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Samenvatting
Deze studie beschrijft de ecologische inrichtingsvisie van de Schelland- en Oudbroekpolder. De
Schelland- en Oudbroekpolder is één van de projecten die volgens het geactualiseerde
Sigmaplan in uitvoering moet zijn in 2015. Dit ecologisch inrichtingsadvies is één van de
ondersteunende studies die input geven aan een integraal inrichtingsplan van het gebied
(bestek 16EI/05/31).
De ecologische visieontwikkeling tracht de gestelde natuurdoelstellingen in het Meest Wenselijke
Alternatief (MWeA) van het Geactualiseerde Sigmaplan maximaal te realiseren binnen de
gestelde randvoorwaarden door de opdrachtgevers (W&Z/ANB). De natuurdoelen in de
Schelland- en Oudbroekpolder leggen de focus op het realiseren van alluviale bossen. Het is één
van de prioritaire habitattypes (code 91E0) in het Natura 2000 netwerk. Naast de
habitatdoelstelling wordt de inrichtingsvisie ook maximaal afstemt in het realiseren van de
(gekoppelde) soortdoelstellingen van de instandhoudingsdoelstellingen en lokaal voorkomende
aandachtssoorten. Een belangrijke doelsoort is hierbij de kleine modderkruiper (Cobitis taenia).
Naast een natuurfunctie krijgt deze polder ook een veiligheidsfunctie als gecontroleerd
overstromingsgebied (GOG). De contour van het overstromingsgebied is kleiner dan de
gebiedscontour. Ook voor de zone die buiten het GOG valt werd een natuurinrichtingsvisie
opgesteld.
De studie inventariseert eerst de abiotische en biotische kenmerken van het studiegebied. Deze
informatie is gebaseerd op literatuurstudie en originele dataverzameling voor de huidige
vegetatie, broedvogels en grondwaterchemie en -peilen. Op basis van deze kennis en een
opgesteld regionaal grondwatermodel (deelopdracht - IMDC) wordt een gebiedsdekkende
potentieverkenning uitgevoerd met NICHE-Vlaanderen. Aan de hand van scenario’s wordt de
huidige potentie berekend en wordt iteratief een optimaal scenario gezocht dat de doelstellingen
maximaliseert. Dit kan vooral door het beheer en de grondwaterpeilen te beïnvloeden. Dit
optimaal potentie-scenario toont dat een vernatting noodzakelijk is voor de realisatie van de
natuurdoelen. Deze richtlijnen zijn richtinggevend voor het inrichtingsscenario.
Om de soort- en habitatdoelstellingen te realiseren worden inrichtingsvoorstellen gedaan. De
ingrepen worden opgedeeld in hydrologische ingrepen, natuurtechnische verbeteringen en
ingrepen in het bosbestand. De hydrologische aanpassingen zijn het plaatsen van kleine
adaptieve stuwen. De natuurtechnische aanpassingen zijn reliëfherstel, creatie van enkele open
waterzones en oeverinrichtingen. Er wordt een zone met een helofytenfilter voorzien als
zuiveringszone voor het water dat naar het Groen Wiel wordt afgevoerd via de nieuwe
ringgracht. De bosingrepen betreffen het omvormen van populierbestanden, het in hakhout
zetten van een aantal boszomen en het verspreid heraanplanten met inheems plantgoed. Ook
voor de zones die niet binnen het gecontroleerd overstromingsgebied vallen wordt maximaal
invulling gegeven aan de doelstellingen deels door afgravingen en bosaanplant.
Voor het gebied wordt een gebiedsdekkende beheerkaart gemaakt.
Het inrichtingsplan wordt afgetoest voor de bosbalans in het gebied en ten aanzien van de
instandhoudingsdoelstellingen. De voorgestelde maatregelen voorzien in een negatieve
bosbalans (min. 5ha), vooral door de noodzakelijke kap van bos voor het aanleggen van de
ringdijk. De Schelland- en Oudbroekpolder zijn van uitzonderlijk belang voor het realiseren van
één grote kern prioritair habitat ‘elzenbroekbos’. Deze locatie is één van de weinig potentiële
boszones in de Scheldevallei om een laagveenbos te realiseren dat ook voldoet aan de minimale
oppervlakte voor faunakarakteristieken.
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1 Inleiding
1.1 Studieopdracht
M.b.t. het geactualiseerde SIGMAPLAN ‘Veiligheid + Natuurlijkheid’ dienen diverse projecten in
realisatie te gaan volgens een vooraf gestelde fasering. Ter voorbereiding van de realisatie van
(een deel van) deze projecten werd door nv Waterwegen & Zeekanaal, Afdeling Zeeschelde het
bestek “SIGMAPLAN – Studie t.b.v. aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden
(16EI/05/31)” aanbesteed.
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.
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 obv 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).
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1.2 Het geactualiseerde SIGMAplan in Oudbroekpolder en
Schellandpolder: Natuurdoelstelling
1.2.1 Inleiding
Het geactualiseerde SIGMAplan integreert veiligheid en natuurlijkheid in één plan, beide
aspecten zijn immers vaak vereinigbaar in de overstromingsvlakte van rivieren. Op basis van
voorkeursscenario’s “veiligheid” en “natuurlijkheid” werden synthesevoorstellen onderworpen
aan een landbouwtoets waaruit het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) als voorkeurssynthese
werd opgeworpen (Waterwegen & Zeekanaal NV, 2005). Dat MWeA werd in juli 2005
bekrachtigd door de Vlaamse Regering als uitgangspunt voor de concretisering van het
geactualiseerde Sigmaplan.
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 betekent dit dat in het MWeA reeds voorafnames werden gemaakt over de grote lijnen
omtrent de natuurfunctie en voorziene habitatontwikkeling van de deelgebieden. De gewenste
habitatontwikkeling vanuit “natuurlijkheid” wordt weergegeven in (Tabel 1-1) voor de zone 3 –
Oudbroekpolder en Schellandpolder.
Voorliggende ecosysteemvisie onderzoekt of de gestelde doelstellingen haalbaar zijn binnen de
huidige abiotische omstandigheden, doet voorstellen naar optimalisatie van de abiotiek, verkent
potentie en mogelijkheden met betrekking tot andere natuurtypes en formuleert een optimaal
scenario’s van natuurinrichtingsplannen. Deze natuurinrichtingsplannen worden afgetoetst op
interne en externe projectmatige werkgroepen. Ten allen tijde wordt de doelstelling van het
gebied in het geheel van de instandhoudingsdoelstellingen Zeescheldebekken (IHD-Z) bewaakt
en alternatieven afgetoetst. Deze ondersteunende studie zal als input dienen voor het
uiteindelijke integrale inrichtingsplan van de cluster (Deelopdracht 16).
Tabel 1-1. Studiegebieden in het Meest Wenselijke Alternatief (Waterwegen en Zeekanaal, 2005)

Deelgebied

Opp
(ha)

Ingreep

Gewenste ontwikkeling

Oudbroekpolder

132,7

GOGWetland

Schellandpolder

55

GOGWetland

Alluviale bossen met
Alnus glutinosa en
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incaneae, Salicion
albae) (91EO)
Alluviale bossen met
Alnus glutinosa en
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incaneae, Salicion
albae) (91EO)
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Minimale
Opp.
(ha)

Fasering

130

2015

55

2015
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1.2.2 Gewenste natuurontwikkeling
De hoofddoelstelling in het studiegebied betreft alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae en Salicion albae). Het is één van de prioritaire
habitattypes (code 91E0) in het Natura 2000 netwerk (Decleer, 2007).
De omschrijving van het habitattype in de habitatrichtlijn is ruim (Decleer, 2007). Het gaat over
natte (echte) broekbostypes zoals Elzen-berkenbroekbos (Sphagno-Alnetum), Mesotroof
Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum), en Eutroof/nitrofiel of Ruigte Elzenbroekbos
(Macrophorbio-Alnetum) en vochtige bostypes zoals Elzen-Vogelkersenbos (Alno-Padion),
Eikenhaagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) en Elzen-Essenbosen (Carici-remotae-Fraxinetum).
Ook Zachthoutooibossen (Salicion albae) met bv. de buitendijkse wilgenvloedbossen worden tot
dit habitattype gerekend.
Gezien de huidige potentie en het maximaal laten bijdragen van de habitattypes aan de IHD-Z
voor soorten worden in de Schelland- en Oudbroekpolder maximaal ingezet op het realiseren
van natte (echte) broekbossen. Zie optimalisatie van potenties voor elzenbroekbos (2.4.1).

1.3 Studiegebied
1.3.1 Afbakening
Het studiegebied omvat twee polders Oudbroekpolder en Schellandpolder, respectievelijk 132ha
en 55ha groot (Regeringsbeslissing – Brutto-oppervlakte). De deelgebieden zijn gelegen op het
grondgebied van de gemeente Bornem. De deelgebieden worden van elkaar gescheiden door
een halfverharde karreslag – Eikendam genaamd. Beide deelgebieden worden in het noorden
begrensd door de Schelde (Oudbroekpolderweg en Schellandpolderweg) en in het zuiden door
het alluvium dat eindigt in de overgang naar de hoger gelegen zandrug, de grens wordt
gevormd door Nattenhaasdonkstraat en Bovenbroekweg. De Oudbroekpolder is in het oosten
begrensd door het Zeekanaal en het sluizencomplex van Wintam. De westelijke grens van
Schellandpolder is de Notelaarsdreef (Figuur 1-1).
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Figuur 1-1. Situering van de deelgebieden en de ingreep volgens MWeA.

1.3.2 Bestemming, beleidsplannen en -initiatieven
Hieronder worden kort de bestemming, beleidsplannen en intiatieven overlopen die relevant
kunnen zijn voor de visievorming en de opmaak van het ecologisch inrichtingsplan.

1.3.2.1 Gewestplan Vlaanderen
De bestemming van het studiegebied is vastgelegd in het Gewestplan Vlaanderen. Het grootste
deel van het studiegebied is ingekleurd als ‘landschappelijk waardevol bosgebied’. In
Oudbroekpolder is het ‘Groene Wiel’ ingekleurd als groengebied met visserhutten dat
landschappelijk waardevol is. In de zuidoostelijke hoek is een kleine overlap met landschappelijk
waardevol- en agrarisch gebied van ecologisch belang.

1.3.2.2 Ruimtelijk structuurplan (RSP) provincie-Antwerpen
In het richtinggevend gedeelte van het RSP provincie Antwerpen (Studiegroep Omgeving, 2001)
zijn volgende bepalingen (mogelijk) relevant voor het plangebied:
•
De selectie van het gebied Oude Schelde – Hingene Polder als strategisch rustgebied
In strategische rustgebieden geldt het principe van beperkt recreatief medegebruik. Uitbouw of
inplanting van hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur kan niet.
•

Aanduiding van natuurverbindingen en ecologische infrastructuur van bovenlokaal
belang
Binnen het systeem van de Schelde en de Rupel is het studiegebied aan de samenvloeiing van
de rivieren op het knooppunt gelegen van verschillende natuurverbinden:
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1. De Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen linkeroever (Blokkersdijk, SintAnnabos) en de valleien van de Schelde en de Rupel;
2. De Schelde als natuurverbinding tussen de vallei van de Schelde en de natuurlijke
3. gebieden in Oost-Vlaanderen;
4. De Vliet en Molenbeek als natuurverbinding tussen en doorheen de Schelde- en
Rupelvallei (ten zuiden van Puurs) en de zuidelijk gelegen bos- en beekcomplexen in
Klein-Brabant;
5. Een verbinding tussen het gebied van de samenvloeiing Schelde - Rupel en hetZennegat
(samenvloeiing Nete - Zenne - Dijle);
In het systeem van de Schelde, Rupel en Dijle zijn natuurverbindingen voornamelijk gekoppeld
aan de grotere waterlopen, beken en beekdalen. De Schelde en de Rupel hebben een
bovenprovinciale natuurverbindingsfunctie. De aanduiding heeft betrekking op de waterloop,
oevers, uiterwaarden, dijken en de ontginningsputten die aan de rand de verbindingsfunctie
versterken. Om de Schelde als een continue natuurverbinding te ontwikkelen, is aansluiting met
de vallei stroomopwaarts noodzakelijk. Daarom zijn natuurverbindingen geselecteerd die
doorlopen in de provincie Oost-Vlaanderen.
In de valleigebieden langs de Schelde (Bornem), Rupel, Zenne en Dijle, moeten de verbindingen
worden opgevat als ruime gebieden waarbinnen wordt gestreefd naar een ‘parklandschap’. Dit
landschap is een samenhangend mozaïek van riviergebonden ruimten, elk op zich te klein of
van te geringe natuurkwaliteit om zelfstandig te kunnen bestaan, maar gezamenlijk te
ontwikkelen als een functioneel geheel. Door landschapsbouw en plaatselijke vermindering van
de externe druk (reglementering van het medegebruik) kan op termijn de gewenste
ontwikkeling worden bereikt.
•
Selectie van complexe gave landschappen
Een ‘complex gaaf landschap’ is een gebied waar verschillende structuurbepalende
landschapselementen en -componenten voorkomen in een landschap waarvan de samenhang en
de landschappelijke structuur slechts in beperkte mate gewijzigd zijn door grootschalige
ingrepen. De open ruimte wordt maximaal behouden om een versterking van de relatie tussen
eenheden tot stand te brengen. De landschappelijke relicten die het gebied karakteriseren
(ankerplaatsen, lijnrelicten, puntrelicten en zichten), kunnen relevantie hebben voor de
gemeentelijke structuurplannen. Het complex van Klein-Brabant wordt door de provincie als een
‘complex gaaf landschap’ geselecteerd. Afhankelijk van het overwegende grondgebruik gelden
volgende bepalingen:
De valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere versnippering en
versnijding door nieuwe infrastructuren en bebouwing. Het alluviaal gebied geeft
fysische randvoorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen. De natuurlijke loop van de rivier
of beek wordt behouden en deelgebieden van de vallei (bijvoorbeeld schorren,
oeverkommen of donken) worden versterkt. Het kleinschalig en gesloten karakter is
bepalend voor de percelering en de begroeiing van de valleiranden terwijl uit- en
doorzichten op en van de vallei worden behouden. Moerassige valleigronden zijn te
behouden en zo mogelijk uit te breiden.
Gave landschappen met als overwegend grondgebruik bos, akker- en weiland
behouden hun gesloten karakter. Verdere uitbreiding van het bosareaal is gewenst als
hiermee een versterking van de bosstructuur wordt gerealiseerd. De domeinstructuren
binnen boslandschappen zijn structuurbepalend. Slechts duurzame aanplantingen zijn
toegestaan (vermijden van populieren of van bijvoorbeeld commerciële aanplanting van
sparren).
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bestaande waterwegen

natuurgebieden

Figuur 1-2. Gewestplanbestemming (2002).
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1.3.3 Internationale beschermingszone: Natura2000 netwerk.
De deelgebieden in het MWeA zijn bijna volledig opgenomen in het Habitatrichtlijn gebied
‘Schelde-en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (BE) (Figuur 1-3). De
oostelijke zone van Oudbroekpolder is niet opgenomen als Speciale Beschermingszone (SBZ).
Ten noorden van het studiegebied (met Notelaarschor) is het vogelrichtlijngebied gelegen
‘Durme en de middenloop van de Schelde’.
Het gebied is aangeduid vanwege het voorkomen van Alluviaal elzenbos 91E0. Daarnaast zijn er
in het gebied ook mogelijkheden tot het ontwikkelen van habitat ‘3150’ – Van nature eutrofe
meren met vegetaties van het type Magnopotamium of Hydrocharition – getuige het voorkomen
van Groot Blaasjeskruid en andere indicatoren (zie 1.3.6.2)
Verder is dit Habitatrichtlijngebied aangemerkt op basis van het voorkomen van volgende
faunaelementen :
Vissen
•
1099 Lampetra fluviatilis - Rivierprik
•
1149 Cobitis taenia - Kleine modderkruiper
Amfibieën en Reptielen
•
1166 Triturus cristatus - Kamsalamander
De Kleine modderkruiper is gekend van in het gebied (zie 1.3.6.3).

Figuur 1-3. Gebiedsgericht natuur- en milieubeleid. Afbakening speciale beschermingszones (Natura2000 netwerk).

18

Ecosysteemvisie Oudbroekpolder en Schellandpolder

1.3.4 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
1.3.4.1 Decreet op Natuurbehoud- Vlaams Ecologisch Netwerk
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 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.
Het studiegebied is met uitzondering van een kleine delen in het zuiden en zuidoosten is
volledig ingekleurd als een grote eenheid natuur (GEN). Binnen deze zone is er
vergunningsplicht of een verbod op vegetatiewijziging.

1.3.4.2 Erkende en Vlaamse Natuurreservaten
Enkel de schorren zijn momenteel erkend natuurreservaat. De percelen binnen de contouren
van het studiegebied zijn momenteel nog niet erkend maar wel in eigendom. Ze vallen binnen
de perimeter van het erkende reservaat ‘Spierbroeckpolder’ dat zich uitstrekt tussen de N16 en
het Zeekanaal (Erkennisdossier E-094, Andries & Struyve, 2008). Binnen de contour van het
studiegebied is de totale oppervlakte ruim 17ha waarvan minder dan 1ha gelegen in de
Schellandpolder (Figuur 1-4) (situatie najaar 2009).
De percelen worden als alluviaal bos beheerd (nulbeheer).
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Figuur 1-4. Percelen in eigendom en beheer van Natuurpunt vzw (sept. 2008).

1.3.4.3 Beschermd landschap
Er is geen beschermd landschap gelegen in het studiegebied. De Notelaarsdreef als westelijke
grens van het studiegebied is een beschermd landschap.

1.3.4.4 Tradionele landschappen, Ankerplaatsen, Relictzones
•

•
•
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Het studiegebied valt grotendeels binnen het traditioneel landschap ‘Scheldevallei
stroomafwaarts Gent’. Hiertoe behoren de bedijkte Schelde en bijhorende vallei,
afgesneden meanders en rivierduinen. Het reliëf van de valleiranden is
structuurversterkend.
Het volledige plangebied behoort tot de relictzone ‘Scheldevallei van Dendermonde tot
Kruibeke’. Er zijn geen punt of lijn relicten aangeduid binnen het studiegebied.
Een groot deel van het plangebied binnen de grenzen van de ankerplaats ‘Polder en
kasteel van Hingene’. Informatie betreffende de landschapsbeschrijving werd ontleend
aan http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas/
De ankerplaats 'Polder en kasteel van Hingene' ligt in de alluviale vlakte van de Schelde,
op het grondgebied van de gemeente Bornem. De begrenzing wordt gevormd door de
Schelde in het noorden, de Nattendonkstraat in het oosten, de bewoning van Wintam,
Hingene en Bornem in het zuiden en de Rijksweg Temse-Breendonk in het westen. Het
is een redelijk gaaf bewaard polderlandschap dat langs de zuidrand wordt geflankeerd
door een waardevol kasteeldomein en langs de westrand aansluit op het 'Landschap van
de Oude Schelde'. De verbondenheid tussen de gesloten polder en het kasteeldomein
resulteert in een aaneensluitende 'groene ruimte' die vertrekt vanaf de Schelde en in
zuidwaartse richting letterlijk het centrum van Hingene binnendringt. Opvallende
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structurerende elementen in dit landschap zijn het complex van winter- en zomerdijken,
de wielen, de repelvormige percelering, alsook de hoefijzervormige dreven.
Wetenschappelijke waarde:
De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt bepaald door haar ligging in de
alluviale vlakte van de Schelde en deels langs de rand van de zandrug die deze vallei afbakent.
Als gevolg hiervan wordt het gebied gekarakteriseerd door verschillende milieugradiënten,
gaande van vochtige bodems op klei over matig vochtige bodems met zandleem tot droge
bodems op zand. De aanwezigheid van deze verschillende milieus geeft ontstaan aan een grote
diversiteit in de vegetatie met gemengd loofbos, wilgenstruweel, moerassige zones en
waterplassen. De variatie, uitgestrektheid en rust die eigen zijn aan het gebied, maken dit
landschap tot een waardevol habitat voor verschillende vogelsoorten. De door het gebied
verspreide plassen en grachten zorgen daarbij voor geschikt habitat voor amfibieën.
Historische waarde:
De perceelsstructuur en het dijken- en wegenpatroon van dit landschap komen vandaag nog
grotendeels overeen met wat we terugvinden op de kaart van Ferraris uit 1777 (Figuur 1-12).
Het domein d' Ursel werd reeds in 1120 vermeld als omwalde hoeve; mogelijk klimt het zelfs op
tot een omwalde schranshoeve uit de Frankische kolonisatietijd. Het huidige kasteel gaat terug
tot de periode 1756-1769, toen het oorspronkelijk 16de-17de eeuwse gebouw grondig werd
vernieuwd. De aanleg van het gehele domein, met een kasteelpark, parkbossen, dreven en
bijhorend jachtgebied zijn de getuigen van diverse tuinarchitectonische stijlen die dateren van
de 16de eeuw tot vandaag. 'De Casteleyn, eertijds een paardenstalling, werd opgetrokken in het
begin van de 19de eeuw. De Parochiekerk St.-Stefaan, een neogotische kruisbasiliek, werd op
het einde van de 19de eeuw opgetrokken, doch met integratie van delen van de oude kerk uit
1687.
Esthetische waarde:
De combinatie van het gaaf bewaarde kasteel met omgevend park, binnen een sterk gesloten
valleigebied vormt een visueel aantrekkelijk geheel. De structuur van een belangrijk gedeelte
van deze ankerplaats werd dan ook bepaald in functie van de beleving ervan. De aanwezigheid
van vele verschillende biotooptypen en gave, waardevolle bouwkundige elementen in het gebied
dragen wezenlijk bij tot de belevingswaarde.
Sociaal-culturele waarde:
Het gehucht Buitenland is bekend omwille van de vroegere handel in wissen en manden die hier
midden de 19de eeuw tot bloei werd gebracht.
Ruimtelijk_structurerende_waarde:
De verbondenheid tussen de gesloten polder en het kasteeldomein resulteert in een
aaneensluitende 'groene ruimte' die vertrekt vanaf de Schelde en in zuidwaartse richting
letterlijk het centrum van Hingene binnendringt. Opvallende structurerende elementen in dit
landschap zijn het complex van winter- en zomerdijken, de wielen, de repelvormige percelering,
alsook de hoefijzervormige dreven.
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Figuur 1-5. Vlaams Ecologisch netwerk.

Figuur 1-6. Contour van de ankerplaats ‘Scheldepolders en kasteel van Hingene’
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1.3.5 Abiotische beschrijving studiegebied
1.3.5.1 Geologie
De geologische gelaagdheid beïnvloedt in sterke mate de grondwaterhuishouding. De aquiferen aquitardsystemen van belang in ons studiegebied zijn (Figuur 1-7) (HCOVcodering uit Meyus
et al. 2000):
- Quartaire aquifersystemen (HCOV 0100)
0120 – Subeenheid duinen
0140 – Subeenheid alluviale deklaag
0150 – Subeenheid deklaag (zandig)
0160 – Subeenheid Pleistocene afzetting (Vlaamse vallei)
- Boomaquitardsysteem (HCOV 0300
- Oligoceenaquifersysteem (HCOV 0400)
0430 – Subeenheid Ruisbroek-Berg aquifer
0440 – Subeenheid Tongeren aquitard (klei)
0450 – Subeenheid Onder Oligoceen Aquifer
Met name de Quartaire lagen zullen de voornaamste impact hebben op de
grondwaterhuishouding. Deze aquifer staat in verbinding met het Oligoceenaquifer systeem net
ter hoogte van ons studiegebied. Deze afzettingen worden begrensd door de Tongeren aquitard.

Figuur 1-7. N-Z doorsnede doorheen geologische lagen op basis van de HCOV-kartering. Rode kader : ligging studiegebied.
(IMDC 2008; Databank Ondergrond Vlaanderen).

Het studiegebied is gekenmerkt door een toplaag van alluviale klei. Deze afzettingen – vaak op
veen – vertonen de typische rivierklei aspecten: zware compacte klei, donkergrijs, meestal
kalkloos, soms weinig kalkhoudend met zoetwatermolluscen. Dichterbij de Schelde is het veen
vaker weggeslagen en vinden we meer typische estuariene afzettingen : klei – zandige
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bijmenging, kalkrijker. Iets kalkrijker vaak door de eeuwenoude praktijk van bevloeiing met
kalkrijk slib.

1.3.5.2 Bodem
Het studiegebied wordt gekenmerkt door een overwegend kleiige bodem zonder profiel (Figuur
1-8; Figuur 1-9). Inmenging met het onderliggende substraat is ondiep (<75cm) en vaak
zandig of venig, soms lemig. Deze bodemkarakterisatie resulteert in een bonte mozaiëk aan
bodems die al dan niet rijk zijn aan organisch materiaal. De drainageklasse van de bodems is
‘slecht tot zeer slechte drainering’. In het oosten van het studiegebied is de dagzoomende
bodem eerder lemig met een ‘onvoldoende drainering’. Ten zuiden van het studiegebied situeert
zich een zandrug die van Mariekerke over Bornem en Hingene naar Eikevliet loopt. Deze zone
zal een voornaam infiltratiegebied zijn voor ons studiegebied. In het gebied zijn relatief veel
bodems antropogeen verstoord voornamelijk door ontvening. Vooral in de Schellandpolder zijn
de relicten hiervan nog steeds duidelijk zichtbaar door aanwezigheid van vele kleine plassen.
Deze karakterisatie obv de bodemkaart kan getoetst worden aan de gedocumenteerde
boorprofielen van de piëzometers geplaatst in het kader van onze studie. De profielen werden
door de terreinwerkers echter als zandbodem herkend, vaak kleiig. Een uitgesproken veenlaag
werd niet gedocumenteerd. HIPP018X-boring was het enige profiel met een uitgesproken
kleibodem. Deze peilbuis is overeenkomsitg wel gelegen in de zware klei zone weergegeven op
de bodemkaart.

Figuur 1-8. Vereenvoudigde bodemkaart met aanduiding van MWeAcontour.
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Figuur 1-9. Bodemkaart eenheden substraat en drainage gevisualiseerd. Met locatie van de piëzometers in het
studiegebied.

1.3.5.3 Reliëf
De hoogteligging van het studiegebied en de omgeving wordt weergegeven in Figuur 1-10. De
gemiddelde hoogteligging bedraagt 1.6 m TAW (mediaan 1.3 m TAW). In de Schellandpolder
bevindt zich een hoger gelegen opduiking (klei met lemige ondergrond) en de zuidoostelijke
zone tegen het Zeekanaal aan is ook hoger gelegen ten opzichte van de polder. De polder
bevindt zich in het alluvium van de Schelde, de zuidelijke zandiger rug gaat relatief bruusk over
in de polder – deze overgang vormt de zuidelijke grens van het studiegebied. De zuidelijke
cuesta is (in vergelijking met de cuesta op linkeroever) zeer geleidelijk en zwak hellend naar het
noorden.
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Figuur 1-10. Hoogteligging (m TAW). Met weergave van MWeAcontour.
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1.3.5.4 Historisch en huidig landgebruik
In functie van het ecologisch inrichtingsvoorstel is het interessant om de evolutie van het
bosbeeld na te gaan. In Figuur 1-11 wordt een klassificatie getoond van de bosleeftijd in het
studiegebied (De Keersmaeker et al., 2001). Hieruit blijkt dat slechts een klein gedeelte van het
studiegebied (mogelijk) permanent bebost is geweest sinds de Ferrariskaart (zie ook Figuur
1-12). Ten tijde van Ferraris was de polder immers grotendeels in gebruik als hooicomplex en
deels akkerland (Figuur 1-12). In de loop van de 19de en 20ste eeuw neemt de bebossing
gradueel toe in het studiegebied. Deze ‘bebossing’ werd vooral gedreven door het geleidelijk
aan verlaten van de wijmenteeltpercelen. Deze landbouwvorm werd immers actief toegepast op
heel wat percelen in Schelland- en Oudbroekpolder anno 1892-1903, anno 1970 is deze teelt
volledig verlaten en werd overgeschakelt op populierenteelt (Figuur 1-13, Vanallemeersch et al.,
2000). De meeste percelen zijn minstens al 85 jaar bebost.
De polder is de momenteel vooral als productiebos (populieren) en in beperkte mate als
hakhoutbos (elzen) in gebruik. De (bodem)verstoring is echter door de populierenteelt
gedurende de laatste 50-60 jaar een ernstig probleem. Er is in belangrijke mate een
nevengebruik als jachtgebied.

Figuur 1-11. Bosleeftijdskaart (De Keersmaeker et al., 2001)
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Figuur 1-12. Landgebruik tentijde van Ferraris (ca. 1775).

Figuur 1-13. Wijmenteelt anno 1892 in het studiegebied (data Vanallemeersch et al., 2000)
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1.3.5.5 Hydrografie - hydrologie
1.3.5.5.1 Hydrografie
De waterafvoer in het stroomgebied wordt bewerkstelligd door gravitaire afvoer tijdens laagtij
op de Schelde doorheen de Ruypenbroeksluis in de uiterste noordoostelijke hoek van de
Oudbroekpolder. In het studiegebied is een dens netwerk van zuid-noord en west-oost
georiënteerde waterlopen. Het betreft zowel grachten, niet geklasseerde waterlopen als
waterlopen van 3e categorie, die allen naar de noordoostelijke hoek van het gebied afwateren.
Het oppervlaktewater van het gebied ten zuiden van de Nattenhaasdonk, wordt via een 3-tal
waterlopen naar de Oudbroekpolder gevoerd. De Boveneikenbroekloop (ten noorden van de
Grote Molebeek of De Vliet) stroomt langs de oostelijke zijde van de MWeA-grens van de
Oudbroekpolder en mondt uit in de Bovenrijpenbroekloop die op haar beurt voorzien is van een
bufferbekken t.h.v. de zeesluis en gravitair uitmondt in de Schelde.
Het water van de Vliet wordt in de huidige toestand opgepompt en afgevoerd naar het
Zeekanaal. In het deelbekkenbeheerplan Scheldeschorren wordt echter voorgesteld om de Vliet
via de Boveneikenbroekloop in verbinding te stellen met de Schelde. Hierdoor zou een
vismigratieknelpunt opgelost kunnen worden.
Op de Lijsloot, de waterloop aan de zuidelijke zijde van de dienstweg langs de bestaande
Scheldedijk, zijn op verschillende plaatsen leidingen aangesloten, die komen vanuit de richting
van de Scheldedijk. Dit zijn drainageleidingen voor het dijklichaam waardoor Scheldekwel wordt
afgevoerd uit het dijklichaam.
Aan de oostelijke grens van het gebied bevindt zich een bufferbekken voor oppervlaktewater.
In de bestaande toestand is er een functionele verbinding tussen de waterlopen van de
Oudbroekpolder met deze van de Schellandpolder thv de Scheldekant (1 buis, 80(?)cm
diameter) en onder Eikendam door ter hoogte van de geklasseerde waterloop in de
Oudbroekpolder. Het oppervlaktewater van het gebied ten zuiden van Schellandpolder wordt via
de Beneden Outbraekloop afgevoerd. Volgens de Polder zou het grachtentracé van het
Provinciaal Domein moeten hersteld worden (incl. plaatsen van schotten, inschakeling van de
kasteelwallen als berging, …). Ter hoogte van de noordwestelijke hoek van het domein d’Ursel,
bevindt zich een waterkeringsmuur.
Het hydrografisch netwerk en de afwatering van de Oudbroekpolder, Schellandpolder en van de
bovenstroomse gebieden worden in meer detail beschreven en geanalyseerd in het deelrapport
m.b.t. de waterhuishouding (Deelopdracht 9 – randvoorwaarden).
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Figuur 1-14. Hydrografie studiegebied.

1.3.5.5.2 Grond- en oppervlaktewatermeetnet
Grondwaterdynamiek
In het kader van deelopdracht 17 werd in de deelgebieden een piëzometer- en
oppervlaktewater meetnet uitgezet (Figuur 1-15). Zie deelrapport “peilmetingen” THV Sigma
17/07/2008). De 15 piëzometers en 1 peilschaal werden gedurende een jaar (nov. 2006- okt.
2007) veertiendaags opgemeten. In beide deelgebieden werden 3 raaien loodrecht op de
Schelde en op de hoofdafwateringsgrachten uitgezet om de invloed ervan op het studiegebied te
leren kennen.
De grondwaterdynamiek wordt weergegeven in Figuur 1-16 en samengevat in Tabel 1-2. Beide
deelgebieden hebben een sterk vergelijkbaar grondwaterpeilverloop met een beperkte
amplitude 50 à 60 cm; de meest oostelijke zone Oudbroekpolder heeft een iets grotere
amplitude (+/- 80 cm) en grondwaterstanden die dieper wegzijgen dan het peil van de
drainagegrachten. Deze zone van de polder kent nauwelijks kweldruk en het bodemtype is hier
lemiger, gekenmerkt door een hogere drainageklasse. Er is irrigatie vanuit de Schelde (cf.
kwelvegetaties in ringgrachten, drainagebuizen in de dijk) en er is kwelinvloed vanuit de
zuidelijker gelegen zandrug. Deze laatste hydraulische druk weerspiegelt zich in het
systematisch stijghoogteverschil merkbaar in het koppel HIPP021X en HIPP121X nabij
Nattenhaasdonk. De berekende jaargemiddelde kwelflux (Figuur 1-18) bevestigt deze
observaties. De grondwaterstanden standen worden sterk geregeld door het fijne
drainagenetwerk in de polders. Dit is duidelijk merkbaar in Figuur 1-16 door de hoge correlatie
en vergelijkbare waterhoogte in de zomer tussen de peilschaal en de grondwaterstanden in de
polder.
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Tabel 1-2. Grondwaterdynamiek – samenvattende kenmerken voor piëzometers en peilschaal.
Min.
Max.
(mTAW) (mTAW)

HIPP007X
HIPP008X
HIPP009X
HIPP010X
HIPP011X
HIPP012X
HIPP013X
HIPP014X
HIPP015X
HIPP016X
HIPP017X
HIPP018X
HIPP019X
HIPP021X
HIPP121X
HIPS002X

0,64
0,73
0,71
1,17
0,66
0,17
0,70
0,71
0,59
0,63
0,61
0,19
0,30
0,62
0,68
0,62

Amplitude Gemiddelde Min (m - Max (m (m - onder
onder
onder
maaiveld) maaiveld) maaiveld)

1,36
1,23
1,23
1,82
1,11
1,14
1,32
1,36
1,13
1,09
1,01
1,08
1,08
1,17
1,23
1,06

0,72
0,50
0,52
0,65
0,45
0,97
0,62
0,65
0,54
0,46
0,40
0,89
0,78
0,55
0,55
0,44

-1,56
-0,59
-0,19
-0,56
-0,25
-0,50
-0,92
-0,62
-0,23
-0,26
-0,16
-0,96
-0,53
-0,12
-0,06

-1,82
-0,82
-0,49
-0,88
-0,46
-1,02
-1,17
-0,97
-0,54
-0,50
-0,38
-1,45
-0,92
-0,40
-0,34

-1,10
-0,32
0,03
-0,23
-0,01
-0,05
-0,55
-0,32
0,00
-0,04
0,02
-0,56
-0,14
0,15
0,21

Oppervlaktewaterdynamiek
Zoals hierboven reeds vermeld is, heeft het fijnmazig drainagestelsel in de polder een
belangrijke invloed op de grondwaterstand in het gebied. In 2012 werden de stuwpeilen ter
hoogte van de oostelijke uitwateringssluis (Ruypenbroeksluis) opgemeten. Deze peilen zullen
sterk de waterhuishouding van ons studiegebied bepalen.
Deze peilen worden bevestigd door de gemeten waterstanden in 2006-2007. Op basis van de
opgemeten waterpeilen HIPS002X, nabij het Groene Wiel concludeerden we toen dat de
waterstand in de zomer gemiddeld 0.75m TAW was en in de winter was deze gemiddeld 0.90m
TAW. Op basis hiervan is er vermoedelijk een sluisbeheer dat differentieert tussen winter/zomer
met een lager stuwpeil van 10 à 15 cm in de zomer. De laagste grondwaterstanden komen
overeen met de laagst opgemeten oppervlaktewaterpeilen. Hierdoor blijkt ook het steeds
drainerende karakter van het grachtenstelsel in deze polder.
Tabel 1-3. Gemeten waterstanden aan de Ruypenbroeksluis in 2012. Data Antea (2012)
Week

Peil
(cm TAW)

Week

Peil
(cm TAW)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

125
130
130
125
120
130
125
120
115
110
105
100
95
90
100
100
95
90
90
85
85
80
85
85
85
80

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

80
80
75
70
70
70
70
80
80
85
85
85
80
80
80
75
80
80

Grondwatermodellering
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In het kader van deelopdracht 17 werd onderbouwing gegeven aan de opmaak van het
inrichtingsplan door het opstellen van een regionaal stationair grondwatermodel. De
grondwaterhuishouding is immers een belangrijke sleutelfactor bij de optimalisatie van de
wetlands. De resultaten van de modellering worden in detail toegelicht in het eindrapport van de
modellering (IMDC, 2015).
De berekende jaargemiddelde grondwaterstand, gemiddelde kwelflux, in het studiegebied
worden gebiedsdekkend getoond voor de referentietoestand in
Figuur 1-17 . Vooral aan de Scheldekant is er een sterke kweldruk. In de polder is er matige
kwel voornamelijk in (en rond) de aanwezige grachten. IMDC modelleerde ook de gemiddelde
zomergrondwaterstand (april t.e.m. september) en de gemiddelde wintergrondwaterstand
(oktober t.e.m. maart). Deze waterstandsmodellering bleek niet bruikbaar voor de
vegetatiepotentieberekeningen met NICHE omdat hiervoor de gemiddeld laagste
grondwaterstand en hoogste grondwaterstand nodig is om betrouwbaardere vegetatiepotentie
berekeningen te doen. Deze laagste en hoogste grondwaterstanden worden berekend in 2.2.

Figuur 1-15. Peilschaal en piëzometernetwerk in het studiegebied
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Grondwaterpeilen onder maaiveld (m) Oudbroek en Schellandpolder
HIPP008X
0,4

HIPP009X

0,2

HIPP010X
HIPP011X

0

HIPP012X
HIPP013X

-0,2

HIPP014X

-0,4

HIPP015X
-0,6

HIPP016X

-0,8

HIPP017X
HIPP018X

-1

HIPP019X

-1,2

HIPP021X
HIPP121X

-1,4

8/10/2007

24/09/2007

10/09/2007

27/08/2007

13/08/2007

30/07/2007

2/07/2007

16/07/2007

4/06/2007

18/06/2007

7/05/2007

21/05/2007

9/04/2007

23/04/2007

26/03/2007

12/03/2007

26/02/2007

12/02/2007

29/01/2007

1/01/2007

15/01/2007

4/12/2006

18/12/2006

6/11/2006

20/11/2006

-1,6

Grondwaterpeilen m TAW Oudbroek en Schellandpolder

HIPP007X
HIPP008X

2,00

HIPP009X

1,80

HIPP010X

1,60

HIPP011X
HIPP012X

1,40

HIPP013X

1,20

HIPP014X

1,00

HIPP015X

0,80

HIPP016X
HIPP017X

0,60

HIPP018X

0,40

HIPP019X

0,20

HIPP021X
HIPP121X
8/10/2007

24/09/2007

10/09/2007

27/08/2007

13/08/2007

30/07/2007

2/07/2007

16/07/2007

4/06/2007

18/06/2007

7/05/2007

21/05/2007

23/04/2007

9/04/2007

26/03/2007

12/03/2007

26/02/2007

12/02/2007

29/01/2007

15/01/2007

1/01/2007

4/12/2006

18/12/2006

20/11/2006

6/11/2006

0,00

HIPS002X

Figuur 1-16. Dynamiek stijghoogten in piëzometers en dynamiek oppervlaktewaterpeil (in meter).
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Figuur 1-17. Modelleringsresultaten (IMDC 2008 – ruw basismodel) jaargemiddelde grondwaterdiepte referentietoestand.

Figuur 1-18. Berekende jaargemiddelde kwelflux referentietoestand.
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Grondwaterchemie
Een overzicht van de algemene kenmerken van de hydrochemische variabelen wordt in Tabel
1-4 weergegeven. Een bespreking van de kwaliteitsmetingen gebeurde ook in ‘Rapport
kwaliteitsmetingen’ THV Sigma in het kader van DO17 – Grond- en oppervlaktewateronderzoek
(26/06/2008).
De locaties werden half mei 2007 bemonsterd en kort daarna geanalyseerd.
Een clusteranalyse van de hydrochemische kenmerken (Hiërarchische clustering – S-PLUS) werd
uitgevoerd. Voor deze analyse werd conductiviteit uitgesloten omwille van de sterke correlatie
met andere variabelen. De clusteranalyse (Figuur 1-19) toont een opdeling in drie groepen.
Groep A en B betreft watertypes die sterk beïnvloed zijn door infiltratiewater vanuit de Schelde
en door oppervlaktewater. De grondwaterchemie doet vermoeden dat in periodes van
zomerdroogte de watertekorten in de polder worden aangevuld met Schelde water. Dit heeft
geen goede invloed op de grondwaterkwaliteit. Groep A bevat piëzometers dicht bij de
Zeeschelde gelegen met (zeer) hoge conductiviteit (>1800µs/cm). HIPP018X typeert zich
eerder als outlier in de analyse door de zeer hoge bicarbonaat, sulfaat en ammonium
concentratie en splits zich in de analyse als eerste af. In de clusteranalyse met het oppervlakte
staal clustert HIPS002X in subgroep B1. Deze kleine subgroep binnen groep B vormt
mengstalen tussen groep A en B2. Groep B2 bevat stalen verder van de Schelde af gelegen. De
chloride invloed vanuit de Schelde speelt hier duidelijk minder. De sulfaat- en
carbonaatconcentraties zijn echter hoog. In cluster C onderscheiden we de stalen die gelegen
zijn in de zuidelijke rand van het gebied buiten de invloedssfeer van de Schelde. We
onderscheiden hier de piëzometers in/nabij Schellandpolder die gekenmerkt worden door lagere
conductiviteit. Algemeen vinden we een neutraal tot zwak basisch grondwatertype in de polder.
De piëzometernest in Oudbroekpolder heeft een zwak zuur karakter met hogere conductiviteit
vooral beïvloed door de hoge concentraties aan calcium en sulfaat. Het watertype dat we hier
analyseerden (gedomineerd door SO42- en Ca2+) leunt sterk aan bij grondwater met korte
transportafstand en – tijden. Het uittredende water in deze zone is relatief oppervlakkig en
afkomstig van een nabijgelegen infiltratiegebied. Verhoogde sulfaat gehalten in de
zomerperiode zijn algemeen in broekbossen door het verzurende proces van de oxidatie van
ijzer en sulfiden. Verzuring lijkt niet op te treden (zie ook 2.3.1.1). Tegen de polderrand wordt
in een aantal piëzometers een verhoogde concentratie aan nitraat en ortho-fosfaat vastgesteld.
Dit kan wijzen op mogelijke contaminatie van het grondwater vanuit het interfluvium.
De hoge concentratie aan Ca2+ en HCO3- in een groot deel van de polder wijst mogelijk op een
invloed van grondwater met langere transportafstand en –tijd.
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Tabel 1-4. Overzicht van de hydrochemische karakteristieken.
HIPPS002

HIPP007

HIPP008

HIPP009

HIPP010

HIPP011X

HIPP012X

HIPP013X

HIPP014X

HIPP015X

HIPP016X

HIPP017X

HIPP018X

HIPP019X

HIPP121X

HIPP021X

Eenheid
Metalen
Calcium (Ca)

mg/L

140

280

180

120

58

220

230

140

57

92

190

120

400

130

160

150

IJzer (Fe)

mg/L

0.41

50

15

0.91

<0.050

59

21

11

15

0.27

0.24

5.1

19

20

42

6.7

Kalium (K)

mg/L

7.7

2.8

10

25

8.6

1.8

10

1.5

17

11

6.2

12

13

1

30

16

Magnesium (Mg)

mg/L

24

30

20

14

11

22

36

8.3

6.5

26

41

12

60

11

19

22

Natrium (Na)

mg/L

180

72

90

91

13

230

170

31

13

240

350

32

110

130

41

38

18.6

Fysisch-chemische analyses
Meettemperatuur (EC)

°C

Geleidingsvermogen

µS/cm

EC-temp. corr. factor (mathematisch)

18

18.8

19.4

18.5

19.4

18.1

19.2

19.9

16.7

18.4

22.4

18.5

21.1

20.7

19.6

1400

1500

1200

920

430

1900

2000

710

380

1500

2600

660

2600

1100

1100

920

1.169

1.147

1.131

1.155

1.131

1.166

1.137

1.119

1.205

1.158

1.058

1.155

1.089

1.098

1.126

1.152

Geleidingsvermogen 25°C

µS/cm

1700

1800

1300

1100

490

2200

2300

790

460

1700

2800

770

2900

1300

1200

1100

Geleidingsvermogen 25°C

mS/m

170

180

130

110

49

220

230

79

46

170

280

77

290

130

120

110

Meettemperatuur (pH)

°C

20

21

21

20

21

20

20

21

20

20

22

20

22

21

21

21

7.6

6.6

6.9

7.2

6.2

6.7

6.8

6.9

6.7

7.5

7.2

7.2

7

6.8

6.3

6.1

pH
Anorganische verbindingen & natte chemie
Ammonium (NH4-N)

mg N/L

2.6

5.1

2.1

0.13

0.063

11

16

0.6

0.18

1.6

1.3

9.4

65

0.57

1.2

0.6

Ammonium (NH4)

mg/L

3.3

6.5

2.7

0.17

0.081

14

20

0.78

0.23

2

1.6

12

84

0.73

1.5

0.77

Carbonaat (C03)

mg/L

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Bicarbonaat (HCO3)

mg/L

500

930

630

350

76

810

800

440

98

560

580

500

1300

350

140

54

Chloride

mg/L

320

150

150

79

34

430

390

15

26

290

627

21

220

190

64

65

Ortho-fosfaat (PO4)

mg/L

1.4

<0.030

<0.030

<0.030

<0.030

<0.030

<0.030

<0.030

<0.030

0.61

<0.030

3

<0.030

<0.030

<0.030

<0.030

Nitraat (NO3)

mg/L

<0.44

<0.44

0.89

2.6

7.6

<0.44

<0.44

1.2

<0.44

7.6

0.78

<0.44

0.5

<0.44

<0.44

10

Sulfaat opgelost (SO4)

mg/L

<5.0

130

<5.0

220

67

<5.0

<5.0

85

110

<5.0

<5.0

<5.0

480

140

470

410
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Figuur 1-19. Divisieve hiërarchische clustering – dendrogram van de piëzometers.
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HIPP007X
CondL 1800 µS/cm

HIPP008X
CondL 1300 µS/cm

HIPP009X
CondL 1100 µS/cm
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CO3
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CO3
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SO4
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SO4

Mg

SO4

Na+K

Cl

Na+K

Cl

Na+K

Cl
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11.0

0.0
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0.0
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CO3

Mg

SO4

Mg

SO4

Mg

SO4
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Na+K

Cl

Na+K
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11.0

0.0
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0.0
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0.0
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22.0
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SO4
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Na+K
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0.0

11.0
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CondL 1300 µS/cm

0.0
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CondL 1100 µS/cm
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CondL 1200 µS/cm
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0.0

Figuur 1-20. Siffdiagrammen op basis van de hydrochemische kenmerken van de verschillende piëzometers.
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1.3.5.5.3 Kwaliteit oppervlaktewater
Er bevindt zich slechts 1 (recent) meetpunt van de VMM in het studiegebied (VMM – code
489800) op de Bovenrijpenbroekloop nabij het Groene Wiel. Dit is het enige meetpunt met een
BBI (Belgisch Biotische Index) bepaling. Deze was in 2005 goed (score 7). De basiskwaliteit
wordt echter niet gehaald aangezien de BBI-Vlarem II-norm > 7 is.
Op de Zeeschelde bevindt zich ter hoogte van de Oudbroekpolder een meetpunt (VMM-code
162300). De gemeente Bornem heeft ook een gemeentelijk meetnet (Mees, 2012) dat de VMMdata kan aanvullen met vier relevante meetpunten voor deze studie (O.02, E.04, O.01 en O.16).
E.04 – meetpunt in park D’Ursel – goede tot matige kwaliteit
O.02 – meetpunt Schellandloop – Overstort. Het is onduidelijk van waar hier wordt overgestort.
De waterkwaliteit is matig tot slecht (meetpunt is gelegen in studiegebied thv Schellandse
Broekweg). Er is een trend in afnemende kwaliteit – waterloop is sterk beschaduwd – sterke
seizoenale schommelingen in kwaliteit (beter in winter, slechter zomer). Bv. (zie rapportage
Mees, 2012: slechte toestand voor zuurstof, ammonium, fosfaat en COD).
O.01 – Ruipenbroekloop – fluctuerend tussen matig en goede waterkwaliteit (overstort bestaat
mogelijk niet meer?)
O.16 – Gracht kanaal – Laetstraat – fluctuerend tussen matig en goede waterkwaliteit
(verontreiniging door problemen met overpomping rioleringswater eikevliet; overstort
Laetstraat)

Figuur 1-21. Waterkwaliteitsmeetnet gemeente Bornem (uit Mees, 2012)
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Fysico-chemische parameters
Langere tijdsreeksen zijn niet beschikbaar. Beide VMM meetpunten voldoen in 2007 niet aan de
basiskwaliteitsnorm (Vlarem II-norm). De chemische waterkwaliteit van de
Bovenrijpenbroekloop is relatief goed.
In Tabel 1-4 staat een overzicht van de hydrochemische kenmerken van het oppervlakte water
nabij Groene Wiel (HIPS002X). Het water wordt gekenmerkt door een hoge conductiviteit met
verhoogde bicarbonaat, natrium en chloride gehalten. Bovendien is er een hoge belasting van
het oppervlaktewater met de nutriënten ammonium en orthofosfaat.
Tabel 1-5. Gemiddelde chemische waterkwaliteitsparameters in 2007. VMM-data (http://www.vmm.be/geoview/).
Waterloop

Bovenrijpenbroekloop

VMM_code

Parameter

489800 Cl-

Eenheid

Chloride
Geleidbaarheid
(20°C)

NH4+

Ammonium

0.69 mgN/L

NO2-

Nitriet

0.03 mgN/L

NO3-

Nitraat
Zuurstof,
opgeloste
Zuurstofverzadig
ing

1.21 mgN/L

O2 verz

146 mg/L
929.67 µS/cm

5.14 mg/L
44.07 %

oPO4

Orthofosfaat

0.03 mgP/L

pH

pH

7.33 -

T

Temperatuur

8.03 °C

BI

29/06/2005
Zilver, totaal

3.01 µg/L

Arseen, totaal

8.67 µg/L

162300 Ag t
As t
Bt

7

119.42 µg/L

BZV5

Boor, totaal
Biochemisch
zuurstofverbruik
na 5d.

Cd t

Cadmium, totaal

0.77 µg/L

Cl-

Chloride

Cr t

Chroom, totaal

8.15 µg/L

Cu t

Koper, totaal

9.74 µg/L

CZV
EC 20

Chemisch
zuurstofverbruik
Geleidbaarheid
(20°C)

2.7 mgO2/L

166.98 mg/L

28.95 mgO2/L
947.92 µS/cm

Fe t

Ijzer, totaal

KjN

Kjeldahlstikstof

NH4+

Ammonium

Ni t

Nikkel, totaal

4.95 µg/L

NO2-

Nitriet

0.11 mgN/L

NO3-

5.47 mg/L

O2 verz

Nitraat
Zuurstof,
opgeloste
Zuurstofverzadig
ing

51.7 %

oPO4

Orthofosfaat

0.16 mgP/L

Pt

Fosfor, totaal

O2

2698.77 µg/L
2.24 mgN/L
0.38 mgN/L

5.25 mgN/L

0.54 mgP/L

Pb t

Lood, totaal

pH

pH

T

Temperatuur

13.65 °C

Zn t

Zink, totaal
Zwevende
stoffen

82.61 mg/L

ZS
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Gem

EC 20

O2

Zeeschelde

Parameter
omschrijving

10.25 µg/L
7.53 62.4 µg/L
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1.3.6 Biotische beschrijving van het studiegebied
1.3.6.1 Habitats
Ruim 70 % van het studiegebied is
reeds biologisch zeer waardevol gebied
(BWK versie 2.2; Vriens et al., 2011).
16% is gekenmerkt als een complex
van biologisch waardevol en biologisch
waardevol gebied. Een klein
percentage, voornamelijk in het oosten
van het gebied wordt door de
biologsche waarderingskaart geduid als
biologisch minder waardevol (Figuur
1-22). De waardevolle habitats zijn
natte populierbossen vaak met een
ondergroei van nitrofiel alluviaal bos,
vochtige ruigte en eutroof water
Figuur 1-22. BWKversie 2.1 (BWK versie 2.2 is identiek voor dit
(lh/vn/mr/ae). Er is bijzonder weinig
gebied). Biologische waardering van het studiegebied. Habitatcodes
detail in de BWK-kartering voor dit
zie Tabel 1-6
projectgebied (vandaar ook dat werd
besloten een gedetailleerde kartering uit te voeren 1.3.6.2). Bijna het volledige studiegebied
wordt als Natura 2000 habitat gekarteerd door een omzetting vanuit de BWK-kaart (Figuur
1-23).
Er is een groot waterlichaam in het gebied (naast talrijke kleine veenputjes of recenter
gegraven vijvertjes in het gebied) – het Groene Wiel – Oudbroekpolder gekarakteriseerd als
eutrofe plas met slibrijke bodem. Het Groene Wiel is een zeer diep wiel (11 meter) reeds
aanwezig op de kaart van Sanderus (1642); het zou ontstaan zijn bij een dijkdoorbraak in de
16de eeuw. De ondiepere gedeelten hebben een drijvende watervegetatie met veel Gele plomp.
Tabel 1-6. Verklaring BWKcodering eerste eenheid.
Code
aer
aev
Bl
Bs
Bu
hfchp
hp+
hr
hu
k(mr)
kbs
kd
kq
ku
kub
kz
lh
lhi
mr
n
se
sf
sz
ua
ui
un
ur
uv
vn

Verklaring
Recente eutrofe plas
Eutrofe plas met slibrijke bodem
Akker op lemige grond
Akker op zandige grond
akker op kleiige bodem
Natte moerasspirearuigte met Moesdistel
Soortenarm permanent cultuurgrasland
Soortenarm permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden
Verruigd grasland
Mesofiel hooiland (Arrhenatherion)
Berm/perceelsrand met riet
Bomenrij met wilg
Dijk
Boomkwekerij, bloemkwekerij of serre
Ruigte
Ruigte met struikopslag
opgehoogd terrein
Populierenaanplant op vochtige grond
Populierenaanplant op vochtige grond met ruderale ondergroei
Rietland
Loofhoutaanplant
Kapvlakte
Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem
Opslag van allerlei aard (vaak op sterk gestoorde gronden)
Halfopen of open bebouwing met beplanting
Industriële bebouwing
Open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing
Bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve
Terrein met recreatieinfrastructuur (b.v. chalets, sportvelden)
Nitrofiel alluviaal elzenbos (Macrophorbio-Alnetum)

Ecosysteemvisie Oudbroekpolder en Schellandpolder

41

Figuur 1-23. Natura 2000 habitat momenteel voorkomend in Hingense polder door omzetting van BWKcodes.

1.3.6.2 Flora
Literatuur en databankgegevens
De bestaande floragegevens werden geïnventariseerd door het opvragen van de soortgegevens
uit de Floradatbank (INBO - http://flora.instnat.be) IFLB kilometer hokken C4.54.23 en
C4.54.14. In totaal bevat de databank 187 verschillende waargenomen plantensoorten.
In Tabel 1-7 worden de soorten getoond die een Rodelijststatus hebben (Van Landuyt et al.,
2006). Opvallend in deze lijst is het grote aandeel van soorten die gebonden zijn aan water (de
vele turfputjes en grachten in het gebied). Gewone brunel, Penningkruid en Zompvergeet-mijnietje zijn soorten die ‘Achteruitgaand’ zijn en voorkomen in het studiegebied.
Slanke zegge (Carex strigosa) is gebonden aan kwelsituaties (vaak bronbos) met kalkhoudend
water. Driedelige waterranonkel (Ranunculus tripartitus) groeit in tijdelijke poelen, venoevers
en tijdelijk overstroomde gronden in de winter die zomers droogvallen of natte modderige
plaatsen op veengronden. De soort is eerder kalkmijdend en verkiest voedselarme situaties
(Van Landuyt et al., 2006). De waarneming in de Floradatabank is twijfelachtig gezien de
abiotische behoefte van de soort en meerbepaald door de waarnemingsdatum van de soort in
juni (1998) met aanzienlijke bedekking. Driedelige waterranonkel is immers een typische
voorjaarssoort die vaak tegen mei alweer verdwenen is.
In de floradatabank zitten drie soorten fonteinkruiden. Plat fonteinkruid (Potamogeton
compressus) is met verdwijning bedreigd. De soort kan verward worden met Spits fonteinkruid.
Plat fonteinkruid is gebonden aan matig voedselrijk tot voedselrijk, stilstaand water. De bodem
is vooral een zandig of venig substraat. Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) groeit in
helder stilstaand, matig voedselrijk, meestal kalkrijk, hard water, bicarbonaatrijk. Tenger
fonteinkruid (Potamogeton pusillus) een niet bedreigde fonteinkruidsoort eveneens van hardere
(polder)watertypes is eveneens waargenomen in het studiegebied.
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Fijn hoornblad (Ceratophyllum submersum) heeft specifiekere eisen aan zijn groeiplaats dan het
algemene Grof hoornblad. Fijn hoornblad verkiest typisch polderwater (zeer ionenrijk, zeer
hard, carbonaatrijk, alkalisch).
Tabel 1-7. Hogere planten – databank gegevens -waargenomen in het studiegebied met Rodelijststatus.
Nederlandse naam

Rode-Lijstcategorie Vlaanderen

Kikkerbeet

Kwetsbaar

Glanzig fonteinkruid

Bedreigd

Plat fonteinkruid

Met verdwijning bedreigd

Fijn hoornblad

Zeldzaam (zeldzaam)

Driedelige waterranonkel
Slanke zegge

Zeldzaam (zeer zeldzaam)
Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Veldwerk
In de zomer van 2012 (juli-augustus) werd in het studiegebied een vegetatiekartering
uitgevoerd. Deze vegetatiekartering had als doelstelling het bepalen van de lokale staat van
instandhouding van de aanwezige bossen. In eerste instantie kunnen de goed ontwikkelde
bospercelen fungeren als validatie voor de potentiebepaling met NICHE-Vlaanderen. In tweede
instantie is het een ondersteuning bij het maken van concrete inrichtingsplannen en leveren de
inventarisaties een indicatie voor de huidige kwaliteit.
Elk perceel ten westen van de Nattenhaasdonkstraat werd bezocht en beoordeeld op
habitatwaardigheid. Het criterium om te bepalen of een perceel in aanmerking kwam voor het
bepalen van de lokale staat van instandhouding (LSVI) berustte op de aanwezigheid van Zwarte
els en/of wilgen als kensoort. Indien een minimale kroonsluiting van 50% bekomen werd met
deze soorten werd een soortopname gemaakt (op niveau van perceel met Londo schaal). Van
deze percelen werd tevens een Biohab opname gemaakt. Alle gegevens werden op het veld
ingevoerd in een YUMA veldcomputer (Access databank).
De gehanteerde criteria voor de LSVI zijn opgenomen in bijlage en zijn herwerkte tabellen van
T’Jollyn et al., 2009).
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Tabel 1-8. Lijst met veldnotitie genomen voor het bepalen van de LSVI in de Oudbroek- en Schellandpolder tijdens het
veldwerk zomer 2012 (LSVI Tabellen in opmaak Oosterlinck, P. INBO). Voorbeeld Mesotroof elzenbroekbos, het
focusdoeltype in het studiegebied

Habitattype 91E0_meso: Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
subtype Mesotroof elzenbroek
Habitatstructuur
%
oppervlakteaandeel
aandeel van bestand dat bekeken is
vertikale structuur
boomlaag (> 8m)
bedekking
struiklaag
kruidlaag (incl. moslaag)
horizontale structuur (1 van de 3 categorieen)
Ongelijkjarig en individueel gemengd (leeftijd
√
en soort)
Groepsgewijze menging met gelijkjarige
groepen van 0,3-1 ha
Homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha
of groter
horizontale structuur
Open plek (tijdelijk boomvrij)
%
(voor elke klasse percentage
Vroege stadia (gem. hoogte < 2m)
bedekking weergeven)
Jonge boompjes
Jong hout (diameter tussen 7 en 14cm)
Hout (diam 14-49cm)
Dik hout (diam 50-79cm)
Zeer dik hout (diam >=80cm)
aandeel dood hout: volume dood hout ten opzichte van
exacte schatting
%
totaal volume hout
hoeveelheid dik dood hout per perceel
aanwezig dood hout
Verstoring
invasieve exoten

Verruiging
ruderalisering

aantal exemplaren dik staand en liggend dood
hout (minimumdoormeter 40cm)
diameterverdeling >, = of < dan die van de
levende bomen
(onderstreep aanwezige storingsindicatoren)
totale bedekking van Japanse duizendknoop,
rimpelroos, reuzenbalsemien, schijnaardbei,
bonte gele dovenetel, douglaspluimspirea,
Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,
robinia en naaldhout
Totale bedekking van brede stekelvaren,
smalle stekelvaren en gewone braam
Totale bedekking van gewone vlier, grote
brandnetel en kleefkruid

Sleutelsoorten
totaal aandeel sleutelsoorten in de

boomlaag
kruidlaag
hoeveel sleutelsoorten in de boomlaag bedekken minstens 10%
hoeveel sleutelsoorten in de boomlaag nemen minstens 10% in van grondvlak
sleutelsoort boomlaag
sleutelsoort boomlaag
Es
spork
geoorde wilg
wilde lijsterbes
grauwe wilg
zachte berk
Kruipwilg
zwarte bes
ruwe berk
zwarte els
sleutelsoort kruidlaag
sleutelsoort kruidlaag
Bitterzoet
moerasspirea
blauw glidkruid
moerasvaren
Dotterbloem
moerasviooltje
gele lis
moeraswalstro
grote wederik
pinksterbloem
Hennegras
pluimzegge
hoge cyperzegge
slangenwortel
ijle zegge
wolfspoot
overige soorten
overige soorten
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aantal
>, = of <

%

%
%
%
aantal
%
Londo

In totaal werden 97 percelen bezocht en werd van er van 58 percelen een soortopname en een
habitatopname gemaakt voor het bepalen van de LSVI.
37,4 ha (50 percelen) van het studiegebied werd als habitat herkend (Figuur 1-24).

Figuur 1-24.Habitatwaardige percelen of structuren in Oudbroek- en Schellandpolder – resultaten veldwerk INBO

In totaal werden 142 soorten genoteerd in de bossen. Tien soorten zijn opgenomen in de rode
lijst Vlaanderen (Tabel 1-9) (Van Landuyt et al., 2006). Slechts twee soorten zijn
gemeenschappelijk tussen de eerdere karteringsdata (databank, zie boven) en de huidige
kartering, namelijk Kikkerbeet en Fijn hoornblad. Géén van de drie fonteinkruiden werd
teruggevonden. Echter wel een andere soort : stomp fonteinkruid. Het gebied herbergt ook een
grote populatie Groot blaasjeskruid.
Tabel 1-9. Hogere planten – kartering soorten - met Rodelijststatus

Rodelijst Flora – Veldkartering 2012
NederlandseNaam
Gewone brunel
Kantig hertshooi
Penningkruid
Kikkerbeet
Blaaszegge
Gevleugeld
helmkruid
Gevlekte dovenetel
Groot blaasjeskruid
Stomp fonteinkruid
Fijn hoornblad

WetenschappelijkeNaam
Prunella vulgaris L.
Hypericum dubium Leers
Lysimachia nummularia L.
Hydrocharis morsus-ranae L.
Carex vesicaria L.
Scrophularia umbrosa Dum.
Lamium maculatum L.
Utricularia vulgaris L.
Potamogeton obtusifolius Mert. et
Koch
Ceratophyllum submersum L.

Rode-Lijstcategorie
Vlaanderen
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Kwetsbaar
Zeldzaam (vrij zeldzaam)
Zeldzaam (vrij zeldzaam)
Zeldzaam (zeer zeldzaam)
Zeldzaam (zeer zeldzaam)
Zeldzaam (zeer zeldzaam)
Zeldzaam (zeldzaam)
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In het studiegebied (obv veldbezoek – geselecteerde soorten) komt verspreid Blauw glidkruid,
Bosbies, Bosveldkers, Boszegge, Echte valeriaan, Elzenzegge, Engelwortel, Gevleugeld
hertshooi, Ijle zegge, Middelste waterranonkel, Moeraszegge, Moerasspirea, Moesdistel
Oeverzegge, Riet, Scherpe zegge (minder dan Moeraszegge) en Waterviolier voor.
Opvallend in de lijst van (zeldzamere) plantensoorten is het feit dat de soorten gebonden zijn
aan hard water, vaak kalk en ionenrijk. Bovendien moet de waterkwaliteit goed zijn en het
water helder. Deze abiotische omstandigheden ontstaan in het studiegebied door een relatief
kalkrijke kwel in combinatie met de infiltratie-invloed van het ionenrijk (brakke) Scheldewater.
Op basis van het vochtkengetal (Ellenberg) kan men een idee krijgen over het aandeel
freatofyten (grondwaterafhankelijke plantensoorten). Ruim 30% van de gekarteerde
plantensoorten is een obligate freatofyt (nat + vochtig), 7 % van de soorten worden
geklasseerd als hydrofyt (waterplant).
In Figuur 1-25 en Figuur 1-26 wordt het aantal indicatorsoorten weergegeven die
geïnventariseerd werden in de habitatwaardige percelen

Figuur 1-25. Aantal indicatorsoorten voor mesotroof
elzenbroekbos geïnventariseerd in de habitatwaardige
percelen.

Figuur 1-26. Aantal indicatorsoorten voor ruigte
elzenbroekbos geïnventariseerd in de habitatwaardige
percelen.

In Figuur 1-27 en Figuur 1-28 wordt de verspreiding van een aantal indicatorsoorten getoond.

Figuur 1-27. Voorkomen Elzenzegge
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Figuur 1-28. Voorkomen IJle zegge
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Figuur 1-29. Aspect van elzenbroekbos

Figuur 1-30. Aspect van elzenbroekbos

Figuur 1-31. Waterviolier in bloei.

Figuur 1-32. Bloeiwijze van Elzenzegge een
kwaliteitsindicatorsoort van mesotroof elzenbroekbos

Ecosysteemvisie Oudbroekpolder en Schellandpolder

47

Figuur 1-33. Kikkerbeet en Groot blaasjeskruid in bloei
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Figuur 1-34.Algemeen bosaspect in het studiegebied:
wegkwijnende populieren
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1.3.6.3 Vissen
1998
Op het Groene Wiel werden 18 vissoorten aangetroffen in 1998: Paling, Brasem, Kolblei, Giebel,
Karper, Kroeskarper, Vetje, Winde, Blankvoorn, Rietvoorn, Zeelt, Snoek, Pos, Zonnebaars,
Baars, Snoekbaars en twee beschermde vissoorten nl. Bittervoorn en de Kleine modderkruiper.
In het totaal werden met de verschillende bevissingstechnieken 1303 exemplaren gevangen met
een totale biomassa van 71.6 kg (Van Thuyne et al., 2002). Hoewel de visgegevens reeds van
1998 zijn, kan verwacht worden dat dit visbestand zich niet drastisch wijzigde gezien de relatief
geïsoleerde ligging.
Blankvoorn werd, met zijn aantalspercentage van 32.2 %, het meest gevangen, gevolgd door
Baars (aantalspercentage van 18.7%) en Paling (aantalspercentage van 17.3 %). Paling maakt
met zijn gewichtspercentage van niet minder dan 48 %, het grootste deel van de totale biomasa
uit. De totaal gevangen gewichtsverhouding roofvis/prooivis bedraagt ongeveer 1/2.5, wat een
hoge verhouding is (als roofvis worden hier Snoek en Snoekbaars beschouwd, als prooivissen
worden de overige soorten buiten Paling, Giebel, Kroeskarper en Karper beschouwd). Van Vetje,
Winde en Snoekbaars werden slechts één exemplaar aangetroffen; van Giebel, Kroeskarper en
Karper werden slechts twee exemplaren gevangen.
Het voorkomen van jonge individuen van de meest gevangen vissoorten wijzen op een
natuurlijke recrutering van deze soorten op het Groene Wiel.
We kunnen stellen dat het Groene Wiel een belangrijke natuurwaarde heeft als viswater en dat
het heel wat soorten herbergt waaronder de beschermde soorten Bittervoorn en de zeldzame
soort Kleine modderkruiper.
Tabel 1-10. Overzichtstabel van de totale vangsten met per vissoort: de aantallen (N), de
aantalspercentages (N%), de gemiddelde lengten (G.L., in cm) met minima en maxima, de
gemiddelde gewichten (G.G., in g) met minima en maxima, de totale gewichten (T.G.in g) en de
gewichtspercentages (G%) (Van Thuyne et al., 2002).
Soort

N

N%

G.L. (min-max)

G.G. (min-max)

T.G.

G%

Paling
Brasem
Kolblei
Giebel
kroeskarper
Karper
Vetje
Winde
bittervoorn
blankvoorn
rietvoorn
Zeelt
kl. modderkruiper
Snoek
Pos
zonnebaars
Baars
snoekbaars

226
45
114
2
2
2
1
1
23
420
63
6
15
31
33
74
244
1

17.3
3,5
8,7
0,2
0.2
0.2
0.1
0.1
1.8
32.2
4.8
0.5
1.2
2.4
2.5
5.7
18.7
0.1

40.7 (10.4-79.3)
14.5 (4.6-54)
12.7 (4.5-27.0)
32.9 (30.8-35.0)
24.0 (7.9-40.0)
36.0 (32.0-64.0)
6.1
42.0
4.8 (3.6-6.0)
8.9 (3.1-18.0)
10.1 (3.6-17.5)
15.8 (4.1-34.2)
8.2 (6.5-10.5)
31.8 (2.2-87.0)
10.2 (7.4-12.0)
8.1 (3.3-16.8)
11.5 (1.1-17.2)
65.5

151.9 (1.6-1139)
141.7 (1.1-2120)
28.5 (0.7-229.7)
754.5 (530-979)
733.1 (10.2-1456)
730.5 (16.0-3600)
1
614.0
1.4 (0.5-2.6)
11.3 (0.3-77.0)
20.4 (0.5-218.0)
166.8 (0.7-715)
3.6 (1.8-6.5)
226.5 (0.7-4200)
13.4 (5.6-21.7)
19.8 (0.4-103.2)
19.3 (1.8-58.3)
2800

34337.7
6377.9
3251.8
1509
1466.2
1461
1
614.0
31.4
3791.3
1284.3
1000.8
53.4
7023
443.7
1462.9
4701.9
2800

48.0
8.9
4.5
2.1
2.0
2.0
<0.1
0.9
<0.1
5.3
1.8
1.4
0.1
9.8
0.6
2.0
6.6
3.9

2013
In 2013 (24 & 25 juni) werd door het INBO een afvissing uitgevoerd (Van Thuyne et al in pub.).
Omdat het al sinds 1998 geleden was dat de aanwezigheid van de Kleine modderkruiper
bevestigd werd in het gebied was het uitkijken naar deze soort. De afvissing gebeurde ook in
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het kader van het vaststellen van de T0 situatie in het Groene Wiel en in de Oudbroekpolder
ihkv de Sigma-monitoring.
De korte samenvatting van de resultaten wordt hieronder gegeven. In Figuur 1-35 worden de
vislocaties getoond. Met de fuiken werd niets gevangen, ze stonden in het midden van het wiel
omdat er een viswedstrijd ging doorgaan op tijdstip van viscampagne. Op een diepte van circa
10m werd niks gevangen.
In de staart van het wiel/oevers wiel werden electrisch 13 soorten gevangen: baars,
blankvoorn, paling, pos, karper, snoek, rietvoorn, zonnebaars, brasem, zeelt, kolblei, kleine
modderkruiper en bittervoorn. De modderkruiper werd in het wiel en in de staart gevangen. De
staart wordt door gekarakteriseerd als een echte paai-kweek-opgroei vijver voor het groene
Wiel, er werd ook kleine snoek, kleine zeelt, paling enz…gevangen. In twee omliggende
grachten werd de kleine modderkruiper niet gevangen. In beek 2 waren wel enorm veel
dikkopjes in aanwezig, maar ook wel een juveniele snoek en zeelt. Toch bestond de visstand er
vooral uit kleine stekelbaarzen. De rechtstreekse toevoerbeek (beek 1) naar groen Wiel had
duidelijk een slechtere waterkwaliteit (en minder vis) dan het eerste deel van de beek (bv. 13.8
mg/l O2 versus slechts 1.8 mg/l) (slechts 1 uur tijdsverschil tussen metingen). De oorzaak van
dit veschil is onduidelijk? Een uitgebreide rapportage van deze afvissing is in opmaak (Van
Thuyne et al.)

Figuur 1-35. Vislocaties in 2013 (Van Thuyne pers. Comm.).

1.3.6.4 Zoogdieren
Specifiek voor het studiegebied zijn geen data voorhanden. Van de vleermuizen komen met
zekerheid enkel dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis voor in het
gebied (Econnection, 2012). Konijn is de laatste jaren zo goed als uit het gebied verdwenen.
Tijdens het terreinbezoek kon worden vastgesteld dat een grote groep reeën in het studiegebied
huist. Sinds de laatste tien jaar is deze soort in het gebied sterk toegenomen. De voorbije 3 à 4
jaar werden jaarlijks een 20 à 25-tal reeën geschoten (Bosbeheerplan – Talboom, Van den
Maegdenbergh et al., 2012). Het studiegebied is zeker een potentieel leefgebied voor de
boommarter. De soort werd echter nog niet vastgesteld.
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1.3.6.5 Avifauna
Broedvogels
Een historisch overzicht van het voorkomen en de verspreiding van vogels in Klein-Brabant is te
vinden in Coeckelbergh et al. (2003). Deze studie vermeldt voor het studiegebied ijsvogel,
nachtegaal, wielewaal, kleine bonte specht, wintertaling en slobeend als bijzondere broedvogels.
In het voorjaar van 2013 werd door ANB-INBO een broedvogelmonitoring uitgevoerd als
startmonitoring voor de opvolging van de veranderingen in Sigmagebieden. Voor de methodiek
en de lijst van aandachtssoorten wordt verwezen naar Mertens & Hessel (2013 in prep.). Alle
waarnemingen van de aandachtsoorten werden genoteerd op kaart voor de Notelaar, Oudbroeken Schellandpolder. De aandachtsoorten omvatten alle soorten met
instandhoudingsdoelstellingen voor Schelde-estuarium, alle soorten van de bijlage 1 van de
vogelrichtlijn, alle rode lijstsoorten, alle soorten die opgevolgd worden in het Bijzondere
Broedvogelproject en een aantal andere minder algemene soorten met specifieke
habitatbehoefte.
De broedvogelkartering toont dat heel wat interessante broedvogels van bossen en struwelen
territoria bezetten in de cluster. Matkop, boomklever, kleine bonte specht, fluiter, wielewaal,
havik, wespendief, boomvalk en buizerd behoren tot deze groep. De grachten en waterpartijen
in het studiegebied huisvesten een relatief groot aantal broedkoppels van krakeend, ook de
kuifeend komt met zes broedparen voor. Ook werden twee territoria van ijsvogel genoteerd. De
riet- en moerasvogels zijn vooral gecluserd in de Notelaar met als uitsmijter een
broedterritorium van snor in 2013. Op de kapvlakten komen vooral de bosrietzangers tot
broeden. In de Oudbroekpolder huisvesten zich in de oostelijke landbouwzones nog een koppel
kievit en verschillende broedterritoria van bergeenden.
Er bevindt zich een kleine reigerkolonie in een jongmoerasbosje tegen het Zeekanaal aan in het
uiterste oosten van het Studiegebied (ES9164). In 2013 werden 8 nesten blauwe reiger geteld.

1.3.6.6 Herpetofauna
Er zijn geen gegevens beschikbaar in de reptielen- en amfibiëndatabank INBO, juli 2008.
Terreinbezoek (voorjaar juni 2008): groene en bruine kikker.
In de meest oostelijke zone werd roodwangschildpad – een exoot waargenomen (2/09/2013 –
waarneming J. Ledeganck).
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Tabel 1-11. Broedvogelterritoria 2013 in de verschillende deelgebieden van de cluster. Sommige soorten werden
waargenomen maar voldeden niet aan de broedvogelcriteria – deze soorten krijgen score ‘0’. Geen cijfer betekent dat de
soort niet werd gekarteerd in het deelgebied.

Soort

Oudbroekpolder Schellandpolder

Notelaar

Cluster
Totaal
9
3
8
8
0
0
1
24
1
10
2
1
3
1
0
1
0
2
1
8
30
4
23
6
8
1
0
1
1
1
0
1
2
0
0

#territoria

#territoria

#territoria

Bergeend

8

0

1

Blauwborst

1

Blauwe Reiger

8

Boomklever

6

2

Boomleeuwerik

0

0

Boompieper

2

0

Boomvalk

1

0

Bosrietzanger

16

7

Buizerd

1

0

Canadese Gans

8

2

Cetti's Zanger

0

Dodaars

1

Fitis

3

Fluiter

1

Fuut

0

Havik

0

1

Houtsnip

0

0

IJsvogel

1

1

Kievit

1

Kleine Bonte Specht

4

4

Kleine Karekiet

16

3

11

Koekoek

3

1

0

Krakeend

13

10

0

Kuifeend

5

1

Matkop

4

4

Nijlgans

1

0

Roodborsttapuit

2

0

0

Rietgors

0

Slobeend

1

1

Snor

1

Sperwer

0

Wespendief

1

Wielewaal

1

Wintertaling

0

Zomertaling

0
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1.3.6.7 Invertebraten
Libellen
In Tabel 1-12 wordt een overzicht gegeven van de waargenomen libellen in het studiegebied
sinds 2000 (UTM1_ES8762; 9064; 9063; 8863, 8963).
Opvallend is de hoge soortenrijkdom van het studiegebied. In 1996 werd aan het Groene Wiel
een populatie ontdekt van Bruine korenbout. Sindsdien wordt deze soort hier jaarlijks
waargenomen (ook juni ’08 terreinverkenning). Ook in Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, Walenhoek
te Niel en Fort van Walem komt deze soort voor. Waarschijnlijk gaat het hier over 1
metapopulatie (er is uitwisseling van individuen tussen de gebieden). Deze populatie is samen
met de Noordoost-Limburgse de belangrijkste van België. Voor 1950 was de soort vrij algemeen
in de Scheldevallei (De Knijf et al. 2006). Bruine korenbout verkiest in de Scheldevallei
afgesneden meanders, wielen, kreken en kleiputten. Opvallend is dat er vaak ook vis op de
plassen aanwezig is in combinatie met goed ontwikkelde oevervegetatie (riet). Vroege
glazenmaker, een soort die met uitsterven bedreigd is werd ook waargenomen aan het Groen
wiel (1 ex.). Ook de vuurjuffer werd in 2013 waargenomen in het studiegebied (K. Hessel
meded.).
Andere zeldzamere soorten voor de regio zijn de Smaragdlibel en Viervlek. Alles bij elkaar een
pallet aan soorten die wijzen op de potenties van de polder voor invertebraten die aan water
gebonden zijn.
Tabel 1-12. Waargenomen libellensoorten in het studiegebied sinds 2000 (bron: databank van de Libellenvereniging
Vlaanderen-Gomphus).
Soort
Azuurwaterjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Breedscheenjuffer
Bruine glazenmaker
Bruine korenbout
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Grote keizerlibel
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kanaaljuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Metaalglanslibel
Paardenbijter
Plasrombout
Platbuik
Smaragdlibel
Viervlek
Vroege glazenmaker
Vuurlibel
Watersnuffel

Coenagrion puella
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Platycnemis pennipes
Aeshna grandis
Libellula fulva
Sympetrum striolatum
Orthetrum cancellatum
Lestes sponsa
Anax imperator
Anax imperator
Erythromma najas
Lestes viridis
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Somatochlora metallica
Aeshna mixta
Gomphus pulchellus
Libellula depressa
Cordulia aenea
Libellula quadrimaculata
Aeshna isoceles
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum

Rode lijst categorie
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Met uitsterven bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Vlinders
Een opvallende waarneming (03/08/2013 – J. Reyniers) in het studiegebied was er van de
iepenpage (Satyrium w-album). Deze soort zal in het ecologisch inrichtingsadvies een
aandachtssoort zijn.
Andere
Van de andere diergroepen waarvoor doelstellingen geformuleerd in de IHD-Z werden tot nu toe
geen waarnemingen gedaan in het studiegebied. Potentievol is het echter bv. wel voor de
Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana).
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2 Potentieverkenning
2.1 Inleiding
Om een ecosysteemvisie op te stellen is het noodzakelijk om na te gaan welke potenties in een
gebied aanwezig zijn. De potentieverkenning kan terugvallen op de resultaten van een regionaal
grondwatermodel (IMDC in prep. 1.3.5.5). Bijkomend werden hydrologische en hydrochemische
gegegevens verzameld die de visieontwikkeling moeten ondersteunen.

2.2 Methode – Input gegevens huidige situatie
De verkenning van de natuurpotenties in Oudbroek en Schellandpolder werden uitgevoerd met
NICHE-Vlaanderen. NICHE-Vlaanderen is een hydro-ecologisch model voor vallei-ecosystemen
in Vlaanderen en gebaseerd op het Nederlandse model NICHE (Nature Impact Assessment of
Changes in Hydro-Ecological Systems), van Kiwa Water Research, Nederland.
NICHE-Vlaanderen kan ingezet worden om de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op
grondwater¬afhankelijke vegetaties te evalueren. Het model is gebaseerd op een aantal voor de
vegetatie bepalende standplaatsfactoren: bodemtype, hydrologie, voedselrijkdom en zuurgraad.
Op grond van de berekende abiotische kenmerken (pH en trofie) van de standplaats bepaalt
NICHE of bepaalde vegetatietypes zich al dan niet kunnen ontwikkelen. Door Callebaut et al.
(2007) werden een aantal aanpassingen doorgevoerd in het oorspronkelijke NICHE-model zodat
het model ook in Vlaanderen inzetbaar is.
Tabel 2-1: Input rasters gebruikt voor de berekening van NICHE model

Type input
hydrologisch

Variabele
GHG*

Commentaar
gemiddelde hoogste grondwaterstand
in cm onder maaiveld
gemiddelde laagste grondwaterstand in
cm onder maaiveld
gemiddelde voorjaar grondwaterstand
in cm onder maaiveld
kwelzones (uitgedrukt in mm/dag met
positieve
waarde
als
infiltratie,
negatieve waarden duiden op kwel)

GLG*
GVG*
Kwel

ecologisch

Overstroming*

geen, frequent, incidenteel

Atmosferische depositie
Bemesting*
Bodem

nutriënten in kg N/ha/jr
nutriënten in kg N/ha/jr
Belgische bodemkaart omgezet naar
ecologische NICHE bodemeenheden

Beheer*

informatie over beheer (geen beheer,
intensief/extensief beheer, begrazing)
mineraalrijkdom van grondwater (adhv
conductiviteit (µS/cm)

Mineraalrijkdom

Effect op
Vegetatie
Vegetatie,
zuurtegraad
Trofie
Zuurtegraad

Zuurtegraad, trofie,
vegetatie
Trofie
Trofie
Zuurtegraad, trofie,
vegetatie
Zuurtegraad, trofie,
vegetatie
Zuurtegraad

Regenwaterlens
Zuurtegraad
*: dit zijn de variabelen die kunnen verschillen tussen de scenario’s. De overige variabelen zijn constant
tussen de scenario’s.
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Bodemkaart
Zie Figuur 2-1. In NICHE-Vlaanderen wordt een ‘ecologische bodemkaart’ gebruikt. De
gehanteerde kaart is een omgezette bodemkaart van Vlaanderen naar een Vlaamse NICHEbodemkaart via een bodemvertaalsleutel. NICHE kan geen berekeningen doen voor de percelen
die op de bodemkaart gekarakteriseerd zijn als antropogeen verstoorde grond – bebouwing of
open water (code 100000). Dit gaat concreet over de zone nabij de dijk, de verstoorde bodem
van en nabij het Groene Wiel en een verstoorde zone nabij de uitwateringssluis. In totaal bijna
17ha waarvoor NICHE geen vegetatieberekening kan uitvoeren.
grondwaterstanden
methode:
Als input voor NICHE worden 3 verschillende gebiedsdekkende grondwaterrasters opgemaakt
(de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)).
Deze variabelen worden als volgt gedefinieerd (Van de Sluis en De Gruijter, 1985):
GHG – gemiddelde van de hoogste grondwaterstand: gemiddelde van de 3 hoogste
grondwaterstanden (HG3) per hydrologisch jaar en dit over een periode van teminste 5 jaar bij
kleine variatie tussen de HG3 en LG3 en over 8 jaar bij grote variatie.
GLG – gemiddelde van de laagste grondwaterstand: gemiddelde van de 3 laagste
grondwaterstanden (LG3) per hydrologisch jaar. Dit over een periode van teminste 5 jaar bij
kleine variatie tussen de HG3 en LG3 en over 8 jaar bij grote variatie.
GVG – gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand: gemiddelde van de drie waarden rond 1 april
(VG3) per hydrologisch jaar en dit over tenminste 5 jaar.
GG – gemiddelde grondwaterstand: gemiddelde van het gemiddelde van één hydrologisch jaar.
Dit over een periode van teminste 5 jaar.
Een hydrologisch jaar loopt van 1 april tot 31 maart. Gezien onze meetreeks slecht 1 jaar
bestrijkt kan niet voldaan worden aan de aanbeveling om minimum 5 jaar te monitoren. De
GXG’s zijn dus benaderingen.
De gemeten grondwaterstanden als cm onder het maaiveld, werden berekend uit het de
jaargemiddelde grondwaterstand van het stationaire grondwatermodel (1.3.5.5.2). Een
vergelijkende analyse van de berekende gemiddelde zomer- en wintersituatie met de effectief
gemeten stijghoogten GLG3 en GHG3 (Watina) toonde grote verschillen. Deze (extreem)
laagste en hoogste grondwatertafel in een gebied behoren tot de voornaamste variabelen in het
bepalen van de vegetatiepotenties. De berekende gemiddelde zomer- en wintertoestand uit het
stationaire model vertoont zeer weinig seizoenaal verschil (ook al door de extreem droge maand
april en een natte maand juli). Hierdoor bleek het noodzakelijk om de laagste grondwatertafel
en de hoogte grondwatertafel te berekenen uit de jaargemiddelde modellering.
De GLG en GHG werd benaderd op basis van de grondwatermetingen in Watina (TAW-waarden)
en hun onderlinge relatie met de GG-gemodelleerd (TAW-waarde). De jaargemiddelde
grondwatertafel werd herberekend op basis van de gevonden relatie. Het verband tussen GG
enerzijds en GLG en GHG anderzijds werd onderzocht met statistische software (S-Plus). De
meest eenvoudige benadering, een lineaire regressie van GLG/GHG op GG vertoonde een
relatief goede correlatie gezien het beperkt aantal meetpunten. De opgestelde
regressiemodellen werden:
GLG = 0.9995*GG - 0.2897
en
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GHG= 1.0778*GG + 0.0836
in mTAW (zie Figuur 2-2, Figuur 2-3). In beide gevallen was de P<0.005.
De grondwaterstand onder het maaiveld werd bepaald door het DHM-stationairgrondwatermodel
te verminderen met de berekende GHG3/GLG3/GVG waarden.
GHG
Het resultaat van de gebiedsdekkende grondwaterkaart is te zien in Figuur 2-4. In de winter is
er een beperkte oppervlakte overstroomd gedurende enkele weken. De natste zone situeert zich
in de Oudbroekpolder. Er bevindt zich een drogere opduiking in de Schellandpolder en ook de
oostelijke zone van het studiegebied kent overwegend maximale stijghoogtes lager dan 30cm
onder het maaiveld. De GHGgrondwatertafel wordt berekend op 1.08m TAW.
GLG
Er is een relatief groot verschil tussen de gemodelleerde gemiddelde zomersituatie) en de
berekende gemiddeld laagste grondwatertafel in het studiegebied (Figuur 2-5). De
GLGgrondwatertafel wordt berekend op ongeveer 0.6m TAW. Uit de berekening volgt dat in het
gebied slechts beperkte zones aanwezig zijn waar het grondwaterniveau niet dieper wegzakt
dan 30cm. In een relatief grote zone in het oosten van het studiegebied zakt het laagste
grondwaterpeil dieper dan 70cm onder het maaiveld. In 1.3.5.5.2 hebben we aangetoond dat
het oppervlakte waterpeil hiermee sterk gecorreleerd is. De grondwatertafel in de opduikingen
volgt het niveau van de grondwatertafel in de lager gelegen polder.
Extrapolatie GVG
Er zijn onvoldoende GVG gegevens beschikbaar. De GVG kan berekend worden uit de GHG en
de GLG via de volgende formule (Locher & De Bakker, 1990):
GVG = 5.4 + 0.83*GHG + 0.19*GLG (in cm)
Kwelkaart
Hiervoor werd de berekende jaargemiddelde kwelflux gebruikt uit het stationaire
grondwatermodel (Figuur 1-18). De kwelflux wordt uitgedrukt in mm/dag en negatieve waarden
staan voor plaatsen met uittredend grondwater.De kwelflux-indeling in NICHE-Vlaanderen is:
Sterke kwel <-1
Kwel tussen -1 en -0.1
Geen kwel > -0.1
Overstromingen
•
Overstromingen met Scheldewater komen momenteel niet voor. Daarom werd een
nulgrid voor het effect van overstromingen op trofie en een nulgrid voor het effect op de
zuurtegraad van de standplaats ingevoerd. Er werd geen effect verwacht op vegetatie:
nulgrid voor overstroming_vegetatie.
Atmosferische depositieraster
•
Deze informatie werd ontleend aan Mira-T-2005 rapport. Het studiegebied valt in een
regio met gemiddeld 35 kg-N neerslag/ha/jaar.
Mest raster
•
Bij de potentiebepaling onder huidige omstandigheden werd een natuurpotentie
inschatting gemaakt voor de gunstige situatie dat het gebied volledig uit
landbouwgebruik zou komen. Een nulraster werd ingevoerd.
56

Ecosysteemvisie Oudbroekpolder en Schellandpolder

Beheerkaart
•
Een nulgrid werd ingevoerd. Potenties voor vegetatietypes werden berekend ongeacht
hun optimale beheervorm.
Mineraalrijkdom
•
Dit wordt uitgedrukt door de elektrische conductiviteit (µS/cm). Niche onderscheidt twee
klassen, waarbij de grens ingesteld is bij een conductiviteit van 500µS/cm. Zones met
basenrijk grondwater krijgen een waarde 501 of groter, zones met basenarm
grondwater krijgen een waarde kleiner dan 500. In het studiegebied werd de
conductiviteit opgemeten in het kader vna Deelopdracht 17 (zie 1.3.5.5.2). Gebaseerd
op deze meetresultaten werd een uniform raster ingevoerd met conductiviteit
>501µm/cm.
Regenlens raster
•
Er vormen zich gedurende het vegetatieseizoen geen regenlenzen in het studiegebied.
Er is relatief efficiënte drainage. Een nulraster werd ingevoerd.
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Scatterplot GG_Model_IMDC versus GLG3_w atina (mTAW)
GLG = 0.9995*GG - 0.2897
R = 0.92
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Figuur 2-1. Niche bodemkaart. OM = organisch materiaal

Figuur 2-2. Statistisch verband tussen GG en GLG voor 13
meetpunten in het studiegebied (3 outliers weggelaten)

Scatterplot GG_Model_IMDC versus GHG3_w atina (mTAW)
GHG = 1.0778*GG + 0.0836
R = 0.85
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Figuur 2-3. Statistisch verband tussen GG en GHG voor 16
meetpunten in het studiegebied

Figuur 2-4. Berekende gemiddeld hoogste grondwatertafel
(GHG3) met aftopping berekende hoogste grondwaterstand
op 5cm boven maaiveld

Figuur 2-5. berekende gemiddeld laagste grondwatertafel
(GLG)

Figuur 2-6. Berekende Gemiddelde
voorjaarsgrondwatertafel (GVG)
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2.2.1 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. De scenario’s
worden geëvalueerd tenopzichte van het gestelde streefbeeld.
Het doel van de scenario-evaluatie is inzicht verkrijgen in de potenties wanneer de condities
(vrnl. hydrologische) van het gebeid gewijzigd worden. De voorgestelde ingrepen resulteren
voornamelijk in gewijzigde waterpeilen (grond-en oppervlaktewater) of het al dan niet toelaten
van overstromingen.
In onderstaande rapport worden twee scenario’s toegelicht: een scenario dat de actuele
potenties bespreekt en een scenario dat rekent met de geoptimaliseerde hydrologische
condities.
Scenario 0: actuele potenties : dit scenario evalueert de actuele potenties (actuele GXG’s
modellen) los van het huidige landgebruik en (bos)beheer.
Het scenario toont de potenties voor elk vegetatietype onder een ideaal beheer en zonder
invloed van bemesting op de percelen. De hydrologische condities zijn de actuele
omstandigheden.
Scenario 1: vernattingsscenario: dit scenario evalueert de potenties berekent na het
instellen van geoptimaliseerde waterpeilen in functie van de doelstelling in het studiegebied
(alluviaal elzenbroekbos). We streven in dit scenario naar de optimale uitgangssituatie voor
mesotroof elzenbroekbos (zie 2.4.1). Het scenario toont de potenties voor elk vegetatietype
onder een ideaal beheer en zonder invloed van bemesting.

2.2.1.1 Vegetatieberekening
De standplaatscondities (invoer/berekend) worden afgetoetst aan de zgn. Niche tabel. Deze
tabel bevat voor de verschillende vegetatietypes (29 mogelijke vegetatietypes1) de intervallen
van de standplaatsvariabelen die werden waargenomen in een netwerk van referentiepunten in
Vlaanderen (Callebaut et al., 2007). De tabel is slechts minimaal aangevuld met expertkennis.
Daardoor worden wellicht niet alle combinaties van standplaatsvariabelen door de NICHE
databank gedekt. Het is mogelijk dat een bepaalde combinatie van bodem, zuurgraad, trofie
etc. niet in de tabel beschikbaar is. Dit kan betekenen dat het vegetatietype zich bij deze
standplaatscondities niet kan ontwikkelen. Dit kan ook betekenen dat de beschreven situatie
vooralsnog in Vlaanderen niet waargenomen en bemeten is.
Het gevolg hiervan is dat de voorspellingen van NICHE-Vlaanderen aan de hand van
beschikbare informatie in de Niche-tabel in een tweede stap door de ecoloog moet geëvalueerd,
geïnterpreteerd en afgetoetst worden aan de andere beschikbare informatie en kennis over
vegetatietypes.
Specifiek voor deze studie werd de niche-tabel aangevuld met gegevens afkomstig van het
vegetatieonderzoek lopende in KBR (Vandevoorde et al. in prep.). In deze elzenbroekbossen zijn
er langer lopende hydrologische metingen voorhanden. De toegevoegde tabelregels stelden ons
in staat om potentieberekeningen te doen voor eutroof en mesotroof elzenbroekbos op alluviale
kleigrond rijk aan organisch materiaal (NICHE code 30.000) volgens de hydrologische condities
opgemeten in KBR (zie 9.1).

Het is belangrijk om op te merken dat NICHE-Vlaanderen de kansen aangeeft voor goed
ontwikkelde vegetatietypes. De berekening sluit niet uit dat het vegetatietype zich ook op
1

In deze studie leggen we de klemtoon op de bospotentie. Niet alle berekende vegetatietypes worden besproken.
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andere plaatsen ontwikkelt, maar het vegetatietype zal dan op de één of andere manier
verstoord of marginaal zijn.
Totale berekening
Niche_Vlaanderen is in staat om een vegetatiepotentie te berekenen voor bijna 95% van de
oppervlakte. Behalve voor de verstoorde gronden kan NICHE-Vlaanderen ook geen
vegetatiepotenties berekenen voor de meest droge zandopduiking in Schellandpolder en voor de
zone tegen het Zeekanaal aan gelegen.
De berekende vegetatietypes en oppervlaktes worden weergegeven in Tabel 2-2. De
beschrijving van de berekende vegetatietypes is te vinden in bijlage op p.114.

Figuur 2-7. vegetatiepotentie berekening huidige condities Scenario 0. Paars= minstens 1 vegetatietype werd berekend;
grijs = bodemtype waarvoor berekening niet mogelijk was (verstoord/antropogeen); doorzichtig = geen
vegetatieberekening door NICHE-Vlaanderen.

Berekende vegetatietypes voor de verschillende scenario’s
Tabel 2-2: Berekende vegetatietypes NICHE-Vlaanderen voor de verschillende scenario’s.

TYPE

CODE

VEGETATIETYPE

SCEN 0 (HA)

SCEN 1 (HA)

Bos

V1

Berkenbroekbos

V2

Mesotroof elzenbroekbos

- geen
berekening
16.8

- geen
berekening
19.7*

V3

Ruigte elzenbroekbos

83.3

88.7

V4

Vogelkers essenbos

83.9

48.1

V5

Haagbeuken verbond

8.5

4.1

Ruigte

V6

Berken-eikenbos

0.7

0.4

V7

Verbond Scherpe zegge

107.4

108

V8

Moerasspirea verbond

108.9

58.6

V12

Grote zeggevegetatie met riet

40.9

90.3

V29

Aquatisch riet

0.9

5.1

*dit is de berekende oppervlakte; de interpretatie van de data (2.4.2.2) laat eerder een potentie
verwachting van 35ha mesotroof elzenbroekbos vermoeden na realisatie van scenario 1. Dit is de
kernzone aangeduid in Figuur 3-10.

In de bespreking van de vegetatiepotenties wordt de nadruk gelegd op de bospotenties en de
mogelijke ruigte die kan ontwikkelen in de ondergroei of open ruimte van het bos.
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2.3 Potentiekaart huidige situatie – Scenario 0
Tabel 2-1 geeft de input rasters die worden gebruikt voor het berekenen van de potenties weer.

2.3.1 Resultaten
2.3.1.1 Abiotische berekeningen
Op basis van de ingevoerde gegevens worden twee bijkomende standplaatsvariabelen berekend
per rastercel: zuurgraad (pH) en voedselrijkdom (trofie).
Voor de zuurgraad worden drie klassen onderscheiden (zuur, zwak zuur en basisch). De
voornaamste standplaatsfactoren tot het bepalen van de zuurgraad zijn de GLG en het
bodemtype echter ook overstroming, kwel, mineraalrijkdom en eventuele regenwaterlenzen
worden in rekening gebracht.
De pH van het studiegebied gaat van zuur (droogste zones, lichtere bodems) over zwak zuur tot
basisch (natste zones, zwaarste bodems) (Figuur 2-8). Eén van de belangrijkste factoren die
deze klassificatie sturen is dat bij hoge waterstanden de standplaats beïnvloed wordt door de
kenmerken van het grondwater. Bij lage grondwaterstanden in het gebied kan regenwater
infiltreren en wordt de standplaats zuurder.
De voedselrijkdom wordt onderverdeeld in 5 klassen van oligotroof over mesotroof, mesoeutroof, eutroof tot hyper-eutroof. De berekening van de trofiegraagd is voornamelijk
gebaseerd op GVG en bodemtype, echter ook beheer en atmosferische stikstofdepositie worden
in rekening gebracht.
De trofiegraad van het grootste gedeelte van het studiegebied wordt mesotroof tot mesoeutroof berekend. De droogste zone en enkele zones met zwaardere kleibodem tegen de
Schelde aan worden eutroof berekend.

Figuur 2-8. Berekening zuurgraad Scenario 0 (huidige
situatie). Met overlay (grijs) van de zones waarvoor een
berekening niet mogelijk is (verstoorde bodem)

Figuur 2-9. Berekening voedselrijkdom (trofie) Scenario 0
(huidige situatie). Met overlay (grijs) van de zones
waarvoor een berekening niet mogelijk is (verstoorde
bodem)

Vallidatie zuurgraad
De berekende zuurgraad kan getoetst worden aan de hand van gemeten bodem pH waarden. In
Figuur 2-10 worden de berekende zuurtegraad en de gemeten data vergeleken met elkaar. De
vergelijking toont dat er een relatief goede overeenkomst is tussen de meting en berekening.
De vergelijking toont dat NICHE in het studiegebied te veel oppervlakte als zuur berekende en
doorgaans iets te veel oppervlakte als basisch. Op basis van de gemeten waarden is het gebied
zwak zuur tot basisch (Figuur 2-11).
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Figuur 2-10. Gemeten bodem pH_H2O (bollen) versus de
berekende waarde voor de actuele situatie. Data metingen
(INBO, S. Lettens unpubl.).

Figuur 2-11. Gebiedsdekkende pH kaart – geinterpoleerde
metingen (data metingen, INBO, S. Lettens unpubl.).

Vallidatie trofiegraad
Er zijn geen metingen voorhanden van plantbeschikbare fosfaatgehalten. Een mogelijk (ruwe)
vallidatie kan gebeuren op basis van de gemeten paramters door het INBO ihkv metingen van
grondparameters in GOG gebieden (S.Lettens, pers. comm.).
In de studie van Blokland & Kleijberg (1997) wordt een ruwe indeling gemaakt voor de
trofiegraad van bodems op basis van verhoudingen tussen totale koolstof (C), stikstof (N) en
fosfor (P). Op basis van metingen uitgevoerd door het INBO in het studiegebied kan deze
berekening gemaakt worden voor alle punten getoond in Figuur 2-10.
Volgende klassegrenzen werden bestudeerd op basis van bodemmeting:
•
ratio C/N
De berekende verhouding van alle punten situeert zich tussen de 10 en 20 (gemiddeld 14). Een
C/N < 20 klasseert het meetpunt als eutroof. Op basis van de C/N ratio is het volledige gebied
eutroof.
•
Ratio C/P
De berekende verhouding van alle punten situeert zich tussen 260 en 24 (gemiddelde 92).Een
ratio C/P < 300 klasseert het meetpunt als eutroof. De laagste ratio’s kunnen zelfs als
hypertroof geklasseerd worden. Op basis van C/P ratio wordt het volledige gebied als eutroof
beschouwd.
Callebaut et al. (2007) geven reeds aan dat op basis van deze benadering de meerderheid van
locaties in de eutrofe klasse worden geklasseerd. De methode is dus eerder indicatief. In een
aantal gevallen werd vastgesteld dat dit zeer onwaarschijnlijk was, gezien de vegetatietypes die
er voorkomen. Ook in ons studiegebied wijzen de huidige vegetatietypes op sommige locaties
op eerder mesotroof-eutrofe omstandigheden (oa. mesotroof elzenbroekbos). Hiervoor zijn
mogelijke verklaringen:
De verhoudingen van de bodemparameters geeft de totale waardeverhouding en houdt geen
rekening met plantbeschikbare nutriënten. Bovendien zijn bodemparameters relatief variabel in
de tijd waardoor onzekerheid is over de representativiteit van de genomen stalen.
De berekende trofiegraad van het gebied door NICHE is lager dan voorspelt met de verhouding
Blokland & Kleijberg (1997). NICHE baseert de trofiebepaling per bodemtype op een relatie
tussen N-mineralisatie en voorjaarsgrondwaterstand (en additioneel met bemesting en
atmosferische depostie bepaald voor een gebied/scenario). Hierbij is er een toename in
trofiebepaling naarmate de voorjaarsgrondwaterstand dieper wegzakt.
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2.3.1.2 Vegetatieberekening Scenario 0 – Actuele situatie
De berekende vegetatiepotentie is samengevat in Tabel 2-2.
Bos
Mesotroof elzenbroekbos (Figuur 2-12). De berekende potentie voor mesotroof
elzenbroekbos in de actuele situatie is bijna 17 ha.
Eutroof elzenbroekbos (Figuur 2-12). De berekende potentie voor eutroof elzenbroekbos in
de actuele situatie is 83 ha.
Validatie van de berekende vegetatiepotentie is mogelijk door het vergelijken met de
uitgevoerde habitatkartering in de zomer van 2012 (zie 1.3.6.2). In Figuur 2-12 is een overlay
gemaakt van de berekende potentie met de gekarteerde elzenbroekbossen. Deze vergelijking
toont dat er een goede overeenkomst is tussen de berekende potentievolle zones en de actuele
situatie. Bovendien zijn niet alle percelen in de actuele situatie onverstoord, sommige percelen
zijn beheerd of recent gekapt. Hier is in de actuele situatie uiteraard geen broekbos aanwezig.
In Figuur 2-13 stemt het aantal gevonden indicatorsoorten goed overeen met de berekende
potentievolle zones voor mesotroof elzenbroekbos. In zones met diepere laagste
grondwaterstanden en hogere pH berekening is er vooral potentie berekend voor het Eutroof
(Ruigte) elzenbroekbos.
Algemeen is de overeenstemming groot waardoor gesteld wordt dat de grondwaterrasters (en
andere inputrasters) van de actuele situatie bruikbaar zijn als uitgangsmateriaal voor het
optimaliseren van de situatie voor elzenbroekbossen (zie 2.4.1).
Vogelkers-essenbos (Figuur 2-14). De berekende potentie voor vogelkers-essenbos stemt
grotendeels overeen met het eutroof elzenbroekbos. De potentieberekeningen tonen dat in
huidige situatie een groot deel van de polder als potentieel geschikt berekend wordt voor het
habitattype 91E0. Het Haagbeuken verbond (Figuur 2-14) wordt op de iets drogere
zandleembodems berekend.
Ruigten
Scherpe zeggevegetatie (Figuur 2-15) en Moerasspirea-verbond (Figuur 2-16) behoren tot
de vegetatietypes met de hoogst berekende potentiële oppervlakte in het studiegebied (Tabel
2-2). Scherpe zegge (Carex acuta) werd in het gebied niet gekarteerd (Moeraszegge was de
dominante grote zeggesoort). Kensoorten van de vegetatietypes komen echter frequent voor
bv. Moerasspirea (zelden hoge bedekking), Gele lis en Moeraswalstro.
Grote zeggevegetatie (Figuur 2-17). Moeraszegge komt veelvuldig voor in het studiegebied.
Echter drie percelen gekarteerd als RBB-Car (Grote zeggevegetatie) komen niet goed uit de
potentiebepaling (Figuur 2-17). Het meest zuidelijke kadasterperceel gekarakteriseerd als grote
zeggevegetatie is op het terrein slechts in de meest zuidelijke zone grote zeggevegetatie. Dit
stemt overeen met de potentieberekening. De RBB-Car ontwikkelen zich in het studiegebied
vooral op open vaak ontboste percelen.
Aquatisch rietvegetatie (Figuur 2-18) zeer beperkte potentie berekening. In de actuele
situatie geen potenties.
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Figuur 2-12. Berekende potentie voor Mesotroof en Ruigte elzenbroekbos Scenario 0 – actuele toestand met situering van
het gekarteerde 91E0 habitat.

Figuur 2-13. Aantal gevonden indicatorsoorten versus berekende potentie aan mesotroof elzenbroekbos.
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Figuur 2-14. Berekende potentie voor Vogelkers-essenbos, Haagbeukenverbond en Berken-eikenbos.

Figuur 2-15. Berekende potentie voor verbond van Scherpe zegge.
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Figuur 2-16. Berekende potentie voor verbond van Moerasspirea.

Figuur 2-17. Berekende potentie voor Grote zeggevegetaties met riet.
66

Ecosysteemvisie Oudbroekpolder en Schellandpolder

Figuur 2-18. Berekende potentie voor aquatisch riet.

2.3.2 Besluit potentieverkenning huidige situatie
De potentieberekeningen door NICHE-Vlaanderen worden door veldgegevens gevallideerd. Dit
toont aan dat de huidige inputgegevens relatief goed de huidige abiotische omstandigheden
weergeven. De huidige (grondwater)grids lijken hierdoor een goede uitgangsbasis voor het
simuleren van hydrologische optimalisaties.
Door de brede omschrijvingvan het Natura 2000 habitattype 91E0 toont de potentieberekening
dat een aanzienlijke oppervlakte van het gebied bij huidige abiotische condities geschikt is voor
het ontwikkelen van alluviaal bos. Hierbij is beperkte potentie voor Mesotroof elzenbroekbos en
meer potentie voor de bostypes die een iets grotere grondwateramplitude en laagste
grondwaterstand kunnen verdragen: Ruigte elzenbroekbos en Vogelkers-essenbos.
De huidige meest waardevolle, soortenrijke bossen zijn gekenmerkt als Mesotroof
elzenbroekbos. In de optimalisatie van de abiotiek van het studiegebied zal dit natste
(zeldzamere) broekbostype dienen als doeltype waarvoor we de hydrologie trachten te
optimaliseren (2.4.1).
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2.4 Potentiekaart vernattingsscenario – Scenario 1
2.4.1 Optimaliseren van huidige toestand voor mesotroof elzenbroekbos
Op basis van de basisinformatie opgenomen in de NICHE-tabellen om de potentieberekening uit
te voeren kunnen we achterhalen dat de huidige grondwaterstanden (en amplitude van de
grondwatertafel op jaarbasis) niet optimaal zijn. Dit wordt bevestigd door De Becker et al.
(2004) die voerden een literatuursurvey uit en inventariseerden in Vlaanderen de
standplaatscondities voor het habitattype. We focussen ons voor deze studie vooral op de
standplaatscondities van de nattere types (vooral Mesotroof maar ook op Ruigte elzenbroekbos
en Vogelkers- Essenbos) (Tabel 2-3, Figuur 2-19,Figuur 2-20).
Tabel 2-3. Abiotiek – Mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae- Alnetum) – op basis van literatuuroverzicht (naar De
Becker et al., 2004).
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Figuur 2-19. Box-plot van maximale waterstand in
verschillende bostypes in Vlaanderen. De Becker et
al. (2004) (ve: vogelkersessenbos; meb: mesotroof
elzenbroekbos; bb: berkenbroekbos; eeb: ruigte
elzenbroekbos; bron: bronbos

Figuur 2-21. Hoogste grondwaterstand boven maaiveld in
de huidige situatie.

Figuur 2-23. Grondwateramplitude huidige situatie.
Lichtgroen: amplitude > 45cm = ongeschikt (suboptimale
zone) voor mesotroof elzenbroekbos. Donkergroen:
geschikte grondwateramplitude < 45cm.

Figuur 2-20. Box plot van gemiddeld laagste
grondwaterstand voor verschillende bostypes in
Vlaanderen (De Becker et al., 2004) (afkortingen zie
Figuur 2-19).

Figuur 2-22. Laagste grondwaterstand – zone met in de
huidige situatie met geschikte grondwaterstand volgens
NICHE-Vlaanderen in het studiegebied.

Figuur 2-24. Berekende grondwateramplitude (cm) in het
studiegebied na vernatting. Zwart: amplitude > 45cm =
ongeschikt. Blauw: geschikte grondwateramplitude < 45cm.

Optimalisatie:
Belangrijk is dat alle voorwaarden moeten voldaan zijn om effectief een geschikte standplaats te
krijgen voor een natuurdoeltype
1. De gemiddeld hoogste grondwaterstand komt boven het maaiveld (De Becker et al.,
2004; Figuur 2-19; NICHE-Vlaanderen). Figuur 2-21 toont de huidige grondwaterstand
boven maaiveld in de wintersituatie in het studiegebied. Een ruimer gebied is geschikt
te maken door de hoogste grondwaterstand (iets) boven het maaiveld op te stuwen in
een grotere oppervlakte van het studiegebied.
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2.

De laagste grondwaterstand zakt niet verder weg dan 40 cm onder het maaiveld voor
mesotroof elzenbroekbos. Figuur 2-22 toont de zone die in de huidige situatie geschikt
is. Een ruimer gebied is geschikt te maken door de laagste grondwaterstand te
verhogen. Bij de optimalisatie wordt aandacht besteed dat de grondwaterstanden in de
zomer minstens tot op maaiveld wegzijgen.
3. De grondwateramplitude (verschil tussen GLG en GHG) mag niet groter zijn dan 45 cm.
Figuur 2-23. Toont de zone waar de amplitude meer is dan de tolerantie (45 cm). Door
de amplitude te verkleinen kan een grotere zone geschikt worden voor mesotroof
elzenbroekbos.

Om de condities te optimaliseren in een maximale oppervlakte van de gebiedscontour is het
gewenste effect een vernatting van het studiegebied, gecombineerd met het verkleinen van de
grondwateramplitude.
Op basis van bovenstaande bevindingen werden optimalisaties simuleerd. De betrachting
daarbij was om de oppervlakte te maximaliseren waar het grondwaterpeil in de zomer ongeveer
20-30cm onder maaiveld wegzijgt enerzijds en waar anderzijds de hoogste grondwaterstanden
boven het maaiveld liggen in de winter. De maatregel zal moeten resulteren in het verkleinen
van de grondwateramplitude.
Een maximale potentieverbetering door het aanpassen van de hydrologie treedt op basis van de
NICHE interpretatie maximaal op bij een verhoging van de huidige – laagste grondwaterstand
met 25 cm en van de huidig – hoogste grondwaterstand met 15cm. We gaan hierbij uit van een
lineaire grondwaterstijging door het opstuwen van het oppervlakte water.
In dit vernattingsscenario vertoont het grootste deel van het studiegebied een amplitude tussen
de 30 en 45 cm (Figuur 2-24). Op een zwaardere bodem (capilair vocht) is dergelijke
schommeling aanvaardbaar (bv. Doode Bemde Huybrechts et al., 2000). Er is weinig data over
broekbos op kleisubstraat (bv. wel verdroogd type in KBR). Dit bodemtype houdt beter vocht bij
– het lijkt dus aanvaardbaar om deze amplitude als goed te beschouwen.
Door een verschil in gemiddelde hoogteligging wijken de optimale grondwaterniveau in de twee
polders lichtjes van elkaar af. De Schellandpolder moet circa 5-10 cm meer opgestuwd worden
om de optimalisatie te verfijnen. Voor verdere toelichting bij de ingrepen zie inrichtingsvoorstel.
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2.4.2 Input gegevens vernattingsscenario
De meerderheid van de inputrasters blijft onveranderd (Tabel 2-1). De aangepaste inputrasters
worden hieronder besproken
Grondwaterstanden
Op basis van een iteratief optimalisatieproces (zie boven) werden de hoogste en laagste
grondwaterstanden verhoogd met respectivelijk 15 en 25 cm in de Oudbroekpolder en
respectivelijk 20 en 30cm in de Schellandpolder.

Figuur 2-25. Grondwaterniveau – gemiddeld laagste
grondwaterstand vernattingsscenario.

Figuur 2-26. Grondwaterniveau – gemiddeld hoogste
grondwaterstand vernattingsscenario.

Overstromingen
Het verwachtte effect van de overstromingen door de GOG-werking is moeilijk in te schatten
(zie bespreking 9.2.1). NICHE-Vlaanderen voorziet de mogelijkheid om het effect van
overstromingen in rekening te brengen als effect op de berekening op trofie (indien voedselrijk
overstromingswater), zuurgraad (indien basisch overstromingswater) en vegetatie.
Er is bij huidige modellering voor gekozen om het effect van de overstroming niet mee te
tellen. Bij de resultaten wordt het effect van overstroming door oppervlaktewater (Schelde) wel
besproken. Bij de inrichting en ontwerp van het studiegebied wordt maximaal rekening
gehouden dat overstroming met Scheldewater sporadisch voorkomt en dat afvoer van
overstromingswater zo efficiënt mogelijk gebeurt (zie 9.2.1).
Kwel
De vernatting zal resulteren in een lagere kwelflux in de polder. Vooral het effect van de
Schelde wordt kleiner. Deze toestand werd gemodelleerd (IMDC grids 26/08/2014) na het
doorrekenen van de INBO Niche scenario’s (IMDC, 2014). In de mineraalrijke omgeving is deze
verandering in kwel van geen invloed op de beslisregels van NICHE-Vlaanderen (Tabel 5.2
Callebaut et al., 2007). De kwelverandering werd niet in rekening gebracht.
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Resultaten
2.4.2.1 Abiotische berekeningen

Figuur 2-27. Berekening zuurgraad Scenario 1
(vernattingscenario). Met overlay (grijs) van de zones
waarvoor een berekening niet mogelijk is (verstoorde
bodem)

Figuur 2-28. Berekening voedselrijkdom (trofie) Scenario 1
(vernattingscenario). Met overlay (grijs) van de zones
waarvoor een berekening niet mogelijk is (verstoorde
bodem)

De berekende zuurgraad voor het studiegebied wordt na de vernatting basischer (Figuur 2-27
vergelijk met Figuur 2-8). Dit lijkt niet optimaal voor alluviaal bos (Tabel 2-3) dat doorgaans
een zwak zure standplaats verkiest. De broekbostypes van natte beekdalen met doeltype
vegetaties met Elzenzegge & Zwarte bes zijn echter doorgaans gekarakteriseerd door hogere
ionenrijkdom in het grondwater en bodem (Stortelder et al., 1998). Er is echter ook de indicatie
dat de berekende zuurgraad in huidige toestand door NICHE-Vlaanderen iets te basisch was
waardoor de berekende zuurgraad na vernatting te veel oppervlakte als basisch aangeeft. De
verschuiving kan wel als aandachtspunt voor toekomstige monitoring worden meegenomen. De
bodem pH mag niet drastisch gaan toenemen. Dit betekent ook een efficiënt afvoeren van het
Schelde overstromingswater, het eutroof, mineraalrijk Scheldewater en slib kan immers het
basischer worden van de bodem in de hand werken. Dit overstromingseffect is niet in rekening
gebracht bij de potentie-analyse (zie 2.2 maar zie discussie 9.2).
De berekende trofiegraad van het studiegebied verandert in beperkte mate. Er is een kleine
verschuiving naar mesotrofe milieu’s.

2.4.2.2 Vegetatieberekening
De berekende vegetatiepotentie is samengevat in Tabel 2-2.
Bos
Mesotroof elzenbroekbos (Figuur 2-29).
De potentieberekening voor het vernattingsscenario resulteert in een beperkte toename in
berekende oppervlakte mesotroof elzenbroekbos. Er is een verschuiving merkbaar van de
potentieel geschikte zones. De zones die geschikt berekend werden in de huidige situatie
zouden ongeschikt worden na vernatting. De interpretatie van deze verschuiving is toe te
schrijven aan de hoogste waterstand die te hoog zou worden (> 5 cm + mv) op basis van de
beschikbare NICHE-referentiedata (zie 2.2.1.1 en bijlage 9.1). Deze maximale waterhoogte op
maaiveld is voor een elzenbroekbos geen hoge winterse waterstand boven maaiveld (zie Figuur
2-19 referentie metingen tot 30cm boven maaiveld). Bovendien is de hoogte van de waterstand
boven maaiveld minder belangrijk dan de totale duur van de overstroming (wegzakken van
waterniveau in zomer nodig) (De Becker et al., 2004) waardoor het onwaarschijnlijk is dat de

72

Ecosysteemvisie Oudbroekpolder en Schellandpolder

huidige mesotroof berekende potenties (grotendeels gevalideerd met velddata) niet meer
geschikt zouden worden voor dit bostype.
De potentiële zone voor mesotroof elzenbroekbos wordt daarom eerder geschat op 35 ha in de
zones getoond in Figuur 2-30.

Eutroof elzenbroekbos (Figuur 2-29). De berekende potentie voor eutroof elzenbroekbos het
vernattingscenario is 89 ha. Er is een uitbreiding in de potentievolle zone berekend na
vernatting.
Vogelkers-essenbos (Figuur 2-31). De berekende potenties voor vogelkers-essenbos neemt
sterk af. Door de nattere standplaatscondities worden minder potenties berekend voor dit
bostype. De potentievolle zones zijn vooral gesitueerd in de zones die in het drogere bereik
liggen van het ruigte elzenbroek. Overgangen in de bostypes op deze locaties is waarschijnlijk.

Ruigten
Scherpe zeggevegetatie (Figuur 2-32) en Grote zeggevegetatie (Figuur 2-34) worden als
potentieel dominante ondergroei berekend in de bossen na vernatting. Er is een afname in
potentieberekening na vernatting voor het Moerasspirea-verbond (Figuur 2-33). Voor
Aquatisch rietvegetatie (Figuur 2-35) is de potentie na vernatting nog steeds beperkt.

Figuur 2-29. Berekende potentie voor Mesotroof en Ruigte elzenbroekbos Scenario 1 – vernattingscenario
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Figuur 2-30. Verwachte potenties aan elzenbroekbos na interpretatie van de berekende potentie.

Figuur 2-31. Berekende potentie voor Vogelkers-essenbos, Haagbeukenverbond en Berken-eikenbos.
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Figuur 2-32. Berekende potentie voor verbond van Scherpe zegge.

Figuur 2-33. Berekende potentie voor verbond van Moerasspirea.
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Figuur 2-34. Berekende potentie voor Grote zeggevegetaties met riet.

Figuur 2-35. Berekende potentie voor aquatisch riet.
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2.4.3 Besluit potentieverkenning vernattingsscenario
Door het optimaliseren van de (grond)waterstanden is het mogelijk om de potentie voor
(mesotroof) elzenbroek bos te vergroten. De optimale grondwaterstand – met maximaal
berekende oppervlakte voor mesotroof elzenbroekbos – was een verhoging van de huidige
(2007) gemodelleerde hoogste en laagste grondwaterstanden met respectivelijk 15 en 25 cm in
de Oudbroekpolder en respectivelijk 20 en 30cm in de Schellandpolder.
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3 Inrichtingsvoorstel
3.1 Inleiding
Een visie wordt opgesteld vanuit de landschapsecologische systemen die enerzijds actueel nog
in het gebied voorkomen en anderzijds die er van nature voorkwamen en nog herstelbaar zijn
(potentie-onderzoek). In het verlengde van deze ecologische en landschappelijke
ontwikkelingsvisie, wordt het realiseren van de gestelde natuurdoelstellingen in het MWeA
geëvalueerd en eventueel bijgesteld ihkv verworven inzichten bij het uitwerken van de
ecosysteemvisie.
Gezien de vele ontwikkelingsmogelijkheden zowel inzake ecologie als landschap impliceert dit
inrichtingsvoorstel het maken van keuzen. Het verzamelen van voldoende kennis en het
doorpraten hiervan met diverse experts en lokale gebiedsdeskundigen biedt o.i. de beste
garantie op een degelijke en onderbouwde visie die realistisch is.
In de landschapsecologische visie wordt rekening gehouden met drie niveaus:
- Systeemniveau - regionaal niveau: in een ruimere context worden de polders geplaatst in het
omringende langschap met hierin de belangrijkste biotische en abiotische processen die spelen.
Er wordt getoetst of de ontwikkelde visie strookt met bestaande visies (bv. visie Natuurpunt,
Landschapsatlas,…) en toekomstvisie als veiligheidsgebied (GOG). Op deze manier identificeren
we belangrijke randvoorwaarden waarbinnen landschappen en levensgemeenschappen zich het
best kunnen ontwikkelen en optimaal een geheel vormen met het omringende landschap.
- Habitat - Lokaal niveau: de visie op dit niveau situeert zich binnen herkenbare en vrij uniforme
landschappelijke eenheden. Hier worden een beperkt aantal
ontwikkelingsmogelijkheden afgewogen binnen de lokaal aanwezige abiotische
situaties en beperkingen. De impact van regionaal gemaakte keuzen is in hoofdlijnen sturend
voor het lokaal niveau.
Het derde niveau is het soortniveau. In de planvorming wordt naast de standplaats/habitat
steeds rekening gehouden met mogelijke aandachtssoorten die ook een belangrijke doelstelling
vervullen binnen de Instandhoudingsdoelstelling - Zeescheldebekken. Het voorkomen van
internationaal tot regionaal belangrijke soorten is alleszins medebepalend voor de
totstandkoming van de uiteindelijke visie.

3.2 Systeemniveau – regionaal niveau
Schelland- en Oudbroekpolder zijn ingepolderde gebieden. Dit betekent dat ze binnen de
tijinvloed van de Schelde zouden liggen zonder een beschermende dijk. Door de toegenomen
hoogwaterstanden op de Schelde de laaste 100 jaar is deze potentiële tij-invloed nog
toegenomen (Van Braeckel et al., 2006). De potentieel natuurlijke vegetatie van de polder is
dan ook een wilgenvloedbos in climaxvegetatie (De Keersmaeker et al., 2001). Binnen een
natuurlijk Schelde-estuarium zou deze zone een belangrijke rol op systeemniveau kunnen
spelen door energiedissipatie, optimalisatie natuurlijke habitatprocessen (slik-en
schordynamiek) en een optimalisatie van de biochemische processen en van de voedselweb
structuur door het voorzien van laagdynamische zones voor pelagiaal. De zone zou als
buitendijkse zone bovendien ook een waterbergende (veiligheids)functie hebben.
Vanuit systeemschaal wordt echter 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 wetlands met gerichte maatregelen in stand gehouden
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worden. Voor ons studiegebied startte de inpoldering reeds vroeg (vermoedelijk 13de eeuw) en
mede door een extensief landgebruik en het voorkomen van een natuurlijke gradiënt van
laaggelegen kleiige gronden naar hoger gelegen zandiger gronden, en de aanwezigheid van
waterpartijen ontwikkelde zich een waardevol natuurgebied. Ook landschapshistorisch heeft het
gebied vele troeven (nabijheid kasteelpark, landgebruik geschiedenis etc.) (zie 1.3.4.3; 1.3.4.4;
1.3.6.1). Omwille van de huidige biologische troeven (voornamelijk gekoppeld aan bos en water
in een gradiëntrijk systeem) en om de veiligheidsfunctie van het gebied optimaal aan te spreken
is er sprake in het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) van het geactualiseerde SIGMAplan om
dit studiegebied in te richten als gecontroleerd overstromingsgebied met natuurinvulling
wetland (niet-tijgebonden natuur) (Tabel 1-1). De instandhoudingsdoelstellingen van het
Schelde-estuarium onderstrepen het belang van de ontwikkeling van elzenbroekbos (prioritair
habitat 91EO) in deze zone (Adriaensen et al., 2005).

3.3 Habitatniveau – lokaal niveau
Uit de abiotische en biotische beschrijving van het studiegebied (§1.3) en de potentieverkenning
(§2) volgen opportuniteiten voor het uitbreiden en herstellen van natuurwaarden door de
hydrologische condities aan te passen en door habitatvariatie te brengen in bepaalde scenario’s.
De klemtoon voor het studiegebied ligt op het ontwikkelen van volgende doeltypes:
-

Alluviaal bos (doelstelling MWeA)
Waterhabitats: herstel en optimaliseren inrichting van bestaande waterpartijen
Moerashabitats (in functie van optimaliseren soortniveau invulling)

3.4 Soortniveau – lokaal niveau
Aandachtssoorten bij de opmaak van het inrichtingsvoorstelzijn waardevolle populaties die
momenteel in het gebied voorkomen en soorten die als doelsoort vermeldt zijn in de
instandhoudingsdoelstellingen van het Schelde-estuarium (Adriaensen et al., 2005).
De natuurontwikkeling in de polder zou uitbreiding moeten realiseren van de volgende
plantensoorten (te beschouwen als doelsoorten voor de beoogde habitatdoeltypes) die
momenteel voorkomen in de polder (niet limitatief): elzenzegge (Carex elongata), ijle zegge
(Carex remota), blauw glidkruid (Scutellaria galericulata), zwarte els (Alnus glutinosa), aalbes
(Ribes rubrum), gelderse roos (Viburnum opulus), zwarte bes (Ribes nigra), moesdistel (Cirsium
oleraceum), echte valeriaan (Valeriana officinalis), moerasspirea (Filipendula ulmaria),
bitterzoet (Solanum dulcamara) en andere soorten typisch voor het habitatdoeltype mesotroof
elzenbroek (zie 9.3.1) die (nog) niet werden waargenomen in het studiegebied. Soorten typisch
voor het habitatdoeltype ondiep eutroof water die als aandachtssoort gelden bij de opmaak van
het natuurinrichtingsplan zijn oa Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), groot blaasjeskruid
(Utricularia vulgaris), fonteinkruiden, gele plomp (Nuphar lutea) en waterviolier (Hottonia
palustris).
Voor vlinders is een aandachtssoort iepenpage (Satyrium w-album), deze soort kan profiteren
van aanplant van aantal iepen en open relatief brede plaatsen en als doelsoort binnen het
habitatdoeltype alluviaal bos kan de grote weerschijnvlinder (Apatura iris) gesteld worden. De
soort is typisch voor open plekken en zoom- en mantelvormende vegetaties in vochtige
broekbossen met ook wilg. Ook het koevinkje (Aphantopus hyperantus) is een typische
begeleider van vochtige boszomen. Op de iets drogere bosstukken – eveneens profiterend van
zoom- en mantelvegetaties – is een potentiële doelsoort de kleine ijsvogelvlinder (Limenitis
camilla). Deze soort leeft in vrij open natte/vochtige bossen en aan bosranden met wilde
kamperfoelie (waardplant) waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs afwisselen. Wilde
kamperfoelie werd (nog) niet waargenomen in het studiegebied.
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Aandachtssoorten bij de libellen: bruine korenbout (Libellula fulva), smaragdlibel (Cordulia
aenea), vroege glazenmaker (Aeshna isoceles), blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis
pennipes) en beide roodoogjuffers.
Mogelijke doelsoorten: gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) (IHD-Z soort),
weidebeekjuffer (Calopteryx splendens), vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula).
Vis aandachtssoorten: bittervoorn (Rhodeus amarus) en de zeldzame kleine modderkruiper
(Cobitis taenia).
Aandachtssoorten bij de vogels zijn: kleine bonte specht (Dendrocopos minor), matkop (Poecile
montanus), nachtegaal (Luscinia megarhynchos), wielewaal (Oriolus oriolus), wintertaling (Anas
crecca), krakeend (Anas strepera), houtsnip (Scolopax rusticola) en roofvogels (bv boomvalk,
wespendief, havik). Verwachte IHD-Z doelsoorten zijn: kwak (Nycticorax nycticorax), slobeend
(Anas clypeata), purperreiger (Ardea purpurea), woudaap (Ixobrychus minutus) en dodaars
(Tachybaptus ruficollis). Indien rietgordels zich kunnen ontwikkelen is er mogelijks ook potentie
voor een aantal rietbroeders.
Zoogdieren: specifieke aandachtssoorten zijn niet te vermelden aangezien weinig gekend is over
de huidige rijkdom. Een aantal vleermuizensoorten behoren tot de IHD-Z doelsoorten rosse
vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, franjestaart en meervleermuis. Ook de
waterspitsmuis kan tot de doelsoorten gerekend worden. Een doelsoort – vermits een geschikt
biotoop – is ook de boommarter.
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3.5 Inrichtingsvoorstel Schelland- en Oudbroekpolder
3.5.1 Contourwijziging GOG
In projectmatige werkgroepen kwamen een aantal knelpunten aan het licht:
1.
2.
3.
4.

Nood aan waterbuffering buiten het GOG
Leidingenstrook en twee bovengrondse leidingpunten
Vissers & weekendverblijven – Groene Wiel
Herberg ‘Groenendijk’ in dijkvoet

Dit leidde uiteindelijk tot een contouraanpassing van het GOG (volgens het scenario A). Voor
het ecologisch inrichtingsvoorstel blijft de volledige contour echter behouden als potentieel in te
richten wetland tot het behalen van een sluitende natuurbalans en tot het realiseren van de
Instandhoudingsdoelstellingen. Deze contourvariant realiseert een kleinere oppervlakte GOGwetland, zorgt voor de nood aan een grote dijkstructuur (in lager deel van de polder) en
vernietigd een waardevol deel van het Groene wiel (westelijke uitloper).

Figuur 3-1. Contouraanpassing GOG-Wetland – met weergave van de dijkprint. De visiezone voor het ecologisch
inrichtingsadvies blijft in het inrichtingsvoorstel het volledige MWeAgebied.
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3.5.2 Doelstelling
Het MWeA-streefbeeld voor Schelland- en Oudbroekpolder is alluviaal bos (zie Tabel 1-1; 1.2.2)
met een minimum oppervlakte van 185ha (Scenario MWeA).

Deze streefbeelden worden in het inrichtingsvoorstel gekaderd binnen een systeem- , habitat en
soortvisie. Het inrichtingsvoorstel is gesitueerd binnen de contour van het MWeA en is maximaal
gesteld. Dit betekent dat ervan uitgegaan is dat de oppervlakte maximaal benut kan worden
voor natuurontwikkeling. Concreet wordt ook een natuurinrichtingsvoorstel uitgewerkt voor de
gebieden die geen deel uitmaken van het GOG maar wel gelegen zijn binnen de contour van het
Meest Wenselijke Alternatief. Deze oppervlakte is immers noodzakelijk geacht tot het realiseren
van de Instandhoudingsdoelstellingen en een goed functionerend ecosysteem (Waterwegen &
Zeekanaal, 2005; Adriaensen et al., 2005).

3.5.3 Inrichtingsplan- landschapsvisie

Figuur 3-2. Inrichtingsplan - landschapsvisie

Het studiegebied zal als vochtig tot nat bosgebied ontwikkeld worden. In het gebied worden
enkele zones voorgesteld als eerder open bos met waterpartijen (deels openheid creëren rond
veensteekputten & deel nieuw gegraven putten). In het GOG zijn dat de zuidelijke zone van
Schellandpolder, een oeverzone rond de afgesneden uitloper van het Groene Wiel, opener
maken oevers enkele veensteekputten en een open zone rond de uitwateringsconstructie van
het GOG. Buiten het GOG wordt meer (in eerste instantie) ingezet op open moerasbosgebied
met waterpartijen. De leidingenstrook is een open zone (grasland).
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3.5.4 Inrichtingsplan – natuurdoelkaart

Figuur 3-3. Inrichtingsplan - natuurdoelkaart

Tabel 3-1. Oppervlakte natuurdoeltypes inrichtingsscenario contour MWeA.

Doeltype
Alluviaal bos - Elzenbroekbos
Alluviaal bos - Elzenvogelkers
subtot Bos$

Oppervlakte (ha)
110,5
23,1
133,6

Vochtig Glanshaverhooiland
Riet/Grote zeggevegetatie/Moerasspirea*
Water
Geen
Eindtotaal

2,9
3,7
9,4
35,2
185

*deze doeltypes zullen ook als kruidachtige ondergroei voorkomen in het bos
$ oppervlakte bos kan beschouwd worden als 149,6ha (incl. hooilandstrook, ruigte en
water) de open ruimtes zijn immers kleiner dan 3 ha.
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3.5.5 Inrichtingsplan - beheerkaart

Figuur 3-4. Inrichtingsplan - beheerkaart

Na het inrichtingswerk (3.6.3) is het voorgestelde natuurbeheer in het studiegebied extensief en
gericht op het behouden en ontwikkelen van de typische en soortenrijke kruidenlaag en het
behouden en ontwikkelen van een rijke bosstructuur en microklimaat met een karakteristieke
boomsoortensamenstelling en voldoende dikke bomen en dood hout. In de moeraszones (bos +
open water) wordt een openere bos nagestreefd met voldoende open ruimte (die actief wordt
open gehouden door beheerder).
Langsheen enkele paden en beken wordt gekozen om een zonrijkere zoom- en mantelvegetaties
te beheren (bv. voor broedvogelsoorten als fitis, matkop en nachtegaal en in functie van
insecten en vlinderbeheer). Voor het in stand houden van mantel- en zoomvegetaties kan in de
mantel over een strook van een 10-tal meter breed een hakhoutbeheer worden gevoerd. Het
kappen van de mantel dient te gebeuren voor maart (start van de nestperiode voor
broedvogels). De omlooptijd kan variëren van 5 tot 10 jaar, afhankelijk van de standplaats. De
zoom dient om de 2 tot 3 jaar te worden gemaaid. De paden zelf zullen intensiever gemaaid
worden.
Langsheen grotere waterpartijen en waardevolle beken is een voldoende hoge lichtinval
belangrijk. Zo nodig dient de struiklaag plaatselijk te worden gekapt en is een oeverbeheer
(extensief maaien) een geschikte beheermaatregel. Deze maatregelen zullen de biodiverstiteit
vergroten (waterplanten, vissen, waterinsecten, libellenfauna,…).
Een belangrijk aspect is ook dat de vele afwateringsgrachtjes niet onderhouden worden. Deze
maatregel zal leiden tot het geleidelijk aan natuurlijk opstuwen (zie bv. De Keersmaeker &
Vandekerkhove, 2012 – Walenbos). Dit zal mogelijk op termijn de stuwlocaties deels onnodig
maken. Het spuieffect van een GOG-event is echter een onzeker waardoor de adaptieve
stuwlocaties noodzakelijk worden geacht (zeker nabij uitwatering). Op langere termijn kan het
wel interessant zijn om lolaal verlandde zones open te maken om waterplantvegetaties opnieuw
kansen te bieden (bv. om de 10 jaar). De afwateringsgracht die loopt langsheen het wandelpad
Eikendam (grens Schelland- Oudbroekpolder) kan wel onderhouden worden in functie van een
vlotte afwatering van het GOG (vooral ifv zone achter de donk gelegen in Schellandpolder).
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3.6 Natuurontwikkeling in Schelland- en Oudbroekpolder
Met een algemene definitie kan natuurontwikkeling omschreven worden als: “het geheel van
maatregelen en processen waardoor levensgemeenschappen ontstaan met een hogere
natuurwaarde en/of graad van natuurlijkheid dan er oorspronkelijk aanwezig waren” (Van
Uytvanck & Decleer, 2004). Het onderscheid met natuurbeheer sensu stricto is dat men bij
natuurontwikkeling vertrekt van een lagere actuele natuurwaarde of natuurlijkheid, waarbij men
via éénmalige inrichtingsmaatregelen of acties (ook “startbeheer” genoemd) probeert een
gunstige abiotische en biotische uitgangssituatie te creëren voor vestiging of herstel van
waardevolle natuur.
De effectieve natuurontwikkeling in Schelland- en Oudbroekpolder situeert zich op het vlak van:
1. Hydrologie (waterpeilregulatie (stuwen) en waterkwaliteitsverbetering)
2. Natuurtechnische ingrepen waterpartijen en beken.
3. Bos: bosomvorming tot natuurlijker bostype, bebossen en kap
De principes en aandachtspunten bij de uitvoering worden hieronder kort besproken.

3.6.1

Ingrepen – Hydrologie

Om enerzijds de potenties voor (mesotroof) elzenbroekbos te maximaliseren en anderzijds om
de invulling van de soortdoelstellingen te optimaliseren zijn aanpassingen noodzakelijk aan de
huidige stuwpeilen. Bij het beheer van elzenbroekbossen neemt de regulatie van de
waterhuishouding een centrale plaats in. Het realiseren van de stuwen, de opvolging van de
waterhuishouding (zowel grond als oppervlaktewaterpeilen), het onderhoud van de constructies
en het adaptief beheren van de stuwen zijn belangrijke aandachtspunten (STOWA, 2004; Wienk
et al., 2000).
De ingrepen moeten resulteren in volgende effecten:
Verhogen grondwaterstanden
Verkleinen grondwateramplitude
Enerzijds kunnen de verhoging van de grondwaterstanden in de hand gewerkt worden door het
niet meer onderhouden van de afwateringsgrachten in het GOG, anderzijds wordt voorgesteld
om ook op een aantal strategische locaties regelbare stuwen te voorzien (zie ook geodatabank).
De stuwlocaties moeten een adaptief peilbeheer mogelijk maken seizoenaal (zomer-winterpeil)
en moeten bijsturing mogelijk maken indien uit de monitoring zou blijken dat de initiële peilen
niet de gewenste effecten hebben. Een instelbaar winter-zomerpeil is zeer belangrijk om de
interne eutrofiëring in het gebied te verhinderen (bv. Lucassen & Roelofs, 2005) en benadrukt
het natuurlijk peilverloop (hoger in de winter en lager in de zomer). Er wordt voorgesteld om
intieel het winterpeil te handhaven tot 1 mei en het zomerpeil tot 1 november.
Na het doorrekenen van de NICHE scenario werd het grondwatermodel (IMDC, 2014) nog
aangepast. De gemiddelde zomer en wintersituatie blijft nog te weinig de extreme laagste of
hoogste toestand beschrijven dewelke nodig is om de vegetatiepotenties goed te berekenen.
De jaargemiddelde situatie is ook gewijzigd tegenover de oorspronkelijke modellering. De
nieuwe jaargemiddelde situatie is met ongeveer 10cm verhoogd. Hierdoor verandert ook de
relatie met de berekende laagste en hoogste grondwaterstanden (2.2, Figuur 2-2, Figuur 2-3).
In het bepalen van de stuwpeilen werd hiermee rekening gehouden (10cm lagere opstuwing van
het grondwaterniveau).

3.6.1.1 Plaatsen van adaptieve stuwen
In Figuur 3-5 worden de stuwlocaties voorgesteld in het inrichtingsplan. We bespreken de
locaties hieronder van west naar oost. De techniciteit van deze contructies is beperkt en hoeft
niet meer te zijn dan een geleider voor schotbalken in de afwatering. Het voorkomen van
waterstanden op het maaiveld zorgt ervoor dat de vrije migratie van waterleven regelmatig kan
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plaatsvinden (de constructies moeten dus niet specifiek ontworpen worden in functie van
vismigratie).
Stuwen Schellandpolder:
Op de overgang van de Schellandpolder naar de Oudbroekpolder worden twee regelbare
stuwlocaties voorgesteld. Deze stuwen moeten ervoor zorgen dat in de Schellandpolder een iets
hoger stuwpeil kan ingesteld worden.
Het voorgestelde stuwpeil op deze stuwlocaties betreft:
Zomer: 1.05m TAW
Winter: 1.25m TAW
Stuwen Oudbroekpolder:
In de Oudbroekpolder komt de uitwateringslocatie van het GOG. Deze uitwatering of de
toestromende waterlopen worden gestuwd.
Het voorgestelde stuwpeil op deze stuwlocatie(s) betreft:
Zomer: 0.95 m TAW
Winter : 1.15m TAW

Figuur 3-5. Hydrologische ingrepen: locatie van puntingrepen. Nummering verwijst naar Tabel 3-2.
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Tabel 3-2. Mogelijke puntingrepen ten behoeve van de hydrologische aanpassingen in het kader van natuurontwikkeling.
Weergave attribuuttabel geodatabank.

Stuwen Groen wiel:
Een regelbare stuwconstructie wordt voorzien in de noordoostelijke hoek van de nieuw gegraven
uitloper.
Het stuwpeil van het Groen Wiel (en dus ook nieuwe uitloper en ringgracht) wordt voorgesteld
op 1.35m TAW. Door iets hoger te stuwen moet relatief minder gegraven worden in de uitloper
en wordt toch voldoende waterdiepte gecreëerd.
De ringgracht zorgt in het ecologisch inrichtingsplan voor de afwatering van het Domein D’Ursel,
Paddebroek en Onder Oudbroek via het ingerichte Groen Wiel naar het GOG (zie onder) of via
de Ruypenbroeksluis. Voor de keuze van de afwateringsrichting (GOG of sluis) is voor de
natuurontwikkelingsvisie een voorkeur om deze via het GOG te laten verlopen. Op deze manier
is er nog een (beperkte) connectiviteit tussen het GOG en het voorziene wetland buiten het
GOG (oa de uitwisseling van vis blijft in beperkte mate mogelijk) en wordt de doorstroming
verhoogd in de uitwateringskom. Deze extra uitwatering kan twee functies hebben 1.
Ecologische funtie: een doorstroming doorheen de uitwateringskom kan oa de zuurstofvoorzien
ten goede komen en 2. Verhoogd debiet doorheen GOG uitwatering kan aanslibbing aan
Scheldekant mogelijk verminderen. Zie met betrekking tot dit aspect ook een alternatief
besproken onder 3.6.1.2.

3.6.1.2 Overstortlocaties richting GOG
Volgens de natuurontwikkelingsvisie wordt de afwatering voorzien via de ringgracht naar het
Groen Wiel en doorheen de ringdijk (voorkeur zie boven) nabij Groenendijk.
Voor natuur lijkt het beste scenario te zijn om het overstort richting GOG te voorzien aan
Groenendijk (Figuur 3-5). Op deze manier verloopt de reguliere afwatering via de uitwatering
van het GOG en vervult het GOG ook een veiligheidsfunctie wanneer de waterstanden buiten
het GOG hoog worden (en het GOG is niet gevuld). De overstort aan Groenendijk kan eveneens
water afvoeren van de Bovenrijpenbroekloop. De overstortmogelijkheid zal wel beperkt worden
door de stuwpeilen in het GOG ifv de stuwpeilen voor natuurdoelstellingen2.
Een alternatief – met invloed op de natuurpotenties in een strook langsheen de lijsloot – is de
meest oostelijke stuwlocatie van de GOG uitwatering lager opstuwen (bv. 0.8m-1m TAW) en
ook het overstort lager bouwen waardoor de reguliere uitwatering van de Bovenrijpenbroekloop
via de GOG uitwatering gaat en de huidige sluis als reserve uitwatering (en pomplocatie?) (bij
vulling GOG of opstuwing op Bovenrijpenbroekloop) dient. Dit scenario zorgt voor een hogere
doorstroming in de GOGuitwatering. De afwatering vanin het wetland naar de lijsloot met lagere
waterpeilen (0.8m-1m TAW) moet dan afgedamd worden om de verdrogende invloed te
beperken. Deze afdammingen zijn niet weergegeven in Figuur 3-5. De impact van dit scenario
moet afgetoetst worden met behulp van het grondwatermodel3.
2

Indien de Vliet gravitair wordt aangekoppeld zal het waterpeil ‘Vliet’ doorgaans hoger zijn ter hoogte van de
Ruypenbroeksluis – een gravitaire reguliere afwatering via GOG lijkt dus met behoud van de natuurdoelstellingspeilen
mogelijk.
3
Aftoetsing mbv grondwatermodel toonde een beperkte zone met lagere grondwaterstijghoogte dan gewenst.
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Een tweede alternatief is het volledig hydrografisch isoleren van het GOG (geen water
doorstroming richting GOG van bovenstroomse gebieden maar alles via ringgracht). Dit scenario
isoleert het GOG ook biologisch (bv. geen migratie mogelijkheden voor de modderkruiper of vis)
en is hierdoor minder wenselijk vanuit ecologisch standpunt. De overstortlocaties zijn echter
relatief dure ingrepen en potentiële faalconstructies bij GOG-werking.
De afweging van de inrichting zal moeten gebeuren in het globale inrichtingsplan.

3.6.2 Natuurtechnische ingrepen waterpartijen en beken
De natuurtechnische inrichtingsmaatregelen aan beken worden getoond in Figuur 3-6, de zones
waar graafwerken worden voorgesteld worden getoond in Figuur 3-7.
De doelstellingen van de ingrepen zijn:
-

Verbeteren habitatkwaliteit van aantal beken
Realiseren afwatering
Realiseren van open elzenbroekbos met waterpartijen
Zone als helofytenfilter

Figuur 3-6. Hydrologische ingrepen: situering van de te graven waterlopen en zones met oeverinrichting.
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Figuur 3-7. Hydrologische ingrepen: situering van de zones waar graafwerken nodig zijn en waterlichamen waar
oeverinrichting en afvissen worden voorgesteld.

De ingrepen worden hieronder besproken (zie ook geodatabank). Het betreft ingrepen aan de
waterlopen zelf, graafwerken voor het verwijderen van antropogene ophogingen
(Schellandpolder), graafwerken voor extra open water (oa uitwateringskom) en oppervlakkige
graafwerken om de abiotiek te verbeteren (grondwater en trofie toestand). De oppervlakkige
graafwerken zijn beperkt tot de humuslaag in bosperceel en de diepte van de ploegvoor op
landbouwperceel. Deze oppervlakkige graafwerken veronderstellen geen interferentie met het
archeologisch potentieel.
Schelland + Oudbroekpolder: Lijsloot heraanleggen
Bij het omvormen van de huidige Sigmadijk tot een overloopdijk wordt de huidige Lijsloot de
dissipatiegracht van het GOG. Er wordt geadviseerd om de herlegde sloot eerder breeder dan
diep te maken en te voorzien van een natuurtechnisch profiel aan GOG zijde (richthelling 4:20
of zwakker, Claus & Janssens, 1994). De bekleding met open steenasfalt is een technische
noodzaak (med. W&Z) en beschermt de dijkvoet bovendien tegen graafwerk van bijvoorbeeld
de bever.
Schellandpolder:
In de zuidelijke zone wordt de west-oost afwateringsgracht heringericht. De meest westelijke
sectie van de beek wordt ontslibt en open gemaakt. Hiervoor worden op de noordelijke oever de
oeverbomen gekapt, op de zuidelijke oever worden een tiental open ruimtes van tien meter
breed opengekapt om zonlicht op de waterloop toe te laten (habitattype 3510 beoogd) en de
ontwikkeling van zoom- en mantelvegetaties voor bv. vlinders en andere insectengroepen. De
zone ten zuiden van donk is sterk verstoord en wordt volledig in dit visievoorstel heringericht.
De wallen opgeworpen tijdens het graven van de vijvers worden afgevoerd tot op een niveau
van 0.8- 1 m TAW. De zones met grondwerken zijn aangeduid in Figuur 3-8. De meest
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oostelijke zone wordt het openwater aandeel beperkt vergroot. Een natte moeraszone met open
water en grote open plekken wordt nagestreefd (Figuur 3-8). De best ontwikkelde inheemse
bomen worden afgezet (hakhout) bij de inrichting. Deze zone kan vervolgens spontaan
verbossen (tijdelijk zal er een fase zijn met vooral grote zegges en rietruigte en aquatisch riet in
de vijverranden. Deels wordt de zone met cyclisch kapbeheer open gehouden. Deels wordt een
nulbeheer geadviseerd. Een nieuwe waterloop, die voor de verbinding zorgt met de
Oudbroekpolder via de zuidelijke verbinding wordt gegraven. De waterloop kan de
perceelsgrenzen volgen. De waterloop wordt ondiep uitgegraven (0.5m onder gemiddeld
maaiveld) maar voldoende breedte (bv. 3 m gemiddeld) en met voldoende structuurvariatie in
de oevers (steile en zachte oevers) (stuwpeil zie p.85). Deze waterloop moet voorzien in een
vlotte afwatering van de zone ten zuiden van de donk bij het vollopen van het GOG. De
waterpeilen worden geregeld door de regelbare stuwen op de grens tussen Schelland- en
Oudbroekpolder (Figuur 3-5).

Figuur 3-8. Detail natuurinrichting Schellandpolder

Oudbroekpolder:
Net als in de Schellandpolder is er aandacht voor de west-oost afwateringsgracht. Deze is
actueel reeds waardevol over een bepaald transect. Het (inrichtings)beheer voorziet voldoende
zoninval op deze waterloop door bij de inrichting een aantal oevers te kappen en nadien cyclisch
te onderhouden. Deze maatregel is gericht op de ontwikkeling van het habitattype 3510 en op
de ontwikkeling van zoom en mantelvegetaties (bv. voor insectenbeheer). Er wordt voor deze
waterloop geen ruiming of graafwerk geadviseerd.
Er wordt geadviseerd de oeverzones van de (voormalige) uitloper van het Groene Wiel opener
te maken. Verspreid kunnen mooi ontwikkelde elzen behouden blijven. De doelstelling is om een
zonbeschenen uitloper te creëren met open, bloem en kruidrijke oevers.
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Aan de nieuwe uitwatering wordt een klein waterbekken voorzien. Er wordt geadviseerd de
oevers van dit nieuw waterlichaam natuurtechnisch in te richten, flauwe oeverhellingen en met
doorgroeibare versteviging (indien dit al noodzakelijk zou zijn).
Buiten GOG
Buiten het voorziene GOG sluit de ecologische gebiedsvisie maximaal aan bij de oorspronkelijke
doelstelling van het MWeA. In tegenstelling tot het vooral gesloten bos binnen het GOG wordt er
gestreefd naar een wat opener bos met verspreid waterpartijen. De voorstelde graafwerken zijn
gekozen in afstemming met de archeologische visie (Antea, 2013). Bijkomend werd onderzocht
of het mogelijk is om de Vliet gravitair af te wateren naar de Zeeschelde (IMDC, 2014b). Dit
scenario zal invloed hebben op de inrichting. In voetnoten zijn de aandachtspunten weergeven.
Aan de voet van de ringdijk zal een ringgracht moeten worden gegraven voor het realiseren van
de afwatering vanuit het hinterland en van het afstromende water van de dijkhelling. Bij de
aanleg van de ringgracht is het aangeraden deze niet te diep aan te leggen zodat zeker geen
kwelafvang gebeurd en deze te voorzien van een natuurtechnisch profiel.
De ecologische visie van het Groen Wiel beoogd het maximaal natuurlijk inrichten van het
waardevolle landschapselement.
Dit betekent:
•
het verwijderen van de aanwezige koterij, visserhutten en jachthut.
•
Het herinrichten van de oevers: verwijderen beplating van steile oeverkanten en zacht
profileren van deze oevers. Verwijderen van uitheemse beplanting
•
Het stopzetten van de intensieve sportvisserij (enkele visplaatsen kunnen eventueel wel
blijven voor extensieve visserij) (alternatieven visclub zie 4)
•
Het afvissen van het Groen Wiel als aanzet tot het laten evolueren naar een natuurlijker
visbestand (momenteel veel uitgezette vis)
Als compensatie voor het verlies van de huidige uitloper (momenteel de kraamkamer van het
huidige wiel oa voor de kleine modderkruiper) wordt voorgesteld een nieuwe uitloper te
voorzien richting noorden. In deze visie is de uitloper ondiep (voorstel waterniveau 1.35m
TAW). Diepste punt op de lengte as van de uitloper ong. 2 m onder waterniveau (circa graven
tot – 0.9 m TAW4). De verbreding op het uiteinde kan beschouwd worden als een
landschappelijk herstel van het dichtgegooide ‘Wouterswiel’ in 1980. Dit wiel zou een historische
groeiplaats geweest zijn van watergentiaan. Deze zeldzame soort heeft echter een kortlevende
zaadbank waardoor het (gedeeltelijk) herstel van het wiel wellicht de soort niet kan doen
opduiken.
De ringgracht zou kunnen afwateren richting Boveneikenbroekloop (Figuur 3-6). De huidige
slechte waterkwaliteit (zuurstofloos en visloos) van de waterloop richting Groen Wiel wordt
besproken onder paragraaf 1.3.5.5.3 en is waarschijnlijk veroorzaakt door huishoudelijke lozing
vanuit bewoning in Nattenhaasdonk. De huidige gracht zorgt nu voor een biologische
waterzuivering over een lengte van circa 400-500m. En ook de uitloper neemt wellicht nog een
deel van de zuivering op zich alvorens het water doorstroomt naar het Wiel zelf. In nieuwe
situatie moet de ringgracht zorgen voor de biologische zuivering. Om voldoende biologische
zuivering te garanderen is het nodig in het ringgrachttraject voldoende brede helofytenzones
aan te leggen.
Een helofytenfilterzone wordt voorzien langsheen de oostelijke ringgracht. Het functioneren en
het ontwerp van de helofytenzone vormt een studie op zich (bv. Van Diepen et al., 2002) maar
komt in principe overeen met een verbrede oeverzone. (mogelijk is er een bijkomende stuw of
watergeleiding noodzakelijk om water door de plantenfilter te sturen en om bv. de filterzone
droog te trekken om te kunnen maaien in september-oktober). De voorziene zone langs de
ringgracht is dus indicatief (lengte van circa 150m meter verbreed met een ondiepwaterzone
4

Indien het waterpeil verandert in het het uiteindelijke inrichtingsplan moet de afgravingsdiepte evenredig aangepast
worden.
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van 10m breed die zal fungeren als helofytenfilter). De zone zal ongeveer 20-40cm onderwater
moeten staan. De geschatte afgravingshoogte is 1m TAW).
Ten oosten van de Nattenhaasdonkstraat wordt in verschillende zones een topografische
verlaging voorgesteld in archeologisch minder gevoelige zones (Figuur 3-9). De vergravingen
realiseren een (beperkte) bijkomende berging in deze zone en zorgen voor een goede
uitgangssituatie voor de ontwikkeling van elzenbroekbos. De grondwerken zouden
gecombineerd kunnen worden – indien geotechnisch geschikte bodems – met de geplande
dijkwerken.We overlopen de zones van zuid naar noord.
De meest zuidelijke zone is een alluviale (verstoorde) bodemafzetting in een momenteel bebost
perceel (populier). Het voorstel is om dit perceel te ontbossen en af te graven (0.8m TAW5) tot
op een geschikte hoogte voor de ontwikkeling van elzenbroekbos. In het perceel kan een
centrale laagte voorzien worden die grotendeels waterhoudend is (tot 0 m TAW6).
Ten noorden hiervan ligt een hoger gelegen (archeologisch waardevolle zone) waarvan wordt
voorgesteld ze oppervlakkig (minder dan ploegvoor) af te graven voor de ontwikkeling van
elzenvogelkersbos. De afgraving zal het ecologisch potentieel vergroten maar is de minst
prioritaire maatregel die voorgesteld in de afgravingsgordel.
De zone ten noorden van de opduiking en ten zuiden van de pijpleidingen zou archeologisch
minder waardevol zijn en hier wordt voorgesteld om dieper af te graven en een gunstige
uitgangssituatie te creëren voor (elzen) moerasbos met verspreid open water (zie suggesties
inrichtingsplan).
De zone ten noorden van de pijpleidingen is archeologisch niet waardevol. Deze zone kan ook
een afgravingszone zijn tot op niveau van circa 0.8m TAW7 met waterhoudende zone (verstel
om deze te doen aansluiten op open zone van de pijpleidingen). Mogelijk is deze zone
interessant om meer kleigrond te winnen dan noodzakelijk voor de natuurinrichting. De
kleigrond kan interessant zijn voor de dijkbouw. Als opvulling kan dan mogelijk werk met werk
gemaakt worden en kunnen de gegraven putten dienen als stock of depot voor de vergraven
veengrond afkomstig uit het GOG. Een experimenteel proefproject in KBR (winning klei en
ontwikkeling van elzenbroekbos op gestort veensubstraat) monitort momenteel (2010-2015) de
merites van deze werkwijze (Vandevoorde, in prep.).

5

Indien de aankoppeling van de Vliet wordt meegenomen wordt de voorziene afgravingshoogte 1.3m TAW (obv
scenariomodellering IMDC)
6
Indien de aankoppeling van de Vliet wordt meegenomen wordt de voorziene afgravingsdiepte 0.5m TAW (obv
scenariomodellering IMDC)
7
Ook deze afgravingshoogte hangt af van het al dan niet aankoppelen van de Vliet. Indien Vliet wordt aangekoppeld zal
een afgravingshoogte tot 1.3-1.4m TAW geschikt zijn en 0m TAW voor de waterhoudende zone.
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Figuur 3-9. Detail natuurinrichting buiten GOG

3.6.3 Bos
Hieronder worden de inrichtingsmaatregelen besproken voor de bosgebieden (zie ook Uytvanck
& De Blust, 2013 hoofdstuk 15).
Binnen het volledig gebied wordt een eenvoudige regel geadviseerd waar een eventuele eindkap
of uitkap in groep wordt geadviseerd
enkel kap uit te voeren in percelen die niet habitatwaardig zijn (Figuur 1-24)
percelen gelegen zijn buiten de gevoelige kernzone van mesotroof elzenbroekbos. In het
‘reigerbos’ – het beboste perceel langsheen het Zeekanaal, habitat volgens BWK (Figuur
1-23), wordt ook geen eindkap/uitkap van populier uitgevoerd. De meest geschikte
periode wordt besproken onder 3.6.3.1.
De percelen waar eventueel op basis van bovenstaande criteria een kapomvorming mogelijk is,
zijn weergegeven in Figuur 3-10 (gearceerde zone). Er worden geen economische functies
beoogd in de bosexploitatie maar indien bij de inrichtingsfase (voor vernatting) kaprijpe
percelen zijn is een economische eindkap mogelijk (vanaf een minimale stamomstrek van
135cm gaan we uit van een kaprijpe populier).
Percelen die een zeer jonge populieraanplant hebben < 10 jaar wordt geadviseerd alle
populieren te kappen en als doodhout te laten liggen. Een kaalkap van de populieren op
perceelsniveau wordt dus enkel voor de exploiteerbare en zeer jone populierpercelen
geadviseerd.
Bij oudere aanplanten (maar niet oud genoeg voor exploitatie) in de zone met mogelijke
kapomvorming kan gekozen worden een variabele dunning uit te voeren waarbij open zones
ontstaan en de homogene structuur doorbroken wordt (Verstraeten et al., 2004). Bij het
uitvoeren van de kap worden uitgegroeide inheemse loofbomen zo veel mogelijk gespaard.
Aangezien het vaak moeilijk is om de volledige struiklaag en nevenetage van exploitatieschade
te vrijwaren, wordt deze vooraf deels afgezet.
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In de habitatwaardige percelen en percelen in de kernzone wordt een spontane bosomvorming
nagestreefd. In deze percelen en zone is het niet aan te raden de populieren zomaar meteen te
verwijderen, omdat de exploitatie (meer) schade veroorzaakt aan nattere bodem en aan
waardevolle vegetaties, het bosklimaat langdurig doorbreekt en verruiging van de vegetatie in
de hand kan werken, ten koste van bosgebonden organismen. Bij voorkeur wordt geopteerd
voor spontane ontwikkeling of zeer geleidelijke omvorming. Door sterfte van individuele
populieren zullen na verloop van tijd spontaan openingen ontstaan in het kronendak, waar deze
inheemse soorten in kunnen doorgroeien. Aangezien cultuurpopulieren zich niet of nauwelijks
verjongen zal op die manier een geleidelijke omvorming naar inheems gemengd bos
plaatsvinden.

Figuur 3-10. Situering van de percelen waar een eindkap van populier wordt geadviseerd.

Na de eindkap/groepenkap van populieren zijn twee inrichtingsmaatregelen mogelijk:
1. Spontane bosvorming
2. Herbebossing met inheems loofbos (kensoorten elzenbroekbos)
Er wordt binnen het GOG gekozen voor een maximaal spontane bosvorming. Zaadbronnen voor
de ontwikkeling van de kruidlaag en moederbomen zijn voldoende aanwezig.
Er kan gekozen worden voor een herbebossing van de randpercelen om visueel snel(ler) een
bos te hebben vanop de Schelde & ringdijk. Er wordt echter verwacht dat de er zich op korte
termijn vanuit de zaadbank jong bos zal vormen. In deze randzone kan een menging van
inheemse bomen en struiken aangeplant typisch voor elzenbroekbos. Er wordt vooral zwarte els
aangeplant met verspreid (< 20%) bijmenging van zomereik, gelderse roos, grauwe abeel,
schietwilg, gewone vogelkers, hazelaar, olm en gewone es.
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Buiten het GOG wordt gadviseerd om vleksgewijs te (her)bebossen (na inrichtingswerken
topografie). In de zones met elzenbroekbos als natuurdoeltype wordt vooral zwarte els
aangeplant met verspreid (< 20%) bijmenging van zomereik, gelderse roos, grauwe abeel,
schietwilg, gewone vogelkers, hazelaar, olm en gewone es. In de zones met vogelkers-essenbos
als natuurdoeltype wordt vooral es en zwarte Els, aangevuld met verspreid (< 20%) bijmenging
van Europese vogelkers, grauwe abeel, gladde iep, zomereik, zoete kers en lagere
bomen/struiken hazelaar, gelderse roos, gewone vlier, eenstijlige meidoorn. Rond de voorziene
plassen wordt de aanplanting vermeden (spontane evolutie – initieel ruigte en soortenrijke
oevervegetaties) en ook elder kan er gekozen worden voor vleksgewijze plantvakken (dus
opener bos initieel, tussen plantvakken spontane ontwikkeling).

3.6.3.1 Aandachtspunt: 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. Veel problemen
kunnen vermeden worden door een goede planning bij de inrichting en door het gebruik van
aangepast materiaal – vooral zware machines vermijden (Van Uytvanck en Decleer, 2003; Van
Uytvanck & De Blust, 2012). 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.
Paarden of lieren kunnen ingezet worden om hout uit de percelen te halen.

Planning
Om het werken in de zones met eindkap van populier zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt
geadviseerd om zoveel mogelijk de eindkap uit te voeren alvorens de vernatting wordt
uitgevoerd.
Periode: voor eindkap van bos is meestal het winterhalfjaar, buiten de schoontijd de beste
periode. In deze periode is de grondwaterstand wel het hoogst en is de bodemverstoring
potentieel hoger. Daarom wordt bij voorkeur tijdens vorstperiodes gewerkt. Waar mogelijk
(bijvoorbeeld voor de ontbossingen) moeten inrichtingsmaatregelen gebeuren voor de
vernatting wordt uitgevoerd.
Bij grote werken, zoals het uitvoeren van de bomen uit de percelen, is het belangrijk om
“achteruit” te werken zodat het afgewerkte terrein niet meer moet bereden worden en zo weinig
mogelijk om en weer gereden moet worden.

3.6.4 Exoten
Agressieve soorten (bijv. Amerikaanse vogelkers) moeten planmatig worden bestreden.
Exoten vormen in alluviale bossen echter zelden een probleem (Verstraeten et al. 2004) en
werden tijdens het veldwerk niet opgemerkt. Op een aantal percelen komt exotische beplanting
voor. Er wordt voorgesteld deze bij het inrichtingsbeheer van het bos te verwijderen (oa in de
Schellandpolder rond enkele vijvertjes).
Roodwangschildpad is waargenomen in het projectgebied. Indien mogelijk kunnen bij
inrichtingswerken de individuen weggevangen worden.
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4 Toegankelijkheid en recreatie
De recreatieve wandelpaden in het gebied blijven beperkt tot het huidige oost-west wandelpad
in de Schellandpolder en het scheidingsdijkje tussen Schelland- en Oudbroekpolder. In het GOG
Oudbroekpolder wordt geen wandelpad voorzien.

4.1.1 Alternatieven locatie van sportvisserij:
De alternatieve locaties worden vanuit het ecologische inrichtingsvisie hieronder
geïnventariseerd:
Alloceer de sportvisserij buiten de contour van het project. Indien deze optie mogelijk is lijkt dit
veruit het meest ideale scenario. Buiten het Sigmaproject, buiten de Natura 2000 zone, buiten
ankerplaats en buiten VEN gebied. Deze optie scheidt de functies van zacht gebruik met hard
(intensief) gebruik en zal op termijn wellicht de minste problemen met zich meebrengen.
Opties binnen contour (genummerd volgens Figuur 4-1). Besproken volgens afnemende
voorkeur vanuit ecologische visie.
1. Alloceer de sportvisserij aan de rand van het gebied buiten zones met
beschermingsstatuut voor natuur of landschap. Hiervoor komt enkel het meest
zuidelijke perceel in aanmerking. Een visput graven op deze locatie en faciliteiten
(toegang via Nattenhaasdonkstraat) voorzien is (technisch) mogelijk. De zone is wel
archeologisch als waardevol geklasseerd en momenteel in landbouwgebruik.
2. Alloceer de sportvisserij in het bestaande bufferbekken. Voorzie aan de dijkzijde
visfaciliteiten. De andere oevers blijven natuurlijk ingericht (en blijven ontoegankelijk).
Mogelijk moet de bufferfunctie herzien worden (indien pomp zou komen is functie
misschien overbodig?) en/of zijn er technische aanpassingen nodig om ervoor te zorgen
dat bv. de uitgezette vis niet kan ontsnappen (bv. isoleren vijver en overstorten
voorzien die niet vispasseerbaar zijn). Nabij is reeds ruime parking, er kan op deze
locatie misschien nagedacht worden over bijkomende faciliteiten (in combinatie met
sluisknooppunt?)
3. In de zone met kleiwinning kan als ecologisch minst gunstige scenario gedacht worden
om een nieuwe visput te graven en faciliteiten te voorzien. Deze locatie zal het meest
verstoring geven in het gebied (trafiek doorheen gebied). Een locatie nabij Groenendijk
is ook een mogelijke locatie (3 dus westelijk situeren)
3

2

1
Figuur 4-1. Selectie van mogelijk locaties sportvisserij activiteit (blauw omlijnd)
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5 Bijkomend onderzoek
-

-

-
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Indien gekozen wordt om de afwatering van de Bovenrijpenbroekloop (en Vliet)
standaard te laten lopen via de GOG uitwatering moet via het grondwatermodel het
effect van een lager stuwpeil in deze sectie van de waterloop op de grondwaterstanden
in het wetland nagegaan worden.
Wat is de invloed van het lager stuwpeil in de uitwateringskom; wat zal dit stuwpeil
zijn?
Zijn stuwpeilen in de wetlands realiseerbaar zonder bovenstroomse wateraanvoer?
Effect van opstuwing Groen Wiel/ringgracht tot 1.35m TAW op afwatering opwaarts
In de waterstudie kan het interessant zijn om het opstuwend effect van een
beverafdamming te modelleren op de waterstanden in de Bovenrijpenbroekloop. Deze
kennis kan later interessante kennis zijn om een actief beheer te onderbouwen met
betrekking tot deze beschermde soort.
In overleg met Onroerend Erfgoed de zones waar graafwerken voorzien worden
aftoesten.
Integreer de kennis die verzameld wordt in lopend INBO-onderzoek in KBR met
betrekking tot het combineren van kleiwinning, veentranslocatie en natuurontwikkeling.
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6 Bosbalans
Artikel 90 bis van het Bosdecreet verplicht compensatie bij ontbossingen. Het BVlR van
16/02/2001 geeft concrete regels voor de compensatie. Een ontbossing kan gecompenseerd
worden door een gelijkwaardige bebossing of door de betaling van een bosbehoudsbijdrage. De
grootte van een gelijkwaardige bebossing is gelijk aan de oppervlakte van de ontboste
oppervlakte, vermenigvuldigd met een compensatiefactor die afhankelijk is van de
boomsoortensamenstelling. Voor percelen met inheemse boomsoorten geldt een factor 1.5 tot
2, afhankelijk van de oppervlakte die de inheemse soorten in de ontbossing innemen. Factor 1.5
voor gemengd bos: grondvlak inheems loofhout ligt tussen de 20 en 80%. Factor 2 voor
inheems loofbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems loofhout. Voor bos met een
grondvlak van minstens 80% niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan geldt
een compensatiefactor 1 (de te compenseren oppervlakte is gelijk aan de ontboste
oppervlakte).
Volgende definitie/omschrijving van bos wordt gehanteerd (ANB-Richtlijn 2006/01 en Richtlijn
2006/04) (zie ook Mertens et al., 2009):
kroonsluiting moet minstens 50% bedragen;
open plekken mogen maximaal 15% van de oppervlakte innemen;
open plekken mogen maximaal 3 ha groot zijn.
In Tabel 6-1 wordt een overzicht gegeven van de bosbalans in het projectgebied. Volgens de
oorspronkelijke doelstelling van het MWeA zou er 185ha bos gerealiseerd worden in het project
(Waterwegen en Zeekanaal, 2005). Tegenover het actueel aanwezige bosoppervlak (obv
Biologische waarderingskaart – zie methodiek Mertens et al., 2009) is de huidige oppervlakte
bos 148.1ha. Dit betekent dat er een theoretische winst op bosoppervlakte voorzien was van
37ha in dit projectgebied (Mertens et al., 2009). Deze doelstelling hield echter geen rekening
met de dijkbouw en de optimalisatie van het projectgebied in functie van de
natuurdoelstellingen. In dit project sluit de natuurdoelstelling maximaal aan bij de bosrealisatie
en is er geen verlies aan bos door natuurinrichting voorzien.
Te ontbossen zones:
Permanent te ontbossen zones verdwijnen onder de dijk – 17.09 ha. Deze bosvlekken zijn op
basis van de BWKkaart gelegen in populier bos (eenheid 1 = lh) (zie methodiek Mertens et al.,
2009). Deze bossen moeten volgens deze methodiek niet dubbel gecompenseerd worden. De
BWK kartering in deze polder is echter niet op perceelsniveau uitgevoerd (volledige polder werd
als cluster van populier met elzenbroek gekarteerd (1.3.6.1)). De vegetatiekartering uitgevoerd
in het kader van deze studie toont echter aan dat een beperkt aantal bospercelen waarmee de
toekomstige dijk kruist habitatwaardig zijn (zie Figuur 1-24) en dat inheems loofhout een
bedekking heeft hoger dan 20% van het grondoppervlak in verschillende percelen die ontbost
moeten worden (criteria ANB richtlijn). Voor bospercelen met inheemse boomsoorten geldt een
factor 1.5 tot 2, afhankelijk van de oppervlakte die de inheemse soorten in de ontbossing
innemen. Factor 1.5 voor gemengd bos: grondvlak inheems loofhout ligt tussen de 20 en 80%.
Factor 2 voor inheems loofbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems loofhout. Met deze
eventueel anderhalve tot dubbele compensatie voor deze percelen is geen rekening gehouden in
Tabel 6-1.
Om een gedetailleerde bosbalans op te stellen is een biohabopname nodig van alle percelen (in
de huidige databank ontbreken nog percelen). Een realistische inschatting is dat er eerder bij
het uitvoeren van de dijkbouw ongeveer 25ha bos zal moeten gecompenseerd worden volgens
bovenstaande criteria.
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Figuur 6-1. Situering van de permanente ontbossingen (verlieskant bosbalans – blauw omlijnd)8

In functie van natuurontwikkeling zal er wel een inrichtingsbeheer lopen (eindkap van populier
gevolgd door bosomvorming tot inheems natuurlijk bostype – elzenbroekbos) en op een aantal
locaties zullen open plekken worden voorzien. Deze open plekken zijn steeds kleiner dan 3ha.
De natuurinrichtingswerken zijn gericht op het verbeteren van de boskwaliteit en het uitbreiden
van de bosoppervlakte binnen het projectgebied. De maximale oppervlaktewinst bos wordt
berekend op 12.6ha (Figuur 6-2). Dit betekent een minimaal tekort op de bosbalans van 4,47ha
in het projectgebied volgens een meest optimistisch scenario. De inrichting zal echter resulteren
in ruim 30ha minder bos dan voorzien op planniveau van geactualiseerde Sigmaplan
(Waterwegen & Zeekanaal 2005, Mertens et al., 2009) (151.4ha bos ipv 185ha).
Volgens dit maximaal bosscenario wordt alle open ruimte (landbouw, wildakkers en
hobbyboerpercelen) omgezet in bos en tellen alle grote open waterpartijen (Groen Wiel,
bufferbekken en uitwateringsbekken aan GOGsluis) mee als bosoppervlakte.

Tabel 6-1. Overzicht bosbalans Schelland- en Oudbroekpolder
Referentie
(BWK)

MWeA-doel
Bos (ha) MWeA

185,0

1

8

Huidige
bosoppervlakte

148,1

Verlieskant
Oppervl.boswijziging
(ha) MWeA

37,0

Oppervlakte bos
onder dijk

17,09

Winstkant

Totaalbalans

Te
compenseren
oppervlakte
bos onder dijk

Oppervlakte
ontbossing i.f.v.
natuurontwikkeling

Te compenseren
oppervlakte bos
ifv
naturuontwikkeling

Oppervlakte
bebossing i.f.v.
natuurontwikkeling
(op open
percelen)

Som bosverlies
en boswinst
met
compensatie

17,091

0

0

12,62

-4,47

alle boscompensatie beschouwd volgens een compensatiefactor 1 – dit is minimale
compensatieschatting.

De dijk opschuiving in de zuidwestelijke hoek van het studiegebied beïnvloedt de oppervlakte te kappen bos nauwelijks.
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Figuur 6-2. Situering van de nieuwe bospercelen (winstkant bosbalans)
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7 IHD-Z toets
7.1 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 – is een gerichte
maatregel om circa 150ha 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.
Het inrichtingsplan voorziet in het deels herstellen van het natuurlijk valleisysteem met
zomer- en winterdijken waarbij de vallei als natuurlijk overstromingsgebied gaat
fungeren. De ingreep verhoogt op een gecontroleerde wijze het kombergend vemogen
van de Zeeschelde.
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7.2 IHD-Z op habitatniveau
De IHD’s voor de habitats die in de cluster van belang zijn worden hieronder opgelijst (MWeA,
Waterwegen & Zeekanaal, 2005)(Tabel 1-1):
•
In het studiegebied is de doestelling de realisatie van het prioritaire habitat
Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incaneae, Salicion albae) (91EO)
De instandhoudingsdoelstellingen (Adriaensen et al., 2005) voor deze habitats werden als volgt
geformuleerd:
•
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 (T’Jollyn et al., 2009) (zie ook Tabel 1-8 en
overeenkomstig met de minimale oppervlakte criteria van Bal et al., 2000).
In Tabel 7-1 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 T’Jollyn et al. (2009). 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).
In Tabel 7-1 worden twee inrichtingsscenario’s getoetst. De habitatoppervlaktes die gerealiseerd
zouden worden bij het volledig realiseren van de oorspronkelijke MWeA (Tabel 1-1) en de
oppervlaktes van de potentiële natuurdoeltypes in het inrichtingsscenario (Tabel 3-1).
De minimale oppervlaktes worden voor de verschillende natuurdoeltypes gehaald. Voor het
bereiken van een goede staat van instandhouding voor de faunakarakteristieken zijn echter
grotere oppervlaktes nodig. Dit criterium wordt voor het elzenbroekbos net gehaald. Het
minimale structuurareaal voor dit bostype is 20ha en wordt ruim gehaald. Hiermee zal het
gerealiseerde elzenbroekbos één van de grootste laagveenbossen zijn in de Scheldevallei. Dit is
op zich al zeer waardevol. Ook voor het habitattype 3510 wordt in het gehele projectgebied
voldaan aan de oppervlakte voor goede staat van de faunakarakteristiek. In het projectgebied
worden ook kleinere oppervlaktes grasland gerealiseerd op een leidingstrook en open ruimtes in
het bos met riet en ruigtevegetaties. Deze laatste dienen om wat openheid te geven aan de
wateroevers en zijn vooral gericht op het verbeteren van de habitatkwaliteit in functie van
soort- IHD’s.
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Tabel 7-1. Aftoetsing gerealiseerde habitatoppervlakte tegenover minimale oppervlakte voor een gunstige staat van
instandhouding Bal et al. (2001).
Benaming
aangemeld EUMin. opp.
Min. opp. 75% Benaming habitat inrichtingsplan
Natuurdoeltype
Natura2000
(ha) (Bal et
doelsoorten
Bal et al. (2001) habitat-type/
al. 2001)
(ha) (Bal et al.
Regionaal
2001); T'Jollyn
belangrijk
et al., 2009
habitat (Heutz
& Palinckx,
2005)

Opp. Habitat
MWeA (Ha)

Opp. Habitat
Inrichtingsscenario
(ha)

6430
Voedselrijke
zoomvormende
ruigten

0.5

30

Riet/grote
zeggevegetatie/Moerasspirea ruigte

0

3,7*

3.62 Laagveenbos

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

15

150

Ruigte elzenbroekbos; Vogelkersessenbos

185

149,6**

3.18 Gebufferd
meer

3150 -Van
nature eutrofe
meren met
vegetatie van
het type
Magnopotamion
of Hydrocharition

0.5

5

open water - turfputten, vijvers (3150)

0

9.4

6510 - Laag
gelegen schraal
hooiland

2.5

75

Glanshavergraslanden (6510-Arr)

0

2.9

3.25 Natte
strooiselruigte

3.32 Nat matig
voedselrijk
grasland

* zal als kruidachtige vegetatie in grotere oppervlakte voorkomen
** inclusief open ruimtes
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7.3 IHD-Z op soortniveau
De relevante doelsoorten of –groepen worden hieronder toegelicht.

7.3.1 Bever
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).
Niewold (2003) voorspelt potenties voor minstens één beverfamilie tussen de N16 en het
Zeekanaal in de populier- en broekbossen met brede sloten en enkele grotere vijvers en wielen.
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. berk), rijke oever- en
waterplantvegetaties bestaande uit rietkragen en waterplanten zijn een belangrijk
pluspunt
De voorgestelde inrichtingswerken in het projectgebied zullen lokaal de potenties voor bever
vergroten door het realiseren van extra open water en het realiseren van pionierssituaties met
naar verwachting veel pioniershout zoals wilg en op de iets drogere oevers berk. Oeverbeheer
voorziet ook lokaal opener water met waterplanten en oevers met riet en andere helofyten.
De bever kan op termijn een belangrijke rol vervullen in het opener houden van oevers.
Gezien de verwachtte potenties en bijgevolg een reële kans op de vestiging van bever in het
natuurgebied is het raadzaam om op voorhand na te denken over de mogelijke gevolgen voor
de natuurdoelstellingen en het waterbeheer. Met de natuurdoelstellingen is de komst van een
een familie bever perfect te verzoenen. Een mogelijk knelpunt in het projectgebied is echter de
afdamming van de Bovenrijpenbroekloop en de potentiële opstuwingseffect op deze waterloop
door een beverdam.

7.3.2 Vleermuizen
De IHD-Z stelt:
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). Het aanwezige water in combinatie met het bos zullen een potentieel
leefgebied vormen voor deze soorten. De zoom- en mantelvegetatie zones en opener boswaterpartijen zijn potentieel geschikte foerageerplaatsen.

7.3.3 Waterspitsmuis (Neomys fodiens)
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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. De meer open moerashabitats die
ingericht worden zijn een potentieel geschikt biotoop voor deze soort.

7.3.4 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). 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 bieden potentie voor deze soort.

7.3.5 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 van de schimmels
die op de bladeren aanwezig zijn. Overwintering vindt vermoedelijk tussen het strooisel plaats.
De soort is blijkbaar in staat om zich tijdens overstromingen met het water mee te laten
drijven, waardoor stroomafwaarts gelegen gebieden goed gekoloniseerd kunnen worden. 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.
Indien broekbossen ontgonnen worden of de grondwaterstand verlaagd wordt, waarbij de
kweldruk wegvalt, is dit al gauw het einde voor de aanwezige korfslakken. Het gehele systeem
van hogere en lagere gronden met kwel in de beekdalen is dus van belang voor de overleving
van de soort. Maaien van de moerasbegroeiing kan eveneens het voortbestaan van een
populatie Zeggekorfslakjes in gevaar brengen. Met het maaisel verdwijnen veel slakken uit het
gebied, terwijl de kort gemaaide vegetatie geen geschikt biotoop meer biedt voor de nog
resterende dieren.

7.3.6 Broedvogels
De potentie-analyse in onderstaande berekening is volgens Piesschaert et al. (2007). Hierbij
wordt per habitattype een potentie-inschatting berekend voor de verschillende vogelsoorten
opgenomen in de Instandhoudingsdoelstellingen.
Het aantal potentiële broedkoppels werd berekend voor de habitatoppervlaktes uit de
inrichtingsvoorstellen in dit rapport (Tabel 3-1) en vergeleken met de berekeningen op basis
van de habitat-oppervlaktes die staan opgegeven in de synthesenota (Waterwegen en
Zeekanaal, 2005).

In Tabel 7-2 staan de resultaten opgelijst. Het belang van de Oudbroek- en Schellandpolder
voor het behalen van de IHDsoorten is beperkt omdat weinig van de soorten gesloten
moerasbossen verkiezen als broedgebied.
De voornaamste IHD-doelsoort is de Kwak. Deze soort leeft in meer gesloten moerashabitats
dan bijvoorbeeld het Woudaapje en de Roerdomp. De natuurinrichtingsmaatregelen (ook in de
oostelijke zone) zullen cruciaal zijn om deze soort potentieel aan te trekken. De soort heeft
immers naast moerasbos ook voldoende open water nodig om te foerageren. Open vijvers,
voldoende voedsel (vis), en in het water hangende takken vanaf dewelke hij vist zijn cruciaal.
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De soort wordt nu soms waargenomen aan het Groene Wiel (oa. op 13/08/2000). Er is een
berekende potentie voor purperreiger. Niettegenstaande een lagere potentie wordt berekend in
het inrichtingsverhaal wordt verwacht dat de inrichtingsmaatregelen de potenties zullen
versterken voor deze soort door de foerageermogelijkheden te vergroten. De huidige
aanwezigheid van een reigerkolonie kan potentieel de soort aantrekken. Ook voor lepelaar
worden potentiële broedkoppels berekend. Ook voor deze soort zal het inrichtingsplan in
tegenstelling tot de berekende potentie wellicht een beter biotoop creëren doordat er relatief
veel ondiep open water bij komt. Vooral de oostelijke zone is interessant voor deze soort in
combinatie met het Noordelijk eiland.

Potentie MWeA Hab.
100% Elzenbroekbos
(Piesschaert et
al.2007)
Inrichtingsplan

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

9
7

0
0

7
5

0
0

0
0

6
4

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

zomertaling

woudaap

tureluur

snor

slobeend

scholekster

roerdomp

rietzanger

purperreiger

porseleinhoen

paapje

lepelaar

kwartelkoning

kwak

kluut

grutto

grote karekiet

dodaars

bruine kiekendief

blauwborst

baardmannetje

Ook heel wat ander zeldzame broedvogelsoorten (zonder specifieke IHD-doelstelling) zullen
profiteren van de natuurinrichting van de Oudbroek en Schellandpolder zoals de kleine bonte
specht, matkop, wielewaal, houtsnip, …

0
0

0
0

Tabel 7-2. Potentieel aantal broedkoppels van de soorten waarvoor een IHD-Z opgesteld is in Schelland- en
Oudbroekpolder.

7.3.7 Besluit
De Schelland- en Oudbroekpolder zijn van uitzonderlijk belang voor het realiseren van één grote
kern prioritair habitat ‘elzenbroekbos’. Deze locatie is één van de weinig potentiële boszones in de
Scheldevallei om een laagveenbos te realiseren dat ook voldoet aan de minimale oppervlakte voor
faunakarakteristieken.
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9 Bijlagen
9.1 Aanvulling Niche tabel
Naar aanleiding van de vaststelling dat geen elzenbroekbos (zowel mesotroof als ruigtebroekbos)
wordt berekend door NICHE-Vlaanderen in omstandigheden waarbij in de polder Kruibeke-BazalRupelmonde (KBR) wel Elzenbroek ontwikkeld werd een aanvulling van de NICHE tabel
doorgevoerd om de voorspelling van deze bostypes te vervolledigen voor deze studie. De
voornaamste aanvulling is de vaststelling dat mesotroof elzenbroekbos zich kan ontwikkelen op een
kleibodem (klei en klei op veen) (zie ook Stortelder et al. 1998) en dat ruigte elzenbroekbos zich
ook kan ontwikkelen op standplaatsen met basische pH.
Parameters ontleend uit Vandevoorde et al. (2002) – WATINA databank voor GXG’s

1.

Mesotroof elzenbroekbos Carici elongatae-Alnetum

•
Bodemtype: Klei op veen (vaak ontveend) (nichebodemkaart in overlay met KBR) KV –
NICHE-code 30000
•
Trofie: mesotroof NICHEcode 2
obv Stikstofmineralisatiecurve (NICHE-rapport)
vermeerdert met N-depositie (40kg) op K/Kv bodem
•
pH als basisch obv interpolatie fig. pg. 32 Vandevoorde et al. (2002) (> 6.5)
•
Inundatie: 1
•
GXG’s obv KBRP048 en KBRP050:
GLGmin = 11 en GLGmax = 40cm – mv
GHGmin = 15cm –mv en GHGmax = 5+mv

2.

Ruigte elzenbroekbos Macrophorbio-Alnetum

•
Bodemtype: Klei op veen (vaak ontveend) (nichebodemkaart in overlay met KBR) KV –
NICHE-code 30000
•
Trofie: mesotroof NICHEcode 2
obv Stikstofmineralisatiecurve (NICHE-rapport)
vermeerdert met N-depositie (40kg) op K/Kv bodem
•
pH als basisch obv interpolatie fig. pg. 32 Vandevoorde et al. (2002) (> 6.5)
•
Inundatie: 1
•
GXG’s obv KBRP048 en KBRP050:
GLGmin = 26 en GLGmax = 48cm – mv
GHGmin = 16cm –mv en GHGmax = 4+mv

9.2 Hydrologie - randvoorwaarden
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 wetlandtypes 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
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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 (onderhoud ondiepe drainagegreppels). Als
regen-, overstromings- of kwelwater niet tijdig afgevoerd en/of vervangen worden, kan dit tot
verzuring en eutrofiëring van het systeem leiden.
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 en de sedimentlast van groot belang
zijn (aanrijkingen met nutriënten, contaminaties, …). Aspecten van hydrodynamiek en hydrochemie
worden besproken onder §1.3.5.5.

9.2.1 Oudbroek- en Schellandpolder een Gecontroleerd Overstromings Gebied
(GOG) – effect van overstroming op natuurdoelstelling
In de ontwerpstudie uitgevoerd door het Waterbouwkundig labo (Coen et al., 2013) wordt
uitgegaan van een overloopdijkhoogte van 6.8m TAW. Deze dijkhoogte resulteert in een
overtopping met een retourperiode van twee jaar. Bij deze event wordt op de Zeeschelde een
waterhoogte voorspeld van 6.92m TAW. De vulhoogte in het GOG zal dan minder dan het
gemiddeld maaiveld zijn (1.30m TAW), het overstromingswater zal dan grotendeels geborgen
worden in het grachtenstelsel. Vanaf een retourperiode met 5 jaar (T5) wordt een hogere vulling
van het gebied op het maaiveld voorspeld (1.43m TAW vulhoogte = ± 15cm op maaiveld), voor
een T10 gebeurtenis is de vulhoogte berekend op 1.74m TAW. Statistisch zijn de overstromingen
(stormevents) voornamelijk te verwachten in het winterhalfjaar (november – maart) (Coen et al.,
2010). Dit is een belangrijke vaststelling voor de natuurdoelstellingen. De overstromingsperiode
is immers een belangrijke variabele. Volgens Van de Steeg (1992) veroorzaken overstromingen in
de periode mei tot augustus de grootste fysiologische schade op vegetaties. In de winterperiode is
de directe invloed van overstromingen nagenoeg nihil omdat planten dan niet fysiologisch actief
zijn. Ook de verwachte (negatieve) effecten van een verhoogde saliniteit is in dit seizoen kleiner
door een verhoogd bovendebiet (zeker bij ‘was stormen’).
De filosofie van een GOG gebied is gericht op een snelle evacuatie (maximaal) bij een volgend laag
water. Dit ontwerpaspect is een belangrijk veiligheidsprincipe maar komt ook de
natuurontwikkeling ten goede in de Schelland- en Oudbroekpolder. De snelle ontwatering zal de
overstromingsduur beperken (met grote waterdiepte) in het broekbos. Algemeen kan immers
gesteld worden dat in overstromingsgebieden het aantal soorten negatief gecorreleerd is met de
overstromingsduur (Verlinden, 1985). Vooral in het groeiseizoen is de snelheid waarmee planten
in staat zijn om het contact met de atmosfeer te herstellen bepalend voor hun overlevingskansen
(Verlinden et al., 1990).
Indirect zijn er ook tal van effecten door de input van gebiedsvreemd water (zie lager). Om deze
effecten te reduceren is het belangrijk een hoge winterse (grond)waterstand te hebben zodat het
overstromingswater moeilijker kan infilteren. Ook hiervoor is een beperkte retentietijd van het
water in het GOG belangrijk om de invloedt op het grondwater te beperken. Bij een lange retentie
zijn de veranderingen groter dan wanneer het water zeer kort in het systeem verblijft.
Er zijn verschillen tussen vegetatietypes als het gaat over het effect van overstroming:
Voor de aquatische vegetatie is vaak de waterstandsfluctuatie de belangrijkste fysicochemische parameter waaraan de samenstelling en het aantal soorten het sterkst gecorreleerd zijn
(Maenen, 1989). Bij overstroming is 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
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overstromingen tijdens het groeiseizoen. De meeste soorten overleven een overstroming niet zodra
ze langduriger geheel ondergedompeld geraken (Knaapen & Rademakers, 1990). Tussen de
soorten van het Riet-verbond en het Grote zeggen-verbond zijn er aanzienlijke verschillen wat hun
tolerantie betreft voor complete inundatie. Indien de overstroming van korte duur is, kunnen de
meeste soorten vermoedelijk overleven.
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 (Stortelder et al.,
1998). 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).
In vergelijking met grondwater bevat het Scheldewater verhoogde concentraties aan zouten
(vooral NaCl), nutriënten en zwevende stof (sediment en organisch materiaal) en is het basischer.
Enerzijds het direct effect van het zwak brake water (bv. Moneosrapportage WL gemiddelde
saliniteit 0.65ppt thv Rupelmonde – data Waterbouwkundig labo) en de indirecte effecten die
resulteren in een eutrofer milieu zijn belangrijke aandachtspunten. In broekbossen kan
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 ruigte Elzenbroekbos of
van het Elzen-Vogelkersverbond. Het beperken van het overstromen met Scheldewater is dus een
voorkeursscenario voor de ontwikkeling van mesotroof elzenbroekbos.
Overstromingen met Scheldewater zijn voor de natuurdoelstellingen combineerbaar
maar voor een gunstige ontwikkeling van het broekbos is het belangrijk de retourperiode
zo laag mogelijk te houden. In gebieden waar estuariene natuur ontwikkelt wordt zijn bij
voorkeur de gebieden die eerst aangesproken worden. Vanuit deze optiek is het aan te
bevelen om de GOG-GGG Schauselbroek een lagere overloopdijk te geven dan de
Oudbroek- en Schellandpolder.

De overstromingen hebben potentieel een impact op de aanwezige zoogdieren. Hierbij is de
mortaliteit hoger bij kleine zoogdieren en bij de jonge dieren. Er zijn echter grote verschillen tussen
de soorten. Mollen en woelmuizen bleken zeer gevoelig (kruipen weg in plaats vluchten?) terwijl
andere muizesoorten minder mortaliteit ondervinden (Jacob, 2003). Haas blijkt gevoelig te zijn
hoewel ook deze soort goed kan zwemmen (Wuczynskie & Jakubiec, 2013). In het studiegebied is
er een grote populatie ree aanwezig. Deze soort kan goed zwemmen (bv. Gittleman, 1996). In het
licht van de gemodelleerde overstromingshoogte (zie boven) zal met een retourperiode van 10 jaar
het gebied zo vol gelopen zijn dat zwemgedrag nodig is. Uit onderzoek (Wuczynskie & Jakubiec,
2013) bleek dat ree vooral hoge mortaliteit vertoont nabij rivierbressen. Vermoedelijk was er
onvoldoende vluchttijd voor de dieren. Zomeroverstromingen hebben een groter mortaliteitseffect
omdat dan vooral de jongen verdrinken. Winteroverstromingen hebben in verhouding een kleiner
effect op de populaties. Wuczynskie & Jakubiec (2013) concluderen dat overstromingen wellicht
zelden populaties op lange termijn negatief beïnvloeden. In een relatief klein gebied, dat relatief
traag vult, omringd door vlot toegankelijke dijken die kunnen fungeren als hoogwatervluchtroute
lijkt het risico op verdrinking van de ree hierdoor eerder beperkt.
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9.3 Afbakening en beschrijving van natuurtypen
Gebaseerd op Callebaut et al. (2007).

9.3.1 Bossen
Verbond Alnion
Elzenbroekbossen zijn gemeenschappen van steeds zeer natte standplaatsen met een permanent
hoge grondwaterstand en bijna altijd op venige bodems. De ontwikkelingstijd is relatief kort: 30100 jaar. Tijdens het groeiseizoen blijft de grondwaterstand vrij dicht onder het maaiveld, maar
blijft verder stabiel zonder grote schommelingen.
Van dit verbond zijn volgende 2 associaties in NICHE Vlaanderen aanwezig.
Vegetatietype 1: Sphagno-Betuletum of Alno-Betuletum / Berkenbroekbos
Niet berekend als potentieel vegetatietype in Schelland- en Oudbroekpolder.
Vegetatietype 2: Carici elongatae-Alnetum / Mesotroof elzenbroekbos
Kenmerkende soorten:
Zwarte els is dominant in de boomlaag, sporadisch aangevuld met Zachte berk. De struiklaag
wordt gevormd door Zwarte bes (Ribes nigrum) en wilgen (vooral Boswilg, Salix caprea), in rijkere
varianten met Gelderse roos (Viburnum opulus).
De kruidlaag wordt gekenmerkt door Elzenzegge (Carex elongata), Moerasvaren (Thelypteris
palustris), Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) en Pluimzegge (Carex paniculata). Verder
kunnen voorkomen: Pleurocarpe mossen (Slaapmossen), Haakveenmos (Sphagnum squarrosum),
Gele lis (Iris pseudacorus), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Zwarte bes (Ribes nigrum), Bitterzoet
(Solanum dulcamara), Moeraszegge (Carex acutiformis), Stijve zegge (Carex elata), Moerasspirea
(Filipendula ulmaria), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), Echte valeriaan (Valeriana
officinalis), Dotterbloem (Caltha palustris), Grote Egelskop (Sparganium erectum) en Watermunt
(Mentha aquatica).
Karakteristiek elzenbroek voor moerassige depressies met venige toplaag. De diepere ondergrond
kan zeer uiteenlopend zijn. In de winter met grondwatertafel net boven, in de zomer net onder
maaiveld. Van nature op plaatsen met stagnerend (grond)water, maar door ontwatering veelal
verdwenen of sterk veranderd (verruigd). Regulatie van de waterstand leidt tot onnatuurlijk hoge
waterstandfluctuaties, met een negatieve invloed op de moersvegetaties. Ontwatering leidt na de
afbraak (mineralisatie) van de veenlaag tot een enorme voedselrijkdom en vervolgens verruiging,
die in veel gevallen onomkeerbaar is (Van der Werf, 1991).
Vegetatietype 3: Macrophorbio-Alnetum / Ruigte-elzenbroekbos
Kenmerkende soorten:
Het aantal soorten bomen en struiken is van nature niet hoog. De boomlaag bevat Zwarte els
(Alnus glutinosae) en Es (Fraxinus excelsior) in wisselende verhoudingen, de struiklaag Eénstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna), Grauwe wilg, Boswilg en Gewone vlier.
De kruidlaag bevat hoog opschietende, vochtminnende soorten zoals Moerasspirea, Echte
valeriaan, Hennegras, in mindere mate grote zeggen, Kale jonker, Gele lis. Als nitrofiele soorten
komen voor: Gewone engelwortel, Rietgras, Riet, Ruw beemdgras, Koninginnekruid, Harig
wilgenroosje. Inmenging van Alno-Padion soorten (Fluitekruid, Dagkoekoeksbloem, Bosveldkers)
en nitrofielen (Hondsdraf, Kleefkruid, Grote brandnetel, Vogelmuur) treedt op door vermesting en
ontwatering. Daardoor is er degradatie van het veen, mineralisatie en vervolgens verruiging met
relatief meer ‘robuuste’ nitrofiele soorten. Onderscheid van het zuivere type is moeilijk en vraagt
een goed begrip van de locale abiotiek voor een correcte diagnose.
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Dit bostype komt van nature voor op de overgangszone tussen de drogere typen (Alno- Padions)
en de natte typen (Alnions, Broekbossen). De ondergrond is venig tot kleiig/lemig. De gronden zijn
waarschijnlijk kalkarm, met een continue hoge maar ook stagnerende grondwatertafel. Op de
venige kleigronden vindt wellicht afbraak van humus plaats, vooral na enige ontwatering. Het zijn
standplaatsen die (net zoals bij Alno-Padions) in cultuur gebracht werden tot grasland, en daardoor
in min of meerdere mate verstoord werden. Dit proces kan sterk bijdragen aan het vaak nitrofiele
karakter van de vegetatie. Mede door deze dynamiek in de standplaats wordt dit type zeer
uiteenlopend geïnterpreteerd in de literatuur.
Vegetatietype 4: Pruno-Fraxinetum / Vogelkers-essenbos
Kenmerkende soorten:
De boomlaag bestaat uit Es en Zwarte Els, aangevuld met Europese vogelkers, Grauwe abeel,
Gladde iep, Zomereik en Zoete kers. De struiklaag wordt gedomineerd door Hazelaar, Gelderse
roos, Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn, Europese vogelkers, Kardinaalsmuts en Rode kornoelje
(sommige soorten blijken weliswaar geconcentreerd voor te komen op specifieke bodemtypen en
biogeografische zones).
De kruidlaag heeft een uitgesproken voorjaarsaspect met Bosanemoon, Muskuskruid, Slanke
sleutelbloem, Speenkruid. Bijkomende soorten zijn Moerasspirea, Gewone engelwortel, Kale jonker,
Echte valeriaan. Kenmerkend in de kruidlaag is het samen voorkomen van kensoorten van het
Alno-Padion (Speenkruid, Geel nagelkruid, Groot heksenkruid, Hondsdraf, Kleefkruid, Grote
brandnetel, Reuzezwenkgras), van de nattere elzenbroeken (Zwarte bes, Hennegras, Moerasspirea,
Gele lis, Moeraszegge, Moerasstreepzaad, Dotterbloem) en van de drogere Eikenhaagbeukenbossen (Slanke sleutelbloem, Gevlekte aronskelk, Gele dovenetel).
Hét typebos van riviervalleien op vrij lemige tot kleiige bodems. Doorgaans gelegen op de
overgang van het alluvium naar drogere colluviale flanken en op drogere oeverwallen, met
overstromingen in lage niet-jaarlijkse frequenties. De overstromingen komen slechts sporadisch
voor. Meestal langs de drogere zijde overgaand in Eiken-haagbeukenbos (Carpinion), en langs de
nattere zijde in Elzenbroeken (Alnions). Het is vaak een weelderig beekbegeleidend bostype, met
een deels drassige bodem met ondiep grondwater. Het water stagneert niet echt, en veenvorming
blijft uit hoewel het organische stofgehalte hoog kan zijn. Omdat de ondergrond vruchtbaar is, zijn
destijds grote oppervlakten van dit bostype verdwenen door omzetting in grasland en ook akkers.
Vegetatietype 5 Carpinion betuli/ Haagbeukenverbond
Kenmerkende soorten:
In de boomlaag vinden we Haagbeuk (Carpinus betulus), Kleinbladige linde (Tilia cordata) en Zoete
kers (Prunus avium). In de kruidlaag komen volgende soorten voor: Aardbeiganzerik (Potentilla
sterilis), Carex sylvatica (Boszegge), Dryopteris filix-mas (Mannetjesvaren), Viola reichenbachiana
(Blauwsporig bosviooltje), Sanicula europaea (Heelkruid), Mercurialis perennis (Overblijvend
bingelkruid), Galium odoratum (Lievevrouwebedstro), Melica uniflora (Eenbloemig parelgras,
trangr.), Vinca minor (Kleine maagdenpalm), Campanula trachelium (Ruig klokje), Orchis mascula
(Mannetjesorchis), Galium sylvaticum (Boswalstro), Rosa arvensis (Bosroos)
Dit verbond vormt de climaxgemeenschap van de drogere, voedselrijkere gronden; soortenrijke
bosgemeenschappen met een uitgesproken voorjaarsaspect op matig voedselrijke tot voedselrijke,
in het algemeen droge bodems, met onder het verse strooisel nog een laag halfverteerde humus;
grondwater kan al dan niet in het bereik van de vegetatie zijn.
In tegenstelling tot Nederland komen in Vlaanderen meerdere associaties van dit verbond voor,
met name het Endymio-Carpinetum en het Stellario-Carpinetum; de eerste associatie onderscheidt
zich van de tweede in feite enkel door het vaak massaal voorkomen van Hyacinthoides non-scripta
(Wilde hyacint) en eventueel nog door het voorkomen van Athyrium filix-femina (Wijfjesvaren); de
grens van deze Atlantische associatie loopt in Vlaanderen ongeveer ter hoogte van Brussel. De
bossen van dit verbond zijn vrijwel steeds oude bossen met een groot aandeel oude bossoorten. De
bodems onder deze bossen vertonen drainageklasse a, b of c. We vinden ze vooral op colluviale
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bodems in de reeks Alno-Padion op het alluvium, Carpinion op het colluvium en Quercion roboris of
Luzulo-Fagion op de plateaus.
Vegetatietype 6 Betulo-Quercetum roboris (Berken-eikenbos)
Droger bostype – marginaal berekende potentie in studiegebied
Kenmerkende soorten:
geen kentaxa, qua vaatplanten vooral negatief gedifferentieerd; differentiërend t.o.v. de twee
andere Quercion-associaties vooral mossoorten, met name Hypnum jutlandicum (Heideklauwtjesmos), Dicranum scoparium (Gewoon gaffeltandmos), Pleurozium schreberi (Bronsmos),
Pohlia nutans (Gewoon peermos), Lophocolea heterophylla (Gedrongen kantmos), Campylopus
pyriformis (Gewoon kronkelsteeltje)
Deze associatie behoort tot het Zomereik verbond en vormt de climaxgemeenschap op de meest
zure en arme, grofkorrelige zandgronden waarop Quercion-gemeenschappen voorkomen. Het
grondwater zakt terug tot op een relatief grote diepte. Het is potentieel in de Kempen het meest
voorkomende bostype, maar goede voorbeelden zijn zeer zeldzaam. Het betreft in Vlaanderen
meestal jonge bossen op zandleem- tot zandbodems.
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9.3.2 Ruigten
Vegetatietype 7 Caricion gracilis / Verbond van Scherpe zegge
Kenmerkende soorten:
Deze zijn Carex acuta (Scherpe zegge), Calliergon cordifolium (Hardbladig nerfpuntmos), optimum
voor de klasse-soorten Equisetum fluviatile (Holpijp), Iris pseudacorus (Gele lis), Galium palustre
(Moeraswalstro)
Het verbond komt voor in eutroof, zoet tot zwak brak water, vooral op minerale, zwaardere
bodems (leem, klei), maar ook op veen. Het is rivier- of beekbege¬leidend van oorsprong, maar
komt ook voor in laagveenmoeras. Tot dit verbond behoren volgende associaties: Caricetum
ripariae (Oeverzegge-associatie), Caricetum gracilis (associatie van Scherpe zegge) en Caricetum
vesicariae (Blaaszegge-associatie).
Vegetatietype 8 Filipendulion / Moerasspirea-verbond
Kenmerkende soorten:
Filipendula ulmaria (Moerasspirea) en Thalictrum flavum (Poelruit) vormen de kensoorten van dit
verbond. Deze laatste soort echter is zeldzaam in Vlaanderen. Moerasspirea kent ook hoge
bedekkingen in de Molinietalia, Calthion palustris. Differentiërend t.o.v. de tweede orde
(Convolvuletalia sepium) zijn onder meer Lythrum salicaria (Kattestaart), Lysimachia vulgaris
(Gewone wederik), Holcus lanatus (Gestreepte witbol), Ranunculus repens (Kruipende boterbloem),
Rumex acetosa (Veldzuring), Calamagrostis canescens (Hennegras), Vicia cracca (Vogelwikke),
Lychnis flos-cuculi (Echter koekoeksbloem), Equisetum palustre (Lidrus), Lotus uliginosus
(Moerasrolklaver), Juncus effusus (Pitrus). Deze soorten komen vrijwel zonder uitzondering ook
voor in het Calthion palustris (Molinietalia).
Het Filipendulion omvat ruigten op vochtige tot natte, stikstofhoudende, matig voedselrijke tot
voedselrijke gronden, vooral op zand en leem, maar ook op veen en klei. Het grondwater is
horizontaal en/of verticaal beweeglijk en bevindt zich soms enige tijd boven het maaiveld. Vaak is
een relatief dikke strooisellaag aanwezig. Het type komt voor langs rivier- beek- en slootoevers,
waar begrazing, maaien en dergelijke minder intensief is. Ze vervangt Molinio-Arrhenatheretea op
plaatsen met lagere beheersintensiteit en komt ook voor op kapvlakten van Alno-Padion- en
Salicion albae-bossen (bostypen van alluviale vlakten).
Vegetatietype 12 Magnocaricion met Phragmites australis / Grote zeggevegetatie met
Riet
Kenmerkende soorten:
Naast de kensoorten van het Scherpe zegge verbond is ook Riet hier duidelijk aanwezig.
Dit vegetatietype vormt de overgang van het verbond van Scherpe zegge naar het meer
aquatische Rietverbond. Het gaat hier dus om een overgang van terrestrisch naar open
watersystemen. In Rietland dat verruigt neemt het aandeel van soorten van Grote zeggevegetaties
sterk toe.
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