wordt er 2.1ha bos 

voorzien aansluitend op de bebossing van 

het aangrenzende rivierduin en de 

bosgordel die voorzien is rond het 

Paardebroek (Piesschaert et al., 2007b). Er 

is dus een overschot van 1.15 of 0 ha op de 

bosbalans, naargelang van de gehanteerde 

maatstaf voor het oorspronkelijke areaal. Er 

treedt wel een herlokalisering op van een 

aantal beboste percelen (Figuur 4-24). De 

beperkte populierenaanplanten in de 

potpolder worden gerooid en de 

compenserende aanplanting gebeurt in de 

eerder vermelde zone bij Hoge Berg.  

In het kader van de boscompensatie is de 

grootte van een gelijkwaardige bebossing 

gelijk aan de oppervlakte van de ontboste 

oppervlakte, vermenigvuldigd met een 

compensatiefactor die afhankelijk is van de 

boomsoortensamenstelling. Voor inheemse 

boomsoorten geldt een factor 1.5 tot 2, 

afhankelijk van de oppervlakte die de 

inheemse soorten in de ontbossing 

innemen. In Paardeweide-Zuid kan alleen 

voor bwk-code lhb een hogere 

compensatiefactor ingeroepen worden, 

maar de 0.25ha in kwestie valt binnen de 

beboste zone uit het inrichtingsplan en kan 

dus gewoon omgevormd worden. 

Aan de Paardeweide-Zuid moet de ringdijk 

aangepast worden. De verhoging van de 

ringdijk kan mogelijks een deel van het 

meest oostelijk gelegen bosperceel innemen 

(beperkte oppervlakte). Dit bijkomend 

bosareaalverlies kan, indien nodig, 

gecompenseerd worden door de geplande 

houtwal iets breder te maken. 

 

 

 

 

 

Tabel 4-3 Bosverdeling in Paardeweide-Zuid volgens 

BWK 2.1 

Eeenheid Beschrijving Opp (ha) 

lh 
populierenaanplant op vochtige 
grond 0.37 

lhb 

populierenaanplant op vochtige 
grond met elzen en/of 
wilgenondergroei 0.25 

lhi 
populierenaanplant op vochtige 
grond met ruderale ondergroei 1.46 
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4.6 Paardeweide-Zuid en de 
IHD’s 

 

Voor IHD’s op systeem en habitatniveau 

verwijzen we naar hoofdstuk 6.2. Ook de 

soort-IHD’s voor niet-broedvogels worden 

daar behandeld. Hieronder behandelen we 

alleen de broedvogel-IHD’s voor 

Paardeweide-Zuid. 

 

In Dit komt vooral door de detailinvulling 

van de habitats (bv. open water, 

elzenbroekbos, …), meer vochtige 

natuurtypes en een kleinere oppervlakte 

aan droog schraalland. De droge graslanden 

van het dwerghaver-verbond dragen weinig 

toe aan de IHD-broedvogels binnen 

Zeescheldebekken. Het biotoop is echter 

wel relevant als broedgebied voor tapuit en 

in combinatie met de kleine 

landschapselementen (geïsoleerde bomen) 

is er ook potentie voor boomleeuwerik, 

boompieper, fitis en nachtzwaluw. De droge 

zandgronden en de konijnenbegrazing 

creëren geschikt biotoop voor de bergeend. 

 staan de habitatoppervlakten opgesomd 

die gebruikt werden voor het berekenen van 

de broedvogelpotenties.  

 

De berekende broedvogelpotentie op basis 

van de habitatoppervlaktes in de 

synthesenota zijn goed vergelijkbaar met 

die van de voorgestelde inrichting. De 

potentie voor riet-en ruigtevogels (vooral 

blauwborst en rietzanger) ligt iets hoger en 

het weidevogelpotentieel wat lager, maar 

groot zijn de verschillen niet. Voor echte 

rietvogels zoals baardmannetje, bruine 

kiekendief, grote karekiet en snor wordt in 

theorie een lichte potentie gegenereerd met 

het inrichtingsscenario. Deze potentie is 

voor scenario 1’ hoger. Ondanks het feit dat 

dit geen specifiek weidevogelgebied is, 

blijven de potenties voor met name grutto 

toch goed. Paardeweide is potentieel 

leefgebied voor een broedkoppel 

kwartelkoning, een 4-tal koppels slobeend 

en een koppeltje zomertaling. De potentie 

voor deze laatste twee wordt kleiner in het 

rietscenario maar dit is te wijten aan de 

onderschatting van de werkelijke 

oppervlakte zoomvormende ruigte. Dit 

vegetatietype zal in de randen van de 

graslandpercelen en langs sloten ook 

aanwezig zijn. Deze perceelsranden zijn net 

voor deze eendesoorten (vrnl. zomertaling) 

van groot belang.

Tabel 4-4. Habitatoppervlakten in Paardeweide-Zuid. 

Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Habitat   

Synthesenota Sc1 Sc1' 

RBB-Cal Dottergrasland 60 31.5 31.5 

6510 Laaggelegen schraal 
hooiland 

  14 14 

RBB-Phr Rietland   6.87 14.4 

6430 Voedselrijke 
zoomvormende 
ruigten 

20 15.3 7.8 

3150 Van nature eutrofe 
meren  

  0.66 0.66 

RBB-Pot Zilverschoongrasland   1.3 1.3 

RBB-Cyn Kamgras-grasland   6.06 6.06 
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Tabel 4-5. Overzicht van de berekende broedpotenties voor de aandachtssoorten IHD-Z voor Paardeweide-Zuid voor het 

MWeAscenario, het gemodelleerde vernattingsscenario en het extra riet-scenario 1’ op basis van de habitatoppervlakten uit 

Tabel 4-4.. 

  Volgens synthesenota Volgens scenario 1 
- vernatting 

Scenario 1' extra riet 

baardmannetje 0 0 1 

blauwborst 7 10 12 

bruine kiekendief 0 0 1 

dodaars 0 0 0 

grote karekiet 0 1 2 

grutto 20 13 13 

kluut 0 0 0 

kwak 0 0 0 

kwartelkoning 1 1 1 

lepelaar 0 0 0 

paapje 2 2 2 

porseleinhoen 2 1 1 

purperreiger 0 0 0 

rietzanger 5 6 6 

roerdomp 0 0 0 

scholekster 10 6 6 

slobeend 6 4 3 

snor 0 1 1 

tureluur 5 3 3 

woudaap 0 0 0 

zomertaling 1 1 0 
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5 Ecosysteemvisie Kalkense 
Meersen - Paardenbroek 

(wetland) 

 

 Piesschaert, F., Van Ryckegem, G. & Van den Bergh, E.  
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5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de ecologische 

gebiedsvisie van het Paardebroek 

(wetland). Ecologische potenties, beheers- 

en inrichtingsmaatregelen worden 

geformuleerd. De studie kadert binnen de 

studie t.b.v. aanleg van overstromings-

gebieden en natuurgebieden (bestek 

16EI/05/31) i.h.k.v. het geactualiseerde 

Sigmaplan ‘Veiligheid en Natuurlijkheid’ 

zoals goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 22/07/2005 en waarin sprake 

van het Meest Wenselijke Alternatief 

(MWeA) als uitgangspunt voor het bekomen 

van het gewenste veiligheidsniveau, het 

realiseren van de 

instandhoudingsdoelstellingen en als 

werkingsgebied voor flankerende 

maatregelen voor landbouw en 

plattelandsrecreatie.  

Het Paardebroek (28 ha) is het meest 

oostelijk gelegen deelgebied van de cluster 

Kalkense Meersen (Figuur 1-1). Conform 

het MWeA wordt het gebied ingericht als 

wetland. Ten westen ervan bevindt zich het 

GOG-wetland Paardeweide-Zuid.  

In het MWeA wordt als gewenste 

ontwikkeling voor het Paardebroek 

Dottergrasland (RBB) (15 ha) in combinatie 

met voedselrijke zoomvormende ruigtes 

(Natura2000-habitattype 6430) (5 ha) 

vooropgesteld. De voorliggende visie 

probeert hier zoveel mogelijk rekening mee 

te houden binnen de beperkingen van de 

abiotische potenties en de nood aan het 

behoud van het bestaande bosareaal in het 

gebied.  
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5.2 Studiegebied 

5.2.1 Afbakening 

 

Het Paardebroek is 28ha groot. Het gebied 

wordt begrensd door de hoger gelegen 

dorpskern van Berlare in het noorden, door 

de N467 in het oosten, door de Schelde en 

sigmadijk in het zuiden en door de dijk van 

het GOG-wetland Paardeweide-Zuid in het 

westen (Figuur 1-1). Het Paardebroek ligt 

op de grens van de gemeentes Berlare, 

Wichelen en Schoonaarde, maar ligt volledig 

binnen het grondgebied van Berlare.  

 

5.2.2 Abiotische beschrijving 
studiegebied 

 

5.2.2.1 Geologie en bodem 

5.2.2.1.1 Geologie 

Het Paardebroek is gelegen in de laagvlakte 

van “De Vlaamse Vallei”. Deze geografische 

regio is ontstaan als glaciale erosievallei die 

zich in het tertaire substraat heeft 

uitgeschuurd (Goossens, 1984). Tijdens de 

laatste ijstijd werd het landschap bedekt 

met eolische sedimenten waardoor de 

ondergrond bestaat uit een (quartair) 

voornamelijk zandig, dik dek. Vanaf het 

einde van het Atlanticum in het Holoceen 

werden de gebieden in de Scheldevlakte 

door overstromingen geleidelijk aan 

opgevuld met voornamelijk alluviale 

kleisedimenten. Berlare, dat net ten 

noorden van het Paardebroek ligt, bevindt 

zich op een rivierduin (Heide).  

 

5.2.2.1.2 Bodem 

Het Paardebroek kan in twee duidelijke 

helften opgedeeld worden (Figuur 4-1). De 

laagst gelegen zuidelijke helft bestaat 

volledig uit natte klei, een kleine kern van 

nat zand in de meest zuidwestelijke hoek 

niet te na gesproken. De noordelijke helft is 

wat hoger gelegen en bestaat voornamelijk 

uit vochtige tot natte zand- en 

zandleembodems. Het zijn uitlopers van het 

rivierduin waar Berlare op ligt. De gronden 

vertonen een zeer slechte tot onvoldoende 

drainering. Volgens de bodemkaart zijn alle 

bodems in het studiegebied profielloos, met 

uitzondering van de noordwestelijke 

zandgronden die een structuur B-horizont 

vertonen.  
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Figuur 5-1. Vereenvoudigde bodemkaart van het Paardebroek. 

 

5.2.2.2 Reliëf 

Het studiegebied wordt gekenmerkt door 

een laag gelegen zuidelijke helft, meestal 

lager dan 3.30 m TAW. Een weinig 

uitgesproken, in het veld nauwelijks 

merkbare opbolling splitst deze helft nog 

eens op in een kleine westelijke kom 

(bebost) en een grotere oostelijke kom 

(grasland). Ook ten opzichte van de 

Paardeweide-Zuid ligt de zuidelijke zone 

relatief laag. Ze sluit qua hoogteligging 

duidelijk meer aan bij de lager gelegen 

Scheldebroeken (zoals het Pottebroek) ten 

oosten van de N467. De noordelijke helft 

ligt als geheel duidelijk hoger en is op zich 

nog gedifferentieerd in een hoogst gelegen 

centrale rug van vochtige zandgronden (tot 

± 4.40m TAW) en de iets lager gelegen 

natte zand en zandleemgronden (± 3.6 m 

TAW) (Figuur 2-3).  
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Figuur 5-2. Hoogteligging Paardebroek (bron: Digitaal hoogtemodel Vlaanderen (GIS-Vlaanderen). 

 

5.2.2.3 Hydrografie - hydrologie 

De polder wordt ontwaterd door één 

naamloze, centrale diep uitgegraven gracht 

die vanuit Berlare dorp in het noorden 

dwars door de noordelijke zandrug het 

gebied binnenkomt, en dan oostwaarts 

verder langs de zandrug loopt 

(onbevaarbare waterloop van categorie 3, 

VHA-code OS096 en OS096bis). De gracht 

duikt vervolgens onder de N467. Via het 

Pottebroek wordt het water naar het 

pompgemaal van de Konkelstraat (Berlare) 

geleid en van daar op de Schelde geloosd. 

Dit pompgemaal ontwatert de volledige 

Scheldebroeken tot Zele. Op de centrale 

gracht sluiten in het Paardebroek 

verschillende kleinere grachtjes aan, 

waarvan de westelijke aantakking langs de 

zandrug het meest uitgesproken is. 

Kwelwater dat vanuit de aangrenzende 

zandgronden het gebied zou kunnen 

beïnvloeden, wordt via deze langsgracht 

afgevoerd. De waterpeilen in de grachten 

zijn afhankelijk van het peil dat 

gehandhaafd wordt door het pompgemaal. 

Het aanslagpeil is 2.25m TAW in de winter 

en 2.45m TAW in de zomer. De afslagpeilen 

van het pompgemaal liggen op 2.10m TAW 

in de winter en 2.30m TAW in de zomer 

(mond. Meded. Polder tussen Schelde en 

Durme).  

 

Grond- en oppervlaktewatermeetnet 

 

In het Paardebroek is geen grond- of 

oppervlaktewatermeetnet uitgebouwd. De 

dichtst bij gelegen peilbuizen zijn gesitueerd 

in de Paardeweide-Zuid en het Pottebroek.  

 

Grondwaterdynamiek 

 

Bij gebrek aan een meetnet zijn er geen 

harde gegevens over grondwaterdynamiek 

gekend, maar er kunnen wel wat redelijke 

veronderstellingen gemaakt worden. Het 

pompgemaal geeft aanleiding tot 

onnatuurlijke schommelingen in het 

waterpeil (lage waterstanden in winter en 

relatief hogere in de zomer. De 
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grondwaterfluctuaties in het gebied zijn 

waarschijnlijk vrij groot, zeker in het meer 

zandige noordelijke deel. De laagst gelegen 

zones liggen onder de gemiddelde 

getijhoogte van de Schelde (tijpost 

Schoonaarde), dus is er mogelijk wat 

kweldruk te verwachten vanuit de rivier. Er 

is ook kweldruk vanuit het noordelijk 

gelegen rivierduin te verwachten, maar die 

wordt weggevangen door de diepe 

langsgracht. Op de kleinere 

drainagegreppels in de natte graslanden 

van het zuidelijk deel is een bacteriefilm te 

zien die inderdaad wijst op de aanwezigheid 

van kweldruk. Floristisch gezien zijn er 

nochtans weinig indicatoren die erop wijzen 

dat kwelwater met het huidig hydrologisch 

beheer veel invloed heeft. 

 

Grondwaterchemie 

 

Er zijn geen gegevens over de kwaliteit van 

het grondwater gekend.  

 

Overstromingen en kwaliteit 

oppervlaktewater 

 

Volgens Degezelle et al. (2004) komt het 

Paardebroek in de winter geregeld onder 

water, maar hun definitie van Paardebroek 

slaat op het meest oostelijke deel van 

Paardweide-Zuid. Volgens het 

deelbekkenbeheerplan maakt het 

Paardebroek geen deel uit van de recent 

overstroomde gebieden, in tegenstelling tot 

de Paardeweide. Tijdens een veldbezoek in 

juni stonden de graslanden in het zuiden 

van het Paardebroek na een nacht met 

intense regenbuien plas-dras, wat laat 

vermoeden dat lokale, kortstondige 

overstromingen wel kunnen voorkomen, 

maar door de diepe grachten gebeurt de 

afvoer snel en efficiënt.  

Er zijn geen gegevens over de kwaliteit van 

het oppervlaktewater gekend. Er zit een 

overstort op de gracht ter hoogte van de 

kruising met de Sarosstraat die bij veel 

regenval zorgt voor piekdebieten met 

verontreinigd water. Doorheen het hele 

gebied werden grote aantallen 

stekelbaarzen vastgesteld in de 

hoofdgracht. Hoewel dit een tolerante soort 

is, lijkt de waterkwaliteit dus nog redelijk 

mee te vallen.  

 

 

5.2.2.4 Historisch en huidig 

landgebruik  

Het landschap van het Paardebroek 

veranderde de afgelopen 150 jaar relatief 

weinig. Op de kaarten van het gereduceerd 

kadaster (situatie tussen 1807 en 1836) 

zien we net zoals nu voornamelijk 

akkerbouw op de hoger gelegen noordelijke 

helft van het gebied en voornamelijk 

hooilanden in de zuidelijke helft (met 

uitzondering van een smalle akkergordel 

tegen de Scheldedijk). Op de kaarten van 

Dépôt de la Guerre 2 (situatie in 1893) en 

op latere kaarten is te zien dat het 

zuidelijke hooilandgebied lange tijd bedijkt 

geweest is. De loofhoutaanplant in de 

zuidwestelijke hoek is voor het eerst te zien 

op de topografische kaart van 1960. Het 

huidig landgebruik bestaat hoofdzakelijk uit 

graslanden. In het noordelijk gebied treffen 

we een wisselende configuratie van akkers 

en tijdelijke productiegraslanden aan. De 

beboste zuidwestelijke hoek is ongeveer 3.5 

ha groot. 

Er zijn in het Paardebroek momenteel geen 

percelen in eigendom of beheer van 

natuurverenigingen of ANB.  

 

 

Figuur 5-3. Toestand van het studiegebied ten tijde van 

het gereduceerd kadaster (1807-1836) Hooilanden in 

het groen, akkers in het wit.  
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Figuur 5-4. Toestand van het studiegebied rond 1910 

(Dépöt de la Guerre 3). Hooilanden verticaal gestreept 

(bemerk de bedijking), akkers in het wit 

 
Figuur 5-5. Huidige toestand van het studiegebied 

(Topokaart 2006). Akkers in geel. 
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5.2.3 Biotische beschrijving van het 
studiegebied 

Er zijn zeer weinig biotische gegevens 

gekend over het gebied. De bespreking van 

de flora is gebaseerd op de BWK en op de 

gegevens uit de floradatabank van het 

INBO. 

 

5.2.3.1 Flora 

Afgaand op de BWK 2.1 kunnen in het 

Paardebroek 3 grote eenheden 

onderscheiden worden: 

Graslanden en ruigtes (±20 ha) – Het 

overgrote deel van het gebied bestaat uit 

grasland. In het noorden zijn het vooral 

weinig waardevolle productiegraslanden 

(hp, hx). In het lager gelegen zuidelijke 

komen waardevollere reliëfrijke graslanden 

voor (hpr, hpr*), afgewisseld met Calthion-

restanten (hc, ±1.3 ha) en Filipendulion-

ruigtes (hfb, ±1.5 ha). 

Loofhoutaanplant (±4 ha) – komt 

hoofdzakelijk voor in de zuidwestelijke hoek 

van het gebied. Het gaat om relatief 

waardevolle gemengde loofhout- en 

populierenaanplantingen met els en/of wilg 

in de ondergroei. 

Akkers (±3.5 ha) – Alle akkers liggen in 

het noordelijke gebied en wisselen daar 

geregeld van plaats met tijdelijke 

graslanden.  

 

Het Paardebroek valt vrijwel volledig in het 

ifbl-hok d3-37-23, dat voor de rest vooral 

uit bebouwde zones en industrie bestaat. 

De waarnemingen uit dit hok die in de 

Florabank aanwezig zijn, zijn dan ook 

hoogst waarschijnlijk grotendeels uit het 

Paardebroek afkomstig. Het gaat om 

recente waarnemingen (2002) die dus de 

huidige toestand benaderen. Floristisch 

gezien bevat het gebied weinig 

bijzonderheden, maar soorten als 

dotterbloem, pinksterbloem, scherpe zegge, 

tweerijige zegge, hoge cyperzegge, 

blaaszegge, echte koekoeksbloem en grote 

bevernel geven duidelijk potenties voor 

natte hooilanden aan. 

 

 
Figuur 5-6. Toestand van het Paardebroek op BWK2.1 

(eerste karteringseenheid is voor de percelen 

weergegeven). 

 

 
Figuur 5-7. Ligging van het Paardebroek binnen het ifbl-

raster. 

 

 

5.2.3.2 Fauna 

De enige faunistische gegevens die we voor 

het gebied konden bekomen zijn de 

broedgevallen van 1 koppel buizerd en 1 

koppel blauwborst (gegevens 

Broedvogelatlas, Vermeersch et al., 2004). 
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5.3 Potentieverkenning 

 

5.3.1 Inleiding 

 

Om een ecosysteemvisie op te stellen is het 

noodzakelijk om na te gaan welke potenties 

in een gebied aanwezig zijn. Dat gebeurt 

meestal op basis van op 

grondwatergegevens 

(voorjaarsgrondwaterstand en laagste 

grondwaterstand) gebaseerde modellen. 

Door een gebrek aan grondwaterdata is dit 

voor het Paardebroek niet mogelijk. Het 

Paardebroek valt weliswaar binnen de 

begrenzing van het regionaal 

grondwatermodel uit de ontwerp-

ecosysteemvisie (Degezelle et al., 2004) 

maar het interpolatieraster is in het gebied 

te grof om bruikbaar te zijn op het niveau 

van een potentieverkenning. Een 

benaderende methode werd daarom 

uitgewerkt op basis van het DTM en de 

Biologische Waarderingskaart. 

 

5.3.2 Methode  

Voor de potentieberekeningen werd gewerkt 

met de netto-oppervlakte van het gebied 

(26.42 ipv 27.77 ha). Het gedeelte van de 

sigmadijk dat binnen de MWeA-afbakening 

valt, werd manueel uitgedigitaliseerd.  

 

Eerst werd het DTM van het Paardebroek 

geëgaliseerd via een focal mean (cirkel met 

radius 5). Op dit uitgevlakte raster werd de 

gemiddelde hoogteligging bepaald van de 

nog aanwezige Calthions en Calthion-

restanten (Hc, Hc-) volgens de BWK 2.1. 

Deze liggen op een hoogte van gemiddeld 

3m10 TAW (3-3.25m). Volgens Degezelle et 

al. (2004) komen dottergraslanden voor bij 

een laagste grondwaterstand van 20 tot 60 

cm onder maaiveld (en minder dan 10 

dagen per jaar overstroomd). Gezien de 

lage polderpeilen die aangehouden worden 

door het pompgemaal, kunnen we ervan 

uitgaan dat de Calthions hier voorkomen 

aan de ondergrens van hun ecologische 

amplitude. De huidige laagste 

grondwaterstand voor het gebied wordt dus 

geschat op 2m50 TAW. We beschouwen dit 

als een horizontaal referentievlak voor het 

hele Paardebroek, waarmee verondersteld 

wordt dat het grondwaterniveau 

onafhankelijk is van bodemtype of opbolling 

door lokale topografieverschillen. Gezien de 

kleine hoogteverschillen lijkt dit laatste 

zeker een redelijke aanname. Ook de 

kwelzones die lokaal werden vastgesteld 

worden hierdoor niet in rekening gebracht. 

De polderpeilen die door het gemaal 

aangehouden worden liggen dicht in de 

buurt van het referentievlak (aanslagpeil 

van 2.45m TAW in de zomer). Om GLG tov 

maaiveld in het hele gebied te kennen 

wordt dit referentievlak van het uitgevlakte 

DTM afgetrokken. Vernattingsscenario’s 

kunnen dan eenvoudig gesimuleerd worden 

door het referentievlak te verhogen. 

 

 

5.3.3 Afbakening en beschrijving 
van natuurtypen 

 

Voor de afbakening en bespreking van de 

grondwaterafhankelijke natuurtypen en 

natuurtypereeksen verwijzen we naar 

Degezelle et al. (2004) (zie hoofdstuk 1) . 

De natuurtypenreeksen worden afgebakend 

voornamelijk op basis van 

grondwaterhuishouding en de 

overstromingsduur. Welk natuurtype zich 

uiteindelijk binnen een reeks zal 

ontwikkelen is afhankelijk van het gevoerde 

beheer. Voor het Paardebroek zijn vooral 

dottergraslanden, natte ruigtes en grote 

zeggevegetaties van belang.  

 

5.3.4 Scenario’s potentiekaarten 

 

Traditioneel wordt een potentieverkenning 

geëvalueerd in verschillende scenario’s. 

Hierbij staat elk scenario voor een potentie 

die meer of minder van de actuele situatie 

afwijkt. 

 

Het doel van de scenario-evaluatie is inzicht 

te verkrijgen in de potenties bij wijziging 

van de hydrologie van het gebied. De 

voorgestelde ingrepen resulteren 

voornamelijk in gewijzigde waterpeilen 

(grond-en oppervlaktewater). Voor het 

Paardebroek worden drie scenario’s 

bekeken: 
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Scenario 0 : natuurpotentie onder de 

huidige abiotische situatie (dus met GLG 

volgens het referentievlak van 2m50 TAW). 

Volgens de synthesenota ligt de klemtoon 

binnen het gebied volledig op ontwikkeling 

van dottergrasland en ruigteontwikkeling, 

wat overeenstemt met maaibeheer 

respectievelijk kort cyclisch beheer. In het 

kader van de bosbalans wordt er naar 

gestreefd om de bosoppervlakte die in het 

gebied voorkomt te behouden, maar te 

herlokaliseren in een bufferzone aan de 

noordoostrand. 

 

Scenario 1 : dit is een vernattingsscenario 

dat er op gericht is om de potentie voor 

dottergrasland te optimaliseren. Het GLG 

van het 0-scenario wordt met 40 cm 

verhoogd, waardoor de huidige 

dottergraslandrelicten van de ondergrens 

naar de bovengrens van hun ecologische 

amplitude worden gebracht. 

 

Scenario 2 : dit is een vernattingsscenario 

waarbij GLG nog 20 cm verder wordt 

opgetrokken om te kijken wat het effect is 

op de oppervlakte aan dottergrasland. 

 

 

5.3.5 Resultaten 

 

Zoals vermeld in 4.2 wordt bij deze 

vereenvoudigde benadering de potentie 

rechtstreeks afgeleid uit de GLG na 

koppeling aan een natuurtypereeks via 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

Onder de huidige omstandigheden zijn de 

potenties voor natte natuurtypes minimaal. 

Slechts voor 2.1ha (vooral in het 

zuidoosten) ligt GLG hoger dan 60cm onder 

het maaiveld (Tabel 5-1). In scenario 1 zijn 

de potenties sterk toegenomen en ligt GLG 

in bijna de volledige zuidelijke helft boven 

de 60 cm onder maaiveld. Bij nog verder 

vernatten (scenario 2) ontstaan er in het 

zuiden permanente plassen omzoomd door 

een brede gordel waar het grondwater niet 

dieper dan 20 cm onder het maaiveld zakt 

en waar dus voornamelijk natte ruigtes en 

grote zeggegemeenschappen te verwachten 

zijn. In de lokale depressie ten noorden van 

de zandrug stijgt GLG in scenario 2 tot 

boven 60cm onder maaiveld (en wordt dus 

geschikt voor dottergrasland). Het totaal 

areaal geschikt voor dottergrasland krimpt 

echter terug in vergelijking met scenario 1, 

waardoor we verder van de oppervlakte 

verwijderd zijn die beoogd wordt in de 

synthesenota.  

 

Figuur 5-8. Gemiddeld laagste grondwaterstand in 

scenario 0. 

 

 

Figuur 5-9. Gemiddeld laagste grondwaterstand in 

scenario 1. 

 

 

Figuur 5-10. Gemiddeld laagste grondwaterstand in 

scenario 2. 
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Tabel 5-1 Oppervlakte (in ha) van de verschillende GLG-

niveau’s (en corresponderende natuurtypereeksen) bij 

de drie scenario’s. 

GLG NTR scenario 

0 

scenario 

1 

scenario 

2 

<0 1, 2 0.0 0.0 2.1 

0-20 3, 6 0.0 2.1 6.5 

20-60 4, 7 2.1 10.7 9.3 

>60 5, 8 24.3 13.6 8.5 

 

 

5.4 Inrichtingsvoorstel 
Paardebroek 

 

5.4.1 Streefbeeld 

 

Streefbeeld MWeA: in het MWeA worden 

Dottergraslanden (15ha) en voedselrijke 

zoomvormende ruigtes (6430) (5ha) als 

doeltypes vooropgesteld. 

 

Het MWeA overschat echter de potenties 

voor dottergrasland omdat de combinatie 

van stuwbeheer met de huidige topografie 

niet tot de gewenste oppervlakte met 

geschikte omstandigheden leidt. In deze 

inrichtingsvisie wordt in de zuidelijke helft 

van het gebied ongeveer 8.9 ha 

dottergrasland voorzien in combinatie met 2 

ha grote zegge/rietgemeenschap in de 

laagste depressies. Aan de noordoostrand 

van het gebied wordt een struweelrand 

voorzien (5 ha) om de vele storende 

antropogene elementen aan het zicht te 

onttrekken. De zones tussen de 

struweelrand en de laaggelegen 

dottergraslanden worden ontwikkeld als 

vochtige ruigte (9 ha). Langs de grote 

drainagegracht en op de plaats waar de 

gracht het gebied binnenkomt wordt de 

ontwikkeling van een rietgordel voorzien 

(1.3 ha).  

 

 
 

 

 

 
5.4.2 Waterhuishouding – 

Vernattingsscenario 
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5.4.2.1 Realiseren vernatting 

Het hydrografisch systeem van het 

Paardebroek is eenvoudig. Het gebied wordt 

gedraineerd door één hoofdgracht die in het 

noorden het gebied binnenkomt en in het 

oosten het gebied terug verlaat. Daarop zijn 

een aantal kleinere grachten aangesloten, 

waarvan vooral de westelijke tak (parallel 

met de donk) én een aantal relatief diepe 

grachten die het natste stuk draineren 

(waar de ontwikkeling van grote zegge-

vegetatie voorzien is), van belang zijn. 

Daarnaast zijn er nog talrijke ondiepe 

laantjes in de weilanden die al dan niet 

geconnecteerd zijn met de hoofdkanalen. 

Voor de vernatting van het rietbekkentje 

moet het maaiveld verlaagd worden (zie 

5.4). Vernatting van de rest van het gebied 

kan gerealiseerd worden door een 

combinatie van verondieping van de 

hoofdgracht en het plaatsen van een 

regelbare stuw.  

 

 

5.4.2.1.1 Verondiepen waterlopen 

Verondieping  kan gebeuren door één of 

beide oevers in de waterloop te schuiven. 

De keuze om 1 of beide oevers in te 

schuiven is afhankelijk van de ecologische 

meerwaarde en de helling van de aanwezige 

oevers. Indien de oeverstructuur goed is 

kan gekozen worden om gebiedseigen 

bodem van elders weg te halen om te 

verondiepen. In het Paardebroek zijn echter 

geen goed ontwikkelde oeverzones 

aanwezig. De verondieping gebeurt het best 

in trajecten waarbij voorzien wordt in zones 

die ook dieper water behouden.  

 

Concreet: Voor de centrale drainagegracht 

worden drie ingrepen voorzien: demping ter 

hoogte van het rietbekkentje (zie 5.4), 

verondieping van een aantal trajecten 

waarbij afwisselend linker-, rechter-, en 

beide oevers worden ingeschoven en zones 

waar dieper water en de huidige steilere 

oevers behouden blijven (Figuur 5-11). 

De westelijke vertakking die kwelwater 

wegvangt wordt verondiept, net als de 

diepere grachten in het grote zegge-stuk. 

Voor de andere grachten worden geen 

bijkomende maatregelen noodzakelijk 

geacht. Ze hebben een belangrijke functie 

bij het tegengaan van verzuring (5.2.2.2). 

 



 

 Ecosysteemvisie Wijmeers (GOG-Wetland) 189 

 

 

Figuur 5-11 Inrichtingsmaatregelen voor het grachtenstelsel in het Paafdebroek. 

 

5.4.2.1.2 Regelbare stuwen 

Stuwbeheer heeft als doel de huidige snelle 

afvoer van kwel- en oppervlaktewater te 

vertragen en de waterpeilen een 

natuurlijker seizoenaal verloop te geven. In 

de huidige polder wordt de grondwatertafel 

sterk gestuurd door de streefpeilen van het 

pompgemaal aan het Pottebroek. Het 

pompregime resulteert in onnatuurlijke 

situaties waarbij winterpeilen kunstmatig 

laag gehouden worden en nagenoeg 

identiek zijn aan de zomerpeilen.  

Het belangrijkste effect dat nagestreefd 

wordt is een meer natuurlijk waterpeil met 

het tegengaan van een snelle daling van het 

oppervlaktewater- en grondwaterpeil in het 

voorjaar en het (beperkt) wegzakken in de 

zomer. In dit oppervlaktewater gestuurd 

systeem zal een stuwbeheer in de sloten op 

zijn beurt inwerken op het grondwaterpeil in 

de polder. 

Om het peil voldoende te kunnen verhogen 

zal het noodzakelijk zijn om een stuw te 

plaatsen waar de centrale gracht het 

Paardebroek verlaat. De meest geschikte 

locaties liggen net buiten de huidige 

afbakening van het MWeA ter hoogte van 

de kruising met een landweg, waardoor de 

toegankelijkheid voor aanleg en onderhoud 

gegarandeerd zijn, of meer naar de N467 

toe ter hoogte van de kruising met de 

Brugstraat (Figuur 4-23). 
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Figuur 5-12 Mogelijke locaties om te stuwen (rode 

sterretjes). Onderaan de huidige drainagegracht ter 

hoogte van de kruising met de Brugstraat.  

 

De optimale duur en hoogte van de stuwing 

is moeilijk aan te geven. Elk gebied 

reageert verschillend op een stuwbeheer en 

vereist een periode waarbij het 

gecombineerd effect van ondiepere 

grachten en het ingestelde stuwpeil op het 

grondwaterregime gemonitord wordt. In het 

kader van de monitoring adviseren we de 

plaatsing van een raai van 5 piëzometers 

loodrecht op de Schelde in combinatie met 

een peilschaal in de centrale drainagegracht 

(bijvoorbeeld ter hoogte van de stuw). Voor 

het Paardebroek is grondwatermonitoring 

extra belangrijk omdat er op voorhand geen 

peilgegevens beschikbaar waren om de 

potenties op af te toetsen. Op basis van 

deze metingen kan de stuw daarna 

bijgesteld worden.  

In het vernattingsscenario wordt 

voorgesteld om de grondwatertafel met 40 

cm te verhogen, wat neerkomt op een 

richtstuwpeil van 2.90 m TAW.  

 

 

5.4.2.2 Knelpunten 

5.4.2.2.1 Kwaliteit oppervlaktewater 

Ten gevolge van de stuwing vermindert de 

buffercapaciteit en kunnen in het 

Paardebroek dus sneller overstromingen 

ontstaan bij hevige regenval. Vanuit 

natuurontwikkelingsstandpunt is dit alleen 

wenselijk als de kwaliteit van het 

overstromingswater goed is. Bemerk dat 

ook bij goede waterkwaliteit 

overstromingen een grote impact kunnen 

hebben op de vegetatie. Goed ontwikkelde 

dottergraslanden verdragen bijvoorbeeld 

geen langdurige overstromingen.  

 

De centrale drainagegracht voert water aan 

vanuit de dorpskern van Berlare. Het 

belangrijkste knelpunt (naast eventuele 

diffuse vervuiling en mogelijk nog een 

beperkt aantal huishoudelijke lozingen) 

situeert zich ter hoogte van het overstort 

aan de Sarosstraat, dat in werking treedt 

als de capaciteit van het RWZI Berlare 

overschreden wordt. Hoe vaak dit gebeurt 

en hoe groot de omvang van het probleem 

dus is, is niet geweten.  

Het lijkt er op dat de aanvoer van water van 

buiten het gebied grotendeels beperkt blijft 

tot periodes met veel neerslag. Bij droger 

weer staat de gracht in het noordelijk deel 

vrijwel droog. In het zuidelijk deel wordt de 

gracht snel breder en continu 

waterhoudend, wat doet vermoeden dat 

deze vooral kwelgevoed is. 

Er dient voldoende aandacht te gaan naar 

een monitoring en evaluatie van de 

waterkwaliteit die de wetlands beïnvloeden.  

Volgens het deelbekkenbeheerplan van de 

Bovenschelde moet de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in het Paardebroek 

voldoen aan de basiskwaliteit. 

Er worden twee scenario’s voorgesteld om 

de vermelde waterkwaliteitsknelpunten aan 

te pakken: 

 

Helofytenzuivering - er kan een vorm van 

helofytenzuivering plaats vinden aan de 

rand van het gebied (verder uitgewerkt in 

paragraaf 5.4). Bemerk dat helofyten de 

kwaliteit van de waterkolom verbeteren, 

maar tegelijkertijd als nutriënten-sink 

dienen en dus de nutriënten in het gebied 

houden. Verbeterde kwaliteit van het 

aangevoerde water blijft dus hoe dan ook 

noodzakelijk.  

 

Omlegging OS096bis – Een tweede 

mogelijkheid die de 

waterkwaliteitsproblemen voor het 

Paardebroek quasi volledig zou wegnemen 

is de omlegging van segment OS096bis. Er 

zijn twee opties: aansluiting via een nieuw 

traject op OS096a, de waterloop die de 

landbouwgebieden aan de andere kant van 
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de N467 draineert (Figuur 5-13). Een 

eenvoudiger oplossing is wellicht om de 

gracht af te dammen waar hij het 

Paardebroek binnenkomt en het 

binnenkomende water van OS096bis af te 

leiden via de bestaande gracht die ten 

noorden van de donk loopt alvorens via een 

bestaande verbuizing onder de N467 te 

duiken (Figuur 5-14). In deze laatste optie 

loopt het vervuilde water nog gedurende 

een kort traject door het Paardebroek langs 

de geplande houtwal, maar de veel 

gevoeliger dottergraslanden worden volledig 

gevrijwaard. Als de drainagegracht 

omgeleid wordt valt de (zuiverende) functie 

van het rietbekkentje weg en kan de 

houtwal ook gewoon doorgetrokken 

worden. 

Er moet nagegaan worden in hoeverre deze 

scenario’s technisch en financieel haalbaar 

zijn. 

 

 

Figuur 5-13 Eerste optie voor de omlegging van 

OS096bis. Rode pijl: nieuw te graven traject, rode 

cirkel: afdamming van bestaand traject. 

 

Figuur 5-14 Tweede optie: afdamming en omleiding bij 

binnenkomen van Paardebroek. Rode pijlen geven 

stroomrichting weer, rode bol de afdamming van het 

bestaande traject. 

 

5.4.2.2.2 Verzuring 

 

Het stuwbeheer en de verondieping van de 

grachten moet de grondwatertafel 

verhogen, maar tegelijkertijd moet 

voldoende afvoer gegarandeerd blijven om 

verzuring van het systeem te vermijden. 

Vooral in de kwelzones is het behoud van 

een ondiep greppelsysteem van belang om 

te zorgen dat de kwelinvloed de wortelzone 

kan bereiken en niet onderdrukt wordt door 

stagnerend regenwater (5.4). 

 

 

Aandachtspunten: 

 

• Opvolging van verzuring 

• Aanvoer van oppervlakte water met 

basiskwaliteit 

 

 

5.4.3 Inrichting en beheer houtwal 

 

 

Figuur 5-15 Locatie van de huidige bospercelen.  

 

In het Paardebroek bevindt zich momenteel 

ongeveer 5.5ha bos, waarvan het grootste 

deel wordt ingenomen door een aanplanting 

in de zuidwestelijke hoek van het gebied 

(Figuur 4-24). We stellen voor om dit bos te 

kappen en het bosareaal te herlokaliseren in 

een gordel aan de noordoostrand van het 

gebied. Dat heeft verschillende voordelen: 

• De vele landschappelijk storende 

elementen (N467, loods tegen de 

Scheldedijk, industriële en andere 

bebouwing) worden aan het zicht 

onttrokken (Figuur 5-16). 

• De openheid van het centrale gebied 

wordt gevrijwaard en vormt zo een 
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natuurlijke voortzetting van de 

hooilanden van Paardeweide-Zuid. 

• De bosoppervlakte wordt behouden, wat 

belangrijk is in het kader van de 

bosbalans. 

• De houtwal vormt de natuurlijke 

verderzetting van de bosgordel die ten 

noorden van de Paardeweide-Zuid 

gelegen is. 

 

 

Figuur 5-16 De grote loods aan de Scheldedijk, één van 

de storende landschapselementen die met een houtkant 

aan het oog kan onttrokken worden. 

 

Alle nu aanwezige bos dient gekapt te 

worden met uitzondering van het kleine 

blokje in het noordwesten, dat binnen de 

geplande houtwal valt. Volgens de BWK 

gaat het om een droog populierenbosje met 

struikgewas. Het kan actief omgevormd 

worden tot een natuurlijker bosje, maar het 

kan gezien de kleine oppervlakte ook als 

dusdanig geïntegreerd worden in de 

houtwal.  

De houtwal is over haar volledige lengte 

50m breed. In het hoger gelegen 

noordelijke deel zullen vooral soorten uit 

het vogelkers-essenbos gedijen 

[bijvoorbeeld een aanplanting met Fraxinus 

excelsior (es) en Prunus padus (vogelkers) 

als hoofdsoorten]. In de nattere oostrand 

zal de ontwikkeling meer in de richting van 

het elzenbroek gaan en kan zwarte els 

(Alnus glutinosa) één van de hoofdsoorten 

in de aanplant zijn. De buitenste gordel kan 

men volledig laten opgaan om een 

maximaal bufferend effect te 

bewerkstelligen. Voor de binnenste gordel 

wordt een hakhoutbeheer voorgesteld. Op 

die manier ontstaat er een geleidelijker 

overgang naar de aangrenzende ruigtes. 

 

 

5.4.4 Inrichting en beheer 
drainagegracht-rietzone 

Zoals eerder vermeld wordt de 

waterkwaliteit in het Paardebroek bedreigd 

door de piekdebieten met vervuild water 

ten gevolge van het in werking treden van 

overstort aan de Sarosstraat. In afwachting 

van meer duurzame maatregelen (in casu 

afkoppelingsbeleid) kan de waterkwaliteit 

van het binnenkomende water verbeterd 

worden door een natuurlijke zuivering met 

riet. Het kleine noordelijke bekkentje, waar 

momenteel een bosje op staat, lijkt 

daarvoor een zeer geschikte locatie. De 

gemiddelde hoogteligging van dit bekkentje 

is ongeveer 3.30 mTAW, wat iets te hoog is 

voor rietontwikkeling. Om een rietbekkentje 

te realiseren kan het maaiveld verlaagd 

worden tot op 3 m TAW (wat grof geschat 

overeenkomt met 1200 m³ grondverzet) en 

kan de afwatering onmiddellijk 

stroomafwaarts van het bekkentje 

vertraagd worden door de gracht te 

verondiepen.  

Een alternatief is om het bekkentje van 

noord naar zuid te laten oplopen, zodat een 

echt bufferbekkentje ontstaat dat gradueel 

wordt opgevuld. De retentietijd van het 

water en het zuiverend vermogen nemen 

hierdoor toe en sedimenten krijgen meer 

tijd om te bezinken. De overloophoogte van 

het bekken naar het eigenlijke Paardebroek 

zal mee bepaald worden door de hoogte van 

de overstortdrempel (hier konden geen 

gegevens over bekomen worden). De 

gracht die nu langs de oostkant van het 

bekkentje loopt, moet in elk geval gedempt 

worden zodat het water door het bekken 

geleid wordt. 

 

Aandachtspunt: er moet nagegaan 

worden in hoeverre stuwing ter hoogte van 

dit bekkentje geen problemen oplevert voor 

de afwatering van de stroomopwaarts 

gelegen (woon)gebieden en voor de 

werking van het overstort aan de 

Sarosstraat.  
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Figuur 5-17 Schematisch overzicht van een 

inrichtingsalternatief voor het rietbekkentje met 

geleidekijk oplopend profiel van noord naar zuid. In 

streeplijn het gedeelte van de gracht dat moet gedempt 

worden. Pijltjes geven stroomrichting aan. 

 

Ook verderop in het gebied moet aandacht 

besteed worden aan de inrichting van de 

centrale drainagegracht. Zoals vermeld is 

de sloot diep uitgegraven waardoor veel 

kwelwater wordt weggevenagen. 

Verondieping is dan ook noodzakelijk, 

bijvoorbeeld door het inschuiven van één 

van de oevers. Vanuit ecologisch standpunt 

valt het aan te bevelen dat er enige variatie 

in de breedte van de sloot en in de helling 

van het oevertalud wordt aangebracht. 

Hierdoor ontstaan er diverse condities voor 

fauna en flora. 

 

 

Figuur 5-18 Zicht op de centrale drainagegracht ter 

hoogte van de reeks haakse bochten. Op de achtergrond 

is de bedrijvenzone aan de andere kant van de Schelde 

zichtbaar. 

 

5.4.5 Inrichting en beheer vochtige 
graslanden – grote 

zeggevegetaties 

 

De belangrijkste ingreep bestaat uit het 

verwijderen van de bosjes en een paar 

geïsoleerde bomen in het gebied, zodat een 

open hooiweidelandschap ontstaat. 

Bijkomende ingrepen zijn voor de 

graslanden niet vereist. In de laagste 

stukken zijn drainagegreppeltjes aanwezig, 

maar aangezien ze niet erg diep zijn en 

voor microreliëf zorgen hoeven hier geen 

aanpassingen aan te gebeuren en kan men 

ze gewoon laten verlanden. In het Grote 

zegge-stuk moeten de relatief diepe 

drainagegrachten wel verondiept worden 

(5.2.1.1). 

Voor het herstel van dottergraslanden is 

intensief hooilandbeheer noodzakelijk. 

Wanneer we botanisch waardevolle 

graslanden beogen, moet gestreefd worden 

naar productieverlaging door een initieel 

intensief omvormingsbeheer. Maaien en 

afvoeren, 2 sneden per jaar (tot zelfs 3 in 
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de meest productieve hooilanden), is de 

snelste omvormingsmaatregel om 

botanische doelen te bereiken (Zwanepoel, 

2000). Het omvormend maaibeheer met 

afvoer resulteert doorgaans in een periode 

van 3-10 jaar in een grotere 

soortenrijkdom. Na een periode van 

intensief omvormend maaibeheer kan 

perceelsgewijs geëvalueerd worden of de 

maai-intensiteit kan verminderd worden. 

Grote zeggevegetaties vragen een 

extensiever maaibeheer. Er wordt slechts 1 

keer per jaar gemaaid in het najaar. Het 

kan zelfs volstaan om slechts 2 à 3-jaarlijks 

te maaien. Niet beheren leidt echter tot het 

ontstaan van moerasstruweel en broekbos 

(Vandenbussche et al., 2002). 

 

 

5.4.6 Inrichting en beheer akkers – 
ruigtes  

Op de noordelijke zandopduiking wordt op 

een aantal percelen momenteel nog 

intensief aan akkerbouw gedaan. Hier zal 

dus omvormingsbeheer noodzakelijk zijn. 

Omvorming van akkers naar graslanden 

gaat meestal gepaard met inzaaien en een 

periode van zeer intensief maaien om 

nutriënten af te voeren. Het streefbeeld 

voor deze akkers is echter voedselrijke 

zoomvormende ruigten, waardoor 

verschraling niet zo prioritair is. Inzaaien is 

dan ook niet nodig. Er wordt geopteerd voor 

spontane ruigteontwikkeling. Het feit dat de 

verruiging op het ene perceel van kale 

grond zal starten en op het andere perceel 

vertrekkend van grasland zal zeker in de 

aanvangsjaren een gevarieerder ruigtetype 

doen ontstaan. 

Op langere termijn kan overwogen worden 

om de hele noordelijke helft van het gebied 

(ruigtes en struweel) te integreren tot een 

grotere begrazingseenheid. Met extensieve 

begrazing kunnen dan zomen ontwikkeld 

worden in vrij natuurlijk aandoende 

overgangen van grasland naar struweel 

(Van Uytvanck en Decleer, 2004) .  

 

Aandachtspunt: In de beginfase moet de 

uitbreiding van wettelijk te bestrijden 

soorten zoals de akkerdistel (Cirsium 

arvense) opgevolgd worden.  

 

 

5.4.7 Recreatie-infrastructuur en 
bebouwing 

Recreatie-infrastructuur komt alleen voor in 

de beboste zuidwestelijke hoek. Deze zone 

wordt ontbost en de aanwezige bebouwing 

en exotische beplantingen moeten 

verwijderd worden. Er bevindt zich ook een 

kleine vijver in het gebied (ongeveer 30 op 

15 m. Deze kan na herinrichting als poel 

blijven bestaan. De herinrichting zal 

voornamelijk bestaan uit: 

• volledig afvissen 

• verwijderen van eventuele 

oeververstevigingen en andere 

artefacten 

• herprofileren van de oever (waar nodig) 

• verwijderen van sliblaag 

Andere bebouwing is niet in het gebied 

aanwezig, maar de geplande locatie van het 

rietbekkentje ligt wel in de tuin van een 

huis en loopt tot net tegen de bebouwing, 

wat mogelijk tot conflictsituaties kan leiden.  

 

 

5.4.8 Vismigratie 

Door het plaatsen van een stuw ontstaat 

een migratiebarrière tussen het 

Paardebroek en de verder stroomafwaarts 

gelegen Scheldebroeken. Het belang van 

het Paardebroek voor vissen en vismigratie 

lijkt op dit moment echter niet zo groot, 

enerzijds omdat er geen aansluitende 

waterlopen zijn stroomopwaarts van het 

Paardebroek, anderzijds omdat de barrière 

ter hoogte van het pompgemaal aan het 

Pottebroek veel fundamenteler van aard is 

voor de uitwisseling tussen de Schelde en 

de aangrenzende wetlands. Dit knelpunt 

moet dus eerst gesaneerd worden. Als er 

regelbare stuwen geplaatst worden is 

tijdelijke migratie altijd mogelijk door het 

stuwpeil gedurende een bepaalde periode te 

verlagen. 

 

 

5.4.9 Toegankelijkheid 

Het gebied is momenteel toegankelijk via 

een onverhard, doodlopend zijwegje van de 

N467, en langs het noorden via een 
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doodlopend landwegje parallel met de 

centrale drainagegracht. Deze 

toegangswegen kunnen behouden blijven 

en eventueel verbonden worden om de 

nodige beheerswerken te vergemakkelijken, 

maar gemotoriseerd verkeer moet absoluut 

vermeden worden om de verstoring in dit 

kleine gebied te minimaliseren. 

 

 

5.4.10Afbakeningsalternatief 

De oostelijke kant van het Paardebroek is in 

het huidige MWeA nogal eigenaardig 

afgebakend. De grens loopt schuin door de 

percelen, die volgens de gewestplannen aan 

beide zijden een identieke bestemming 

hebben. Het lijkt dan ook logischer om de 

gebiedsgrens meer naar het oosten op te 

schuiven tot tegen de N467. Hierdoor zou 

het gebied 2.28ha groter worden zonder de 

bedrijvenzone en 3.83ha indien ervoor 

gekozen wordt om de storende hangar en 

bijhorende terreinen mee op te nemen in 

het inrichtingsplan. De bufferende bosgordel 

kan hierdoor meer opschuiven waardoor 

ook meer ruimte beschikbaar wordt voor de 

benodigde graslandoppervlaktes. Deze 

kleine en logische uitbreiding van het 

gebied kan een compensatie zijn voor 

areaalverlies ten gevolge van bebouwde 

stroken die nu nog in het MWeA opgenomen 

zijn (bijvoorbeeld in de Kalkense Meersen). 

 

 

Figuur 5-19 Alternatieve gebiedsafbakening voor het 

Paardebroek 

 

De alternatieve inrichting en de 

beheeropties worden getoond in Figuur 

5-20 voor de maximale uitbreiding (inclusief 

de loods). 

 

 



 

196 Ecosysteemvisie Paardebroek (wetland)  

 

Figuur 5-20. Inrichtingsvoorstel met natuurdoeltypen en beheeropties voor Paardebroek met alternatieve afbakening en 

met helofytenfilter
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5.5 Bosbalans 

Volgens BWK2.1  komt er momenteel 4.65 

ha bos voor binnen de MWeApolygoon van 

het Paardebroek. In het inrichtingsvoorstel 

(met aanleg van het rietbekken) wordt er 

door de aanleg van een houtwal 5.06 ha (of 

6.3 ha indien perimeteruitbreiding aanvaard 

en voor de omlegging van de waterloop 

gekozen wordt) nieuw bos voorzien. Er is 

dus een overschot van 0,41 ha (of 1,7 ha) 

op de bosbalans.  

In het kader van de boscompensatie is de 

grootte van een gelijkwaardige bebossing 

gelijk aan de oppervlakte van de ontboste 

oppervlakte, vermenigvuldigd met een 

compensatiefactor die afhankelijk is van de 

boomsoortensamenstelling. Voor inheemse 

boomsoorten geldt een factor 1.5 tot 2, 

afhankelijk van de oppervlakte die de 

inheemse soorten in de ontbossing 

innemen. In het Paardebroek komt bos met 

inheemse soorten voor (BWKcodes ‘n’ 

[loofhoutaanplanten] en ‘lhb’ 

[Populieraanplant op vochtige grond met 

elzen en/of wilgenondergroei]) en geldt een 

compensatiefactor 2. De te compenseren 

oppervlakte is met andere woorden dubbel 

aan de ontboste oppervlakte (3.56 * 2 = 

7.12ha). Dit zorgt voor een netto tekort op 

de bosbalans van 2.06 ha (of 0.82 ha indien 

uitbreidingsscenario met omlegging). 

Het Paardebroek heeft geen rechtstreekse 

veiligheidsfunctie en er is dus geen 

bijkomende areaalverlies door nieuwe 

dijken die moeten aangelegd worden. 

 



 

198 Ecosysteemvisie Paardebroek (wetland)  

 

5.6 Paardebroek en de IHD’s 

 

5.6.1 Soortniveau 

5.6.1.1 Broedvogels 

Gezien de relatief kleine oppervlakte van 

het gebied  zijn de broedpotenties redelijk 

laag. Vooral vogels die kunnen broeden in 

kleinere riet/ruigte-vegetaties krijgen in het 

Paardebroek een kans, zoals blauwborst en 

rietzanger. De oppervlakte dottergrasland is 

in principe te klein voor weidevogels zoals 

de grutto, maar omdat het Paardebroek 

aansluit op de veel grotere Paardeweide-

Zuid, waar grotere geschikte 

broedoppervlaktes voorkomen en waar de 

soort nu ook al broedt, lijkt de berekende 

potentie voor het Paardebroek niet 

onrealistisch. Het verschil tussen de 

MWeAcontour en de uitgebreide perimeter 

is klein en vertaalt zich in minieme 

verschillen naar broedvogelpotentie (Tabel 

5-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5-2. Habitatoppervlakten gerealiseerd na inrichting of opgenomen in Synthesenota (Couderé et al., 2005). 

Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Habitat   

Synthesenota na inrichting 
MWeAcontour 

contourwijziging 
(uitbreidingsalternatief 

maximaal) 

RBB-Cal Dottergrasland 15 8.9 9.8 

91EO Elzen-vogelkersbos 0 5.1 5.9 

RBB-Phr Rietland 0 1.3 1.4 

RBB-Car Grote zegge 0 2 3.4 

6430 Voedselrijke 
zoomvormende ruigten 

5 9.1 9.5 
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Tabel 5-3 Broedpotentie voor de aandachtssoorten uit de instandhoudingsdoelstellingen op basis van de 

habitatoppervlaktes uit de synthesenota en op basis van de geplande oppervlaktes in inrichtingsvoorstellen (met aanleg 

rietbekken). 

 

  Volgens 
synthesenota 

na inrichting 
MWeAcontour 

contourwijziging 
(uitbreidingsalternatief 

maximaal) 

baardmannetje 0 0 0 
blauwborst 2 4 4 
bruine kiekendief 0 0 0 
dodaars 0 0 0 
grote karekiet 0 0 0 
grutto 5 3 3 
kluut 0 0 0 
kwak 0 0 0 
kwartelkoning 0 0 0 
lepelaar 0 0 0 
paapje 1 1 1 
porseleinhoen 0 0 0 
purperreiger 0 0 0 
rietzanger 1 3 4 
roerdomp 0 0 0 
scholekster 2 1 2 
slobeend 1 2 2 
snor 0 0 0 
tureluur 1 1 1 
woudaap 0 0 0 
zomertaling 0 0 0 

 

5.6.1.2 Andere soorten 

Naast broedvogels werden ook voor een 

aantal andere soorten (bever, otter, 

vleermuizen, vissen en rondbekken, 

rugstreeppad, kamsalamander, gevlekte 

witsnuitlibel, nauwe korfslak, zeggekorfslak) 

instandhoudingsdoelstellingen voor de 

Zeeschelde opgesteld. Aangezien er weinig 

of geen open water voorzien wordt in het 

Paardebroek speelt het gebied voor deze 

soorten meestal geen directe rol als 

leefhabitat (met uitzondering van de 

zeggekorfslak). Het Paardebroek vormt wel 

een zeer belangrijk verbindingsgebied 

tussen de meer stroomafwaarts gelegen 

Scheldebroeken en de andere gebieden van 

de cluster Kalkense Meersen.  
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6 Potentiële bijdrage aan IHD-Z 
zone 1: cluster Kalkense meersen 

 

 

6.1  IHD-Z op systeemniveau 

Vanuit systeemniveau wordt als doestelling 

geformuleerd voor wetland natuur 

(Adriaensen et al., 2005):  

 

• Vanuit systeemschaal wordt 

afgezien van de 

instandhoudingsdoelstelling dat 

estuariene natuur over de hele 

vallei zou moeten kunnen 

beschikken om vrijelijk te kunnen 

meanderen. In dat geval zou de 

Zeeschelde immers wellicht niet 

meer bevaarbaar zijn. In plaats 

daarvan moeten de habitats en 

soorten van zowel estuariene natuur 

als wetlands met gerichtere 

maatregelen in stand gehouden 

kunnen worden. 

• Van wetlandhabitats die afhankelijk 

zijn van een goede kwaliteit van het 

grondwater, moet het mogelijk zijn 

grondwaterbeheer toe te laten ten 

einde insijpeling van te vermijden 

stoffen tegen te gaan.  

• Wetlands, met name langs de 

zijrivieren, moeten piekdebieten 

bufferen om de retentietijd in de 

Zeeschelde zo groot mogelijk te 

houden (zeker bij kortstondige 

pieken zoals na zomeronweders) en 

tevens de zijdelingse belasting te 

beperken. 

� De ontwikkeling van het wetland – 

deels in combinatie met veiligheid – 

in de zone van de Kalkense Meersen 

is een gerichte maatregel om ruim 

850ha wetland te realiseren als 

compensatie voor de rigide indijking 

van het Schelde-estuarium. 

� Het inrichtingsplan voorziet in een 

natuurgebied waar goede 

natuurpotenties kunnen ontstaan 

door een goede waterhuishouding 

en -kwaliteit te garanderen. 

 

6.2 IHD-Z op habitatniveau 

De IHD’s voor de habitats die in de cluster 

Kalkense Meersen van belang zijn worden 

hieronder opgelijst (naar synthesenota – 

Couderé et al., 2005): 

 

• IHD voor Vlaanderen belangrijke 

habitats 

 

2330: Open grasland met Corynephorus- en 

Agrostis-soorten op landduinen  

o 3150: van nature eutrofe meren 

met vegetatie van het type Magnopotamion 

of Hydrocharition 

o 6410: grasland met Molinia op 

kalkhoudende bodem en kleibodem 

o 6430: voedselrijke zoomvormende 

ruigten 

o 6510: laaggelegen schraal hooiland 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

o 7140: Overgangs- en trilveen 

 

• IHD voor Vlaanderen regionaal 

belangrijke habitats 

o RBBhc Dottergrasland 

o RBBmr Rietland 

o RBBCar Grote zeggenvegetaties 

o RBBPot Zilverschoongrasland 

o RBBCyn Kamgrasland 

 

De instandhoudingsdoelstellingen 

(Adriaensen et al., 2005) voor deze habitats 

werden als volgt geformuleerd: 
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• Voor alle genoemde habitats moet 

een goede conditie worden gegarandeerd 

wat een minimale oppervlakte en specifieke 

abiotische randvoorwaarden met zich 

meebrengt. Deze zijn opgenomen in de 

goede conditietabellen (Heutz & Paelinckx, 

2005).  

 

Conform de regeringsbeslissing van 

22/07/2005 moet de staat van 

instandhouding getoetst worden aan de 

areaalcriteria van Bal et al. (2001). Volgens 

dat kwaliteitscriterium moet de oppervlakte 

aan habitat voldoende groot zijn om 75% 

van de doelsoorten van het betreffende 

natuurdoeltype te herbergen.  

In Tabel 6-1 staan de arealen opgesomd en 

worden ze vergeleken met de potentiële 

habitats die ontstaan na inrichting van het 

wetland. De minimum oppervlakte is de 

oppervlakte nodig voor het aantal soorten 

dat naar verwachting (gemiddeld) aanwezig 

zal zijn. Met die oppervlakte zullen meestal 

alle planten en ongewervelden voldoende 

ruimte hebben.. Deze oppervlaktes komen 

overeen met de oppervlaktes gehanteerd 

als gunstige staat van 

habitatinstandhouding in Heutz & Palinckx 

(2005). De tweede oppervlakte is de 

toetsingsnorm en toont het oppervlak nodig 

voor 75% van het totale aantal diersoorten 

dat zich potentieel voortplant in het 

natuurdoeltype (waardoor ook de meeste 

gewervelde doelsoorten kunnen aanwezig 

zijn). 

De minimale oppervlakte voor een gunstige 

staat van instandhouding wordt binnen de 

Kalkense Meersen s.s. voor alle 

natuurdoeltypes vlot gehaald. Daarbij dient 

wel opgemerkt dat de individuele 

oppervlakte van de visvijvers (doeltype 

3.14) gemiddeld rond de 0.1ha ligt, maar 

aangezien de vijvers onderling dicht bij 

elkaar aansluiten en ook grenzen aan de 

grotere turfputten mogen we ervan 

uitgegaan dat de oppervlakte aan de criteria 

voldoet. Ten opzichte van het 75% 

doelsoortencriterium halen ruigte (3.25) en 

nat matig voedelrijk grasland (3.32) de 

vooropgestelde oppervlaktes niet. De 

ruigteoppervlakte zal in praktijk wel groter 

zijn door ruigtestroken langs grachten en 

perceelsranden (nu niet meegerekend), 

maar door het lineaire karakter ervan zal 

het belang voor de doelsoorten die grotere 

oppervlaktes van het type vereisen 

waarschijnlijk toch beperkt zijn. Ook type 

3.32 wordt onderschat (zie nota 5 bij tabel 

4). De reële oppervlakte zal het 75% 

criterium zeker benaderen.  

In de Paardeweide wordt de minimale 

oppervlakte voor alle habitats gehaald, 

behalve voor zilverschoongrasland, dat 

alleen als overgangsvegetatie naar de 

oevers van de Bansloot voorzien is. Het 

75%-criterium wordt voor geen enkel 

habitat gehaald

. 
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Tabel 6-1. Toetsing van minimumarealen (Bal et al., 2001) tegenover de potentiële habitats die ontstaan na uitvoering van 

het MWeA in de cluster Kalkense Meersen (KMss = Kalkense Meersen sensu structo, WM = Wijmeers, PW = Paardeweide, 

PB = Paardebroek). De weergegeven arealen zijn die uit de inrichtingsvisies met perimeteraanpassingen. PW = scenario 1’. 

PB = maximaal oppervlaktescenario. 

Benaming 
Natuurdoeltype 

Bal et al. 
(2001) 

aangemeld EU- 
Natura2000 habitat-
type/ Regionaal 

belangrijk habitat (Heutz 
& Palinckx, 2005) 

Min. opp. 
(ha) (Bal et 
al. 2001) 

Min. opp. 75% 
doelsoorten 

(ha) (Bal et al. 
2001) 

Benaming habitat Kalkense 
Meersen 

Opp. 
KM 
s.s. 

Opp. 
WM 

Opp. 
PW 

Opp. 
PB 

3.14 Gebufferde 
poel/wiel 

 - 0.1-0.5  
(vis-)vijvers, 

zandwinningsputten 
4.91    

3.15 Gebufferde 
sloot 

- 1km  
Afwateringssloot, 
drainagegracht 

2    

3.17 Geïsoleerde 
meander en 

petgat 

Van nature eutrofe meren 
met vegetatie van het type 

Magnopotamion of 
Hydrocharition (3150) 

0.5 5 open water – turfputten (3150) 34 6.8 0.7  

3.24 Moeras 
RBB - Grote 

zeggevegetaties/Rietland  
0.5 30 

Grote zeggevegetatie, Rietland 
(RBB-Car, RBB-Mr)  

1003 4.5 14.4 4.8 

3.25 Natte 
strooiselruigte 

Voedselrijke zoomvormende 
ruigten (6430) 

0.5 30 (Moerasspiraea)-ruigte 74 1.5 7.8 9.5 

3.31 
Dottergrasland 

veen/klei 
RBB Dottergrasland  5 150 Dottergrasland (RBB-Hc) 170 27 31.5 9.8 

3.32 Nat matig 
voedselrijk 
grasland 

RBB Zilverschoongrasland, 
Laag gelegen schraal 

hooiland – subtype matig 
nat (Alopecurion) (6510) 

2.5 75 
Zilverschoongrasland (RBB-Pot) 
en Vossestaartgrasland (6510-

Alo) 
975 18 1.3  

3.33 Droog 
schraalgrasland 
van de hogere 

gronden 

Soortenrijke heischrale 
graslanden op arme bodems 

0.5 50 Struisgrasgrasland (6230) - 29   

3.39 Bloemrijk 
grasland rivieren 

en zeeklei 

RBB Kamgrasland, 
Laaggelegen schraal 

hooiland – subtype matig 
droog tot vochtig 

(Arrhenaterion) (6510) 

0.5 30 
Glanshavergrasland (6510-Arr) 
en Kamgras-grasland (RBB-

Cyn) 
1775 32.5 20.0  

3.62 
Laagveenbos 

Alluviale bossen met Alnus 
glutinosa en Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) (algemeen) 91EO 

15 150 
Mesotroof elzenbroekbos; 
Ruigte elzenbroekbos; 

Vogelkers-essenbos (91EO-Aln) 
4 10.7  5.9 

1 Deze oppervlakte heeft betrekking op het complex van een 40-tal visvijvertjes aan de noordoostelijke valleirand. De 

gemiddelde grootte van de individuele vijvers is dus niet veel groter dan 0.1ha. Ze liggen verspreid in de verschillende 

andere vegetatietypes (2.3ha in dottergrasland, 1.3 ha in grote zeggevegetatie en 1.4 ha in rietland). De vijvers sluiten 

nauw aan bij habitattype 3150. 
2 De meersen zijn doorsneden door een dicht netwerk van kilometers afwateringssloten. Alleen de quasi permanent 

watervoerende daarvan kunnen tot het type ‘gebufferde sloot’ gerekend worden. De verwachting is dat na vernatting een 

groot deel van de sloten tot dit type zullen behoren. Door hun lineair karakter wordt een minimumlengte in plaats van een 

oppervlakte gegeven. 
3 Inclusief de plas-dras-weidevogelgebieden (Vliegerkeswei, Gruttowei, plas-draszone Voorbellem-Aaldries)  
4 Dit is een onderschatting van de reële oppervlakte. In praktijk zullen aan sloot- en perceelsranden veel meer stroken met 

ruigtes aanwezig zijn, maar de oppervlakte is op dit moment heel moeilijk in te schatten. 
5 Het weidevogelgebied wordt in deze inrichtinsgvisie beschouwd als een complex van laaggelegen schraal hooiland 

(glanshaverhooiland en vossestaarthooiland), kamgras-graslanden en zilverschoongraslanden, die bij Bal et al. (2001) 

verspreid zitten over de types 3.32 en 3.39. Aangezien langdurige winterse overstromingen in deze zone niet verwacht 

worden (toch niet over grote oppervlaktes) werd het weidevogelgebeid volledig in type 3.39 ondergebracht (behalve de 

plas-dras-zones). Op de lagere stukken en langs slootranden zal echter eerder zilverschoongrasland voorkomen. Type 3.32 

wordt dus wat onderschat en 3.39 overschat. 
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6.3 IHD-Z op soortniveau 

 

6.3.1 Zoogdieren 

6.3.1.1 Bever (Castor fiber) 

Binnen het studiegebied van de Zeeschelde 

moet aandacht gaan naar voldoende ruimte 

en geschikt habitat voor de bever. 

Bovendien moet een goede connectiviteit 

nagestreefd worden (Adriaensen et al., 

2005). 

Naast omvang en connectiviteit zijn de 

belangrijkste criteria voor geschikt 

leefgebied (Niewold, 2003): 

1. Waterdiepte/breedte: er moet 

jaarrond water aanwezig zijn, min. 

diepte 1 m, enkele meters breed 

2. Onderkomens: ruime 

mogelijkheiden voor het graven van 

holen. Steile oevers in kleiige 

bodem zijn ideaal. Indien geen 

steile oevers zijn afgelegen oevers 

een noodzaak (eilandjes bv.) 

3. Voedsel: oevervegetatie met wilgen 

en ander zachthout (bv. els, berk), 

rijke oever- en waterplantvegetaties 

bestaande uit rietkragen en 

waterplanten zijn een belangrijk 

pluspunt 

Geen enkele van de gebieden binnen de 

cluster Kalkense Meersen werd in 

beschouwing genomen in het 

haalbaarheidsonderzoek voor herkolonisatie 

van Niewold (2003). Paardebroek en 

Paardeweide zijn hoe dan ook ongeschikt 

als permanent leefgebied voor bevers bij 

gebrek aan open water.  

Binnen de cluster heeft het Heisbroek 

echter zeker potentie voor een beverfamilie. 

Een grillig oeverpatroon van ruim een 

kilometer lengte, een eilandje en een goed 

ontwikkelde oevervegetatie met 

aangrenzend broekbos vormen de ideale 

leefomgeving.  

De Kalkense Meersen zelf zijn in principe 

minder geschikt omdat er weinig of geen 

bos- en struweel voorzien wordt. Toch lijkt 

een herstelde Oude Schelde (lange en goed 

ontwikkelde, gevarieerde oeverzones 

grenzend aan breed water) een geschikt 

leefgebied voor bevers, zeker als er lokaal 

wat wilgenstruweel op de oevers aanwezig 

blijft. De Kalkense Meersen grenzen ook 

aan de Donkvijver en Berlare Broek, een 

gebied dat door Niewold (2003) geschikt 

bevonden werd voor minimaal 5 

beverfamilies. Als daar ooit een 

beverpopulatie tot stand komt lijkt 

kolonisatie van daaruit dus zeker mogelijk. 

De N442 tussen Uitbergen en Overmere 

vormt hierbij wel een belangrijke 

migratiebarrière. 

 

6.3.1.2 Otter (Lutra lutra) 

Ook de otter is opgenomen in de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het 

Zeescheldebekken. Otters hebben een zeer 

groot en sterk lineair leefgebied en hebben 

dus nood aan lange oeverstroken met 

structuurrijke oevers in combinatie met 

dichte middelhoge vegetaties (rietkraag, 

zeggenruigtes, braamstruweel, moerasbos, 

…). Otters kunnen een grote 

verscheidenheid aan waterrijke gebieden 

(rivier- en beeksystemen, meren en vijvers, 

laagveengebieden, enz.) bewonen op 

voorwaarde dat de visstand en dus de 

waterkwaliteit goed is. 

De Scheldevallei tussen Bossuit en Schelle 

is één van de prioritaire gebieden voor de 

otter in Vlaanderen volgens Criel (1996). 

Berlarebroek en Overmere donk bekleden 

hierin een sleutelpostie, maar de Kalkense 

Meersen, waar na herstel van de Oude 

Schelde ook lange geschikte oeverzones 

ontstaan, zijn zeker ook een potentieel 

ottergebied. Het Heisbroek is wellicht 

minder geschikt als permanent leefgebied 

omdat de oeverstroken te kort zijn. Als 

uitbreiding van het leefgebied voor een 

eventuele populatie in de Kalkense Meersen 

is het echter wel geschikt – de nieuwe 

ringdijk is mogelijk wel een 

migratiebarrière. 

Paardeweide en Paardebroek zijn geen 

geschikte ottergebieden bij gebrek aan 

open water. Bergenmeersen – estuariene 

natuur – is ongeschikt voor otters. 
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6.3.1.3 Vleermuizen 

• Er moet naar gestreefd worden om 

een zo volledig mogelijke 

vleermuizenfauna te bereiken, met 

de aanwezigheid van alle te 

verwachten soorten in gunstige 

aantallen. 

 

Voor vleermuizen werden geen 

kwantitatieve doelstellingen voorgesteld, 

noch naar soorten, noch naar aantallen. De 

aandachtssoorten vermeld in Habitatrichtlijn 

Bijlage IV zijn rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis, watervleermuis, 

Franjestaart en meervleermuis. De laatste 

soort is tevens Bijlage II-soort en IUCN 

rode lijst soort.  

De meeste van de ze soorten zijn in onze 

streken boombewoners (met uitzondering 

van Meervleermuis die gebouwen 

prefereert) die foerageren in waterrijke, 

moerassige gebieden (Verkem et al., 2003). 

De weinig beboste maar moerassige 

gebieden binnen de cluster Kalkense 

Meersen zullen dan ook vooral bijkomend 

potentieel foerageergebied vormen voor 

deze soorten.  

 

6.3.1.4 Waterspitsmuis (Neomys 

fodiens) 

De waterspitsmuis (rode lijst Vlaanderen, 

bedreigt) komt voor in waterrijke biotopen 

met een rijke oevervegetatie en 

structuurrijke, zacht glooiende oevers. 

Moerassige gebieden en rietkragen vormen 

in Vlaanderen het biotoop bij uitstek. Het 

hoeft dan ook geen betoog dat in de cluster 

van de Kalkense Meersen (bijvoorbeeld de 

Oude Schelde, Scherenmeersen, Heisbroek) 

een uitermate geschikt biotoop zullen 

vormen voor deze soort. 

 

 

6.3.2 Amfibiëen en reptielen 

 

• Het studiegebied dient voldoende 

ruimte en geschikt habitat te omvatten 

binnen strikt beschermde natuurgebieden 

om potentieel een leefbare kernpopulatie te 

onderhouden van de volgende soorten: 

rugstreeppad, kamsalamander. 

 

De Kalkense meersen zijn  geen visiegebied 

voor deze soorten. 

 

 

6.3.3 Ongewervelden 

• Het studiegebied dient voldoende 

ruimte en geschikt habitat te omvatten 

binnen strikt beschermde natuurgebieden 

om potentieel een leefbare kernpopulatie te 

onderhouden van de gevlekte witsnuitlibel, 

nauwe korfslak en zeggekorfslak. 

 

6.3.3.1 Gevlekte witsnuitlibel 

(Leucorrhinia pectoralis) 

Dit is momenteel een uiterst zeldzame soort 

in België die nagenoeg beperkt is tot de 

Kempen (De Knijf et al. 2006). De enige 

niet-Kempische waarneming komt uit de 

Scheldevallei, met name uit Bornem (Klein-

Brabant). Vóór 1950 kwam de gevlekte 

witsnuitlibel ook elders langs de Schelde 

voor (Damvallei, Overmere Donk). De 

recente vliegplaats in Klein-Brabant is een 

verlandingsvegetatie in laagveengebied, 

wat waarschijnlijk nauw aanleunt bij de 

historische vliegplaatsen meer 

stroomopwaarts langs de Schelde. Het 

water is meestal vrij helder, ondiep en 

redelijk beschut door de nabijheid van bos. 

De oevervegetatie is altijd goed ontwikkeld 

en bestaat uit ondermeer riet, lisdodde en 

zegges. De hoeveelheid drijvende 

waterplanten is beperkt. 

Jonge verlandingsvegetaties, zoals ze 

gecreëerd zullen worden langs de Oude 

Schelde, Scherenmeersen en het Heisbroek, 

bieden potentie voor deze soort. Ook de 

historische verspreiding benadrukt deze 

potentie.  

 

 

6.3.3.2 Zeggekorfslak (Vertigo 

moulinsiana) 

De zeggekorfslak wordt gedurende het 

zomerhalfjaar aangetroffen op de bladeren 

van met name grote zeggen in moerassen 

en broekbossen. Ze leven hier vermoedelijk 
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van de schimmels die op de bladeren 

aanwezig zijn. Overwintering vindt 

vermoedelijk tussen het strooisel plaats. De 

waterhuishouding is van groot belang. De 

bodem moet permanent vochtig zijn waarbij 

het water minimaal in het najaar iets boven 

het maaiveld moet uitkomen. Een te hoge 

waterstand is echter negatief en leidt op de 

langere duur tot het verdwijnen van de 

soort. De soort wordt meestal aangetroffen 

op plekken met kwel, maar kan ook 

voorkomen op plekken zonder actieve kwel. 

Binnen de cluster vormen vooral de 

Kalkense Meersen (grote zeggevegetaties in 

Molenmeers-Scherenmeersen) en de 

oevervegetatie rond het Heisbroek 

potentiële leefgebieden. 

 

6.3.3.3 Nauwe korfslak (Vertigo 

angustior)  

De nauwe korfslak is voornamelijk een 

duinsoort. Voornamelijk gebonden aan 

kalkrijke biotopen. Er zijn geen potenties 

voor deze soort binnen de cluster Kalkense 

Meersen. 

 

6.3.3.4 Platte schijfhoren (Anius 
vorticulus) 

 

Hoewel niet opgenomen in de IHD-Z is de 

Platte schijfhoren (Anius vorticulus) (Bijlage 

II en IV HRL) ook een potentiële soort die 

binnen de cluster van de Kalkense meersen 

kan voorkomen.  

Het slakje leeft in niet verontreinigd, 

stilstaand tot langzaam stromend, zoet, 

eutroof water met een rijke, ondergedoken 

vegetatie (habitat 3150) (Decleer, K. 2007). 

Dikke pakketten waterplanten zijn minder 

geschikt – hierbij is binnen de cluster de 

exponentiële expansie van de exoot Grote 

waternavel een probleem. 

 

6.3.4 Vissen en rondbekken 

Voor de vissen zijn er hoofdzakelijk 

functionele doelstellingen geformuleerd 

(waterkwaliteit, structuurdiversiteit, …). 

Voor de Kalkense Meersen zijn met name 

de IHD-bepalingen voor eurytope vissoorten 

(blankvoorn, brasem, pos, baars, alver, 

karper, kolblei en snoekbaars) van belang. 

Deze moeten duurzame populaties in stand 

kunnen houden in het 

zoetwatergetijdengebied en vanuit de 

zijrivieren, polderwateren en kanalen 

moeten rheofiele en limnofiele vissen 

kunnen komen foerageren in het 

zoetwatergetijdengebied. Als er voldoende 

migratiemogelijkheden tussen de Schelde 

en Kalkense Meersen gerealiseerd worden, 

zoals in deze inrichtingsvisie voorzien is, 

kunnen de Meersen een belangrijke rol 

spelen in het vervullen van deze 

doelstelling. Ook voor andere 

zoetwatervissen en een aantal diadrome 

soorten kunnen de Kalkense Meersen van 

belang zijn. 

 

Het studiegebied is specifiek van belang 

(gezien hun huidige (recent) of toekomstig 

potentieel voorkomen) voor volgende 

Bijlage II soorten HRL: 

• Bittervoorn (Rhodeus sericeus 

amarus) 

• Kleine modderkruiper (Cobitis 

taenia) 

• Rivierprik (Lampetra fluviatilis) (een 

trekvis) 

 

Bij het beheer van de waterlopen moet 

terdege rekening gehouden worden met 

deze doelsoorten. 

 

De Bittervoorn is gebonden aan wateren 

waar zoetwatermossels (Unio of Anodonta 

sp.) voorkomen. De visjes zoeken de 

beschutting van waterplanten op en leven 

vooral van plantaardig plankton. De eitjes 

worden afgezet tussen de kieuwen van de 

mossel. De soort is gevoelig voor 

waterverontreiniging. Frequente ruiming en 

verbraseming van beken is zeer nadelig 

voor de soort. 

 

De Kleine modderkruiper is een typische 

bodembewoner van beken en rivieren 

(habitattype 3260) maar ook van vijvers en 

sloten met een zandige bodem (habitattype 

3150 en 3140). De soort is gevoelig voor 

waterverontreiniging, intensieve ruiming en 

verbraseming.  

 

Rivierprik vereist als trekvis – meer nog dan 

de bovenstaande twee soorten – een vlotte 

migratiemogelijkheid tussen het wetland en 
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de Zeeschelde. De jonge dieren groeien op 

in beken en rivieren met goede 

waterkwaliteit waar ze zich in slibbanken 

ingraven. Na de metamorfose trekken de 

adulten zeewaarts. De soort is gevoelig aan 

een slechte waterkwaliteit. Het wegwerken 

van migratieknelpunten is belangrijk om de 

trek mogelijk te maken. 
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6.3.5 Broedvogels 

Onder deze paragraaf wordt het potentieel 

belang van de Cluster Kalkense Meersen 

samengevat voor broedvogelsoorten IHD-Z. 

Voorgaand werd voor elk deelgebied een 

IHD-Z broedvogels reeds besproken. 

 

De samenvattende tabel integreert ook de 

estuariene natuur van de ontpoldering 

Wijmeers en GGG-Bergenmeersen. Deze 

gebieden vervullen een belangrijk 

functionele rol voor het Schelde-estuarium 

terhoogte van Zone 1. De bijdrage aan de 

IHD-Zbroedvogels is eerder beperkt (Tabel 

6-2). Het soortbelang – van de Kalkense 

meersen sensu stricto wordt versterkt door 

toevoeging van de andere wetlands vaak 

met gelijkaardige natuurdoeltypen.  

 

Het belang van de Kalkense Meersen voor 

het behalen van de IHD’s voor weidevogels 

is overduidelijk. In theorie kan de volledige 

IHD voor Grutto (80 koppels) hier 

gerealiseerd worden. Ook voor Zomertaling, 

Slobeend en Tureluur zijn de potenties 

hoog, al komt de laatste soort vooral in de 

polders en veel minder in het binnenland tot 

broeden. Het historisch belang van het 

gebied voor Paapje en Kwartelkoning kan 

door deze inrichting hersteld worden. 

Dankzij de relatief grote oppervlakte aan 

waterriet en grote zegge-vegetaties hebben 

de Kalkense Meersen ook heel wat potentie 

voor Porseleinhoen, grote karekiet en 

rietzanger. Er is een beperkt aantal 

broedkoppels berekend voor 

kolonievormende struweel- en 

boombroeders als purperreiger (struweel 

met riet), kwak en lepelaar. Dit is door de 

beperkte oppervlakte broekbos in het 

gebied. De potentie is echter groot door de 

combinatie van geschikt nabijgelegen 

foerageerhabitat in combinatie met de 

broekbosontwikkeling in het Heisbroek, 

wilgenvloedbossen (Bergenmeersen) of 

andere nabijgelegen potentiële 

kolonieplaatsen (bv. Donkmeer). Deze 

combinatie maakt van de cluster één van de 

meest potentievolle zones voor 

purperreiger. 

Tabel 6-2. Berekende potentie broedvogelkoppels IHD-Zsoorten. De oppervlakten uit Tabel 6-1 werden gebruikt voor de 

berekening van de wetlands. De verdeelsleutel volgens Piesschaert et al., 2007 werd gehanteerd voor de estuariene natuur 

(onbeheerd). 

Totale potentie 

broedvogels Cluster 

Kalkense meersen (MWeA 

- Wetlands + estuariene 

natuur)

IHD-Z Potentie broedvogels 

Cluster Kalkense 

meersen (Wetland - 

Inrichting)

Potentie broedvogels 

Cluster Kalkense 

meersen 

(Bergenmeersen/Wijme

ers ontpoldering - 

onbeheerd)

Totale 

broedvogelpotentie 

Cluster Kalkense 

meersen

% IHD-Z potentie 

binnen Cluster 

Kalkense meersen 

baardmannetje 2 100 4 0 4 4

blauwborst 38 550 58 0 58 11

bruine kiekendief 1 50 3 0 3 6

dodaars 4 50 5 0 5 9

grote karekiet 3 40 8 0 8 21

grutto 155 80 130 0 130 162

kluut 3 350 1 2 3 1

kwak 2 20 1 2 3 13

kwartelkoning 12 40 11 0 11 29

lepelaar 1 40 1 1 2 5

paapje 18 40 16 0 16 40

porseleinhoen 12 40 12 0 12 31

purperreiger 4 60 6 1 7 11

rietzanger 29 170 37 0 37 22

roerdomp 1 20 2 0 2 10

scholekster 67 190 56 3 59 31

slobeend 32 150 27 0 27 18

snor 2 100 6 0 6 6

tureluur 27 130 25 0 25 19

woudaap 1 20 1 0 1 7

zomertaling 6 20 5 0 5 25  



 

208   

 

 

Historisch was de kwartelkoning een algemene broedvogel in de Kalkense meersen. Zo wordt in 

1929 melding gemaakt van ongeveer 200 broedparen in de Dender- en Scheldevallei tussen Gent 

en Dendermonde (De Maerschalck, 1948, 1963). Na de tweede wereldoorlog is de populatie sterk 

achteruit gegaan door de intensivering (bemesting!) en mechanisering van de landbouw. Het 

droogleggen van de Scheldevallei (pompen) met als gevolg vroegere maaidata en omzetting van 

meer gronden naar akkerland heeft geleid tot het volledig verdwijnen van de soort in de jaren 

zeventig. Deze achteruitgang liet zich ook merken in andere Europese lidstaten en zorgde voor de 

opname van de kwartelkoning als Bijlage I soort VRL. Hoewel de soort het de laatste jaren beter 

doet in Wallonië en de buurlanden is deze trend vooralsnog niet merkbaar in Vlaanderen 

(Vermeersch et al., 2004). Dit wijst erop dat de omstandigheden voor nieuwe vestiging niet goed 

zijn en dat bijkomende inspanningen nodig zijn. De cluster van de Kalkense meersen is één van de 

belangrijkste potentiegebieden voor de kwartelkoning in het Zeescheldebekken. 

 

Twee belangrijke kenmerken bepalen geschikt broedhabitat voor kwartelkoningen: de vegetatie 

moet tenminste 20-30 cm hoog zijn en voldoende dekking bieden. Te dichte vegetatie, zoals we 

dat bijvoorbeeld in bemeste graslanden vinden, wordt gemeden. De dichtheid aan stengels is daar 

dusdanig dat de vogels moeite hebben er doorheen te lopen. De meeste kwartelkoningen vinden 

we daarom in extensieve hooilanden, vaak in rivier- en beekdalen, waar door de vochtige bodem 

doorgaans later in het seizoen wordt gemaaid (nog later dan vaak in weidevogelbeheer wordt 

aangehouden – zie lager). 

 

De Nederlandse kwartelkoningen komen vooral voor in grasland dat als hooiland wordt beheerd 

(late maaidata). Tegen de tijd dat kwartelkoningen in het voorjaar arriveren zijn graslanden met 

late maaidata vaak nog de enige percelen die als broedgebied in aanmerking komen. Een tweede 

belangrijke groep kwartelkoningen (40-45% van de territoria) komt voor in akkers. Akkers met 

wintertarwe en luzerne zijn geschikte broedakkers. 

 

Hoewel goede gegevens ontbreken, wordt verondersteld dat de mannetjes het eerst in de 
broedgebieden arriveren, en vrijwel direct beginnen te roepen. Kort daarop verschijnen ook de 
vrouwtjes. Een legsel bevat gemiddeld 10 eieren die in ongeveer 8 dagen worden gelegd. Een 
complete broedcyclus, vanaf het moment dat het mannetje roept, tot het moment dat de kuikens 
vliegvlug zijn, duurt ruim 65 dagen.  

Het onderstaande plaatje laat zien dat kwartelkoningen veel later broeden dan onze andere 
weidevogels. Als kwartelkoningen beginnen, hebben de andere soorten meestal al vliegvlugge 
kuikens! Legsels van kwartelkoningen kunnen we vooral van begin juli tot eind juli verwachten; 
kuikens van eind juni tot en met eind augustus. Zulke late kuikens zijn waarschijnlijk eerder regel 
dan uitzondering. Dit betekent ook dat een weidevogelbeheer niet het meest ideale maairegime 

aangeeft voor de kwartelkoning (http://www.kwartelkoning.nl). In de zone met 

weidevogelbeheer is het – indien kwartelkoning succesvol tot broeden zouden komen – ook nodig 
om percelen later te maaien dan strikt gevraagd volgens de klassieke (VLM) 
beheersovereenkomsten weidevogelbeheer (1.4.3.4).  
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De Purperreiger is geen broedvogel in Vlaanderen. Het creëren van potentie voor deze soort 

bestaat uit het voorzien van geschikte broedlocaties in de nabijheid van goede 

foerageergebieden. Hieronder worden deze habitats in een meer detail toegelicht gebaseerd op 

Nederlands onderzoek  (oa. van der Kooij 1991, Van der Winden & van Horssen, 2001). 

De Purperreiger is relatief flexibel in de keuze van zijn nestlocatie, belangrijke randvoorwaarden 

zijn echter rust en een moeilijk bereikbare nestplaats voor predatoren (vrnl. vos). Ze nestelen in 

riet of dicht struikgewas (wilgen – els) tot hoog in de bomen. Sinds het talrijker worden van de 

vos in Nederland heeft de soort duidelijke de tendens om hogerop te broeden. 

Het foerageerhabitat van de purperreiger is in Nederland grofweg op te delen in twee typen: 

laagveenmoerasgebieden en sloten in laagveengraslanden. De moerassen worden gekenmerkt 

door een rijke schakering van ondiep water, jonge verlandingsstadia met grassen en helofyten. 

De sloten zijn visrijk, helder en rijk begroeid met waterplanten (sloten gedomineerd door soorten 

van het snoek-rietvoorn-blankvoorn type). De oevers kunnen zowel begroeid zijn met hoge 

kruiden en helofyten als met kort gras. Purperreigers foerageren hoofdzakelijk solitair en het is 

aannemelijk dat ze gedurende de broedtijd een voedselterritorium bezetten. De vogels 

foerageren uitsluitend overdag actief lopend langs de oevers. Het voedsel bestaat uit vis, 

zoogdieren, amfibieën en grote waterinsecten. Purperreigers zijn gevoelig voor verstoring. Op 

verschillende plaatsen in Nederland is vastgesteld dat purperreigers foerageergebieden in de 

ochtend verlaten nadat mensen het gebied ingaan. Foerageergebieden liggen dan ook op grotere 

afstand dan 200 m van openbare wegen, wandelpaden en kanoroutes. Binnen de cluster 

Kalkense meersen zijn vooral de Scherenmeersen en de sloten en weilanden van Belham 

geschikte biotopen. 

 

Purperreigers foerageren tot maximaal 20 km van de kolonie, maar het merendeel van de vogels 

foerageert binnen 10 km van de kolonie. In de loop van het seizoen vliegen de vogels naar 

gebieden die verder van de kolonie liggen, waarschijnlijk vanwege de grotere voedselbehoefte 

van de jongen. Het oppervlak van een foerageerterritorium in een optimaal gebied is ongeveer 

30 tot 50 ha. De totale slootlengte is 17 km. Veenpolders waar de totale slootlengte hoger is dan 

10 km per km2 zijn geschikt als foerageergebied. Het oppervlak van een gemiddeld 

voedselterritorium is 100 ha met een totale slootlengte van 31 km. Dat komt dus neer op maar 

liefst 60 km oeverlengte. 
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8 Bijlagen 
Bijlage 1. 

 

Samenvattende tabel met richtpeilen voor de volledige cluster Kalkense meersen. 

Tabel 8-1. Legende Figuur 8-1 met richtpeil. “Afdamming” betekent dat het bodempeil van de betreffende waterloop plaatselijk 

op maaiveldniveau gebracht wordt. 

  Type Locatie Stuwpeil_m TAW 

1 V-vormige stuw - visvriendelijk Driesesloot 3.20 

2 Pompgemaal Kalkense Vaart 3.00 

3 Gewone stuw Kastermeerssloot 3.20 

4 Afdamming Vingelinkbeek nvt 

5 Afdamming Oude Schelde nvt 

6 Steenstuw Oostersesloot 3.05 

7 Stuw facultatief Oude Schelde west 3.00 

8 Stuw facultatief Oude Schelde oost 3.00 

9 Stuw facultatief 's Gravenbrielbeek 3.00 

10 Afdamming Afwatering Voorbellem nvt 

11 Stuw facultatief Kalkense Vaart 3.00 

12 Afdamming Scherenmeersen nvt 

13 Gewone stuw/overstort Bellebeek 3.20 

14 Gewone stuw/overstort Zijp 3.20 

15 Afdamming Scherenmeersen nvt 

16 Afdamming Scherenmeersen nvt 

17 V-vormige stuw - visvriendelijk Bellebeek 3.00 

18 Gravitaire uitwatering Sloot/Kastermeerssloot 2.25 

19 Gravitaire uitwatering Oude Schelde west 2.25 

20 Gravitaire uitwatering Oude Schelde oost 2.45 

21 Gravitaire uitwatering Bellebeek 2.00 

22 GOG-Gravitaire uitwatering Sompelbeek  

23 GOG-Gravitaire uitwatering Koningsloot  

24 Gewone stuw Koningsloot 3.10 

26 Gewone stuw Sompelbeek 3.15 

27 GOG-Gravitaire uitwatering Bansloot 2.98 

28 GOG-Gravitaire uitwatering Bansloot 2.47 

29 GOG-Gravitaire uitwatering Bansloot 2.91 

30 GOG-Gravitaire uitwatering Bansloot 2.90 

31 GOG-Gravitaire uitwatering Bansloot 2.39 

32 Gewone stuw Paardebroek 2.90 

33 Gewone stuw Bansloot 3.70 

34 Gewone stuw Bansloot 3.70 

35 Gewone stuw Bansloot 3.20 

36 Gewone stuw Bansloot 3.20 

37 Gewone stuw Bansloot 3.20 

38 Gewone stuw Bansloot 3.20 

39 Gravitaire uitwatering Oude Schelde oost 2.45 

43 Gewone stuw Oude Schelde west 3.60 

44 V-vormige stuw - visvriendelijk Oude Schelde oost 3.00 

47 Gewone stuw (of afdamming) Steenbeek 3.20 
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Figuur 8-1. Stuwtypes en locaties in zone I cluster Kalkense Meersen. Zie Tabel 8-1 voor omschrijving van de punten. 
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Figuur 8-2. Stuwpanden in de Cluster Kalkense meersen
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