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I Algemeen overzicht – situatie december 1999
I.1 Situering en begrenzing van het natuurreservaat
Het Vlaams natuurreservaat ‘Slikken en Schorren van Schelde en Durme’ omvat alle terreinen
in het onder regelmatige tijinvloed staande rivierwaarts van de waterkerende dijk gelegen deel van
Schelde en Durme, tussen de laagste laagwaterlijn (LLW) en de hoogste hoogwaterlijn (HHW); hiertoe
behoren aldus de gebieden, die beheersmatig bekend staan als slikken, schorren, overgangsgebieden,
geulen en riviertaluds. De totale oppervlakte van dit intertidale gebied bedraagt circa 1512 ha, waarvan
ongeveer 634 ha schor en 741 ha slik langs de Zeeschelde en 95 ha schor en 42 ha slik langs de Durme
(tabel I.1)
Tabel I.1: Oppervlakte slikken en schorren in het Vlaams natuurreservaat Slikken en Schoren van Schelde en
Durme. Het wateroppervlak bij laagtij valt in principe niet binnen de perimeter van het natuurreservaat.

Schelde
Durme
Totaal

slik
741
42
783

begroeid schor
634
95
729

open water (laag tij)
3253
26
3279

Het reservaat is gelegen in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en ligt verspreid over
de gemeenten Gent, Destelbergen, Melle, Laarne, Wetteren, Wichelen, Berlare, Zele, Dendermonde,
Buggenhout, Lokeren, Waasmunster, Hamme, Temse, Kruibeke, Beveren (prov. Oost-Vlaanderen), St.Amands, Bornem, Schelle, Hemiksem, Antwerpen en Zwijndrecht (prov. Antwerpen).
De slikken en schorren gelegen langs de Rupel, Beneden Nete, Dijle, Zenne, Kleine en Grote
Nete maken geen deel uit van het reservaat, maar kunnen eventueel opgenomen worden in een
uitbreiding van het reservaat in een volgende fase.
Rekent men het pelagiaal deel van het estuarium tot het reservaat, wat in het kader van de
continuïteit en connectiviteit gerechtvaardigd is, dan komt men op een veel groter oppervlak van ca.
4800 ha
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Fig. I.1 - Situering van het Vlaams natuurreservaat Slikken en Schorren van Schelde en Durme.

I.2 Eigendomstructuur
Het gebied kende in 1999 nog een zeer versnipperde eigendomstructuur. Het grootste deel is al
in eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door de Vlaamse Gemeenschap. Een aantal
gebieden is nog in privé-eigendom, het ligt in de bedoeling deze te onteigenen ten behoeve van het
integrale behoud van deze gebieden in hun hoedanigheid van natuurlijk, intertidaal systeem. Voor de
onteigeningsbesluiten verwijzen we naar bijlage 1.

I.3 Overzicht van de huidige reservaten in beheer
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Tabel I.2: Overzicht van de in 1999 beheerde reservaten langs de Zeeschelde (NR= Natuurreservaten vzw; JNM:
Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieu; KBVBV: Koninklijke Belgische Vereniging voor de Bescherming van
Vogels)

Reservaat

Gemeente

Instantie

ha are ca Begin Eigendom/
huur
Groot Buitenschoor
Antwerpen
NR
215 40 0 1980 huur
Schorren van Oude Doel
Beveren
NR
51 12 0 1993 deel eigendom
Galgenschoor
Antwerpen
NR
45 75 0 1980 huur
De Notelaar
Bornem
Wielewaal 27 0 0 1987 huur
Kijkverdriet
Steendorp
Ecotest
5
0 0 1982 huur
Schor aan de Durmemonding Tielrode
JNM
6
0 0 1989 huur
Schorren van de Durme
Hamme
Vl. Gewest 23 64 38 1970 eigendom
Rietsnijderij
Waasmunster NR
2 68 36 1980 deel eigendom
Stort bij Weert
Weert
Vl. Gewest 17 0 0 1978 eigendom
Schorren van Branst
Bornem
Wielewaal
2 52 43 1992 deel eigendom
Sint-Amandsschoor
Kastel
KBVBV
5
0 0 1985 eigendom
Grauwe plaat (deel Grote
Kastel
KBVBV
1 15 0 1994 eigendom
schoren)
De Fles
Kastel
KBVBV
1 50 0 1991 huur
De Cramp
Kastel
KBVBV
8 23 60 1987 eigendom
Vlassenbroekse schorren
Vlassenbroek Wielewaal
5 40 0 1978 deel eigendom
Groot schoor van
Grembergen NR
8 24 88 1990 huur
Grembergen
5 72 0 1991 huur
Pottelbergschor
Dendermonde NR
Scheldeschoren
Zele
vzw Durme 1 79 50 1989 huur
Brede schoren
Berlare
NR
4
1 60 1989 huur
Konkelschoor
Berlare
NR
1
4 50 1989 huur
Totaal in beheer

438 23 25

Voor de adressen van de beherende instantie verwijzen we naar bijlage 2.

I.4 Planologische bestemmingen en wettelijke statuten
I.4.1 Gewestplannen
In tabel I.3 wordt de procentuele inname van de verschillende gewestplanbestemmingen binnen
het reservaat aangegeven. De volgende bestemmingscategorieën komen voor binnen de perimeter van
het reservaat.
Waterweg.
Het merendeel van de slikken is op de gewestplannen ingekleurd als waterweg.
Groengebieden.
Het grootste deel van het VNR heeft een 'groene bestemming', waaronder natuurgebieden en
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.

N- en R-gebieden.
Natuurgebieden en natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten omvatten
het overgrote deel van de schorren.
9

NH-gebied.
Verspreid stroomafwaarts Antwerpen staat het gebied ingekleurd als NH-gebied. Deze
bijzondere natuurgebieden zijn mede bestemd voor werken voor waterzuivering en daarbij behorende
afvoerleidingen naar de Schelde evenals voor de aanleg van ondergrondse leidingstraten tussen beide
Scheldeoevers. Werken en handelingen die daarmee verband houden zijn er toegelaten, op voorwaarde
dat het natuurlijke milieu er maximaal wordt behouden en beschermd of hersteld.
N-gebied met erfdienstbaarheid.
De natuurgebieden met erfdienstbaarheid zijn hoofdzakelijk bestemd als natuurgebied.
Transport- en pijpleidingen zijn er echter toegelaten voor zover zij noodzakelijk zijn voor de exploitatie
van de in het aanpalende industriegebied gevestigde bedrijven en zij de integriteit van het natuurgebied
niet schaden.
Schorren t.h.v. de kerncentrale van Doel, de schorren t.h.v. Doelpolder en Bayerpolder zijn
aangeduid als natuurgebieden met erfdienstbaarheid.
Industriegebied.
T.h.v. de thermische centrale van Kallo, de monding van het Zeekanaal, de schordriehoek ten
oosten van Rupelmonde, de voormalige Boelwerf, een smalle strook (ca. 750 m) ten oosten van Temsebrug.
Agrarisch gebied met ecologisch belang en landschappelijke waarde.
De Paardenweide (Zele), het Konkelschoor en de Brede Schoren (Berlare), het Rebbroek- en
Pottelbergschor (Appels) en enkele gebieden langs de Durme zijn aangeduid als agrarisch gebied met
ecologisch belang en landschappelijke waarde.
Bosgebied.
T.h.v. Het Zwijn (Kastel), ten zuiden van Vlassenbroek, ten westen van Schor aan de
Rupelmonding zijn schorren aangeduid als bosgebied.
(Dag)recreatie.
Een deel van het overdekte stort voor het Schauselbroek en de Oost-Sivepolder zijn
aangeduid als (dag)recreatiegebieden.
Tabel 1.3: Procentuele verdeling van de verschillende bestemmingen van het Gewestplan voor het Vlaams
natuurreservaat Slikken en Schorren van Schelde en Durme.

Bestemming gewestplan

oppervlakte (in %)

Natuurgebied (N)

26 %

Reservaat (R)

57 %

Subtotaal N+R

83 %

Bijzonder natuurgebied
(NH)

7%

Overige

10 %

TOTAAL

100 %
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I.4.2. Watervogelgebieden van internationale betekenis (RAMSAR-conventie)
(fig. I.2)
Langs de Zeeschelde werden volgende gebieden aangeduid: Schor van Doel, Galgenschoor,
Groot Buitenschoor. Dit gebied omvat alle grotere brakke schorren en slikken van de Zeeschelde. Deze
gebieden werden aangeduid omwille van het broedgebied van Bruine kiekendief en migratiegebied van
volgende soorten: Fuut, Aalscholver, Knobbelzwaan, Kleine zwaan, Rietgans, Kolgans, Grauwe gans,
Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde eend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend,
Eidereend, Nonnetje, Grote zaagbek, Meerkoet, Kluut, Goudplevier, Bonte strandloper, Kemphaan en
Grutto.
I.4.3 Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming.
Deze overeenkomst werd ondertekend op 08.06.1982 en de tekst verscheen in het Belgisch
Staatsblad op 20.10.1983. Deze overeenkomst bevat intentieverklaringen tot het behoud van
natuurgebieden, meer bepaald de doeltreffende bescherming van grensoverschrijdende natuurgebieden.
I.4.4. Beschermingszones tot het behoud van de Europese vogelstand (vogelrichtlijngebieden)
(fig. I.3)
De Europese Richtlijn 79/409/EEG 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand verplicht de
lidstaten voor de in bijlage vermelde bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor de geregeld
voorkomende trekvogels, speciale beschermingsmaatregelen te treffen. Het besluit van de Vlaamse
Executieve van 17.10.1988 heeft in totaal 23 speciale beschermingzones aangeduid.
Langs de Zeeschelde en Durme werden volgende gebieden aangeduid als speciale
beschermingszones:
1) Durme en middenloop van de Schelde (de stromende en stilstaande waters met hun oevervegetatie en
hun slikplaten, in het zoetwatergetijdengebied met hun rietvelden, zeggevelden en moerassen).
Criteria voor opname (VAN VESSEM & KUIJKEN 1986) met toenmalige aantallen:
Broedvogels van de bijlage 1: Roerdomp (1), Woudaapje (1), Zwarte wouw (1), Bruine kiekendief (1),
IJsvogel (5-10), Blauwborst (60-70).
Niet-broedende soorten van de bijlage 1: Aalscholver (3), Roerdomp (4-5), Purperreiger (5), Kleine
zwaan (4), Wilde zwaan (10), Witoogeend, Bruine kiekendief (3-5), Blauwe kiekendief (10),
Porseleinhoen, Kemphaan (40-50), Bosruiter (5-10), Visdief (10), Zwarte stern (10), Velduil (2-3).
Internationaal belangrijke aantallen vogels: Slobeend (800). Voor aanvullende gegevens betreffende
winter- en trekvogels verwijzen we naar VAN VESSEM & KUIJKEN (1986).
2) De schorren en polders van de Beneden-Schelde (de slikken en brakwaterschorren).
Criteria voor opname (VAN VESSEM & KUIJKEN 1986) met toenmalige aantallen:
Broedvogels van de bijlage 1: Bruine Kiekendief (2), Kluut (350), Goudplevier (2) en Blauwborst (26).
Niet-broedende soorten van de bijlage 1: Parelduiker, Roodkeelduiker (4), Kuifduiker, Aalscholver (45),
Kleine zwaan (32), Wilde Zwaan (4), Kluut (1800), Goudplevier (2000), Kemphaan (1400).
Internationaal belangrijke aantallen vogels: Rietgans (800), Kolgans (3000), Grauwe gans (440),
Bergeend (4000), Krakeend (230), Slobeend (1700). Voor aanvullende gegevens betreffende winter- en
trekvogels verwijzen we naar VAN VESSEM & KUIJKEN (1986).
I.4.5. Beschermde landschappen.
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Een aantal buitendijkse gebieden langs Schelde en Durme worden als landschap gerangschikt in
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van wetenschappelijke
waarde:
Provincie Oost-Vlaanderen: Slikken en schorren van ‘Oude Doel’ (Beveren- Doel), Durmeschorren
nabij de Meulendijk (Waasmunster), De Schorren van de Durme (Hamme), Het Groot Schoor van
Hamme (Hamme-Moerzeke)
Provincie Antwerpen: het Groot Buitenschoor, het Galgenschoor en het gebied ter
hoogte van de Hobokense polder.

I.4.6. Erkende natuurreservaten en Vlaams natuurreservaten
(fig. I.4)
Erkende natuurreservaten:
De Rietsnijderij (Waasmunster; Natuurreservaten v.z.w.), De Vlassenbroekse Schorren (Dendermonde;
de Wielewaal), Het Groot schoor van Grembergen (Dendermonde; Natuurreservaten v.z.w.) en SintAmandsschoor (Hamme; K.B.V.B.V.), Het Groot Buitenschoor (Antwerpen, Natuurreservaten, v.z.w.),
Het Galgenschoor (Antwerpen, Natuurreservaten, v.z.w.).
Vlaamse natuurreservaten:
De schorren van de Durme (Hamme) en Het Stort (Bornem).
I.4.7. Structuurplan Vlaanderen
Volgens het Structuurplan Vlaanderen, beleidskaart dd 21 oktober 1993 valt deze zone onder
‘versterking ecologisch samenhang’.
I.4.8. Habitatrichtlijn
(fig. I.5)
In het kader van de Habitatrichtlijn van de EU (92/43 van 21.05.92) werd de Zeeschelde en
Durme als speciaal te beschermen habitat voorgesteld.
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Fig. I.2 – Ligging van de Ramsargebieden langsheen het VNR Slikken en Schorren van Schelde en Durme,
situatie december 1999.

Fig. I.3 – Ligging van de Vogelrichtlijngebieden langsheen het VNR Slikken en Schorren van Schelde en
Durme, situatie december 1999.
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Fig. I.4 – Ligging van de erkende natuurreservaten langsheen het VNR Slikken en Schorren van Schelde en
Durme, situatie december 1999.

Fig. I.5 – Ligging van de voorgestelde habitatrichtlijngebieden langsheen het VNR Slikken en Schorren van
Schelde en Durme, situatie december 1999.
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Fig. I.6(a) – Gebruikte schornamen doorheen dit ontwerp beheersplan, Zeeschelde stroomafwaarts de
Durmemonding.
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Fig. I.6(b) – Gebruikte schornamen doorheen dit ontwerp beheersplan, Zeeschelde en Durme stroomopwaarts de
Durmemonding.
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II  Fysische beschrijving en biologische inventarisatie
II.1. Geologie en landschapsgeschiedenis
II.1.1 Geologie
Een tijdschaal van de gebeurtenissen in de Scheldevallei wordt weergegeven in fig. II.1. Voor
een beknopte bespreking van de geologie baseren we ons op KIDEN (1983), die een geologische
doorsnede interpreteerde van HALET (1937) (fig. II.2).
De Quartaire sedimenten rusten op een Tertiair substraat dat bestaat uit Oligocene
(Rupeliaanklei en -zand) en Eocene (Bartoonzand en -klei) formaties. Dit blijkt uit de geologische
doorsnede van de Scheldevallei te Temse (HALET 1937, cit. in KIDEN 1983).
De vermoedelijke datering volgens HALET (1937, cit. in KIDEN 1983) van de lagen in deze
doorsnede is als volgt:
- Holoceen: alp, alt, t en Sf
- Pleistoceen: L en Pl
- Rupeliaan: R2c, R1b en R1bs
- Bartoniaan: Btc en Btb

a) De Quartaire sedimenten van de Scheldevallei:
1) alp (polderklei):
Deze betrekkelijk dunne laag strekt zich uit over de hele breedte van de vallei. Ze is soms licht zandig
en bevat organisch materiaal.
2) alt (venige alluvia) en t (veen):
Deze lagen reiken tot -5,40 m bij de Schelde en tot -2 m bij wat HALET (1937) de Oude Schelde
noemt. Het gaat hier echter niet om de oorspronkelijke loop van de Oude Schelde maar om een in
1592 gegraven verbindingskanaal tussen de Schelde en de Oude Schelde (MEES 1937). De
oorspronkelijke loop van de Oude Schelde situeert zich tussen de boorpunten S4 en S6, even ten
zuidoosten van S4.

3) Sf (fijn zand):
Dit ligt gedeeltelijk boven t en alt en gedeeltelijk eronder en reikt tot op ongeveer -8 m. Het rust op Pl
(Pleistoceen) of op R1b (Onder-Rupeliaan). Bij de boorpunten S4, S5 en S6 vond men fluviatiele
zoetwaterschelpen.
4) Pl (Pleistoceen):
Kwartszand met aan de basis gerolde silex- en zandsteenkeien. In het profiel komen twee valleien
voor. De ene reikt tot -13 m en bevindt zich onder de Schelde. De tweede vallei reikt tot -10 m en ligt
onder de ‘Oude schelde’. Deze twee valleien zijn van elkaar gescheiden door een interfluviale rug
bestaande uit R1b-zand (Onder-Rupeliaan) die reikt tot een niveau van -7 m.
b) Andere aangeboorde lagen:
1) L:
Bruingele zandige leem, niveo-eolisch afgezet, die de R2c-cuesta van het Land van Waas bedekt.
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2) R2c (Boven- Rupeliaanklei):
Deze laag werd enkel in S1 aangeboord.
3) R1b (Onder-Rupeliaan):
Grijs fijn kwartszand dat naar onder toe licht kleiig wordt (R1bs).
4) Bt (Bartoniaan):
Het bovenste niveau (Btc) bestaat uit loodgrijze, schilferige, glauconiethoudende tamelijk plastische
klei, ongeveer 2 m dik. De onderste eenheid (Btb) bestaat uit afwisselende laagjes fijn kwarsthoudend
groen zand en kleiig glauconiethoudend fijn zand.

Fig. II.1 - Geologische tijdschaal van het quartair (links) en meer gedetailleerd van de laatste 20 000 jaar
(rechts). De ijstijden of glacialen werden links in het zwart aangegeven (KIDEN & VERBRUGGEN 1987).
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Fig. II.2 - Geologische doorsnede van de Scheldevallei te Temse volgens HALET (1937) en lokalisatie van de
boringen (uit KIDEN 1983).

II.1.2 Landschapsgeschiedenis van de Scheldevallei
Voor de globale beschrijving van de landschapsgeschiedenis baseren we ons vooral op KIDEN
(1989) en op VERBRUGGEN et al. (1991). De Scheldepolders ten Noorden van Antwerpen werden
uitvoerig onderzocht door MYS (1973,1974 1981). Overzichtswerken over de reliëfontwikkeling en
rivierevolutie in het Scheldebekken, zijn onder andere DE MOOR (1963), TAVERNIER & DE MOOR
1974), DE MOOR & HEYSE (1978). Een paleo-ecologische benadering wordt gegeven door
VERBRUGGEN (1971A).
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II.1.2.1 Het Tertiair
De grondslagen van het huidige reliëf van het Waasland werden al gelegd met de afzetting van
de Boomse klei in het Rupeliaan (Tertiair). Tijdens het Tertiair (65 - 2,3 miljoen jaar geleden)
werden grote delen van huidig Laag- en Midden-België regelmatig langdurig door de zee
overstroomd. Hierbij werden tientallen metersdikke zandige en kleiige afzettingen achtergelaten. Ook
de Boomse klei (= Rupeliaan-klei) werd op de zeebodem afgezet, in oorspronkelijk horizontale lagen.
Na deze afzetting werd de Boomse klei met andere lagen lichtjes gekanteld in noordoostelijk
richting doordat Midden-België langzaam werd opgeheven terwijl Nederland wegzakte (deze
beweging zou nu nog steeds doorgaan). Naar het einde van het Tertiair toe was er dus een in
noordoostelijke richting afhellend landoppervlak ontstaan, dat nog steeds periodiek door de zee werd
overstroomd. Deze overstromingen reikten steeds minder ver en op het droogvallende oppervlak
ontstond een rivierennet dat in noordnoordoostelijk richting afwaterde. Deze oorspronkelijke
drainagerichting is nog steeds terug te vinden in de oriëntatie van een aantal rivieren in MiddenBelgië zoals Leie, Schelde, Dender, Zenne en Dijle.
II.1.2.2 Het Quartair
Het Quartair wordt gekenmerkt door glacialen en interglacialen met een toendraklimaat tijdens
de koudste fasen van de glacialen en een min of meer met het huidige overeenstemmende klimaattype
gedurende de interglacialen. Voornamelijk tijdens het Quartair kreeg het landschap zijn huidige
uitzicht. Vooral tijdens de koude perioden vond een sterke erosie plaats en een belangrijke
uitschuring van de Tertiaire lagen door rivieren. Afhankelijk van de erosiebestendigheid werden
bepaalde lagen sterker ingesneden en weggeërodeerd dan andere. De Boomse klei heeft een grotere
erosiebestendigheid dan afzettingen in de omgeving, waardoor het gebied waar Boomse klei
aanwezig is, boven de omgeving uitsteekt. Aldus werd het zwak golvende, lage heuvellandschap van
het Land van Waas en van het Land van Boom (ten oosten van de Schelde en ten noorden van de
Rupel) gevormd.
De cuesta van het Waasland heeft een zwakke helling in noordnoordoostelijk richting en een
steil zuidelijk cuestafront dat loopt van Waasmunster over Elversele, Tielrode, Temse en Steendorp
tot Rupelmonde. Ten oosten van de Schelde is het cuestafront verder te vervolgen over Niel en
Boom. Zowel cuestarug als cuestafront zijn ‘verstoord’ door een aantal beekvalleien die aan het reliëf
een golvend uitzicht verlenen.
Hoewel tijdens het Quartair in Vlaanderen over het algemeen erosie overheerste, vonden ook
periodiek belangrijke afzettingen plaats. Door uitbreidingen van de landijskappen kwamen grote
delen van de Noordzee droog, waarbij grote hoeveelheden löss opgewaaid en afgezet werden.
Bovendien werden grote hoeveelheden erosiepuin door rivieren opnieuw afgezet in de lager gelegen
valleien. Tijdens de interglacialen zorgde de stijgende zeespiegel samen met het warmere klimaat en
de dichtere vegetatie voor een opvulling van de riviervalleien met kleiige en venige sedimenten.
Al deze fenomenen hebben zich tijdens de opeenvolgende glaciaal/interglaciaalwisselingen in
het Quartair herhaaldelijk voorgedaan, waardoor na elke ijstijd een vrijwel volledig verschillend,
nieuw landschap ontstond. Dit heeft tot gevolg dat voor de huidige landschapsontwikkeling vooral de
laatste ijstijd (Weichsel) en het tegenwoordige interglaciaal (Holoceen) van belang zijn. We kunnen
ons dan ook tot de bespreking van deze perioden beperken.
Sinds de laatste ijstijden heeft de Schelde belangrijke loopwijzigingen en veranderingen in
rivierpatroon ondergaan. Zo vond tenminste sinds de voorlaatste ijstijd de waterafvoer van het
Scheldebekken niet plaats via Antwerpen zoals nu, maar via een breed dal dat zich ten noorden van
Gent uitstrekte tussen Zomergem en Stekene (fig. II.3). De toenmalige Leie, Schelde en Dender
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liepen door dit ongeveer 40 km brede dal in noordwestwaartse richting. Zij werd vervoegd door de
oer-Rupel, die voor de afvoer van het oostelijke Scheldebekken zorgde en aan de voet van de cuesta
van het Land van Waas in westelijke richting liep. Dit brede dal, dat voornamelijk tijdens de
voorlaatste ijstijd diep werd uitgeschuurd (tot 20 à 25 m beneden het huidige zeepeil), wordt de
Vlaamse vallei genoemd. Het werd opgevuld naar het eind van de voorlaatste ijstijd en tijdens het
vorige glaciaal, toen de zeespiegel ongeveer het huidige niveau bereikte. Bij het begin van de laatste
ijstijd werd het opnieuw uitgeschuurd en daarna weer opgevuld met vooral zandige afzettingen die
plaatselijk tot 25 m dik kunnen zijn. Het opvullingsniveau bereikte tegen het einde van de laatste
ijstijd het huidige peil van + 5 m tot + 7 m. Tijdens heel deze evolutie bleef de waterafvoer in
noordwestelijke richting ten noorden van Gent gehandhaafd. Pas tegen het einde van de laatste koude
droge fase van de laatste ijstijd kwam hierin verandering. Toen werd het brede dal ten noorden van
Gent geleidelijk afgedamd door een drie à vier meter hoge en twee à drie km brede zandrug, die zich
van Maldegem tot Stekene uitstrekte. De Leie en Schelde bogen af in noordoostelijke richting.
Het was waarschijnlijk de Rupel die als eerste gebruik ging maken van het zogenaamde
‘doorbraakdal van Hoboken’. Dit laatste is een al voordien bestaand, relatief hoog gelegen zadeldal
tussen Hoboken en Rupelmonde. De Leie, Schelde en Dender voegden zich bij de Rupel net ten
zuiden van het doorbraakdal waardoor de grote lijnen van het huidige rivierennet werden vastgelegd.
Het is dus pas sinds deze periode dat de Schelde aan de voet van de Wase cuesta in oostelijke richting
stroomt en de waterafvoer van gans het Scheldebekken langs het huidige Antwerpen gebeurt.

Fig. II.3 - Evolutie van het rivierennet in de Vlaamse Vallei sinds de laatste ijstijd (uit KIDEN 1989).
1 Afvloeirichting tijdens de laatste ijstijd
2 Afvloeirichting op het einde van de laatste ijstijd
3 Laat-Glaciale en Holocene stroomrichting, met aanduiding van de huidige rivieren
4 Begrenzing van de Vlaamse vallei (naar DE MOOR 1963)
5 Dekzandrug Maldegem- Stekene (naar DE MOOR & HEYSE 1978)
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Een paleo-ecologische en geomorfologische evolutie tijdens de laatste ijstijd (Weichsel) en het
tegenwoordige Holoceen wordt weergegeven in fig. II.4 (ontleend aan VERBRUGGEN et al 1991). Een
korte samenvatting van de landschapsevolutie gedurende het Weichseliaan en het Laat-Glaciaal
ontlenen we aan dezelfde auteurs.
II.1.2.2.1 Het Vroeg-Weichseliaan (duur circa 40 000 jaar, start circa 105 000 jaar BP)
Het vroeg-Weichseliaan is een relatief koude periode met hoge vochtigheid. Door een
intensieve erosie van de rivieren werd in de Vlaamse vallei een groot deel van de afzettingen van de
Eem-zee opgeruimd. Vermoedelijk werd in deze periode ook de definitieve vallei tussen de
Rupelmonding en Antwerpen gevormd. De rivieren kenden vermoedelijk een meanderend verloop.
II.1.2.2.2 Het Pleni- Weichseliaan (duur circa 52 000, start circa 65 000 jaar BP)
De laatste fase van de laatste ijstijd was zeer koud en droog. De plantengroei in Laag-België
bleef beperkt tot een boomloze toendravegetatie met kruiden, grassen en zeggen (VERBRUGGEN
1971a). In dit landschap was de Schelde aanwezig als een verwilderde rivier, met meerdere kleine
geulen binnen één brede hoogwaterbedding, die enkel bij hoge debieten volledig onder water stond
(tijdens de smeltwaterafvloei in de lente). Door de seizoenale debietschommelingen en de sterke
erosie van het loszandig beddingsmateriaal kwamen zijdelingse verplaatsingen van de geulen en
geultjes veelvuldig voor. De geulen waren meestal ondiep en relatief breed en het opvullingsmateriaal
was overwegend zandig, net als het materiaal van de bedding en de geulwanden zelf. Om deze
redenen is het niet mogelijk om de juiste ligging van de toenmalige riviergeulen te bepalen, dit in
tegenstelling tot latere fasen in de rivierevolutie wanneer de geulopvulling duidelijk verschilt van het
beddingsmateriaal.
II.1.2.2.3 Het Laatglaciaal of het Tardiglaciaal
Men is er vooralsnog niet in geslaagd deze periode exact te dateren, niettegenstaande de
vermoedelijk snelle en zeer grondige veranderingen. Er is een enorm verschil tussen het verwilderd
rivierstelsellandschap van het Pleniglaciaal en het meanderend rivierstelsellandschap van het
Laatglaciaal. De paleo-ecologische situatie bij de overgang van het Pleniglaciaal naar het Laatglaciaal
was zeer onevenwichtig zoals bij voorbeeld een relatief hoge temperatuur, een boomloos landschap
en het sympatrisch voorkomen van arctische en al meer thermofiele diersoorten.
Waarschijnlijk in het begin van het Laatglaciaal, maar zeker na de bovenvermelde
richtingverandering van de rivier tussen Gent en Rupelmonde, vond de overgang plaats van een
verwilderd naar een meanderend rivierpatroon. Kenmerkend hiervoor is de enkelvoudige bedding die
min of meer sterke meanders beschrijft. De oorzaak van deze overgang was het milder wordende
klimaat en de toename van de plantengroei, waardoor de vegetatie verdichtte en de erosie afnam.
Vooral tussen Gent en Dendermonde heeft de Schelde uit deze periode een aantal grote fossiele
meanderbochten achtergelaten, zoals b.v. die van Berlare-Overmere-Donk, Kalken en HeusdenDamvallei.
De overgang van een verwilderd naar een meanderend rivierpatroon ging gepaard met een
lichte insnijding, waardoor de huidige Scheldevlakte enkele meters beneden het algemene
opvullingsniveau van de Vlaamse Vallei ligt.
Het vrij zandige oppervlak van de toenmalige alluviale vlakte was periodiek aan
windverstuivingen onderhevig, waarbij zowel in als onmiddellijk buiten de Scheldevlakte lage ruggen
en duinmassieven werden gevormd. De binnen de riviervlakte gelegen verhevenheden zouden later
voor de mens - als hogere, droge donken - vestigingsplaatsen bij uitstek vormen temidden van het
vochtige alluvium.
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Fig. II.4 - Geomorfologische evolutie en landschapsevolutie vanaf het einde van het Eemiaan (VERBRUGGEN et
al. 1991).
Legende:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Oppervlak van het Pre-Quartair
Pre-Weichseliaan opvulling
Weichseliaan-opvulling
Laat-Glaciale rivierafzettingen
Eolische afzettingen
Gyttja
Veen en klastische alluvium
Hoogte (m. T.A.W.)
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II.1.2.2.4 Het Holoceen
(naar MINNAERT 1982, tenzij anders vermeld)
II.1.2.2.4.1 Het Preboreaal en Boreaal
Tijdens het Boreaal verminderde de bodemvochtigheid. Door de verdroging begon de eolische
activiteit opnieuw een rol te spelen. Door lokale uitwaaiing onder dominante westen- en
zuidwestenwinden vormden zich volgens TAVERNIER (1954) rivierduinen omstreeks het einde van het
Preboreaal en het begin van het Boreaal. VERBRUGGEN (1971a) daarentegen plaats de vorming van
deze zandmassieven tijdens perioden in het Tardiglaciaal. Wel veronderstelt deze auteur tijdens het
Preboreaal een aanzienlijke daling van de grondwatertafel, die hij echter wijt aan het zich instellen
van een gesloten bosvegetatie. Dit bos verhinderde echter op zijn beurt dat materiaal vrijkwam voor
eolische activiteit.
Reeds in het Boreaal zelf startte de Holocene opvulling (TAVERNIER & DE MOOR 1974). MYS
(1974) constateerde in de Wase Scheldepolders zelfs een eerste verveningsfase.
Bij de aanvang van het Holoceen wordt de vegetatie meer gesloten. De aanvankelijk gesloten
berkenbossen evolueren naar gesloten berkendennenbossen. Naar het einde van het Preboreaal duiken
de eerste thermofielen op.
Het Boreaal vangt aan met de uitbreiding van Corylus. In de eerste fase domineren
aanvankelijk Betula of Pinus, waarna Corylus een eerste maximum bereikt. Op het einde van deze
eerste fase neemt Corylus lichtjes af en kan Pinus opnieuw uitbreiden. In deze subfase spelen
sommige soorten van het Quercetum mixtum, namelijk Quercus en Ulmus, al een rol. Ook Hedera
verschijnt. Ondertussen wordt het bos steeds meer gesloten. In een tweede boreale fase wordt Corylus
het heersende genus, terwijl Quercus en Ulmus verder uitbreiden. Alnus, later Tilia en naar het einde
toe Fraxinus maken hun intrede. Dit leidt tot Corylus-Pinus-Quercetum mixtum-bossen.
II.1.2.2.4.2 Het Atlanticum
Onder invloed van de Flandriaanse transgressie wordt de relatief smalle Scheldevallei
langzaam opgevuld. Deze opvulling startte al in het Boreaal, maar zette zich pas goed door vanaf het
Atlanticum. Nog tijdens het Atlanticum begon als gevolg van de stijging van de watertafel de
vervening in de laagste delen van de Scheldevallei. MUNAUT (1967, cit. in MINNAERT 1982) stelde
vast dat de laagste kommen in de polders ten noorden van Antwerpen al verveenden vanaf het begin
van het Atlanticum. VERBRUGGEN (1971) situeert de bodemvernatting te Dendermonde en te Berlare
pas in de tweede helft van het Atlanticum. Naar het einde van het Atlanticum toe breidde de
vervening steeds verder uit. SNACKEN (1964) schrijft dit toe aan het tijdelijk ophouden van de
transgressiebeweging van de zee, VERBRUGGEN (1971) ziet daarentegen de bodemvernatting als
oorzaak.
Tijdens het Atlanticum stelt de Holocene climaxvegetatie zich in. Deze bestaat uit een
Quercetum mixtum op de droge gronden en uit Alnus op de vochtige.
II.1.2.2.4.3 Het Subboreaal
Tijdens het begin van het Subboreaal nam algemene vervening plaats, waarbij de Atlantische
climaxvegetatie initieel blijft voortbestaan. Ulmus en Tilia kunnen soms sterk uitbreiden, terwijl
Fagus voor het eerst in het Holoceen voorkomt. Naar het einde toe kunnen soms graangewassen en
cultuurvolgers zoals Plantago lanceolata optreden als tekenen van menselijke aanwezigheid.
Het tweede deel van het Subboreaal begint met de definitieve achteruitgang van Ulmus. Dit
wordt toegeschreven aan zowel klimatologische als antropogene redenen. Ook Tilia gaat langzaam
maar zeker achteruit. Daarentegen komen Fagus, graangewassen en ruderalen regelmatig voor.
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II.1.2.2.4.4 Het Subatlanticum
II.1.2.2.4.4.1 De antropogene alluvia
In de loop der tijden vergrootte in stijgende mate de invloed van de mens op het landschap en
op de landschapsvorming. De Scheldecultuur werd omstreeks 2300 BP verdrongen door de Kelten.
Door de verbetering van de uitbatingsmethoden nam de ontbossingsactiviteit toe (VERHULST 1957).
Onder de Romeinen groeide die ontbossings- en ontginningsactiviteit nog verder uit. Gedurende de
Vroege Middeleeuwen kenden onze gewesten een gevoelige bevolkingsachteruitgang waardoor de
bossen konden regenereren. Met de grote middeleeuwse ontginningen brak de menselijke invloed op
het landschap in alle hevigheid los en versterkte steeds tot op heden.
Deze menselijke activiteit zou aan de basis liggen van de vorming van antropogene alluvia.
Door de ontginningen werd de bodem immers ontdaan van vegetatie, waardoor bodemerosie onder de
vorm van 'ruisselement' vrij spel kreeg. Het ruisselement is een erosievorm waarbij bodemdeeltjes
door de impact van regendruppels overgaan in suspensie. Door oppervlakkig afstromend water of
‘sheet erosion’ kunnen deze suspensiedeeltjes dan gemakkelijk getransporteerd worden. Op die
manier kan bodemerosie zelfs optreden op zachte hellingen (GULLENTOPS 1957). Dit gebeurt vooral
in die perioden van het jaar dat de gronden onbegroeid liggen. Het weggevoerde materiaal kan
aanleiding geven tot het ontstaan van colluvia en alluvia.
De afzetting van dergelijke antropogene alluvia geschiedt als volgt. Door de periodieke
overstromingen tijdens de winter komen de valleien blank te staan en kan de suspensielading
bezinken. Wanneer de suspensielading van de rivier sterk toegenomen is als gevolg van de
ontginningen, kan het afgezette veen verdrinken (TAVERNIER 1948). Deze periodisch gevormde
kleilaagjes vormen het antropogeen alluvium.
Een nevenverschijnsel van de ontbossingsactiviteit is volgens VERBRUGGEN (1971) de vorming
van het secundair drainagenet van kleine beken in Zandig Vlaanderen.
II.1.2.2.4.4.2 De vegetatie
Fagus neemt gedurende het Subatlanticum toe, terwijl Carpinus zijn intrede maakt. Het bos
wordt echter meer en meer beïnvloed door de mens. Het Quercetum mixtum verarmt tot een eikenbos.
Op de zeer droge stuifzandkoppen treedt zelfs bosdegradatie tot heide op. Graangewassen, ruderalen
en andere kruiden nemen sterk toe, wat wijst op het opener wordend landschap. Na de Romeinse tijd
kan het Quercus-bos nog enigszins regenereren. Dit eindigt echter met de grote middeleeuwse
ontginningen. Hiervan is de omvangrijke Roggeteelt een typisch verschijnsel.
II.1.2.4.4.3 De Duinkerke-transgressies
Tijdens het Subatlanticum nam de invloed van de zeespiegelrijzing opnieuw toe. Omstreeks het
begin van onze jaartelling brak de Duinkerke-I-transgressieperiode aan (2200 BP- 1900 BP). Toch
bleef de vervening meestal verder duren. Enkel in het estuarium van de Schelde werd het veen op
sommige plaatsen afgedekt (TAVERNIER 1948). Tussen 2000 BP en 1600 BP hield de invloed van de
zeespiegelrijzing tijdelijk op, zodat onze gewesten de Romeinse regressie kenden.
Gedurende 1600 en 1300 BP liet de Duinkerke-II-transgressie zich gelden. Op talrijke plaatsen
werd de Duinengordel doorbroken. Deze transgressiefase wordt aanzien als de rechtstreekse oorzaak
van de veenafdekking langs de Beneden-Schelde.
Vanaf 1300 BP vatte de Karolingische regressie aan. Nergens blijkt uit de literatuur dat de
algemene vervening opnieuw zou gestart zijn.
Omstreeks de 11e en 12e eeuw kenden respectievelijk de Duinkerke-IIIa en -IIIbtransgressiefasen hun hoogtepunt. De zeespiegel steeg zodanig dat in de polders ten noorden van
Antwerpen de bewoning op onbedijkt land onmogelijk werd (SNACKEN 1964). Daarom ging men
27

tussen 1000 en 1100 over tot dijkenbouw. MYS (1974) meent dat enkel tijdens de Duinkerke-IIItransgressie kleipakketten zijn afgezet in de Wase Scheldepolders.
II.1.2.2.4.4.4 De vorming van de Oosterschelde en de Honte
Over het tijdstip van de verplaatsing van de Scheldemonding van de Maas naar de Ooster- en
Westerschelde bestaan er in de literatuur verschillende opvattingen. Een verandering van de
Scheldemonding heeft zijn weerslag op de vorming van het getijdenestuarium en op de verandering
van het getijdenregime langsheen de Schelde. Dit kan leiden tot alluvia en op sommige plaatsen
misschien tot afdekking van het veen. MINNAERT (1982) onderzocht al verschillende opvattingen in
verband met deze ontwikkeling en we ontlenen deze discussie dan ook volledig aan hem.
LEFÈVRE (1931) schreef de verandering van de noord-zuidrichting van de Schelde toe aan de
oprukkende Flandriaanse zee. Bij haar regressie in westelijke richting zou de afbuiging van de
Schelde gevormd zijn. Andere auteurs hechten meer belang aan een geotektonische verklaring
(HAENECOUR 1927, ERMEL 1935 en STEVENS 1938). Het verval naar het noorden zou op een bepaald
ogenblik geannuleerd zijn door een tektonische beweging. Door een nieuw hoogteverschil in
westelijke richting bogen Schelde, Maas en Rijn af naar een enorme lagune. In deze lagune die niet
verbonden was met de zee, begon de subboreale vervening. Wanneer de duinen bij het begin van het
Subatlanticum de zee niet meer konden tegenhouden, ontwikkelden zich één voor één de
afvoergeulen. In de 4e eeuw zou de Oosterschelde ontstaan zijn, omstreeks 1325 de Westerschelde.
Het tijdstip van deze gebeurtenissen stemt nog wel overeen met één van de huidige concepten, maar
de geotektonische verklaring werd volledig verlaten.
Andere auteurs steunen vooral op historische bronnen. Bij het begin van onze jaartelling zou
de Schelde nog uitmonden in de Maas. De Maasmonding zelf was nog niet uitgegroeid tot een
estuarium van enige betekenis, zodat de getijdeninvloeden zich beperkten tot de kustgebieden van
Zeeland (SNACKEN 1964). Omstreeks 500 werd de Oosterschelde het nieuwe mondingsgebied van de
Schelde. Hiervóór nam de erosie en de sedimentatie vanuit zuidwestelijke richting plots toe (KUIPERS
1960). Ook de getijdeninvloed versterkte, maar zette zich niet veel verder door dan Bergen-op-Zoom
(SNACKEN 1964). De Karolingische regressie had toen immers haar intrede gedaan. Tijdens deze
eerste eeuwen van onze tijdrekening speelde de Honte volgens EDELMAN (1953) een geringe rol. De
Honte was in die periode niet veel meer dan een kreek (STERLING 1964). Mogelijk werd tijdens de
Karolingische regressie het contact met het Walcherse krekenstelsel verbroken, zodat de Honte in de
8e en 9e eeuw een naar het oosten gerichte waterloop werd, die zich nabij Bath in de Schelde wierp
(SNACKEN 1964). In ieder geval bleef de Schelde stroomopwaarts van de rijksgrens een bescheiden
zoetwaterrivier (TAVERNIER et al 1970). Hierin kwam in de 11e eeuw verandering, toen de Honte
rechtstreeks in verbinding kwam met de Noordzee (STERLING 1964). Volgens GOTTSCHALK (1971)
zou de stormvloed van 1134 de duinengordel doorbroken hebben en de Honte als estuarium gevormd
hebben. Dit betekende voor de Scheldepolders eveneens de aanzet van de Duinkerke-IIIbtransgressiefase. Aldus kreeg de Schelde in de 13e eeuw zeker al een estuarien uitzicht (MYS 1973).
Doch pas een eeuw na de stormvloed van 1134 liet het getij zich voelen op het Belgisch grondgebied
(MYS 1981). Om hieraan te weerstaan werd het bedreigde land zowel op de linker- als op de
rechteroever ingedijkt omstreeks 1250 (SNACKEN 1964). Deze bedijking van uitgestrekte gebieden
had echter belangrijke gevolgen. De Schelde werd immers tussen sterk vernauwde grenzen geleid en
afgesneden van zijn natuurlijk overstromingsareaal. Dit resulteerde volgens SNACKEN (1964) in een
hogere buitendijkse opstuwing, terwijl binnendijks inklinking optrad. Door die opstuwing reikte het
getij steeds verder stroomopwaarts en nam de druk op de dijken toe, met rampzalige overstromingen
als gevolg tussen 1375 en 1405. Door die overstromingen werd de Westerschelde uitgediept en
verbreed. Hierdoor werd de Schelde een getijdenrivier met estuariumuitlopers langs BenedenSchelde, Durme en Rupel (DE MOOR & HEYSE 1978).
Andere auteurs menen echter dat deze gebeurtenissen zich vroeger en onder andere
omstandigheden moeten afgespeeld hebben. DE BORGHER et al. (1981), die verwijzen naar andere
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auteurs, situeren de vorming van de Honte wel in de Duinkerke-IIIb-transgressiefase, maar vermelden
dat de Duinkerke-I-transgressie inbraakgeulen, waaronder de Oosterschelde, zou veroorzaakt hebben.
Hierdoor werden nog steeds volgens dezelfde auteurs de getijden verder landinwaarts gevoeld, wat
leidde tot kleiafzetting in de laagste kommen. PONS et al (1963) plaatsen de vorming van de Westeren Oosterschelde terug tot respectievelijk 1200 BP- 1700 BP en 2300 BP-2700 BP. Van Veen (1937
1938) gaat nog verder door te stellen dat er zich al in de Romeinse tijd een estuarium ontwikkeld had
op de plaats van de huidige Westerschelde. Dit moet gelijktijdig of eerder gebeurd zijn dan de
Oosterschelde, die al bestond in de Romeinse tijd. Ook VLAM (1943) meent dat de Honte minstens
2000 jaar oud is. VERBRUGGEN (1979) gaat het verst terug in de tijd door te stellen dat de
Westerschelde al bestond vanaf 2700 BP- 2300 BP.
II.1.2.2.4.4.5 Landschapsgeschiedenis en geomorfologische landschapsdifferentiatie in de
Scheldepolders ten Noorden van Antwerpen
In de Scheldepolders ten noorden van Antwerpen kon men het best de overstromings- en
bedijkingsfasen nagaan. We baseren ons hier vooral op MYS (1973 1974 1981), tenzij anders
vermeld.
Ten noorden van Antwerpen neemt de alluviale dalbodem van de Schelde plots een heel brede
vlakte in die meestal lager ligt dan 3 m. Slechts enkele kleine verhevenheden steken als donken iets
hoger uit, tot nauwelijks boven 5 m. Het alluviale landschap, dat ontstaan was na sedimentatie
wanneer de Historische Schelde buiten haar oevers trad, was een moerassige vlakte, een ‘morland’,
waarboven enkele zandige verhevenheden van de overstroomde zandige dalbodem als donken
uitstaken. Door steeds hoger reikende overstromingen breidde het alluviaal gebied zich steeds verder
uit over het aangrenzend deklandschap. Om deze verbreding en de hierdoor verdere teloorgang van
het toen als cultuurland beter geschikte deklandschap te belemmeren, werden aan de grens tussen het
alluviaal landschap en het dekzandlandschap lage, tot maximaal 1 m hoge dammen opgeworpen, de
‘sidewinden’ (fig. II.5). Die kunnen beschouwd worden als de eerste dijken, hoewel hierbij van echte
dijkwerken volgens een welomschreven werkschema geen sprake was. De bouw van echte dijken
gebeurde volgens PRIMS (1928, cit in MYS 1981) op de rechteroever tijdens de 11e eeuw. Mogelijk
ook al tijdens de 11e eeuw, maar waarschijnlijk tijdens de 12e eeuw, werden ook langsheen de
Schelde lage dijken opgeworpen, zoals de Steendijk, dit is de Scheldedijk bij Oosterweel. Uit een
akte van 1260 blijkt dat de polders van Verrebroek, Kieldrecht en Kallo al bestaan. Deze NO-hoek
van de kustvlakte is één aaneenschakeling van polders: van Beveren over Kallo en Doel naar
Kieldrecht (WATERSCHOOT 1939, cit in MYS 1981). MYS (1981) wijst er wel op dat we hieruit niet
mogen besluiten dat toen een landschap bestond dat te vergelijken is met het huidige
polderlandschap. Het bleef een morland, dat wel ingesloten was tussen sidewinden en lage dijken
langs de Schelde, maar zonder binnendijken. De Scheldedijken waren, zoals de huidige zomerdijken,
wel bij machte de lagere zomerdebieten te weren, maar bij de hogere winterdebieten deden zich
steeds weer overstromingen voor. Het gebied werd gebruikt als graasland en in lagere delen werd op
meerdere plaatsen turf gestoken. Dit laatste was in het Waasland tijdens de 12e en 13e eeuw een
bloeiende bodemnijverheid (VAN GERVEN 1977).
De vorming van de Honte heeft dit landschap grondig gewijzigd. Hetzelfde geldt voor het feit dat de
omvorming van de Schelde tot een getijdenrivier gepaard ging met het uitdiepen en verbreden van de
Scheldeloop. De oude zomerdijken konden de grote stormvloeden niet meer weren en braken door.
Maar door het verbreden van de loop moesten nieuwe dijken, zogenaamde zeedijken of wakerdijken
gebouwd worden, iets meer landinwaarts. Waarschijnlijk waren de binnenzijden van de oeverwallen
van de rivier hiertoe stevige vestigingsplaatsen.
In 1334 veroorzaakte een stormvloed een eerste overstroming die het gebied van de huidige
Scheldepolders onder water zette. Het was de inzet van de omvorming van het alluviaal
rivierlandschap, het morland tot een estuarien landschap, een werpland (GOTTSCHALK 1977, MYS
1981).
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De overstroming van 1377 en vooral de St.-Elisabethsvloed van 1404 hebben estuarien puin
aangevoerd. Met het octrooi van 1.10.1414 werden het Melselebrouck (Melsenbroeck), de
Cawinghersweert en het Groot Schoor van Beveren bedijkt. Of het nu al om echte polders ging is niet
duidelijk. De eerste twee werden bedijkt in 1442 (VAN GERVEN 1977), maar MYS (1981) meent het
Groot Schoor van Beveren nog tot het werpland te moeten blijven rekenen.

Fig. II.5 - Het landschap van de Scheldepolders omstreeks het midden van de 16e eeuw (MYS 1981)
A= Polder; B= Werpland
1 Sidewinde, nauwkeurig gesitueerde t.e.m. vermoedelijke tracé’s
2 Dijk
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Fig. II.6 - Morfogenetische onderverdeling van de Scheldepolders
1 Primaire polder
2 Transgressiepolder
3 Ververste polder
4 Inbraakpolder
5 Doorbraakpolder
6 Buitenpolder
7 Uiterwaarden
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Fig. II.7 - Overzichtskaart van de indijkingen
a Indijkingsjaar
b Indijkingsjaar na de Farnèse-overstroming
c Overstromingsperiode, verantwoordelijk voor de morfogenetische typering
d Overstromingsperiode, zonder invloed op de morfogenetische typering
e Bouwjaar van transversaaldijk
f Militaria die het tracé van de dijken hebben gewijzigd
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Op basis van de genetische opbouw van het landschap werkte MYS (1981) een differentiatie in
de polders uit. We geven hier een overzicht en verwijzen tegelijk naar fig. II.6 en II.7.
Primaire (estuariene) polders, die door bedijking en drooglegging van een deel van het actieve
estuarium zijn ontstaan en waarin de opbouw van het polderoppervlak heeft plaatsgegrepen zonder
dat de door de mens gebouwde dijken het sedimentatieproces heeft beïnvloed. Dit geldt behalve voor
bovenvernoemde polders, ook voor de polders die bedijkt werden tussen 1431 en 1478: de polder van
Haendorp, Kieldrechtpolder, St. Niklaaspolder, St. Antonus Noord en Zuid (VAN GERVEN 1977).
Ook de St. Annapolder (bedijking 1516) en de Doelpolder (bedijking 1567) behoren tot de primaire
estuariene polders en men weet dat deze pas bedijkt werden op het ogenblik dat het landschap tot een
rijpe schorre was aangeslibd.
Noot: Door de strategische Farnèse-overstroming, bij het beleg van Antwerpen werd het
landschapsbeeld grondig gewijzigd. In 1584 werden de voornaamste zeedijken doorgestoken
zodat het grootste deel van de linkeroever en een minder belangrijk deel van de rechteroever
gingen ‘drijven’. Omwille van strategische redenen kon men niet onmiddellijk herindijken en
werd door de lange overstromingsfase een nieuw krekensysteem uitgeschuurd en werden
nagenoeg alle dijken vernield. Pas in 1614 werden de Doelpolder en de St.-Annapolder
heringedijkt en de schorre van Keetenis drooggelegd. Daar de oude Doelpolder en de St.Annapolder als rijpe schorren waren bedijkt was het niveau van het polderoppervlak in deze
polders nog min of meer in evenwicht met het hoogwaterpeil tijdens de Farnèse-overstroming.
Deze overstroming heeft dus op die plaatsen een te verwaarlozen laag nieuwe estuariene
sedimenten afgezet. Daarom kunnen de Doelpolder, de St.-Annapolder, Keetenispolder en
Melselepolder als Primaire polders beschouwd worden. Ze zijn gekenmerkt door een rijp
schoroppervlak met kleiige oppervlaktesedimenten en nagenoeg volledig verzande kreken.
Waar het Atlantisch veensubstraat voorkomt, kunnen ook kreekruggen gevormd zijn.
Transgressiepolders, ontstaan bij de herindijking tussen 1619 en 1622, nadat ten gevolge van de
Duinkerke-transgressie het overstromingsareaal tussen de 13e en de 17e eeuw zich had uitgebreid
voorbij de sidewinden en een veel groter gebied had ingenomen dan het oorspronkelijk alluviaal
rivierlandschap. Bij de herindijking was het werpland nog niet tot rijp schor verland. Deze polders
dragen dan ook veelal zandige oppervlaktesedimenten. Volgende polders zijn Transgressiepolders: de
Rode Moerpolder, St. Gillisbroekpolder, Turfbakenpolder, Salegempolder, het Rietland of
Extentiepolder, het overgrote deel van de Koning Kieldrechtpolder op de linkeroever en de
Ettenhovense polder en Muisbroekpolder op de rechteroever.
Ververste polder, ontstaan waar de Farnèse-overstroming een volwaardig estuarien landschap heeft
opgebouwd. Die polders werden opgebouwd boven op het oude polderlandschap of op het werpland.
Hier ontwikkelde zich tijdens het decennialang ‘drijven’ van het land een nieuw slik- en
schorlandschap waarin kreken verzandden. Deze polders omvatten een deel van de schorre en een
deel van het slik. Daarom bestaan de oppervlaktesedimenten in deze polders deels uit kleiige en deels
uit zandige sedimenten, die respectievelijk corresponderen met het oorspronkelijk slik- en
schorlandschap. Ook kunnen hier mooi ontwikkelde oeverwallen bij verzande kreken aansluiten.
Omwille van het feit dat de ververste polders met grote tussenpozen zijn ingedijkt ligt het
polderoppervlak hoger naarmate de polder langer gedreven heeft. MYS (1981) stelt voorop dat het
drijvend oppervlak gemiddeld met 1 cm per jaar ophoogde. Volgende polders behoren tot de
ververste polder: Vrasenepolder, Beverenpolder, Kallopolder, St.Niklaaspolder, Oud- en Nieuw
Arenbergpolder, Prosperpolder op de linkeroever en de polder van Berendrecht en Zandvliet,
Noordlandpolder en Kabeljouwpolder op de rechteroever.
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Inbraakpolder , ontstaan na het steeds stijgend waterpeil ten gevolge van de Duinkerke-transgressie.
Het betreft laaggelegen polders waarbij na enkele jaren drijven een nieuwe laag sedimenten is
afgezet. De polders van Lillo, Oosterweel en Borgerweert zijn inbraakpolders.
Doorbraakpolder, ontstaan nadat het water in de polder enkel kan binnenstromen langs een eerder
smal dijkgat, zodat een nieuw en diep krekensysteem uitgeschuurd wordt. De getijdenwerking
ondergaat in deze polder een dempingsverschijnsel, d.w.z. dat de vloed veel korter duurt dan de
ebstroom. Daardoor wordt het sedimentatieproces sterk in de hand gewerkt en naar de kreken wordt
veel fijn slib gedraineerd dat de kreken tot slibkreken opvult. De polder van Oorderen en een deel van
de polder van Lillo binnen de cirkeldijk zijn doorbraakpolders.
Buitenpolders zijn de polders die recent als rijpe schorre zijn drooggelegd. Ze dragen rijke
kleigronden en de kreken zijn nagenoeg volledig verland en bij in cultuurname ook verder opgevuld.
Volgende polders zijn Buitenpolders: de Royal- en de Krankeloonpolder en de Paardenschor- of
Schrampolder en de potpolder van Keetenis op de linkeroever, de Nieuw Westlandpolder, de
Hagemanspolder, de Wijtvlietpolder en de potpolder van Lillo op de rechteroever.
II.1.2.2.4.4.6 Evolutie van de Durme
Voor de morfologische evolutie gedurende het Holoceen verwijzen we naar ROBBRECHT
(1978). De Durme was bij haar vorming zo’n 13000 jaar terug veel belangrijker dan nu, vermits
aanvankelijk naast de Kale en de Poeke ook het Mandelbekken tot dit van de Durme behoorde.
Hoewel de rivierlopen een vast tracé hadden gekozen, grepen in die eerste periode nog talrijke
wijzigingen plaats: vooral in zones van de duinvorming vertoonden de rivieren een bochtig verloop,
waarbij meerdere van deze meanders werden afgesneden. Na deze afsnijding - vooral in de periode
van 13000 tot 10000 BP - veranderden de verlaten rivierarmen in stilstaande plassen, die zich
geleidelijk met resten micro-organismen en pollen opvulden. Deze opgevulde rivierbeddingen kunnen
worden teruggevonden, b.v. bij het Molsbroek (THOEN & VERBRUGGEN 1986).
Over de monding van de Durme zijn er twee hypothesen. De monding van de Durme lag hetzij
bij Temse, hetzij bij Briel (fig. II.8). Aangezien een stroomopwaartse afbuiging bij een confluentie
vrijwel nooit voorkomt is de eerste hypothese volgens MYS et al. (1983) meer waarschijnlijk. Het
nieuwe rivierstuk dat ontstaat is dus beperkt tot het gedeelte van Briel tot de Durme. De aftapping is
veel waarschijnlijker indien men niet een stroomafwaartse overstromingsgolf hiervoor
verantwoordelijk stelt maar wel een stroomopwaartse getijdenstormvloed. Deze werd in Temse
gemakkelijker doorgestuwd in de Historische Durme. In beide rivieren ontstonden doorbraken en
wielen waarlangs bij eb de vlakte droog trok. Enkele getijdencycli konden zeker volstaan om de
toestand onomkeerbaar te maken (MYS et al 1983). Ook KIDEN (1989) opteert voor deze hypothese op
basis van geologisch onderzoek, maar wijst erop dat de tegenwoordig beschikbare gegevens te
beperkt zijn om uitsluitsel te bieden.
De Durme heeft in de loop der eeuwen talrijke natuurlijke en kunstmatige wijzigingen
ondergaan in haar loop. Ook in de Middeleeuwen was de Durme nog veel langer dan nu door het
stroomopwaarts aansluiten van de Kale en de Poeke. Dit is weergegeven op fig. II.9. Pas in de 13e
eeuw is de Durme een getijdenrivier geworden (VAN UYTFANGHE 1979).
In 1825 is men gestart met het graven van het Zeekanaal Gent-Terneuzen, waarbij grotendeels
gebruik werd gemaakt van de bedding van de Sasse Vaart. Om de verbinding met de Moervaart te
regelen, bouwde men op de rechteroever van het kanaal t.h.v. Rodenhuize een sluis. Dit betekende
voor de Durme een enorme ‘aderlating’ doordat haar hydrografisch bekken plots zeer sterk werd
verkleind. De Durme werd afgesneden van haar bronnen en beroofd van haar bovendebiet, aangezien
het water van de Kale en de Lieve haar niet meer regelmatig zou bevoorraden. Dit, samen met nog
latere afsnijding van bovenstrooms water naar de Durme tot en met de afsluiting van de Durme
stroomafwaarts Lokeren ter hoogte van het huidige Molsbroek, ligt aan de basis van een verzandings-
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en aanslibbingsproces dat met de jaren acuter wordt. Het wordt veroorzaakt door het gebrek aan
evenwicht tussen eb en vloed en de toegenomen slibbelasting van het Schelde- en Durmewater.
In noodpogingen om de Durme van haar “teloorgang” te redden, werden in de voorbije eeuw
nog talrijke bochten rechtgetrokken: in 1897 de kromming nabij de Splettersput te Daknam, in 1910
verlegging van de bedding tussen de Statiebrug en de spoorweg te Lokeren, rechttrekkingen van 1931
tot 1934 te Waasmunster, in 1935 te Hamme, van 1935 tot 1937 tussen Hamme en Waasmunster, in
1956 tussen de grote kaai en de Oude Brug te Lokeren.

Fig. II.8 - De rivierevolutie in het confluentiegebied van Durme en Schelde (Mys et al. 1983)
1 Alluviale vlakte
2 Rechtgetrokken loop (1902-1904)
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Fig. II.9 - De middeleeuwse loop van de Durme en haar bijrivier de Poeke (uit VAN UYTFANGHE (1979), naar
DE VOS (1956).

II.1.2.2.4.4.7 De oude Schelde
De veengroei stopte pas na de Romeinse tijd, rond 500 à 600 na Chr., door een grotere
afzetting van klei onder invloed van de toen al langzaam toenemende getijdenwerking op de Schelde
(VERBRUGGEN 1971a, KIDEN & VERBRUGGEN 1987). Tijdens of al voor deze periode was opnieuw
een duidelijke Scheldebedding tot ontwikkeling gekomen, die tegenwoordig de Oude Schelde wordt
genoemd. Deze Scheldebedding volgde over een groot deel van haar lengte de Laatglaciale geulen,
die, zoals al vermeld waarschijnlijk de laagste delen van de alluviale vlakte vormden.
De Oude Schelde had en heeft nog steeds een gemiddelde breedte van ongeveer 75 m, wat erop
wijst dat ze nog niet aan noemenswaardige getijdenwerking onderhevig was. De oorspronkelijke loop
van de Oude Schelde lag niet precies op dezelfde plaats als de huidige Oude Schelde. De toenmalige
Scheldebedding heeft zich in de bochten ongeveer 200 m zijwaarts verplaatst, waardoor de bochten
scherper geworden zijn. Deze verplaatsing gebeurde door zijwaartse erosie van de buitenoever en
gelijktijdige sedimentafzettingen op de binnenoever van de bochten. Bij de verschuiving van de
bedding werden zo op de binnenoever vooral zandige sedimenten achtergelaten, die momenteel nog
in elke binnenbocht als een lage rug langsheen de Oude Schelde zichtbaar zijn en de naam
kronkelwaard kregen. Op deze plaatsen ontbreekt ook het veen in de ondergrond, omdat de
toenmalige Scheldebedding dit volledig heeft weggeërodeerd. Kronkelwaarden uit dezelfde periode,
die getuigen van een belangrijke zijdelingse verplaatsing van de Scheldebedding worden ook verder
stroomopwaarts aangetroffen, zoals in de omgeving van Sint-Amands en Kastel. Fig. II.10 geeft de
morfologische structuur van het confluentiegebied van Schelde en Durme weer (uit MYS et al 1983)
In 1227 wordt het bestaan vermeld van een watermolen te Weert, langs de Oude Schelde
(MEES 1914, cit in KIDEN 1989). Dit wijst erop dat deze nog open was en stromend water bevatte.
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Fig. II.10 - De morfologische structuur van het confluentiegebied van Schelde en Durme (uit MYS et al 1983).
1 Uiterwaarden
2 Oeverwal
3 Donk
4 Wiel
5 Tardiglaciale en Boreale geulen
6 “Oude Schelde”
7 Steilrand
8 Scheldedijk
9 Binnendijk
10 Oude dijk

II.1.2.2.4.4.8 Teloorgang van de Oude Schelde en ontstaan en evolutie van de huidige Schelde
Volgens historisch archiefmateriaal was in 1240 het gebied van Weert een eiland, langs alle
zijden door het water van Schelde en Durme omgeven (NICHOLAS 1976, cit. in KIDEN 1989). Voor
deze datum, waarschijnlijk tussen 1227 en 1240, was er een belangrijke doorbraak ontstaan, die de
Schelde bij Briel in verbinding bracht met de Durme, zoals hoger al vermeld. De reden van deze
doorbraak lag waarschijnlijk in de toenemende getijdenwerking op de Schelde, die vooral vanaf 1100
à 1200 belangrijk werd. De oorspronkelijke Scheldeloop langs Weert verloor snel aan belang ten
voordele van de nieuwe bedding, doordat de beide uiteinden verzandden. In 1318 is er voor het eerst
sprake van ‘Oude Schelde’ wat doet veronderstellen dat deze niet langer bevaarbaar was (MEES 1914,
cit in KIDEN 1989). Wanneer de verzanding ver genoeg was gevorderd, werd het mogelijk de Oude
Schelde aan beide uiteinden af te dammen en zo af te sluiten van de nieuwe Scheldeloop. Dit
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gebeurde in 1321-1322 door de bouw van twee dijken: de Steendamdijk aan het stroomafwaartse
uiteinde tegenover Temse en de Beerdonkdijk aan het stroomopwaartse uiteinde (MEES 1914). Door
verzanding en opslibbing zijn de verbindingsgeulen tussen de Oude Schelde en de huidige Schelde
volledig uit het landschap verdwenen.
In de periode dat de Oude Schelde werd afgesneden en de huidige Scheldeloop ontstond waren
in de alluviale vlakte grootscheepse indijkingswerken aan de gang. Het gebied van Weert werd
waarschijnlijk ingedijkt tussen 1240 en 1250 (NICHOLAS 1976, cit in KIDEN 1989). Het Tielrodebroek
zou al bedijkt zijn in 1264 (VAN RAEMDONCK 1972, cit. in KIDEN 1989). Fig. II.11 geeft een kaart
weer met de inpolderingsdata van het confluentiegebied Schelde-Durme (KIDEN 1983). Het
afdammen van de Oude Schelde vond plaats in 1321-1322. De aanwezigheid van dijken zorgde
ervoor dat sindsdien geen ingrijpende stroomverleggingen meer voorkwamen.
Kleine patroonveranderingen van de rivieren vonden wel nog plaats. Zo lag voor 1830 in de
Durmemonding een min of meer driehoekig eiland dat de monding in twee afzonderlijke armen
verdeelde (fig. II.12). Dit eiland dat Luizenbosch werd genoemd, werd voor het eerst vermeld in
1648. Na een langdurige betwisting tussen Hamme en Tielrode werd het aan de laatste gemeente
toegewezen en rond 1830 bij Tielrode ingedijkt.
Een andere verandering in de loop van de Schelde werd volledig door de mens veroorzaakt. In
de periode 1902-1904 werd de Scheldebocht tussen Driegoten en de Durmemonding rechtgetrokken
(MYS et al. 1983). De afgesneden loop werd niet afgedamd of opgevuld, maar is door opslibbing
omgevormd tot slik- en schorgebied (i.e. het huidig stort bij Weert).
Gegevens met betrekking tot veranderingen en evoluties meer stroomopwaarts in het Scheldeestuarium zijn schaars. We verwijzen hier nog naar een werk van WILLAERT (1984), met betrekking
tot de postglaciale Scheldevlakte te Moerzeke. VAN STEENDAM (1974) bespreekt bodem en
landschap van Berlare voor het einde van de 18e eeuw. Voor recente veranderingen met betrekking
tot de loop van de Schelde en de bedijking verwijzen we naar hoofdstuk II.1.2.
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Fig. II.11 - Inpolderingsdata voor het confluentiegebied van Durme en Schelde (1983)
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Fig. II.12 - Veranderingen in de loop van Schelde en Durme in de omgeving van de Durmemonding. Voor de
periode 1648-1830 is de toestand zoals weergegeven op de kaart van DE FERRARIS (1771-1778) (KIDEN 1989).

II.1.2.2.4.4.9 Achteruitgang van de oppervlakte intergetijdengebied
Mogelijk al vanaf de 11e eeuw, maar waarschijnlijk vooral tijdens de 12e eeuw is er sprake van
eerste dijkaanleg langsheen de Scheldeloop (MYS 1981), waarmee een periode wordt ingeluid van
constante versmalling van het rivierbed en van de invloedssfeer van de rivier in zijn geheel.
Uiteindelijk resulteert dit in de 20e eeuw in een uiterst smalle rivierbedding met zeer beperkte
komberging, waarvan ondermeer hogere waterstanden en hogere stroomsnelheden het gevolg zijn.
Dat deze inkrimping van intergetijden- en dan vooral schorgebieden ook recent nog geschiedde
blijkt duidelijk uit een vergelijking tussen de schorarealen langs de Zeeschelde rond 1900 en in 1992
(MEIRE et al. 1992, HOFFMANN 1993): er valt voor zowel zoetwater- als brakwaterschorren een
achteruitgang van 26 à 27 % vast te stellen.

Tabel II.1 - Achteruitgang van de schorgebieden langs de Zeeschelde (MEIRE ET AL (1992), HOFFMANN 1993).

Zeeschelde-brak
Zeeschelde-zoet
Zeeschelde-totaal

circa 1900
250 ha
440 ha
690 ha

1992
186 ha
322 ha
508 ha
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relatieve achteruitgang
26%
27%
26%

Fig. II.13 - Het potentieel overstromingsgebied langs de Schelde, stroomafwaarts Dendermonde (naar MYS et
al. 1983).
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II.1.3 Getijdenhistoriek en huidig getij
Uit VERBRUGGEN & DENYS (1991) blijkt dat al een eerste keer getij aanwezig was op het einde
van het Atlanticum circa 6200-5700 jaar geleden. Deze mariene invloed wordt opnieuw vastgesteld
omstreeks 2000 jaar geleden.
COEN (1988) onderscheidt 3 perioden voor de Zeeschelde: een fluviale, met seizoensgebonden
afvoer, die te Antwerpen eindigt rond de 5e-6e eeuw; een overgangsperiode naar tijregime tussen de
6e en 10e eeuw en een periode van tijregime, met verdere ontwikkeling naar het huidige regime vanaf
de 10e eeuw. Een mogelijk verloop van de waterstanden en tijverschillen met de tijd is voor
Antwerpen in fig. II.14 weergegeven.

Fig. II.14 - Reconstructie waterstanden en tijverschillen te Antwerpen (Coen 1988).

Stormvloedstanden kunnen bepaald worden sinds de 13e eeuw. Van eeuw tot eeuw werden
steeds opnieuw de recordhoogten overschreden. Te Antwerpen van circa 4,0 m in de 13e eeuw tot
7,85m in 1953. De stormvloeden hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan en de
ontwikkeling van de Westerschelde. Vooral in de 16e eeuw hebben een opeenvolging van zware
stormvloeden het estuarium van aanzien veranderd en de capaciteit vergroot. Stormvloeden braken de
strandwal open, verdiepten en verbreedden de monding, vergrootten de komberging. De algemene
erosie van het estuarium moet echter in de eerste plaats toegeschreven worden aan de dagelijkse
getijstromingen. Door de bedijkingen ter vrijwaring tegen overstromingen, verhoogden de
waterstanden, verhangen en watersnelheden en dus ook de zandtransporten en erosie (COEN 1988).
HOFFMANN (1993) toont de evolutie van het gemiddeld hoogwater gedurende de periode 18901975 (gebaseerd op CLAESSENS & BELMANS 1984), waaruit duidelijk blijkt dat er een sterk stijgende
trend optreedt. Het gemiddeld hoogwater steeg in de laatste eeuw met minimum 33 cm (Lillo) tot
maximum 62 cm (bij Temse). De evolutie van het gemiddeld laagwater is minder spectaculair, waardoor
de verhoging van het tijverschil hoofdzakelijk kan toegeschreven worden aan de verhoging van het
gemiddeld hoogwater.
De constante vergroting van het tijverschil deed het langzamerhand uitstijgen boven de getijdenverschillen aan de Noordzee. De grootste getijverschillen treden op in de omgeving van Schelle juist
stroomafwaarts de Rupelmonding (in de periode 1971-80 bedroeg dit 5,24m, in de periode 1981-1990
5,33m)
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De getijdenwerking wordt kunstmatig gestopt aan het sluizencomplex aan de Brusselse Poort te
Gentbrugge en aan de stuw ten zuiden van Merelbeke op de Tijarm. Op de Durme is de getijdenwerking
afgedamd stroomafwaarts Lokeren, ten westen van het natuurreservaat het Molsbroek.
Het getij in de Schelde heeft een halfdaags karakter, maar de gemiddelde getijkrommen van
opeenvolgende meetpunten verschillen sterk van elkaar, zowel in absolute tijd, getijverschil als
algemene vorm. Daar waar de getijkromme te Vlissingen nog een vrij symmetrische vorm heeft, vertoont de getijkromme stroomopwaarts een steeds sterkere versnelling van de vloed en een steeds meer
uitgesproken vertraging van de eb. Zo is het hoogtij in Dendermonde gemiddeld 3u44' later dan in
Vlissingen, maar is het laagwater gemiddeld 4u54' later dan in Vlissingen. Het tijdsverschil tussen de
Belgisch-Nederlandse grens en Gentbrugge (de beide uiteinden van de Zeeschelde) is voor hoogwater
gemiddeld 4u25' en voor laagwater 6u33'.
Indien de huidige trend zich voortzet valt een verdere stijging van de getijamplitude te
verwachten.
II.1.4 Morfologie
Voor een algemeen overzicht van de morfologie en hydrologie verwijzen we naar MEIRE et al.
(1992). In fig. II.15a is de gemiddelde hoogte per schorgebied uitgezet ten opzichte van het
gemiddeld hoogwater (berekening op basis van HOFFMANN 1993). De hoogtemetingen zijn gebaseerd
op hoogtemetingen van de permanente plots vermeld in MUYLAERT et al. (1997). De berekeningen
van de gemiddelden zijn dus gebaseerd op een beperkt aantal meetpunten (zie n = aantal opnamen).
We merken dat voor heel wat schorgebieden de gemiddelde schorhoogte ongeveer gelijk ligt met het
GHW (waarnemingsperiode 1981-1990). Waar dit niet het geval is, is het verschil tussen de
schorhoogte en GHW gering (zie fig. II.15b).
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Schor voor de Gespoelde Put
Stort bij Weert
Schor aan de Durmemonding
VNR Durme
Rietsnijderij

2
4
7
1
2

5.5
5.51
5.52
5.52
5.63

5.61
5.57
5.63
5.41
5.82

0.187
0.229
0.134
0.000
0.105

Fig. II.15(a) – De gemiddelde hoogteligging (in m TAW) van de proefvlakken op de verschillende schorren
(vegetatieopnamen Hoffmann 1993) uitgezet tegenover het gemiddeld hoogwater (GHW) ter plaatse
(waarnemingsperiode 1981-1990); er treedt een sterke relatie tussen beide op: de meeste schorren liggen
gemiddeld ongeveer op dezelfde hoogte als het GHW, wat er enerzijds op wijst dat er een equilibrium optreedt
tussen sedimentatie en erosie en anderzijds dat de meeste schorren globaal in min of meer hetzelfde
successiestadium verkeren (zie verder in II.9.2 en II.9.3). In Fig. II.15(b) is een trendlijn weergegeven doorheen
dezelfde punten.
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II.1.5 Waterkwaliteit
De problematiek van de waterkwaliteit van het Schelde-estuarium is sinds lange tijd een
actueel thema. De reputatie van de Schelde als zwaar vervuilde rivier is daar onafgebroken mee
verbonden. De waterkwaliteit is niettegenstaande een recentere verbetering, nog verre van voldoende
om een goed ecologisch functioneren van het systeem toe te laten. De waterkwaliteit is uitermate
belangrijk voor bodemfauna en de andere daarvan afhankelijke organismen (MCLUSKY 1989,
YSEBAERT 1992).
Voor een overzicht van de toestand en een aantal waterkwaliteitsparameters verwijzen we naar
MEIRE ET AL (1992). Voor gedetailleerder informatie verwijzen we naar de rapporten van het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling voor de Westerschelde, van
het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie voor de Zeeschelde en van de Vlaamse
Milieumaatschappij, naar BITTER (1988) GOETHALS (1991), KLAP & HEIP (1991), VAN ECK et al.
(1991), LEFÈVRE (1992), LEERMAKERS et al. (1993), MONTENY et al. (1993), VAN ZOEST et al.
(1993), ZWOLSMAN et al. (1993) en VAN DAMME et al. (1995). Een evolutie van een aantal
waterkwaliteitsparameters van de Zeeschelde gedurende de voorbije 30 jaar wordt weergegeven door
VAN DAMME et al. (1995).
Het is evident dat de waterkwaliteit zijn invloed zal hebben op de kwaliteit van het sediment en
omgekeerd. Voor meer gegevens over de bodemkwaliteit in het Zeescheldebekken verwijzen we naar
MEIRE et al. (1992), TEMMERMAN (1988), YSEBAERT et al. (1992), BERVOETS et al. (1986) en VAN
DEN BALCK et al. (1997). VAN DE MOORTEL & DECKERS (1997) geven een bodemkarakterisering van
de schorren weer.
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II.2 Geschiedenis van het Scheldeland en van de gebieden binnen het Vlaams
natuurreservaat vanaf het einde van de 18e eeuw
Dit gedeelte omvat in hoofdzaak de recentere historische gegevens van de buitendijkse
gebieden vanaf het einde van de 18e eeuw, met de nadruk op de evolutie van het bodemgebruik. In
hoofdstuk II.3 en II.4 worden aansluitend twee geschiedkundig georiënteerde thema’s, nader
uitgewerkt, met name de botanische, cultuurhistorische en natuurbehoudsaspecten van wijmbossen en
de historische en geografische situering van vloeiweiden, meersen, broeken en moerassige weiden
langs de Zeechelde en Durme. Wijmbossen en vloeiweiden behoren tot de belangrijkste
gebruiksvormen van zowel de binnen- als buitendijkse alluviale gebieden van het zoetwaterestuarium
tot de helft van deze eeuw, waardoor extra aandacht voor deze cultuurhistorisch belangrijke
gebruiksvormen gerechtvaardigd is.
II.2.1. Inleiding
De geschiedenis van het Scheldeland en van de gebieden binnen het Vlaams natuurreservaat
werd zo nauwkeurig mogelijk nagegaan met behulp van kaartmateriaal. Er werd kaartmateriaal
bestudeerd uit het Rijksarchief Gent, Stadsarchief Antwerpen, Kadaster Gent, Kadaster Antwerpen
en het archief van het Nationaal Geografisch Instituut.
Voor een historisch overzicht per gebied wordt gebruik gemaakt van de DE FERRARIS-kaarten
van het einde van de 18e eeuw, de oorspronkelijke kadastrale gegevens van het begin van de 19e eeuw,
de VANDERMAELEN-kaarten en de gereduceerde kadastrale kaarten van het midden van de 19e eeuw,
de ‘Hydrografische kaarten van de Zeeschelde van 1871-1879 ‘(Stadsarchief Antwerpen), de
topografische kaarten van de Dépôt de la Guerre en topografische kaarten van het NGI (tijdsreeksen
circa 1870, 1900, 1930) en luchtfoto’s van na 1950. De interpretatie van de kaarten van DE FERRARIS
en van VANDERMAELEN is grotendeels overgenomen uit HOFFMANN (1993).
Voor de buitendijkse gebieden van het Schelde-estuarium werd in het Kadaster van Gent en
Antwerpen het grondgebruik nagegaan van alle buitendijkse percelen met behulp van de leggers of het
zogenaamde document 208 horende bij de oorspronkelijke kadastrale kaarten (1803-1836). Met behulp
van document 209 van het Kadaster kunnen alle veranderingen in het grondgebruik van een perceel
worden nagegaan. Dit werd gedaan voor het Sint-Amandsschoor. Het was oorspronkelijk de bedoeling
om dit voor alle buitendijkse gebieden te doen. Dit was echter niet mogelijk omwille van het
omslachtige werk en leverde bovendien niet al te veel resultaten op. Veranderingen van het
grondgebruik worden in het kadaster meestal slechts opgenomen bij perceelswijzigingen en bij
veranderingen van eigenaar. Indien er geen oppervlaktewijziging of eigenaarswijziging was, was het
afhankelijk van de welwillendheid van de eigenaar om een verandering van het grondgebruik door te
geven aan het kadaster. Mogelijk kon het gebeuren dat men sporadisch het grondgebruik opgaf dat
het minst belastingen met zich meebracht.
Door het MGI werden de gereduceerde kadastrale kaarten gemaakt. Deze waren de voorloper
van de topografische kaarten. Het veldwerk dateert van de periode tussen 1846 en 1851. De
kaartbladen van de gemeenten langs het Schelde-estuarium werden gepubliceerd in 1852. Deze
kaarten zijn ongeveer van dezelfde periode als de kaarten van VANDERMAELEN. Wanneer beide
kaartreeksen vergeleken worden, kunnen toch soms (kleine) verschillen opgemerkt worden op het
gebied van grondgebruik. Volgens Lardinois (verantw. archief NGI, mond. med. 1997) zouden de
gereduceerde kadastrale kaarten van het MGI betrouwbaarder zijn daar er voor deze kaarten meer
terreinwerk werd gedaan en dat het Instituut van VANDERMAELEN in het midden van de 19e eeuw in
financiële moeilijkheden zat, waardoor terreinwerk tot een minimum herleid was.
Voor de buitendijkse gebieden tussen de Nederlandse grens en Dendermonde werden ook de
‘Hydrografische kaarten van de Zeeschelde van 1871-1879 ‘(Stadsarchief Antwerpen) geraadpleegd.
De eerste topografische kaarten van België werden gemaakt door het Militair Cartografisch
Instituut (“Dépôt de la Guerre”) tussen 1865 en 1880. Rond ongeveer 1900 en 1930 werden
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respectievelijk een tweede en derde uitgave gepubliceerd. Deze data zijn niet exact voor alle
kaartbladen en bovendien verschilt de publicatiedatum van de datum waarop het terreinwerk
gebeurde. Dit verschil tussen terreinwerk en publicatiedatum varieert tussen 2 en 33 jaar naargelang
kaartblad en editie. Daarom werden in het archief van het NGI op de “minutenplanchetten” (dit is
telkens de eerste gedrukte kaart) de data van het terreinwerk en de herzieningen nagegaan. Wanneer
we naar een kaartblad refereren, vermelden we telkens eerst de publicatiedatum en daarna de datum
van het recentste terreinwerk voor dat kaartblad.
De recente evolutie van het bodemgebruik wordt gereconstrueerd aan de hand van
stereoscopische luchtfoto's van na 1950. Deze zijn niet altijd even duidelijk interpreteerbaar, niet in het
minst door de vaak bijzonder ongunstige opnamedatum. De meeste foto's zijn voorjaarsopnamen. De
beste (meest eenduidige) interpretatie is mogelijk op luchtfoto's gemaakt in september; deze zijn echter
slechts voor een beperkt aantal gebieden en jaargangen beschikbaar. Besprekingen van luchtfoto’s
werden ook deels overgenomen uit HOFFMANN (1993).
Waar mogelijk worden kaartgegevens aangevuld met literatuurgegevens.

II.2.2. Het Groot Buitenschoor, Zandvliet (Antwerpen)(rechteroever)
(grotendeels naar HOFFMANN 1993)
Voor en direct na de afsluiting van de Kreekrakdam in 1867 - waardoor de Oosterschelde werd
afgesneden van de Westerschelde - maakte het Groot Buitenschoor deel uit van een bijzonder uitgestrekt
slik- en schorgebied van ca. 2500 ha tussen Zandvliet en Bath. MASSART (1907: 429; 1908a: foto 107)
beschrijft een schor, dat meer dan 2 km breed was. Op de oorspronkelijke kadastrale kaarten heet het
gebied “Plathoek” en bestaat het uit bijna 716 ha slik en 99 ha ‘aanwas’. Na geregelde inpolderingen
(877 ha vóór 1923, waarna in 1942 op Belgisch grondgebied en ten behoeve van de industrie nog eens
600 ha werd ingepolderd, terwijl op Nederlands grondgebied in de jaren zestig omwille van de aanleg
van het Schelde-Rijnkanaal opnieuw en niet minder dan 750 ha schorgebied verloren ging) resteren in
het Groot Buitenschoor nu nog slechts ca. 200 ha slik- en schorgebied (MEIRE et al. 1990), waarvan 15
ha permanent begroeid is (te rekenen tussen de slik-schorrand en de afrastering onderaan de dijk).
De schrijnende achteruitgang van het betreffende slik- en schorgebied wordt zeer duidelijk
geïllustreerd bij vergelijking van foto's gemaakt rond de eeuwwisseling en in de jaren tachtig
(VANHECKE et al. 1981: foto 38) en blijkt ook duidelijk bij vergelijking van oud en recent kaartmateriaal
(DE SMEDT 1967).
Dit neemt niet weg dat het tegenwoordige schorgedeelte van het Groot Buitenschoor een ten
opzichte van de overige brakwatergetijdengebieden uniek gebied is, doordat het relatief recent is gevormd. Het ontstond ná de inpolderingen van de Nieuw Westlandpolder op een plaats waar voorheen
een uitgestrekt slik aanwezig was (DE SMEDT 1967). Behalve het in het noorden aansluitend schor Van
Ossendrecht (en delen van het Verdronken Land van Saeftinge) hebben alle brakwatergetijdengebieden
een scherpe grens tussen begroeid schor en onbegroeid slik, te wijten aan de hoge opslibbing van het
schor en het niet verder aangroeien van het slik. Meestal zijn de schorranden aan erosie (afslag) onderhevig, erosie die men langs het Belgische Schor van Doel en het Galgenschoor heeft trachten te verhinderen door de aanleg van een uit steenstort bestaande versteviging van de onderrand van het schor.
Bij het Groot Buitenschoor (en het schor van Ossendrecht) is de overgang slik-schor geleidelijk,
waardoor de mogelijkheid blijft bestaan dat het schor nog op natuurlijke wijze zou aangroeien. Tevens
zijn de geulen op het schor bijzonder ondiep en weinig uitgesproken, daar waar de (hoofd)geulen op het
schor van Doel en het Galgenschoor zeer diep (vaak > 1m) zijn en omgeven door een Strandkweekgedomineerde vegetatie (zie vegetatiekaarten in bijlage).
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Fig. II.16 - Gereduceerde kadastrale kaart van Santvliet (1852) met het Groot Buitenschoor.
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II.2.3 Het schor van Doel, Doel (Beveren) (linkeroever)
Het huidige schor van Doel, maakte in het begin van de 19e eeuw al deel uit van een groot
schorgebied. Het toenmalige schor was grotendeels in gebruik als graasweide. Het grondgebruik en
oppervlakte van de buitendijkse percelen in Doel in het begin van de 19e eeuw wordt weergegeven in
bijlage 3 (oorspronkelijke kadastrale gegevens). De gereduceerde kadastrale kaart (1852) geeft nog een
weergave van het schorgebied voor de inpoldering van de Prosperpolder in 1846. De kaart van
VANDERMAELEN (1854) geeft al de inpoldering van de Prosperpolder weer. Tussen het Schor van Doel
en het Groot Buitenschoor ligt een slikplaat. Dit schorgebied werd vroeger al ingedijkt, maar was na een
dijkdoorbraak in 1705 opnieuw tot een schor geëvolueerd. De definitieve indijking van het
Paardenschor werd aangevat in 1894 (VAN GERVEN 1977). Op de hydrologische kaart van 1877 staat
het Paardenschor als weide en het Schor van Doel als schor gekarteerd. Op de topografische kaarten van
Lillo (1882/1881) staat het Paardenschor weergegeven als weide, het gebied tussen het Paardenschor en
het Fort Liefkenshoek staat gekarteerd als een langwerpig smal schorgebied met op regelmatige
afstanden dwarsdijkjes. Het huidige schor van Doel is als slik gekarteerd. Een analoog beeld wordt
weergegeven op de topografische kaart van 1903 (veldwerk 1892), maar ondertussen is het meest
zuidelijke gedeelte van het schor van Doel ook weide. Op de topografische kaart van 1935/1928 is het
Paardeschor quasi volledig akkerland en het Schor van Doel staat gewoon als schor gekarteerd, dat
ondertussen door aanslibbing breder geworden is.
De vegetatiekaarten en -reconstructies op basis van luchtfoto-interpretatie van LEEMANS &
VERSPAANDONCK (1980 cit. in HOFFMANN 1993) geven aan dat in 1935/36 de vegetatie bestond uit een
vegetatietype met Engels slijkgras, Spiesmelde en verspreide populaties van Zeebies in de natte kommen
en Strandkweek en Spiesmelde op de oeverwallen. Deze soortencombinatie doet vermoeden dat toen
geen sprake was van begrazing. Destijds had het schor vermoedelijk ook nog niet haar huidige
afmetingen bereikt.
Op de kaart van 1957 heeft het schorgebied dezelfde vorm en afmetingen als nu. Het merendeel
van de vegetatie staat ingetekend als grasmat van Gewoon kweldergras, Fioringras (Agrostis stolonifera
var. marina) en Rood zwenkgras (Festuca rubra ssp. litoralis) met één rietveldje, enkele lage kommen
met Engels slijkgras gecombineerd met lage oeverwallen met Gewoon kweldergras en Spiesmelde en
enkele natte kommen met dichte velden Engels Slijkgras, gecombineerd met oeverwallen van
Strandkweek. Het voorkomen van zilte graslandtypes wijst erop dat destijds begrazing door vee optrad.
De gedetailleerdere kaart van 1971 doet vermoeden dat het schor van Doel zeer intensief beweid
werd door rundvee en paarden. De vegetatie bestond voor het grootste deel uit een grasmat van Gewoon
kweldergras met veel Fioringras met enkele rietvelden en enkele kommen met Zeebies en oeverwallen
met Strandkweek.
Op latere luchtfoto's komt er een steeds sterkere differentiatie van kom-oeverwal gerelateerde
vegetatiepatronen, die erop wijzen dat de begrazing achterwege bleef. In de jaren tachtig zal
vermoedelijk geen begrazing meer zijn toegepast, waardoor zilte graslandtypes sterk achteruitgegaan
zijn. Op vrijwel alle luchtfoto's zijn ten zuiden van het haventje dichte populaties van riet te zien. Deze
werden regelmatig gemaaid in de winter (HOFFMANN 1993). Momenteel wordt ten zuiden van het
haventje regelmatig gegraasd door een schaapskudde met herder. In 1999 werd als beheersmaatregel ter
bevordering van de ontwikkeling van zilt grasland op de centrale delen van het schor, juist stroomop- en
stroomafwaarts het haventje seizoensbegrazing met runderen ge(re)ïntroduceerd.
Het Paardeschor werd in 1970 onteigend voor opspuiting en vestiging van de kerncentrale.

50

Fig. II.17 - Gereduceerde kadastrale kaart van Doel (1850), weergave voor de verdere inpoldering.
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Fig. II.18 - Het Schor van Doel op de kaart van VANDERMAELEN (1850), met al verdere inpoldering van de
Prosperpolder.
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II.2.4 Het Galgenschoor, Lillo (Antwerpen) (rechteroever)
Uit opeenvolgend kaartmateriaal kan in ieder geval worden afgeleid dat het om een zeer oud
schor gaat, daar ze al haar huidige vorm en ligging vertoonde op de kaarten van DE FERRARIS (1772-79)
en VANDERMAELEN (1850).
Het document 208 van de gemeente Lillo was spoorloos in het Kadaster Antwerpen, waardoor het
grondgebruik in het begin van de 19e eeuw niet kon worden nagegaan. Op de kaart van
VANDERMAELEN staat het gebied als schor gekarteerd, terwijl de gereduceerde kadastrale kaarten van
dezelfde periode (1852) weide weergeven. Op de topografische kaart Lillo (1882/1881) is de
bedijkingsstructuur goed weergegeven. Het centrale gedeelte is schor, terwijl het noorden en zuiden uit
weiland bestaat. In 1892 is het volledige gebied weide en heeft het de naam “Galge schorre”.
MASSART (1908b: foto 42) laat een Galgenschoor zien met een homogene, zeer lage vegetatie van
Kweldergras, wat wijst op begrazing door vee. Zeebies kwam voor in de lager gelegen geulbeddingen.
De schorrand had ook toen al een uitgesproken erosierand. Dat het schor gebruikt is voor landbouwdoeleinden (begrazing) blijkt in indirecte zin uit het feit dat nu nog steeds een zeer dicht net van
zeer diepe, smalle en rechtlijnige geulen aanwezig is.
Uit herbariumgegevens van rond de eeuwwisseling (herbarium GENT) blijkt dat destijds
ondermeer Engels gras, Zeeaster, Melkkruid, Dunstaart, Zeeweegbree, Stomp kweldergras, Gewoon
kweldergras en Zilte schijnspurrie voorkwamen in de omgeving van Lillo (HOFFMANN 1993).
Op de topografische kaart van 1935 (terreinwerk 1928) is het gebied nog steeds weide, maar een
aantal dwarsdijken zijn ondertussen verdwenen.
De successie in de vegetatie van het Galgenschoor gaat ongetwijfeld in de richting van
volledig gesloten rietvegetaties. Riet vormt vrijwel steeds min of meer ronde vlekken, die naar alle
richtingen even snel uitgroeien en die dus blijkbaar geen groeilimiterende barrières tegenkomen bij hun
radiaire uitbreiding. In vergelijking met de situatie in 1992 (HOFFMANN 1993) zijn alle rietvelden ook
duidelijk uitgebreid, en dit met name ten koste van Strandkweek. Op (relatief korte) termijn mag
verwacht worden dat het hele schorgebied zal ingenomen worden door homogene, monospecifieke
rietvegetaties, tenzij het recent ingevoerde begrazingsbeheer aan de verwachting voldoet dat ze op
termijn een regressieve successie naar zilt grasland zal induceren.
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Fig. II.19 - Het Galgenschoor op de kaart van VANDERMAELEN (1850)
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II.2.5 Verdwenen schorren van Melsele, Zwijndrecht, Burcht, Austruweel (Oosterweel)
en schorren tussen Antwerpen en Hoboken (linker- en rechteroever)
Het is bekend dat deze schorgebieden samen met de polders langs linker- en rechteroever
verdwenen door havenuitbreiding en bebouwing. De geschiedenis van de Scheldepolders van de
linkeroever, wordt uitgebreid weergegeven door VAN GERVEN (1977) en GUNS (1973). We vermelden
hier slechts kort de weergave van het kaartmateriaal.
De oorspronkelijke kadastrale gegevens (1803-1836) geven voor de buitendijkse gebieden in
Melsele in hoofdzaak weiland weer, een kleiner aandeel is akkerland en een viertal percelen zijn
rietvelden. De schorgebieden in Zwijndrecht waren alle rietvelden in het begin van de 18e eeuw. Het
buitendijks gebied in Burcht bestond uit weiland. Aan de rechteroever, grenzend aan de Polder van
Austruweel komt slechts een heel smal schorgebied voor. Op de topografische kaart Antwerpen
(1883/1879) zijn al deze buitendijkse gebieden aangeduid als weiland, met uitzondering van de
Realpolder en de Krankeloonpolder in Melsele, die bedijkte akkerlanden zijn. Op de topografische kaart
van 1902 (veldwerk 1892) zijn een groot aantal buitendijkse gebieden in Zwijndrecht geëvolueerd tot
moeras. De topografische kaart van 1848 geeft een gelijkaardig beeld, waarna het polderlandschap
drastisch gewijzigd is.
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Fig. II.20 - Verdwenen schorren en polders van Borgerweert (gereduceerde kadastrale kaart van Zwijndrecht
(1852).
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II.2.6 Keetenispolder en omgeving (Kallo, Beveren) (linkeroever)
Op de DE FERRARIS-kaarten (1779) is het gebied tussen Fort Liefkenshoek en (voormalig)
Perlefort ingetekend als een smal buitendijks gebied zonder indicaties van bedijkingen. Het centrale
deel staat aangegeven als “moerassige weide”, het noordelijk en zuidelijk deel als “onbegaanbaar
moeras”. Op de oorspronkelijke kadastrale kaart (1803-1836) zijn alle buitendijkse gebieden van de
gemeente Kallo schorren; enkele percelen staan aangeduid als “rietveld”. Mogelijk gaat het om een
landbouwkundige uitbating van het riet.
De VANDERMAELEN-KAART (1854) laat tussen Fort Liefkenshoek en (voormalig) Fort de Perle
een nog ononderbroken smal slik- en schorgebied zien, waarbij de grens slik-schor duidelijk staat
aangegeven. De indijking van de Keetenispolder zal vermoedelijk gebeurd zijn tussen 1854 en 1877
want het centrale deel van het gebied staat op de Hydrografische kaart van 1877 ingetekend als een
ingedijkte polder in landbouwkundig gebruik; het noordelijke en zuidelijke deel staan nog steeds
aangeduid als schorgebied. De Depôt de la Guerre kaart (1863) is voor het gebied identiek aan de
Hydrologische kaart van 1877.
Van Gerven (1977: 70) vermeldt de “potpolder van Sint-Anna-Keetenis” als onderdeel
(buitenpolder) van de Sint-Anna-Keetenispolder. Ze komt overeen met het centrale deel van het
huidig buitendijks gebied (hier Keetenispolder genoemd). Door SNACKEN (1949: cit. in MYS 1981:
fig. 2) wordt de centrale polder gekenschetst als een Nieuwlandpolder.

II.2.7 De buitendijkse gebieden en de Polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (Kruibeke)
(linkeroever)
Zowel op de DE FERRARIS-kaarten als op de VANDERMAELEN-kaarten zijn de buitendijkse
gebieden bedijkte weiden, hoogst waarschijnlijk vloeiweiden. Hetzelfde geldt voor de topografische
kaarten van de Dépot de la Guerre, met uitzondering van één perceel wijmen ter hoogte van
Rupelmonde in 1903.
De evolutie van het grondgebruik in de polders werd al uitgebreid behandeld door MARTENS
(1994). Hierin werden volgende kaarten geïnterpreteerd: het grondgebruik van de polder van Bazel en
Rupelmonde in 1804 (uit het “Caerte-Boek van J.J.D. CAJU”) en het grondgebruik van de polders
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR) op het einde van de 19e eeuw, in 1948 en in 1992 op basis van
kadastergegevens. Deze evolutie is weergegeven in fig. II.21. Aanvullende gegevens verkregen we
met behulp van gereduceerde kadastrale kaart en de topografische kaarten, wat toch tot enkele
kleinere aanpassingen leidt.
Evenals MARTENS (1994) stellen we een enorme afname vast van diverse vormen van
akkerbouw ten voordele van wijmen. Alleen stellen we dit vroeger in de tijd vast. De spectaculairste
afname van akkerland en toename van wijmen situeert zich in de tweede helft van de 19e eeuw. Het
piekmoment voor wijmen en het dieptepunt voor akkerland situeert zich in het begin van de 20e
eeuw.
Evenals MARTENS (1994) stellen we vast dat wei- en hooiland een lichte afname vertonen tot
en met het begin van deze eeuw. Het huidige aandeel weiland is veel groter dan in de vorige eeuw.
Het aandeel bos neemt toe tussen circa 1775 en circa 1850, waarna het opnieuw daalt met een
dieptepunt rond 1879 en daarna opnieuw geleidelijk stijgt.
Globaal kunnen we dus besluiten dat we eenzelfde evolutie vaststellen als MARTENS, maar dat
deze telkens vroeger in de tijd optreedt. Dit is deels te wijten aan het feit dat MARTENS “1860” als
“einde 19e eeuw “ beschouwt en ook aan het feit dat kadastrale gegevens met betrekking tot
grondgebruik met vertraging opgenomen worden.
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Fig. II.21 - Evolutie van bodemgebruik in de schorren en polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. op basis
van een historisch-geografische studie van Martens (1994).

II.2.8 Het schor bij de Notelaar en het (voormalig) schor aan de Rupelmonding, Hingene (Bornem)
(rechteroever)
De schorren tussen het Groot Schoor (ingedijkt) en de Rupelmonding vormen één van de fraaiste,
aaneengesloten zoetwatergetijdengebieden langs de Zeeschelde. Enerzijds hebben ook zij, evenals alle
andere gebieden, een lange geschiedenis achter de rug, die begint ver voor de kartering van DE
FERRARIS (1772-1779), maar anderzijds zijn grote delen van de Notelaar van zeer recente datum (na
WOII), waardoor dit schorgebied één van de weinige is waar nog sporen van de eerste successiestadia in
de kolonisatie van het onbegroeid slik waar te nemen zijn, en deze successie in zekere mate te
reconstrueren is aan de hand van luchtfoto's (HOFFMANN 1993).
In het kadaster van Antwerpen waren de oorspronkelijke kadastrale kaarten van de gemeente
Hingene niet meer aanwezig, waardoor we geen gegevens hebben van het grondgebruik in het begin van
de 19e eeuw.
Zoals hierboven vermeld was met name de Notelaar aan het einde van de 18e eeuw veel kleiner
dan nu. Alleen het oostelijk deel was al goed ontwikkeld. Ten westen van het huidige Scheldemuseum
"De Notelaar" waren bedijkte moerassige weiden aanwezig, terwijl vóór dit voormalige jachtpaviljoen
in het geheel geen schorren aanwezig waren. Direct ten oosten ervan staat onbedijkt schor met
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bebossing aangegeven, terwijl verder oostwaarts opnieuw bedijkte vloeiweiden staan aangegeven. De
zomerdijken rond de vloeiweiden waren beplant met bomen. Dat het hier om een zomerdijkensysteem
gaat kan gestaafd worden aan de hand van MEES (1894), die een beschrijving geeft van dit
landbouwsysteem in zijn "Geschiedenis der gemeente Hingene".
Op de kaart van VANDERMAELEN (1850) staan de buitendijkse gebieden bij de Notelaar alle
aangegeven als al dan niet bedijkte weiden.
Het schor bij de Notelaar is in 1872 slechts voor een klein gedeelte bedijkt, namelijk het
Molenbroek. Buitendijkse gebieden ten oosten en ten westen van het Molenbroek staan ook
gekarteerd als hooiland, maar zijn niet voorzien van een zomerdijk. Hetzelfde geldt in 1892 en 1903.
(Topografische kaarten Temse (1882/1879 1900/1892 1936/1903)
MASSART (1908a, kaart 4) geeft de naam Molenbroek aan het oostelijk deel van de Notelaar; het
gebied staat gekarteerd als deels bedijkt, deels onbedijkt grasland. Het schor aan de Rupelmonding is
slechts bedijkt langs de linkeroever van de Rupel. Langs de Zeeschelde is geen dijk aangegeven; het
schor heeft dezelfde vorm als nu; er wordt geen karteringseenheid aan toegekend. MASSART (1907)
beschreef het als het enige schorgebied dat nog dagelijks overspoeld werd met rivierwater. Uit
MASSART's foto's (1908a: foto 112, 115) blijkt op het schor een vegetatie van riet voor te komen, terwijl
tegen de dijk Caltha palustris, Phalaris arundinacea en Phragmites australis deel uitmaakten van een
lage, grazige vegetatie. Een vergelijkbaar vegetatietype werd door hem gefotografeerd op de Notelaar
(MASSART 1908a: foto 120).
Op luchtfoto's van 1951 kan duidelijk worden waargenomen dat een zeer brede zone van de
huidige Notelaar (globaal overeenstemmend met de brede zone Riet op de huidige vegetatiekaart) nog
onbegroeid slik was. Langs de rand van het toenmalige schor was een brede rietkraag aanwezig
waarvoor een smalle, donkere band voorkomt. Op het ervoor liggend slik staan geïsoleerde, grote, ronde
populaties met diezelfde donkere kleur. Wij vermoeden dat deze zone uit biezen bestond, vermoedelijk
Scirpus tabernaemontani en/of S. lacustris. De schorren zijn ingenomen door gras- en akkerland. Er was
nog geen sprake van wilgenstruweel of bosvorming.
De vermoedelijke biezenvegetaties zijn niet meer aanwezig op de luchtfoto's van 1967, tenzij
wellicht een smalle zone, langs het inmiddels verder uitgebreide rietveld. In 1967 waren de overige
schorgebieden vrijwel alle beplant met bomen of struiken. Op de luchtfoto's van 1982 zijn zeker geen
biezenvegetaties meer aanwezig en beginnen in de rietvelden struiken (wilgen) op te slaan. Het valt
hierbij op dat vooral de oever(wal) langs de rivier en de terreinen die rechtstreeks aansluiten bij de
bestaande struwelen het eerst gekoloniseerd worden. In 1986 blijkt de verstruweling zich te hebben
verdergezet. Verder treedt een duidelijke differentiatie op binnen de vóór 1967 aangeplante struwelen.
Inmiddels is de Notelaar sinds 1987 in beheer genomen door De Wielewaal, afdeling KleinBrabant, die 27 ha in beheer heeft. Het beheer is gericht op het in toom houden van de verstruweling
waartoe wilgen gekapt worden en het in stand houden van gesloten rietveld, waartoe het riet om de twee
jaar in de winterperiode gemaaid wordt (MEES 1988).
Het voormalig schor aan de Rupelmonding was kleiner van omvang ten tijde van DE FERRARIS;
het oostelijk deel ontbrak nog. De karteringseenheid kan geïnterpreteerd worden als een vorm van
moerasbos. MEES (1894) maakt melding van het Fort Margriet, dat, omgeven door een dijkje, aan de
rand van het schor gelegen was (duidelijk zichtbaar op de DE FERRARIS-kaarten).Het schor aan de
Rupelmonding is met wijmen beplant in 1872. In 1892 is de Rupelmonding voorzien van een
zomerdijk en in 1903 staat het Schor aan de Rupelmonding gekarteerd als venig gebied.
(Topografische kaarten Temse (1882/1879 1900/1892 1936/1903)). Het schor verdween volledig naar
aanleiding van de aanleg van het sluizencomplex van het Zeekanaal.
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Fig. II.22 - Kaart van Bornem uit de 17e eeuw (overgenomen uit het erkenningsdossier van de Notelaar) met
locatie van het Fort St.-Margriet en enkele buitendijkse terreinen ten oosten van het destijds al bedijkte
Spierenbroeck (huidig Groot Schoor). De kaart werd zodanig georiënteerd dat ze benaderend N Z
georiënteerd ligt (zie pijl op de kaart); onderaan is ook de oorspronkelijke oriëntatie weergegeven .
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Fig. II.23 - Het schor bij de Notelaar (waarop enkel het Molenbroek bedijkt is), het Kijkverdriet en het
Schauselbroek (Topografische kaart Temse 1882/1879).

II.2.9 Het Kijkverdriet en het schor voor het Schauselbroek, Steendorp (Temse) (linkeroever)
TEMMERMAN (1992) geeft een uitgebreide beschrijving van het Kijkverdriet. Op de kaarten van
DE FERRARIS wordt alleen het NW-deel van het gebied als schor gekarteerd. De ZO-hoek was
vermoedelijk nog slik. Het schor werd gebruikt als bedijkte vloeiweide met bomenrijen op de dijken.
Het schor voor het Schauselbroek bestond uit bedijkte vloeiweiden met een ervoor liggende smalle
gordel, onbedijkt schor. Het gebied was nog aanzienlijk kleiner dan nu. De wielen in het huidige
Schauselbroek waren toen al aanwezig.
Ook de eerste kadastrale gegevens wijzen grotendeels op weiland, met daarnaast nog enkele
percelen “alluvion” (bijlage 3).
Op de VANDERMAELEN-kaart van 1850 staat het Kijkverdriet ingetekend als bedijkte weide
aan de kant van de rivier en als onbedijkte weide aan de kant van de kil. De situatie van het schor voor
het Schauselbroek is gelijkaardig aan deze aan het eind van de 18e eeuw. Het Schauselbroek zelf
bestaat zowel in 1879, 1892 en 1903 voor meer dan 80% uit wijmen. De rest is akkerland. Ten
westen en ten zuiden van het Schauselbroek liggen bedijkte vloeiweiden die ongeveer gelijk gebleven
zijn tussen 1879 en 1903. Ook het Kijkverdriet was een vloeiweide en werd niet gewijzigd in die
periode (Topografische kaarten Temse (1882/1879 1900/1892 1936/1903).
De luchtfoto's van 1951 laten zien dat het Kijkverdriet nog volledig in gebruik is als
landbouwgrond (vermoedelijk grasland). In de omgeving van de duidelijk waarneembare bomkrater aan
de noordrand is verspreide struikopslag waar te nemen. In de ZO-hoek en op de zomerdijk langs de kil is
een kleinschalige boombeplanting gebeurd. In 1967 hebben de verspreide struiken van 1951 zich
uitgebreid tot geïsoleerde kleine wilgenstruweeltjes. Voor het overige bestaat de vegetatie vermoedelijk
uit riet (landbouwsporen zijn niet meer waar te nemen). Voor het Schauselbroek is nog geen struweel
aanwezig. Deze situatie is grondig gewijzigd in 1982, waarbij op het schor voor het Schauselbroek
volop struweelopslag aanwezig is, terwijl de situatie op het Kijkverdriet al vergelijkbaar is met de
huidige, d.w.z. dat de verspreide wilgenstruweeltjes zich aaneensloten tot een struweel, vanaf de kilrand
tot in de uiterste ZO-hoek (alwaar het struweel inmiddels verdween dankzij beheerswerken en plaats
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gemaakt heeft (reeds te zien op de luchtfoto van 1986) voor een ruigtekruidenvegetatie en/of ruige
rietvegetatie). Overigens komt een rietvegetatie voor.

II.2.10 Het Stort bij Weert (Bornem) (rechteroever)
Op de DE FERRARIS-kaarten was nog niet veel te herkennen van het huidige Stort bij Weert. De
Schelde had direct stroomopwaarts de Durmemonding nog een andere, iets meer oostwaarts gelegen
loop, waardoor ter hoogte van het huidige schor slechts een smal, vermoedelijk onbedijkte schor
(moerassige weide) bestond.
Oorspronkelijke kadastrale kaarten tonen een serie kleine schorretjes in Weert: Pannekenvet
Schoor, Schoor aan den Molen, Schoor voor ‘t Hof, Savogarde Schoor en Nieuw Schoor. De bijhorende
leggers wijzen deels op hooiland en deels op aanwas (bijlage 3)
In het midden van de 19e eeuw (VANDERMAELEN 1850) was het schor al groter maar had nog niet
de huidige omvang gekregen. Het schor kreeg in het noorden de benaming "Schoor van de Molen",
terwijl voor het zuidelijk deel van het huidige schor de naam "Nieuw Schoor" wordt gebruikt, wat kan
geïnterpreteerd worden als een mogelijke aanduiding van schoraangroei. Beide gebieden staan
gekarteerd als bedijkte weiden. Ter hoogte van Weert zijn in 1872, 1892 en 1909 kleine bedijkte
hooilandjes aanwezig zonder sluisjes. In 1903 is de Schelde ter hoogte van Driegoten rechtgetrokken,
waarna het Stort bij Weert ontstond (Topografische kaarten Sint-Niklaas (1882/1872 1900/1892
1948/1909))
In 1951 bestond het schor uit een mozaïek van rietvelden (vaak met verspreid staande struiken) en
struwelen (waarbij wijmenstruweel langs de binnenkant en aan de buitenrand van een vermoedelijke
zomerdijk te herkennen is). In tegenstelling tot de vorige zoetwaterschorgebieden was het dus niet
(meer) in gebruik als landbouwgrond. In 1967 was het gebied vrijwel volledig ingenomen door houtige
vegetaties, tenzij in het noorden waar op de linkeroever van de hoofdgeul een open vegetatie voorkwam.
De vegetatie aan de binnenrand is moeilijk herkenbaar op de vroege luchtfoto's (27 april 1967). In 1971
wordt het gebied volledig ingenomen door wijmen met bomenrijen (canadapopulieren en/of schietwilgen) langs geulen en zomerdijk. Op de noordelijke kop staan bomen in willekeurig verband. Eenzelfde
beeld bieden de luchtfoto's van 1976 en 1982. In 1986 is alleen aan de kop nog een niet door houtige
gewassen gedomineerde vegetatie te zien.
Momenteel wordt het Stort nog steeds vrijwel volledig ingenomen door een dicht, lange tijd niet
meer onderhouden wijmenstruweel, waarbij de bomenrijen langs geulen en zomerdijk verdwenen zijn.
Langs de binnenkant tegen de dijk komt een brede strook, door pionierende kruiden gedomineerde
vegetatie voor, die vermoedelijk ontstaan is door recente graafwerken ten gevolge van de sigmawerken.
Op de noordelijke kop komt tussen de verspreide bomen een ruigtekruidenvegetatie voor.
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Fig. II.24 - De topografische kaart van Sint-Niklaas (1948/1909) toont de rechttrekking van de Schelde in 1903,
waarna het Stort van Weert ontstond.
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II.2.11 Het schor aan de Durmemonding, Tielrode (Temse) (linkeroever)
Fig. II.25 toont een kaart van 1724 van het Schor aan de Durmemonding en het Tielrodebroek
(Archief van Temse, SMET et al. 1992). Het Schor aan de Durmemonding had toen nog een andere vorm.
In het broek zelf had blijkbaar iedere eigenaar een “reke”. Op het kaartje zijn ook heel wat wielen
getekend, die ondertussen verdwenen zijn of omgevormd werden tot sluisput.
Voor 1830 lag in de Durmemonding een min of meer driehoekig eiland dat de monding in twee
afzonderlijke armen verdeelde. Dit eiland dat Luizenbosch werd genoemd, werd voor het eerst
vermeld in 1648. Na een langdurige betwisting tussen Hamme en Tielrode werd het aan de laatste
gemeente toegewezen en rond 1830 bij Tielrode ingedijkt.
Gegevens van het oorspronkelijk kadaster uit het begin van de 19e eeuw wijzen op weiland (zie
bijlage 3). In het midden van de vorige eeuw was zowel het Tielrodebroek als het schor aan de Durmemonding in gebruik als (zomer)bedijkte (vloei)weide. Voor een verdere bespreking van het
vloeiweidensysteem in Tielrodebroek verwijzen we naar hoofdstuk II.4.
Het Schor aan de Durmemonding is een bedijkte vloeiweide tussen 1872 en 1909, zonder
spuigaten-afvoerpijpen of sluizen. Tielrodebroek is in 1872 voorzien van een sluis in het oosten en
één spuigatafvoerpijp bij de centrale sluisput. Ter hoogte van de oostelijke sluis is er blijkbaar een
hoogteverschil van minsten 50 cm, waarbij het broek daalt naar de cuesta toe. Zowel tegen de dijk,
als tegen de cuesta loopt een sloot, waarop een reeks parallelle grachten uitmonden. De sloot ter
hoogte van de centrale sluisput ligt 10 cm hoger dan de sluisput bij de dijk. Deze sloot doet wellicht
dienst voor de afwatering. In 1892 is het broek al voorzien van 3 sluizen (Topografische kaarten SintNiklaas (1882/1872 1900/1892 1948/1909)).
Foto's van MASSART (1908a: foto 130-132) tonen dijkdoorbraken ter hoogte van het Tielrodebroek en de geïnundeerde polder. De dijken zijn beplant met Walnoot, Knotwilgen en Populieren.
Op de luchtfoto's van 31.5.1951 wordt het schor aan de Durmemonding volledig ingenomen door
landbouw; het beeld toont zeer homogene weilanden, die omwald zijn met met bomen beplante
zomerdijken. In 1967 is deze situatie onveranderd, maar in 1971 is het schor duidelijk niet meer in
gebruik als landbouwgrond. Er is nog geen struweelvorming maar wel komen enkele struiken en bomen
voor op de zomerdijk. De situatie in 1982 is grondig gewijzigd: her en der treedt natuurlijke struikopslag
op, met name op het centrale deel van het schor. De situatie doet al sterk denken aan de huidige met dien
verstande dat de struwelen nog veel minder uitgebreid zijn. Op de in oostelijk richting uitlopende smalle
schorrand lijken plaatselijk zandopspuitingen te hebben plaatsgevonden. De luchtfoto's van 1986 ten
slotte tonen aan dat het struweel, vooral aan de westelijke rand langs de linkeroever van de Durme, sterk
is uitgebreid. Ook het centraal gelegen struweel is uitgedeind. Behalve een rij knotwilgen (nu nog steeds
aanwezig) is geen duidelijke zomerdijkbeplanting meer te onderscheiden.
Momenteel is op het schor aan de Durmemonding een grote verscheidenheid aan biotopen
voorhanden, waarbij er zich een zekere differentiatie heeft voorgedaan in de struweeltypes.
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Fig. II.25 - Kaart van 1724 van het Schor aan de Durmemonding en het Tielrodebroek (Archief van Temse, SMET
ET AL. 1992).
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II.2.12 Schorren van de Durme (VNR en stroomopwaarts de Durme) (Hamme) (rechteroever Durme)
Het huidig Vlaams natuurreservaat Schorren van de Durme is een bedijkte vloeiweide op de
opeenvolgende topografische kaarten Sint-Niklaas (1882/1872 1900/1892 1948/1909) Het is
opgedeeld door compartimenteringsdijken en in de westhoek is één sluis voorzien. Op het
zuidoostelijk gedeelte zijn wijmen aangeplant. Hetzelfde geldt voor een smalle zone rivierwaarts de
zomerdijk. Ten westen van het huidige reservaat was een plaat aanwezig in de Durme die beplant was
met wijmen.
Tussen Waasmunster en Tielrode liggen rond de laatste eeuwwisseling langs beide zijden van
de Durme vloeiweiden, die ten noorden begrensd zijn door de Wase cuesta. De sluisjes liggen
verspreid langs de Durme en ter hoogte van de huidige ‘oude Durme’ zijn een groot aantal
compartimenteringsdijkjes aanwezig. De toestand is ongeveer ongewijzigd in 1909, tenzij de
vervanging van enkele percelen hooiland door wijmen.
In 1863 en in 1892 bestaat een zone langs beide zijde van de Durme tussen Waasmunster en
Lokeren die quasi volledig uit bevloeide hooilanden is ingenomen. Dit geldt ook voor de gemeenten
stroomopwaarts Lokeren, namelijk Daknam, Eksaarde en Moerbeke. Op de kaart 1896/1893 zijn
verspreid spuigatenafvoerpijpen aangeduid, die op de kaart (1948/1938) vervangen zijn door sluisjes.
Rond deze tijd zijn ook een gering aantal hooilandjes vervangen door wijmen (Topografische kaarten
Lokeren (1870/1863, 1896/1893 1948/1938, gedeeltelijk aangevuld 1948))
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Fig. II.26 - Vloeiweiden langs de Durme te Waasmunster (Topografische kaart Sint-Niklaas (1882/1872))

II.2.13 De Plaat bij Driegoten (Hamme) (linkeroever)
De Plaat was aan het einde van de 18e eeuw aanzienlijk smaller dan nu. Het Naille- en
Lippensbroek behoorden nog tot het schorgebied. Het terrein staat gekarteerd als moerassige weide, met
een met bomen beplante dijk aan de binnenrand. Langs het schorrand staat echter geen zomerdijk
aangegeven, terwijl beide broekgebieden verschillende bomenrijen vertonen. Mogelijk was de Plaat dus
nog niet in gebruik genomen. Op de VANDERMAELEN-kaart is het gebied nog steeds veel smaller dan nu.
Het vormt nog geen aaneengesloten geheel maar de verschillende kleine schorgebiedjes staan alle
ingetekend als bedijkte weiden.
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De Plaat, Lippenbroek en Naillebroek zijn bedijkte vloeiweiden in 1863. Het Lippenbroek staat
in verbinding met de Schelde via een spuigatafvoerpijp. Het Naillebroek is voorzien van een sluis.
Een centrale poel (wiel?) staat in verbinding met de sluis. Zoals vele vloeiweiden is er ook in het
Lippen- en Naillebroek een sloot langsheen de dijk. Het Lippenbroek wordt dan nogmaals in twee
gedeeld door een sloot. De Plaat is niet voorzien van spuigatenafvoerpijpen. De toestand blijft
ongeveer gelijk in 1892, met dat verschil dat het noordwestelijk deel van de Plaat omgezet is in
wijmen. Op de kaart van 1930-1948 is het noordwestelijke gebied van de Plaat opnieuw hooiland,
terwijl de rest ongeveer volledig omgezet is in wijmen, twee perceeltjes zijn omgezet in akkerland.
Lippen- en Naillebroek zijn grotendeels omgezet in akkerland en een geringere oppervlakte aan
wijmen. In het Lippenbroek is ongeveer één vierde nog hooiland (Topografische kaarten
Dendermonde (1868/1863 1901/1892 1949/ 1930 + ged. aanv. 1948).
Op de luchtfoto's van 1952 is te zien dat het deel van De Plaat ten noorden van de rivierbocht in
gebruik is als akker- en weiland. Aan de zuidrand van de kil komt een struweel voor, terwijl een centrale
bomenrij te onderscheiden valt. Het zuidelijk deel wordt al grotendeels ingenomen door een struweel
(vermoedelijk een aangeplant wijmenstruweel). In 1960 was het noordelijk deel massaal beplant met
bomen, terwijl het zuidelijk deel vermoedelijk nog steeds onder wijmen lag (moeilijke interpretatie van
de foto). In 1971 wordt het volledige gebied al ingenomen door een struweel, waarbij op het noordelijk
deel verschillende bosaanplanten te onderscheiden zijn, terwijl het zuidelijk deel een zeer homogeen
(wijmen)struweel laat zien. Deze situatie is ongewijzigd in 1976.
Momenteel wordt De Plaat grotendeels ingenomen door wijmenstruweel, dat nog regelmatig
gekapt wordt. Samen met het schor van Branst herbergt dit gebied de laatste onderhouden wijmen langs
de Zeeschelde. Overigens is de ondergroei van deze lichtarme struwelen vrij arm (armer dan natuurlijke
opslag van Amandel-, Kraak- of Schietwilg), maar na een winterse kap kan een rijke kruidenvegetatie
tot ontwikkeling komen, waarin vaak zeer veel Caltha palustris var. araneosa voorkomt.
Fig. II.27 - Hydrografische kaart van de Zeeschelde (1871-1879) met het Lippensbroek, Naillebroek en een deel
van De Plaat. Tussenin ligt een zomerdijk. Ten noorden van de sluis is De Plaat niet in landbouwgebruik. Het
zuidoostelijk deel is hooiland.
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II.2.14 Het schor van Branst (Bornem) (rechteroever)
Het vrij grote Schor van Branst (hiermee worden de schorgebieden tussen de dorpskern van
Branst en het veer van Driegoten bedoeld) is één van de schorgebieden die ten tijde van DE FERRARIS
(1772-1779) al grotendeels haar huidige vorm bereikt had. Het werd grotendeels gekarteerd als
moerassige weide. Ook de smalle schorren in het noorden zijn al voorzien van een boombeplante
(zomer)dijk en blijkbaar in gebruik als landbouwgrond.
Kadastrale gegevens uit het begin van de 19e eeuw wijzen op hooiland. Tussen het schor en de
Schelde is een zomerdijk aanwezig (zie bijlage 3)
Op de VANDERMAELEN-kaart (1850) staat het schor van Branst integraal aangeduid als bedijkt
weiland. Ten zuiden van het huidige schor staat een groot gebied aangeduid als bedijkte weide,
vermoedelijk vloeiweide dus, een gebied dat op de DE FERRARIS-kaart staat aangeduid als akkerland
met enkele beboste terreintjes.
De schorren van Branst zijn zowel in 1863 als in 1892 bedijkte hooilanden met een aantal
compartimenteringsdijkjes, zonder spuigatenafvoerpijpen, maar met een sloot tegen de winterdijk en
enkele dwarssloten. In 1892 is wel een noordwestelijke zomerdijk verdwenen, maar het aansluitend
gebiedje staat toch nog als hooi-/weiland gekarteerd. Op de kaart van 1930-1948 staat een
gedetailleerd netwerk van slootjes. Het gebied bestaat nog steeds in hoofdzaak uit vloeiweiden, een
vijftal perceeltjes zijn omgezet in akkerland en een smalle strook staat gekarteerd als moerassig bos
(Topografische kaarten Dendermonde (1868/1863 1901/1892 1949/ 1930 + ged. aanv. 1948).
MASSART's foto (1908a, foto 111) laat een voor het schor van Branst gelegen zandplaat zien. Het
achterliggende schor is begroeid met een niet-houtige vegetatie.
Op de luchtfoto's van 11.9.1952 is duidelijk een aaneengesloten wijmenstruweel te onderscheiden
op het zuidelijk, dichtst tegen de woonkern van Branst gelegen deel. Het noordelijk deel, te situeren ter
hoogte van de op de huidige vegetatiekaart aangegeven rietvegetatie, bestond uit open vegetatie. Het
blijft echter onduidelijk of het hier om landbouw dan wel om rietvegetatie gaat. Latere foto's met
struikopslag langs de randen doet het laatste veronderstellen (wellicht gebruikt als rietsnijderij). Juist ten
zuiden van het Stort bij Weert kwam ook al een wijmenstruweel voor. In 1960 bestaat een vergelijkbare
situatie, waarbij tussen de wijmen op het zuidelijk deel verschillende boombeplantingen gebeurden,
terwijl in het noordelijk deel struikopslag begint op te treden, met name aan de schorrand. De situatie is
weinig veranderd in 1971, tenzij een verdere uitbreiding van het oever(wal)struweel in de richting van
de rietgedomineerde vegetatie. Ten noorden van deze rietzone zijn duidelijk wijmenstruwelen
aangeplant. In 1976 is de toestand vergelijkbaar met deze van 1971.
Van de huidige toestand kan vastgesteld worden dat de centrale rietzone sterk in oppervlakte is
afgenomen ten voordele van invaserende wilgenstruiken, die langzamerhand aaneengesloten, het riet aan
alle zijden insluitende struwelen vormen. Het zuidelijk deel, evenals het gebied ten noorden van de
rietzone wordt volledig ingenomen door regelmatig gekapt wijmenstruweel, met hier en daar kleine
aanplanten van canadapopulieren of schietwilgen. De rietzone ligt op dezelfde hoogte als de omringende
terreinen, waardoor een verdere kolonisatie door wilgen verwacht kan worden. Verder vormt riet aan de
buitenrand een vrijwel continue kraag langs de niet bestorte schoroever. Langs de volledig tegen de dijk
liggende hoofdgeul in het zuidelijk deel komt een interessante, soortenrijke primaire ruigtevegetatie
voor, die gezien de lage ligging zeer regelmatig (ca. 80% van de hoogwaters) onder water komt.
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Fig. II.28 - De topografische kaart van Dendermonde (1949/ 1930 + ged. aanv. 1948) geeft een gedetailleerd
netwerk weer van sloten in het Schor van Branst.

II.2.15 Het schor van Mariekerke (St.-Amands)(rechteroever)
Zoals voor De Plaat, het Kijkverdriet en de Notelaar is ook bij het huidige Schor van Mariekerke
een aanzienlijke aangroei waar te nemen ten opzichte van de toestand aan het eind van de 18e eeuw.
Destijds was ten westen en noorden van Mariekerke een zeer smal schor aanwezig, dat gekarteerd werd
als onbedijkte moerassige weide en dat vermoedelijk niet in gebruik was. Ten zuiden van Mariekerke is
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zelfs geen schor ingetekend. Wel komt één grote langwerpige en één kleine, met moerassige weide
begroeide plaat voor waarrond nog vrij brede geulen aanwezig zijn. Ook deze platen waren hoogst
waarschijnlijk niet in gebruik. De vaargeul van de Schelde lag destijds nog tussen deze plaat en de vaste
rechteroever.
Leggers bij de oorspronkelijke kadastrale kaart wijzen op hooiland. Daarnaast staan een aantal
percelen beschreven als weiland die later omgezet zijn in “wiem”, of met andere woorden wijmen (zie
bijlage 3)
De situatie is sterk veranderd in het midden van de 19e eeuw. Ten noorden van Mariekerke is nu
een vrij breed, bedijkt schor met weiland aanwezig, dat ongetwijfeld onder landbouwgebruik was. In het
zuiden is de langwerpige plaat gemigreerd naar de vaste oever waar zich een breed schor heeft
ontwikkeld, waarop bedijkte weiden aanwezig zijn. De kleine plaat is eveneens in de richting van de
rechteroever gemigreerd en heeft een langwerpige vorm aangenomen; ze is ingenomen door een
onbedijkte weide (vermoedelijk niet in gebruik en ingenomen door een natuurlijke schorvegetatie).
Het eiland en het schor voor Mariekerke en het noordelijk deel van het schor zijn hooiland in
1863 en 1892. Het eiland is niet ingedijkt. Rond 1930-1940 is het centrale gedeelte van het eiland
beplant met wijmen, de oost- en westrand bestaat uit bos. Het noordelijk deel bestaat in het westen uit
bos en in het oosten uit hooiland. Op geen enkele kaart zijn sluizen of spuigatenafvoerpijpen
getekend. Ten westen van Mariekerke is in 1863 en 1892 een bedijkt hooiland aanwezig, ten noorden
en ten zuiden van een kil. Ten noorden van de kil zijn rond 1930-1948 wijmen aangeplant, terwijl het
gebiedje ten zuiden van de kil nog steeds als hooiland gekarteerd staat. Tussen het Schor van
Mariekerke en het Schor van Branst is een smal langwerpig schor ontstaan tussen 1892 en 1948, dat
in hoofdzaak uit wijmen bestaat (topografische kaarten Dendermonde (1868/1863 1901/1892 1949/
1930 + ged. aanv. 1948).
MASSART's foto (1908a, foto 114) laat duidelijk vermoeden dat in 1907 het schor van Mariekerke
werd ingenomen door struweel. Voor het St.-Amandsschoor ligt een onbegroeide zandplaat.
In 1952 (luchtfoto's) is nog steeds (of opnieuw?) sprake van een langwerpige, geïsoleerd liggende
plaat vóór het zuidelijke schor. Tussen plaat en schor is nog een brede geul met geleidelijk hellend slik
aanwezig. Het schor is grotendeels ingenomen door struweel (vermoedelijk aangeplant wijmenstruweel,
tenzij op de vrijliggende plaat). alleen op het deel ten zuiden van Mariekerke zijn niet-houtige
vegetaties, vermoedelijk rietvelden, aanwezig. De situatie blijft dezelfde in 1960, maar op de luchtfoto's
van 1971 is het volledige schor ingenomen door struweel. Het slik tussen de plaat en het vaste oeverschor wordt volledig ingenomen door riet waarin al verspreid struiken opslaan. In 1976 wordt de
rietkraag op het tussenliggend slik verder geïnvaseerd door wilgen. Deze verstruweling heeft zich
verdergezet in 1987, terwijl in 1990 de tussenliggende slikken volledig verdwenen zijn onder
aaneengesloten struweel. De geul eindigt blind op het schor.
De huidige vegetatie bestaat grotendeels uit struweel met nog enkele kleinere rietvelden. Langs de
binnenrand tegen de dijk komt langs de geul een soortenrijke pioniersvegetatie voor.
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Fig. II.29 - Op het eiland voor het Schor van Mariekerke werden wijmen gekweekt (Hydrografische kaart
Zeeschelde 1871-1879).
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II.2.16 Het St.-Amandsschoor bij Kastel (Hamme) (linkeroever)
Het St.-Amandsschoor wordt in detail besproken door DE VRIENDT (1988a 1988b) en
ANONYMUS (1990b). De thiende-kaart van 1630 toont de recente aanwassen langs de Schelde in Kastel
(fig. II.29). Jan van Neve meldt in 1559 dat in Baasrode de dijken braken “in zulcker voughen, dat
grooten nombre van bunderen landt int watere gevallen zyn ende ande zyde van Moeseke angeworpen”.
J. Maestertius schrijft in 1646 “t Landt van Baserode spoelt d’ebbe-ende-vloet soo af, dattet een groot
aental van bunderen Meersch in korte tijdt aen Moesch heeft doen aenwinnen”. Fig. II.30 toont een
kaart van het Swyn voor de aanspoeling van het Sint-Amandsschoor. Het Sint-Amandsschoor zou
ontstaan zijn tussen 1670 en 1700 (DE VRIENDT 1988a 1988b).
Op de DE FERRARIS-kaarten (1772-1779) heeft het St.-Amandsschoor al dezelfde vorm als
tegenwoordig; ze staat gekarteerd als moerassige weide omgeven door bedijkte, met bomen beplante
(zomer)dijken. Ook op de VANDERMAELEN-kaart staat het St.-Amandsschoor ingetekend als bedijkte
weide, maar rond de eeuwwisseling (MASSART 1908a: foto 114) was op de kop van het gebied zeker
struweel aanwezig. Het blijft echter onduidelijk of het hier gaat om een zomerdijkbegroeiing van
wilgen, dan wel om een wilgenstruweel.
Zowel de oorspronkelijke kadastrale gegevens al ook alle veranderingen die opgenomen zijn in
het kadaster zijn weergegeven in bijlage 4.
Het Sint-Amandsschoor is in 1863 een bedijkt hooiland, zonder sluis, spuigat of afvoerpijp.
Opnieuw ligt een geul tegenaan de winterdijk, met daarnaast nog een tweetal geulen ongeveer
loodrecht op elkaar. Hetzelfde geldt in 1892, maar het buitendijks gebied is ondertussen in twee
gedeeld door een weg naar het veer. Rond 1930-1940 is de noordelijke helft omgezet in wijmen en 3
perceeltjes zijn bos. De zuidelijke helft is omgezet in akkerland. Tussen het Sint-Amandsschoor en de
Plaat liggen kleine schorgebiedjes die in 1863 wellicht vloeiweiden zijn. In 1892 is één perceeltje
omgezet in wijmen en rond 1930-1948 zijn nog twee perceeltjes bezet met wijmen. De zomerdijk is
ondertussen verdwenen waardoor het schor wellicht gedeeltelijk is afgekalfd (Topografische kaarten
Dendermonde (1868/1863 1901/1892 1949/ 1930 + ged. aanv. 1948).
In 1952 was op de ZO-hoek van het schor (direct ten zuiden van het pad naar het St.-Amandsveer)
een wijmenstruweel aanwezig, waarvóór een volledig met bomen beplante zomerdijk lag. Aan de
buitenrand voor de zomerdijk was een gesloten rietkraag aanwezig. De rest van het schor was onder
landbouwkundig gebruik. In 1960 is de situatie nog weinig veranderd, hoewel de verspreide struikopslag
op het noordelijk deel doet vermoeden dat mogelijk niet meer aan landbouw werd gedaan. Dit
noordelijke deel is in 1971 vrijwel volledig ingenomen door wijmenstruweel. De ZO-rand is bebost,
terwijl het zuidelijk deel van het schor tegen de dijk vermoedelijk een rietvegetatie herbergde. Daarin
zijn verschillende haarden van struikopslag waar te nemen. In 1976 is de verstruweling van de rietvelden
toegenomen, een situatie die nog meer uitgesproken is in 1987. De open ruimte is zeer beperkt (kleiner
dan op de huidige vegetatiekaart).
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Fig. II.30 - Thiendekaart van Moerzeke anno 1630 (overgenomen uit DE VRIENDT (1988a 1988b)).
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Fig. II.31 - Landboek van 1668-1669 vóór de aanslibbing van het Sint-Amandsschoor (overgenomen uit DE
VRIENDT 1988a, b).
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II.2.17 Het Groot Schoor van Hamme (Hamme) (linkeroever)
Het grootste aaneengesloten zoetwaterschorgebied langs de Zeeschelde (ca. 40 ha), waarvan vrij
recent nog een groot deel verloren ging ten voordele van akkerbouw (ca. 27 ha), heeft een zeer bewogen
geschiedenis achter de rug, waarbij verschillende gebruiksvormen zijn toegepast.
Aan het einde van de 18e eeuw had het schor al zijn huidige vorm bereikt. Het was volledig in
gebruik als vloeiweide, waarbij al een min of meer regelmatig geulenpatroon staat gekarteerd op een
deel van het schor. De vloeiweiden waren omgeven door met bomen beplante zomerdijken. Vóór de
ZW-rand kwam een langwerpige, begroeide plaat voor.
Op de oorspronkelijke kadastrale kaarten is het gebied opgesplitst in ‘het Galgenschoor’ en de
‘Groote Schooren’. De bijhorende leggers duiden op hooiland voor het ganse gebied (bijlage 3).
De VANDERMAELEN-kaart van 1850 geeft een zeer vergelijkbaar beeld met de DE FERRARISkaart, waarbij de plaat blijkbaar verder is aangegroeid. Op het schor komt voor het noordelijk deel de
benaming "Groote Schooren" voor, terwijl het zuidelijk deel " Het Galige Schoor" wordt genoemd.
Het Groot Schoor van Hamme is in 1863 nog steeds in gebruik als vloeiweide. Een brede geul
is op het einde voorzien van een sluis die wellicht zowel voor de afwatering als voor de bevloeiing
dienstdoet. Twee noordelijke sluizen in de hoofddijk zorgen wellicht voor de afwatering van de
polders. Een afwateringsgeul ligt tegen de meest landinwaartse dijk. In de Zuidwesthoek ligt nog
steeds een plaat. Of die al dan niet begroeid is, is niet duidelijk. In 1892 is deze plaat ook in gebruik
als hooiland en verbonden met de rest van het Groot Schoor. Een 15-tal afwateringsgeulen van deze
plaat wateren af in de Schelde via een geul langs de zomerdijk. Het dijken- en geulenpatroon zijn in
de overige vloeiweiden lichtjes gewijzigd. Circa 1930-1940 is heel veel omgezet in akkerland.
Minder dan één vierde is nog hooiland en verspreid zijn een aantal percelen omgezet in wijmen.
Opnieuw is het dijken- en geulenpatroon lichtjes gewijzigd en is er een sluis bijgekomen
(Topografische kaarten Dendermonde (1868/1863 1901/1892 1949/ 1930 + ged. aanv. 1948).
Op de luchtfoto's van 1952 zijn al systematische beplantingen met Canadapopulier te zien op de
buitenrand van het zuidelijk deel van het schor. De rest van het schor wordt nog steeds integraal
ingenomen door weilanden (en wellicht ook akkers), waarbij beplante zomerdijken te zien zijn. De
noordrand van het huidig schorgebied is eveneens beplant met bomen. In 1960 komt langs de buitenkant
van het zuidelijke schor struweel voor terwijl de binnenkant nog onder landbouw is. Een brede
buitenrand (oeverwal) van het noordelijke deel is beplant met Canadapopulier, terwijl aan de binnenkant
(komgrond) een niet-houtige vegetatie voorkomt (geen landbouw meer). Eenzelfde patroon treedt op in
1971 op het zuidelijke deel (buitenkant bebost, binnenkant niet-houtige vegetatie met enkele haarden
van struikopslag). Het centrale deel draagt nog een open vegetatie, die langs de zuidrand echter
geïnvaseerd wordt door struiken en bomen. Er zijn stukken wijmenstruweel aangeplant. De
tegenwoordige akkergebieden zijn beplant met canadapopulieren, terwijl het schor aan de buitenrand
bebost is met schietwilgen en canadapopulieren. Langs de binnenrand hiervan is een wijmenstruweel
aangeplant terwijl ook enkele natuurlijke wilgenstruwelen voorkomen. Centraal ligt een open, niethoutige vegetatie (vermoedelijk riet). Deze rietvegetatie houdt stand tot op heden. De situatie in 1976 is
vrijwel ongewijzigd. In 1987 treedt een verdere verstruweling op van de open, niet-houtige vegetaties op
het zuidelijk deel. De buitenrand langs het noordelijk deel is herbeplant met canadapopulieren terwijl de
binnenkant vrijwel volledig wordt ingenomen door struweel en bos. Alleen de centrale rietvegetaties
bleef vrijwel onveranderd bestaan. Aan de binnenzijde en de volledig noordkant zijn duidelijk
egaliseringswerken uitgevoerd en is een zeer grote, homogene akker ingericht, die tot op heden blijft
bestaan. In 1990 ten slotte zijn de zuidelijke delen vrijwel volledig door struweel ingenomen, terwijl op
het noordelijk deel alleen nog de centrale rietvegetaties, waarin centraal een vrij brede geul ontspringt,
overblijft als niet-houtige vegetatie.
Het noordelijk en stroomopwaarts van het Groot Schoor van Hamme gelegen natuurreservaat De
Fles is zeker al sinds 1952 beplant met bomen (vermoedelijk steeds canadapopulieren).

76

Fig. II.32 - Het Groot Schoor van Hamme op de topografische kaart van Dendermonde (1868/1863).
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II.2.18 De Cramp en de Zogge bij Kastel (Hamme) (linkeroever)
DE VRIENDT (1989) en ANONYMUS (1990b) behandelen het natuurreservaat De Cramp in detail.
In 1255 wordt gesproken over de moerassen van Moerzeke. Men vermoedt dat de Cramp samen met de
Oubroekpolder al bedijkt was in de 15e eeuw. Men beschouwde de Cramp al heel vroeg als volwaardig
land, want het wordt niet teruggevonden bij opsommingen van schorren uit die tijd. De naam “Cramp”
staat op een kaart van 1571, waarop de bedijking met grote aanwas is getekend. Een kaart uit 1630
vermeldt “Schoor genaemt de Cramp”. Bij de mooiere kaarten rekent men de “Ommelooper ende terrier
ofte land ende Caerteboek” zoals deze van de parochie Moerzeke. De kaarten werden opgemaakt door
Joannes Baptiste Martens tussen 1772 en 1782. De Cramp is als 10e wijk afzonderlijk vermeld “synde
een partije moeyarssen genaemt den grooten Cramp; met de somerdycken van wedersyden en op het
West den Achtercramp daer Buyten ook bedijkt op het west en ten deele aan suyts hiermedegaent tussen
de reviere de Schelde aen beede syden enop het West, streckende met den Ost Crom aen Scheldedyck
van suytoorthoek”.
Aan het einde van de 18e eeuw werd De Cramp door DE FERRARIS nog gekarteerd als een
onbedijkte moerassige weide met verspreid staande bomen, terwijl nochtans op een kaart van dezelfde
periode (geciteerd door DE VRIENDT 1989) duidelijk een percelering met de nodige dijken staat
aangeduid. Vermoedelijk zal dan ook een vloeiweidensysteem zijn toegepast in die periode. De Zogge
(het schor voor het Beerbroek) staat eveneens aangegeven als onbedijkte, moerassige weide; ze is
smaller dan de huidige schor.
Op de oorspronkelijke kadastrale kaarten is het gebied gekarteerd als hooiland (bijlage 3).
Hetzelfde geldt voor ‘de Sogge’, net ten zuiden van de Cramp.
Op de VANDERMAELEN-kaart van 1850 staan beide gebieden gekarteerd als bedijkte weiden.
De Cramp is een bedijkt hooi/weiland in 1863 en 1893. De west- en zuidrand van het gebied
heeft 2 dijkjes dicht tegen elkaar. Er zijn geen spuigatenafvoerpijpen aanwezig. Er licht een geul
tegenaan de winterdijk. Op kaartblad Dendermonde (1949/ 1930 + ged. aanv. 1948) is de Cramp een
slibachtig terrein met een geul langsheen de zomerdijk en evenwijdige dwarsgeultjes. Het alluviale
gebied in Moerzeke-Kastel bestaat zowel in 1863, 1893 als in 1930 quasi volledig uit akkerland. De
kleine smalle schorgebiedjes tussen de Cramp en het Groot schoor van Hamme (Kastel) zijn in 1863
en 1893 bedijkte hooi-/weilandjes zonder afvoerpijpen en spuigaten. Circa 1930-1940 zijn deze
smalle stroken akkerland met één perceeltje wijmen (topografische kaarten Dendermonde (1868/1863
1901/1892 1949/ 1930 + ged. aanv. 1948).
In 1952 was de Cramp volledig in beheer als landbouwgrond. Op de kop kwam een fragmentaire
bomenrij voor en enige struweelvorming, terwijl aan de zuidrand een klein perceel beplant was met
bomen. De Zogge was grotendeels onder landbouw, tenzij de noordelijke rand waar struweel aanwezig
was. De toestand in 1960 is vergelijkbaar met deze in 1952. Struweel was op de Cramp in beperkte mate
aanwezig aan de zuidrand van de kop, terwijl aan de binnenrand tegen de winterdijk een akkertje in
gebruik was. In 1971 blijken grote veranderingen gebeurd te zijn. De kop van de Cramp is volledig
beplant (wijmenstruweel; met aan de zuidrand een klein perceel met canadapopulieren). Niet-houtige
vegetaties zijn beperkt tot de binnenkant tegen de winterdijk. Ook de Zogge is volledig beplant met
wijmenstruweel en bos, tenzij een smalle centrale strook (die ook nu nog bezet is met een rietkraag). De
situatie is globaal nauwelijks gewijzigd in 1976 en 1987, hoewel in het laatste geval de
populierenaanplant aan de zuidrand verdwenen blijkt. Het belangrijkste verschil met de luchtfoto's van
1990 is het begin van verstruweling van de open, niet-houtige vegetaties aan de binnenrand van de
Cramp. De Zogge blijft onveranderd.
Momenteel worden de Cramp en de Zogge gedomineerd door houtige vegetaties, voornamelijk
wijmenstruwelen, die lange tijd niet meer als zodanig werden onderhouden, waardoor een vrij hoog,
dicht struweel ontstaan is, waaronder weinig kruiden voorkomen. De op de recentere luchtfoto's
verdwenen canada-aanplant begint zich uit wortelopslag en neergevallen stammen opnieuw en op
spontane wijze te ontwikkelen. Vrijwel overal zijn de rietvegetaties sterk verruigd, wat zijn verklaring
vindt in de relatief hoge ligging van beide gebieden.
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Fig. II.33 - “Ommelooper ende terrier ofte land ende Caerteboek” van Moerzeke (1772-1782).

II.2.19 De schorren voor de Vlassenbroekse polders (Dendermonde) (rechteroever)
Op de DE FERRARIS-kaart zijn de westelijke schorgebieden (westelijk van Uiterdijk) ten zuiden
van Vlassenbroek onbedijkt en ten noorden bedijkt (dijken beplant) en vermoedelijk in gebruik als landbouwgrond. De oostelijke gebieden tot Baasrode zijn gekarteerd als onbedijkte moerassige weiden met
hier en daar een boom of bomenrij. Alle schorgebieden hadden al min of meer hun huidige vorm.
Bij VANDERMAELEN (1850) is de bedijkingsstructuur minder duidelijk af te leiden. De westelijke
schorgebieden zijn bedijkt evenals het grote schor dat tegenwoordig in gebruik is als maïsakker. De ten
zuiden hiervan gelegen schorren zijn vermoedelijk nog steeds onbedijkt. Alle terreinen staan gekarteerd
als weiland.
De ‘Vlassenbroekse polder’zelf is in 1863 door dijken ingedeeld in drie gebieden: het
noordelijk gebied heet de ‘Polder van Vlassenbroek’, een tussenliggende polder zonder naam en het
‘Nieuw Broek’ in het zuiden. Het Nieuw Broek is in het Zuiden niet begrensd door een dijk, maar
door hoger gelegen achterland. Elk gebied heeft 2 sluizen in de dijk. De Vlassenbroekse schorren zijn
hooi-/weilanden in 1863 en 1893. Er zijn in die periode geen spuigatenafvoerpijpen aanwezig. Op
kaartblad Dendermonde (1949/ 1930 + ged. aanv. 1948) is Uiterdijk (tegenwoordige maïsakker)
omgezet in akkerland. Ook het tegenwoordige Wielewaalreservaat ten zuiden van de Cramp is deels
akkerland en wijm geworden. Het westelijke schorgebiedje staat als slibachtig terrein gekarteerd
(topografische kaarten Dendermonde (1868/1863 1901/1892 1949/ 1930 + ged. aanv. 1948).
Op de luchtfoto's van 1952 is het zuidelijk deel van het Wezenschoor beplant met bomen terwijl
het noordelijk deel onder landbouw is, waarbij een duidelijk, beplante zomerdijk te zien is. Alle overige
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schorgebieden waren vermoedelijk onder landbouw, waarbij de bredere gebieden zeker voorzien waren
van een zomerdijk. De tegenwoordige, buitendijkse maïsakker was blijkbaar ook toen al onder
landbouwgebruik. In 1960 is het noordelijk deel van het Wezenschoor niet meer onder landbouw,
evenals de juist ten zuiden van de tegenwoordige maïsakker gelegen gebieden. De kop van de oostelijk
gelegen schor was beplant met canadapopulieren. In 1971 was de situatie op het Wezenschoor ongewijzigd, terwijl op het noordwestelijk gelegen gebied op de kop en langs de oeverwal/zomerdijk een
wijmenstruweel is aangeplant. Op het schor direct ten zuiden van de maïsakker begint struweelopslag op
te treden. Het oostelijk schorgebied is volledig beplant, behalve de zuidelijk uitloper. De luchtfoto's van
1976 zijn moeilijk interpreteerbaar; verdere verstruweling treedt op ten zuiden van de maïsakker. Deze
laatste heeft vermoedelijk egaliseringswerken ondergaan. In 1987 bestaat opnieuw een mozaïekbeeld
van open niet-houtige vegetaties afgewisseld met struwelen en bosaanplanten, terwijl in 1990 het
noordelijk deel van het Wezenschoor begint te verstruwelen. Op het kleine schorgebied juist ten zuiden
van de maïsakker is plotseling een aaneengesloten (wijmen)struweel aanwezig.
Vermoedelijk onder invloed van het gevoerde beheer is momenteel meer open, niet-houtige
vegetatie aanwezig dan in de jaren tachtig. De zomerdijk langs de voormelde maïsakker herbergde tot
voor kort een enig exemplaar van Populus nigra; deze typische rivierbegeleidende boomsoort (zie o.a.
WESTHOFF et al. 1971: 259; MANG 1984, MEILKE 1984; WEEDA et al. 1985: 81) werd nergens anders
aangetroffen. Het verwijderen van deze unieke boom enkele jaren geleden betekent een groot verlies.
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Fig. II.34 - Schorren en Polder van Vlassenbroek anno 1852 (Gereduceerde kadastrale kaart Vlassenbroek).

II.2.20 Het Groot Schoor van Grembergen (Dendermonde) (linkeroever)
Het Groot Schoor van Grembergen had aan het einde van de 18e eeuw al haar huidige vorm; het
werd grotendeels gekarteerd als onbedijkte, moerassige weide. Op het noordelijk deel is rond een sluis
een deel van het schor bedijkt.
Leggers bij de oorspronkelijke kadastrale kaarten duiden op weiland, hooiland, ‘stobberij’ en in
geringe mate op akkerland. Wat er met ‘stobberij’ bedoeld wordt, is niet duidelijk.
Bij VANDERMAELEN (1850) is het zuidelijk deel nog steeds onbedijkte weide, terwijl het bedijkte
gedeelte in het noorden ingetekend staat als akker.
Het Groot schoor van Grembergen is grotendeels bedijkt in 1863, met uitzondering van het
meest zuidelijke deel. Er zijn geen spuigatenafvoerpijpen aanwezig en ook niet op kaarten van latere
datum. Voor 1893 is in het noordwesten een perceel hooiland omgezet in akkerland en omstreeks
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1930 zijn tegen de dijk 2 perceeltjes wijmen en 1 perceeltje bos in het gebied. Het broek van
Grembergen is hooi-/weiland in 1863, 1893 en circa 1930. Het broek is bedijkt met een centrale
dwarsdijk. Deze centrale dwarsdijk is niet meer te zien op het kaartblad Dendermonde (1949/ 1930 +
ged. aanv. 1948). De afwatering van het broek gebeurt via drie sluizen (topografische kaarten
Dendermonde (1868/1863 1901/1892 1949/ 1930 + ged. aanv. 1948).
Aan de linkeroever ter hoogte van Klein Zand, ten noordwesten van Dendermonde bevinden er
zich in 1863 twee buitendijkse hooilandjes zonder zomerdijk. Het meest zuidelijke heeft loodrecht op
elkaar lopende afwateringsgeulen. Het meest noordelijke is bebouwd rond ongeveer 1930 en het
zuidelijker deel heeft in die tijd een zomerdijkje (topografische kaarten Dendermonde (1868/1863
1901/1892 1949/ 1930 + ged. aanv. 1948).
De luchtfoto's van 1952 tonen een beplanting van de volledige schor met bomen (vermoedelijk
canadapopulier) in regelmatig verband. Alleen de noordelijke punt is bezet door een (wijmen)struweel
met aan de rand enige natuurlijke opslag. Overigens is het gebied ten zuiden van het Groot Schoor (tussen de twee bruggen over de Schelde) nog ingenomen door schor met vermoedelijk een rietvegetatie. Dit
schorgebied is nu verdwenen onder een zandopspuiting. De situatie in 1960 is praktisch ongewijzigd.
Opmerkelijk is het feit dat de bomen nauwelijks verbreed zijn. In 1971 blijven nog slechts resten
zichtbaar van de aanplant in het noordoosten. De noordelijke punt blijft onder wijmen, de rest van het
schor wordt ingenomen door een open, niet-houtige vegetatie met verspreide struikopslag. Ook in 1976
is er nog sprake van een grotendeels niet-houtige vegetatie, waarbij vooral langs het schorrand
struweelvorming begint op te treden. Deze geeft de indruk spontaan tot ontwikkeling te zijn gekomen. In
1987 en 1990 valt vooral de uitgebreide verstruweling op. Een open, niet-houtige vegetatie blijft
uiteindelijk beperkt tot het centraal gelegen breedste deel van het schor.
Op de huidige vegetatiekaart is een duidelijke differentiatie waar te nemen in verschillende
struweeltypes, die juist ten noorden van de brug het hoogst en verst ontwikkeld zijn. Her en der zijn nog
steeds sporen van de canada-aanplant te zien.

Fig. II.35 - Het Groot Schoor van Grembergen en de omgeving van Vlassenbroek op de kaart van De Ferraris
(eind 18e eeuw).
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II.2.21 Het Pottelbergschor en het Nieuwe schor voor Appels-Notendijk (Dendermonde)
(rechteroever)
Het Pottelbergschor (soms ook St.-Onolfsschor genoemd) had aan het einde van de 18e eeuw al
grotendeels haar huidige vorm bereikt en werd integraal ingenomen door één grote, bedijkte (onbeplant)
vloeiweide.
Ook op de oorspronkelijke kadastrale kaarten is het Pottelbergschor volledig hooiland. Op de
VANDERMAELEN-kaart van 1850 is deze situatie ongewijzigd.
De Sint-Onolfspolder bestaat in 1863 grotendeels uit hooi/weiland en daarnaast een relatief
groot aandeel akkerland, vooral in het westelijk deel van de polder. Er zijn slechts kleine
verschuivingen in 1893 waarbij onder andere een drietal percelen wijmen. In 1938 is het aandeel
akkerland sterk achteruitgegaan ten voordele van wei- of hooiland. Achttien percelen zijn bos. Er zijn
in die periode twee tot drie sluisjes aanwezig in de Scheldedijk tegenover de polder. In de polder zelf
zijn geen dijkjes aanwezig. Wellicht werd de polder in die periode niet (meer) bevloeid. Het oostelijk
deel van de Sint-Onolfspolder staat ook als drassig gekarteerd (Topografisch kaarten Zele
(1869/1863, 1895/1893 1948/1938).
Foto 116 (daterend van 1893) van MASSART (1908a) werd vermoedelijk genomen van op de
rechteroever tussen Appels en Dendermonde en toont een smalle rietkraag langs de oever. Het
tegenoverliggend schor van Zele is omgeven door een zomerdijk, beplant met verspreide knotwilgen. In
diezelfde omgeving fotografeerde MASSART (l.c.: foto 119) een populatie van Schoenoplectus triqueter.
Deze omgeving kan effectief als het meest stroomafwaartse verspreidingsgebied van deze markante,
estuariumgebonden soort beschouwd worden (DEKONINCK 1996).
In 1952 was het Pottelbergschor nog volledig onder landbouw en was voorzien van verschillende
met bomen beplante dijkjes dwars over het schor. Aan de schorrand was een brede, met bomen beplante
zomerdijk aanwezig. Op het westelijk deel komt een klein struweel voor. Deze situatie is nauwelijks
gewijzigd in 1960. Het opslaan van enkele struikjes, verspreid over het terrein doet echter vermoeden
dat in deze periode een eind kwam aan het landbouwgebruik. In 1971 is een sterke struweeluitbreiding
vanaf de zomerdijk waar te nemen, met een sterke uitgroei van de dwars over het terrein staande
bomenrijen. Eén daarvan is nu nog te herkennen en bestaat uit verwaarloosde, doorgeschoten
knotwilgen (blijkbaar niet meer geknot sinds de jaren zestig). De verspreide struikjes zijn struweeltjes
geworden, maar er komt nog een vrij grote oppervlakte aan rietvegetaties voor. De toestand blijft
ongeveer dezelfde in 1976, maar in 1987 is er duidelijk een verder verstruweling waar te nemen, die
zich nog sterker manifesteert in 1990.
Momenteel wordt de Pottelbergschor gedomineerd door houtige vegetaties met boombeplantingen (Canadapopulier) op de brede (vooral aan de oostrand) zomerdijk en amandelwilgstruwelen.
De resterende (ruige) rietvegetaties zijn omzoomd door amandelwilgstruweel dat zonder ingrijpen
verder zal invaseren in het riet. Het westelijk deel draagt een wat hoger en gediversifieerder struweel.
Tot op de luchtfoto's van 1976 is er in het geheel niets te zien van enige schorvorming in de
buitenbocht tegenover het schor van Zele, ter hoogte van Appels-Notendijk (wel is hier onbegroeid slik
te zien). Pas op de luchtfoto's van 1987 is een zeer kleine, langgerekte, begroeide zone waar te nemen,
die zich in 1990 duidelijk heeft uitgebreid. Er komen dan al enkele struiken voor. In 1992 heeft het schor
zich verder uitgebreid en maakt het contact met de vaste oever. Er heeft zich een klein schietwilgbos
ontwikkeld met op de meest recente schorgedeelten een ruigtekruidenvegetatie met dominantie van
Kattenstaart, Harig wilgenroosje, Waterpeper en Ridderzuring. De eerste slikkoloniserende planten
blijken behalve Vaucheria, ondermeer Moerassterrenkroos en Waterereprijs te zijn. Aan de rand van dit
nieuwe schor bevond zich de enige, zeer kleine populatie van Bastaardbies, die zich niet had gevestigd
tussen steenbestortingen, maar op het vrijliggende slik (HOFFMANN 1993). Deze opeenvolging van
recente luchtfoto's geeft een goede indruk over de snelheid waarmee schorvorming kan optreden langs
de zoete Zeeschelde.
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Het ontstaan van dit schorgebied in een buitenbocht vindt vermoedelijk zijn oorsprong in een
kunstmatige ingreep in de vaargeul van de rivier. In de jaren tachtig werd dicht tegen de binnenbocht
onderlangs het Schor van Zele de vaargeul uitgebaggerd, waardoor de vaargeul vlak langs de
binnenbocht verloop in plaats van langs de meer natuurlijke buitenbocht. In de buitenbocht ontstond op
die manier een luwte, waar bij vloed zelfs een zogenaamd wantij optreedt. Het vloedwater vertoont ter
plaatse vaak een tegengestelde afwaartse stroomrichting. Recent nog (1998-1999) werd voor het schor
opnieuw een hoog opslibbend slik afgezet, dat gekoloniseerd werd door Vaucheria en andere
groenwieren en diatomeeën. Van kolonisatie door macrofyten was medio 1999 vooralsnog geen sprake.
Vreemd genoeg blijken de eerste kolonisators van het slik niet biezen maar ruigtekruiden te zijn,
dit in tegenstelling tot de situatie aan de Notelaar, waar in 1951 de biezen de eerste slikkolonisators
waren. Ook andere bronnen (onder meer MASSART (1907) en ZONNEVELD (1960) spreken van biezen
als eerste kolonisators, hoewel laatstgenoemde ook ruigtekruidenvegetaties aanduidt als zodanig. De
situatie aan het Nieuwe schor voor Appels-Notendijk is volledig analoog aan deze op het nieuwe schor
tegenover de Cramp voor de Vlassenbroekse polder, waar een vergelijkbare ruigtekruidenvegetatie tot
ontwikkeling kwam op voorheen kaal slik.
Hier zowel als op het Nieuwe schor voor Appels-Notendijk, werd in mei 1993 gestart met een
experiment van biezenaanplant op het kale slik, waarbij de beplantingszonering van de biezen qua
hoogteligging afgestemd werd op de hoogteligging van de in de directe omgeving tussen
breuksteenbestorting aanwezige kleine biezenpopulaties van Driekantige bies, Ruwe bies en
Bastaardbiezen (HOFFMANN et al. 1997).
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Fig. II.36 - Gereduceerde kadastrale kaart van Dendermonde (1852) met het Pottelbergschor en de SintOnolfspolder.

85

II.2.22 Het schor van Zele (Zele) (linkeroever)
Het schor van Zele had ten tijde van DE FERRARIS (1772-1779) al de huidige vorm, hoewel het
tegenwoordig iets breder is naar het oosten toe. Het staat volledig gekarteerd als onbedijkte, moerassige
weide met verschillende rechte (en dus vermoedelijk gegraven) geulen en bomenrijen. Verder stroomopwaarts is het Scheldebroek (tegenwoordig potpolder) ingetekend als onbedijkte moerassige weide met
tegen de winterdijk enkele met houtwallen omgeven akkertjes en een boombeplanting.
Leggers bij oorspronkelijke kadastrale kaarten duiden op wei- en hooiland (bijlage 3).
Op de VANDERMAELEN-kaart (1850) staat het schor gekarteerd als weiland, waarrond opnieuw
geen dijkstructuren getekend zijn.
Het Schor van Zele is in 1863 hooiland met ‘compartimenteringsdijkjes’. In het oosten van het
gebied is één sluisje aanwezig. Er is geen dijk aanwezig tegen de Schelde. In 1893 is één perceel
voorzien van bebouwing met een boomgaard. Ondertussen is het gebied voorzien van twee sluisjes.
Een sluis in de winterdijk staat in verbinding met een sloot aan de oostrand van het gebied. In 1938 is
ook een zomerdijk aanwezig. Twee percelen zijn bebost: een klein perceel in het westen van het
gebiedje en een groter in het oosten (topografisch kaarten Zele (1869/1863, 1895/1893 1948/1938).
MASSART's document (1908a: foto 116, daterend van 1893) is vrijwel zeker te situeren aan het
schor van Zele en laat zien dat het gebied omgeven is door een met verspreide knotwilgen beplante
zomerdijk, terwijl het achterliggende gebied in ieder geval niet bezet is met houtige vegetatie, maar waar
wel een knotwilgenrij te onderscheiden valt. Vermoedelijk was het destijds in gebruik als
landbouwgrond. De stafkaart opgemeten in 1879/1893 bevestigt dit beeld van bedijkte weilanden. Het
oostelijk deel van het schor is verdwenen en staat ingetekend als slik.
De luchtfoto's van na WOII laten zien dat het gebied zeker tot 1960 grotendeels onder landbouw
was (percelen omgeven door bomenrijen en een onbeplante zomerdijk). Het centrale deel (de
Groenmeirsch) was in 1952 opgehoogd. Dit wordt nu ingenomen door een slopersbedrijf. Het oostelijk
deel is beplant met bomen (Canadapopulier). In 1971 is vrijwel het volledige schorgebied ingenomen
door een canadabeplanting (reeds een vrijwel gesloten kruinlaag), ook de oostelijke terreinen. Slechts
enkele kleinere percelen tegen de winterdijk zijn niet beplant. De toestand in 1976 is quasi ongewijzigd,
maar in 1987 zijn de canadapopulieren aan de binnenkant, gekapt en is tegen de winterdijk opslag van
wilgen waar te nemen. Deze is iets uitgebreid en vooral hoger geworden in 1990. Er beginnen
openingen te komen in het canadapopulierbestand aan de buitenkant van het schor.
Momenteel wordt het westelijk deel van het schor van Zele gekenmerkt door een dichte
populierenbeplanting tegen de Scheldeoever, terwijl op de overige plaatsen waar voorheen canada's
stonden een brandnetelgedomineerde ruigte voorkomt. De wilgenopslag tegen de winterdijk heeft zich
ontwikkeld tot een soortenrijk schietwilgbos met veel Dotterbloem en Bittere veldkers. Oostelijk
hiervan is een jong amandelwilgstruweel met dezelfde ondergroei tot ontwikkeling gekomen. Het
oostelijk deel (ten oosten van het slopersbedrijf) wordt volledig gedomineerd door houtige vegetatie,
terwijl het meest oostwaarts gelegen gebied rond de kil nog belangrijke rietvegetaties herbergt. Ook hier
'dreigt' verstruweling.

II.2.23 De Brede schoren, het Konkelschoor en alluviale gebieden in Berlare en Zele (linkeroever)
Op de DE FERRARIS-kaarten (1772-1779) staat het Konkelschoor gekarteerd als een moerassige
weide waarrond een brede dijk lag (vermoedelijk in gebruik als akkertje). Buitendijks staan op het
Konkelschoor zelfs gebouwen ingetekend. Ze was breder dan het tegenwoordige schor. De Brede
schoren werden gekarteerd als onbedijkte moerassige weiden. Het aangegeven oppervlak is kleiner dan
het huidige.
Op de oorspronkelijke kadastrale kaarten zijn deze gebieden alle hooiland (bijlage 3).
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Bij VANDERMAELEN (1850) staat het Konkelschoor ingetekend als akker en de Brede schoren als
weidegrond. Op het Konkelschoor staat een geul getekend (aansluitend op een ontwateringssluis van de
achterliggende polder), waarvan de ligging overeenstemt met de huidige hoofdgeul.
Op de topografische kaarten Zele (1869/1863, 1895/1893 1948/1938) vinden we het volgende
terug. In 1863 is het Konkelschoor bedijkt en in 2 delen gedeeld met een geul tussenin. Op het schor
zijn er geen spuigatenafvoerpijpen aanwezig. Hetzelfde geldt in 1893. In 1938 zijn sluisjes aanwezig
en is het gebied gekarteerd als “terrain fangeux”. De geul is breder geworden. De Brede schoren zijn
eveneens in 1863 bedijkt met een groot noordoostelijk deel en een klein zuidwestelijk deel. Er zijn
geen spuigatenafvoerpijpen aanwezig en hetzelfde geldt in 1893. In 1938 is het zuidelijk
‘compartimenteringsdijkje’ verdwenen en is er een sluisje aanwezig. De Schelde tussen de
Paardenweide en de baan van Berlare naar Schoonaarde is bedijkt op de kaarten van 1863. Tussen dit
alluviale gebied en het hoger gelegen akkerland werd een dijk aangelegd tussen 1863 en 1893. In
1893 is een spuigatafvoerpijp aanwezig en in 1938 zijn 2 sluisjes aanwezig en een 40 meter lang
dijkje, schuin op de Scheldedijk. De Brede Schoren zijn bedijkt in 1863 en in een groter en kleiner
gedeelte opgesplitst door een dwarsdijkje. In 1938 staat het gekarteerd als terrain fangeux. In het
alluviale gebied in het oosten van Berlare (het Andbroek) is in 1863 een dijk aanwezig langs de
Meirbeek of Broekmeir en ook een drietal dijktrajecten dwars hierop. Het gebied in de oude
Scheldemeander is eveneens bedijkt. Tussen Appels en het Andbroek is de Scheldemeander
afgesneden tussen 1863 en 1893. Het aantal dijkjes is toegenomen in 1893 en in 1938 zijn eveneens
korte dijkjes aanwezig die in een schuine hoek op de dijk staan. Er zijn talrijke sluisjes aanwezig in
het gebied. Het meest westelijk deel van het Andbroek staat aangeduid als “in de overstrooming”. Het
Scheldebroek (huidig GOG) was bedijkt in 1863 met in de noordoostelijke hoek 2 dijkjes op circa 50
meter van elkaar en een ‘compartimenteringsdijk’ in het zuidwestelijk deel. De “bandsloot” mondt uit
in de Schelde via een sluis. Deze laatste dijk is in 1893 verdwenen en in 1938 is ook het meest
oostelijke dijkje verdwenen en merken we een smalle zone met schorontwikkeling ter hoogte van het
Scheldebroek. Het Appelsschor is een bedijkt hooiland in 1863 en heeft geen spuigatenafvoerkanalen. Hetzelfde geldt in 1893. In 1938 is het Appelsschor aangeduid als slijkerig terrein met
een zomerdijkje dat in het zuiden onderbroken is. Tussen het Scheldebroek en het Schor van Zele ligt
in 1863 een klein bedijkt schorgebiedje met 2 dwarsdijkjes en zonder spuigatenafvoerpijpen. De
situatie is dezelfde in 1893 en in 1938 is de ligging van de dijkjes wat gewijzigd.
Van deze terreinen beschikken wij alleen over luchtfoto's van 1975. Waar zich nu een gesloten
rietkraag bevindt op het Konkelschoor was destijds ook al riet aanwezig. Het zuidwestelijk deel,
overeenstemmend met de nu als pionierende ruigtekruidenvegetatie gekarteerde vegetatie, was bezet met
een gesloten canadapopulierbeplanting. De Brede schoren werden in 1975 ingenomen door een homogene, moeilijk herkenbare vegetatie met centraal wat blekere vlekken. Opvallend is de zeer brede zomerdijk. Er was nog geen open water of geulensysteem met brede geulen op het schor, zoals tegenwoordig het geval is. Er is slechts één centrale geul te onderscheiden. Oudere stafkaarten (opgenomen
1879-1893) geven voor beide een gebruik als bedijkt weiland aan. Nog steeds staat behuizing aangegeven in de noordoostelijk hoek van het Konkelschoor (zoals op de DE FERRARIS-kaarten).
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Fig. II.37 - De Brede Schoren, het Konkelschoor en recente rechttrekkingen van de Schelde ter hoogte van Appels
en Wichelen (topografische kaarten Zele (1895/1893)).
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II.2.24 Stroomopwaartse alluviale gebieden tussen Wichelen en Gent (beide oevers)
In 1863 is de Paardenweide te Wichelen en een deel van de Bergenmeersen niet bedijkt. Wel is
er aan de noord- en noordoostzijde van de Paardenweide een dijk aanwezig ter bescherming van het
gebied van Overmere-Donk en Berlarebroek. In 1893 is een meander tussen de Bergenmeersen en de
Paardenweide afgesneden. De Schelde is ondertussen bedijkt en het aantal dijkjes ter bescherming
van het achterliggend achterland is toegenomen. Er zijn enkel sluizen bij de oude Scheldebocht en op
de plaats waar de “bandsloot” in de Schelde komt. In 1948 zijn talrijke sluisjes aanwezig alsook
dijkjes van opnieuw circa 40 m lengte, in een schuine hoek ten opzichte van de dijk. Paardenweide en
Bergenmeersen zijn op dat ogenblik gekarteerd als drassig gebied (Topografische kaarten Zele
(1869/1863, 1895/1893 1948/1938). Op kaartblad Wetteren (1869/1864) is de linkeroever van de
Schelde bedijkt met uitzondering van een deel van de oude Scheldebocht ten westen van Wetteren.
De rechteroever is niet bedijkt, met uitzondering van een klein gebiedje in de Kalkense meersen en de
Bergenmeersen te Wichelen. Verspreid langs linker- en rechteroever zijn afvoerpijpen-spuigaten
aanwezig. Compartimenteringsdijkjes zijn aanwezig bij de Scheldebocht ten westen van Wetteren en
op een klein aantal gebiedjes in de Kalkense meersen. Ten oosten van de Kalkense meersen werd de
Meerdijk langs de steenweg naar Uitbergen al aangelegd in 1856 (DE POTTER & BROEKAERT 1889).
Tussen 1864 en 1893 is een Scheldebocht ten westen en één ten oosten van Wetteren rechtgetrokken,
alsook een grote Scheldemeander in de Kalkense meersen. Hierdoor komt vrijwel het volledige
alluviale gebied langs de linkeroever van de Schelde te liggen. Uitzonderingen hierop zijn een klein
gebiedje ten westen van Wetteren en de Bergenmeersen te Wichelen. In 1893 is in de Weimeers en de
Bergenmeersen een dijktraject aangelegd tussen het hooiland en het achterliggende akkerland en ook
in de Kalkense meersen is het aantal dijkjes toegenomen. In 1939 zijn de oude Scheldebochten
opgevuld. Quasi alle voormalige hooilanden staan als ‘terrains fangeux’ gekarteerd. Zowel ten westen
van Wetteren, als in de Kalkense meersen, als in de Weimeers zijn heel veel sluisjes en dijktrajecten
aanwezig. Opvallend zijn de talrijke korte dijkjes van circa 40 meter lengte die loodrecht op de
Scheldedijk staan. Het aantal sluisjes in die gebieden is omvangrijk. Tussen Appelhoek en de
Scheldebocht ten westen van Wetteren is de Schelde in 1863 onbedijkt. Aan de linkeroever hebben
we tegenaan de Schelde een smalle zone akkerland, waarachter een smalle zone hooiland, die breder
wordt naar Wetteren toe. Ook aan de rechteroever is er een smalle zone hooiland aanwezig tussen de
gehuchten Appelhoek en Quaetrecht en tussen Quatrecht en de oude Scheldebocht ten westen van
Wetteren. In 1893 is de Schelde in dit gebied bedijkt en zijn zowel langs linker- als rechteroever
spuigatenafvoerpijpen aanwezig. In 1937 zijn er langs de linkeroever in dit gebied fragmentaire
dijkjes aanwezig en zijn de spuigatenafvoerpijpen vervangen door sluisjes. Het meest oostelijke deel
staat op Melle (1950/1937) gekarteerd als “terrains fangeux” of slijkerig gebied. De hooilanden langs
de rechteroever zijn deels ingenomen door bebouwing (Topografische kaarten Oosterzele 1870/1863
1902/1893 1948/1937).
Op kaartblad Melle (1870/1863) liggen een aantal hooilanden onbedijkt: de Heirnis , LO, net
ten oosten van Gent, hooilanden in de Damslootvallei en verspreid liggende smalle zones tussen de
Damslootvallei en Melle. De Schelde is in die tijd in dit gebied niet bedijkt. Dit is wel al het geval in
1893 (kaartblad Melle 1904/1893). Tussen 1863 en 1893 zijn ook de meanders ter hoogte van de
Damslootvallei rechtgetrokken, alsook een kleine Scheldebocht ter hoogte van Heusden. Op Melle
(1904/1893) zien we verspreid tussen de Damsloot en Mellehoek diverse “spuigatafvoerpijpen”. Ook
de Damsloot staat in verbinding met de Schelde met een “spuigatafvoerpijp” Op kaartblad Melle
(1950/1937) merken we ter hoogte van Heusden en ter hoogte van Mellehoek dijkjes tussen het
alluviale gebied en het hoger gelegen achterland. Dijkjes in combinatie met spuigatenafvoerpijpen
doen vermoeden dat het om vloeiweiden gaat. De Heirnis is op dat ogenblik al ingenomen door
bebouwing.
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Fig. II.38 - Oude Scheldebochten in de Kalkense meersen en in de buurt van Wetteren (topografische kaart
Wetteren 1893).
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II.3. Botanische, cultuurhistorische en natuurbehoudsaspecten van wijmbossen langs het
zoetwatergetijdengebied van Schelde en Durme
“Salix, crux et scandalorum botanicorum” (Anoniem)
“Salicum familia, qui si ulla in botanicis obscura, haec sine maxima” (Linnaeus 1737)
“All sensible botanists eschew willows, the crazy ones have each their own idea about the species”
(Borrer 1838)
"Maar heel de Weert dankt heden nog zijn brood en zijn fortuin
Aan wijmenwerk, maar daarbij nog aan d'opbrengst van ajuin"
(liedjestekst Weert ± 1940)
II.3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk is uitvoeriger en in een enigszins andere vorm dan andere gedeelten van dit werk.
De informatie hiervoor werd dan ook op een andere manier verzameld dan voor de andere
hoofdstukken. Veel is gebaseerd op interviews met lokale wijmboeren, dijkgraven en andere
Scheldelandbewoners.
De aanleidingen tot dit onderzoek zijn:
1) Wilgenstruwelen en -bossen vertegenwoordigen in het zoetwatergetijdengebied ongeveer 60% van

de oppervlakte van alle biotopen. Ze zijn dus qua oppervlakte het belangrijkste biotoop.
2) De belangrijkste taxa van deze biotoop, de wilgen, vormen een taxonomisch bijzonder moeilijke

groep, die tot nog toe te globaliserend behandeld werd. Een grondiger studie van deze groep dringt
zich dan ook op, niet alleen vanuit zuiver taxonomische interesse, maar ook om toekomstige
vegetatiekarteringen nauwkeuriger te doen verlopen en om de natuurlijkheidsgraad van dit soort
wilgenbossen te kunnen evalueren. Met name het onderscheid tussen natuurlijke soorten en hybriden
en geïntroduceerde cultivars is hierbij een belangrijk criterium.
3) De wijmbossen (aanplanten van wilgen hoofdzakelijk voor de mandenmakerij) hebben een
cultuurhistorische waarde. De teelt is economisch onrendabel geworden en dreigt compleet te
verdwijnen. Eén van de cultuurhistorische aspecten met tevens een groot botanisch belang is de aard
van de aangeplante wilgensoorten. Meer duidelijkheid daarover kan wellicht veel
determinatieproblemen in de verwilderde, buitendijkse wijmaanplanten voorkomen of oplossen.
4) Voor het beheersplan stelt zich de vraag of uit dit onderzoek richtlijnen kunnen gedestilleerd worden
voor een cultuurhistorisch verantwoord beheer van buitendijkse, estuariene wijmbossen.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de strikte natuurbehoudswaarde van de actieve
wijmencultuur eerder gering is en dat dit aspect dan ook niet het hoofddoel van dit onderzoek is. De
natuurbehoudswaarde van de verwilderde wijmenculturen is groter, maar blijft zeer sterk beïnvloed door
antropogene factoren vanwege het gebruik van systeemvreemde cultivars en kunstmatig hoge
plantdichtheden. De structuur van de vegetatie, de spontane processen van overstroming en de
soortensamenstelling van de kruidlaag zijn echter interessanter dan bij de onderhouden wijmenculturen.
De samenstelling ten slotte van spontane wilgenbossen en wilgenstruwelen kan in meer of mindere mate
bepaald worden door de van wijmenculturen afkomstige wilgen, die zich spontaan vestigen uit
aangespoeld drijfhout.
De literatuur met betrekking tot de landschappelijke waarde en botanische samenstelling van
wijmen - kwekerijen van wilgenrijshout, binnen of buiten de rivierdijk gelegen gronden bij
benedenrivieren - is schaars (cf. WESMAEL 1860, 1865; WISBOOM VAN GIESSENDAM 1878; MASSART
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1907 1910 1912; HOFFMANN 1993). Daarentegen zijn er tal van volkskundige studies met aandacht voor
het mandenmakersambacht (cf. o.a. de uitvoerige VERMEULEN (1973) en de voor het Waasland meest
relevante DEWULF (1979)).

II.3.2 Methoden

II.3.2.1 Historische cartografie en luchtfoto’s
We trachten het ontstaan en de evolutie in de geografische verspreiding van de wijmenteelt na te
gaan op basis van oude kaarten. De eerste aanduiding van de wijmenteelt in het Schelde-estuarium
dateert van kort na 1600 te Bazel (DEWULF 1979). In de onderzochte archieven werden geen kaarten
teruggevonden waarop wijmen gekarteerd zijn. Ook de kaarten van DE FERRARIS (1771-1779), van
VANDERMAELEN (circa 1850) en de gereduceerde kadastrale kaarten (1852) geven geen aparte
karteringseenheid weer voor wijmen en konden dus niet gebruikt worden.
Voor de detailstudie van de buitendijkse gebieden van het Schelde-estuarium werd in het
Kadaster van Gent en Antwerpen het grondgebruik nagegaan van alle buitendijkse percelen met behulp
van de leggers of het zogenaamde document 208 horende bij de oorspronkelijke kadastrale kaarten
(1803-1836). Voor de buitendijkse gebieden tussen de Nederlandse grens en Dendermonde zijn ook de
‘Hydrografische kaarten van de Zeeschelde van 1871-1879 ‘(SAA) relevant.
Met behulp van document 209 van het Kadaster kunnen alle veranderingen over een perceel
worden nagegaan. Dit werd gedaan voor het Sint-Amandsschoor. Het was oorspronkelijk de bedoeling
om dit voor alle buitendijkse gebieden te doen. Dit was echter niet mogelijk omwille van het
omslachtige werk en leverde bovendien niet al te veel resultaten op. Veranderingen van het
grondgebruik worden in het kadaster meestal slechts opgenomen bij perceelswijzigingen en bij
veranderingen van eigenaar. Indien er geen oppervlaktewijziging of eigenaarswijziging was, was het
afhankelijk van de welwillendheid van de eigenaar opdat een verandering van het grondgebruik door
werd gegeven aan het kadaster. Het is niet onwaarschijnlijk dat men sporadisch het grondgebruik
opgaf dat het minst belastingen met zich meebracht.
Recentere en gebiedsdekkende gegevens worden verkregen met de topografische kaarten van de
Dépôt de la Guerre (tijdreeksen circa 1870 1900 en 1930), alsook met recentere topografische kaarten
van het NGI. Voor recentere gegevens van de buitendijkse gebieden werd een beroep gedaan op
luchtfoto’s (1950-1993) en de bespreking van deze door HOFFMANN (1993).

II.3.2.2. Interviews
Volgende personen werden geïnterviewd:
Hendrik Illegems, Briel 20, 2880 Weert (Bornem), werd geboren op 29 december 1910 te
Bornem, was landbouwer tot 1976 en is dijkgraaf van de Weertse Polder geweest van 1960 tot 1995. Als
landbouwer was hij vooral actief in de wijmen, waarbij hij alle activiteiten gaande van planten,
onderhouden, oogsten, verkopen als verwerken zelf bedreef.
Emiel Verberckmoes, Dorstraat 30, 9140 Elversele-Temse, werd geboren op 1 april 1919 te
Elversele, was bierhandelaar en landbouwer tot 1984 en is dijkgraaf van de Polder Durme Noord-Oost
geweest van 1968 tot 1996. Hij was zelf nooit actief als wijmenteler, maar kende de teelt wel relatief
goed.
Jozef Dewilde, Kerkstraat 25, 9220 Hamme, werd geboren op 21 februari 1930. Hij kent de
wijmen van zijn schoonvader die wijmen teelde te Weert en te Moerzeke.
Albert Teugels, Hofstraat 49a, 9140 Tielrode, werd geboren op 6 september 1916 te Malderen.
Hij is dijkgraaf van de Tielrodebroekpolder sinds 1971 en combineerde dat met zijn hoofdberoep van
landbouwer.
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Jef Bruggeman, Dijkstraat 16, 2880 Weert (Bornem), werd geboren te Weert in 1924 en is
wijmenteler gebleven tot op de dag van vandaag.
Roger Willaert, F. De Pillecijnlaan 15, 9220 Hamme, is ontvanger-griffier van de Polder Durme
Zuid-Oost.
Alfons Declercq, Moerzekestraat 21, 9220 Hamme, werd geboren op 2 april 1923. Hij kende
wijmen te Moerzeke binnendijks.
Mevrouw Hermans-Peeters, Luipegem 132, 2880 Weert (Bornem), werd geboren op 4 juli 1929.
Haar man was mandenmaker tot 1967.
Fernand Devos, Eksaardedorp 19, 9160 Eksaarde, is de enige resterende wijmenteler die door
eigentijdse machinale aanpassingen op een rendabele manier weet stand te houden als wijmenteler. Ook
zijn wijmentaxa zijn moderne (meestal buitenlandse) rassen, aangepast aan de noden van de tijd. Het
bedrijf bestaat sinds 1908. Devos bewerkt 30 ha wijmen. 90% van zijn productie wordt in het buitenland
verkocht, vooral als bindwilg in de wijnbouw (Duitsland). In het binnenland worden de wijmen verkocht
als energiewilg aan Electrabel, als materiaal voor waterbouwwerken, als decoratiemateriaal of als
traditioneel vlechtwerkmateriaal. Hoewel zijn bedrijf op zich niet erg relevant is voor de Zeeschelde, is
zijn grote kennis van wijmentaxa een grote hulp geweest bij het determineren van Scheldetaxa.
Camiel Declerck, Veldstraat 42, 8020 Moerbrugge (Oostkamp), werd geboren op 7 september
1932 te Klemskerke, woonde lange tijd in Meetkerke en verhuisde na zijn huwelijk naar Oostkamp als
landbouwer, beroep dat hij nog steeds uitoefent. Hij kende de "wiedauws" uit de moeren van Meetkerke
en van een miniperceeltje rond zijn ouderlijk huis, in de polder van Meetkerke.
Margriet Veryser, Ravestraat 16, 8904 Boezinge, werd geboren op 15 november 1933 te
Boezinge en was daar landbouwster tot 1993. Ze kent "Wiedauw" van haar vader die er nog plantte en
gebruikte.
De informatie van beide laatste personen wordt gebruikt als vergelijking van West-Vlaamse
Wiedauwteelt met de Schelde- en Durme-wijmbossen. De interviews werden volgens een vast stramien
afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst. De oorspronkelijke vragenlijst is
uitvoeriger dan de hieronder gegeven lijst. Hierin worden alleen de gevraagde landschappelijke en
botanische informatie weergegeven.
Globale vragenlijst voor de interviews:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke wilgen werden er gebruikt?
Welke dialectnamen of welke officiële namen kent u ervoor?
Welke namen kent u voor de percelen (grienden/wijmen)?
Wie bewerkte de wijmen? Waren het boeren? Was dit een voltijdse job?
Hoe werden de wilgen gekapt?
Hoe hoog kwamen de wilgen? Tot hoe hoog werden ze gekapt? Met welke frequentie werden ze
gekapt?
Met welk materiaal werd er gewerkt? Welke namen had het materiaal? Hoe zag het eruit?
Wanneer in het jaar werden de wijmen gekapt?
Hoe oud moesten ze zijn voor ze de eerste maal gekapt werden?
Hoe lang gingen de wilgen mee?
Waarvoor werden de wijmen vooral gebruikt?

•
•
•
•

Wat was de prijs van de wijmen?
Wie kwam er tussen in de handel?
Wat was de gewichtsopbrengst?
Hoe rendabel waren wijmen in vergelijking met andere teelten?

•

Welke planten stonden er tussen de wilgen?
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•
•
•
•

Stond er alleen ‘onkruid’ of werden er ook andere teelten tussen geplant?
Werd er gewied in de wijmbossen?
Stonden er korstmossen op de wilgen?
Werd er begraasd in de wijmbossen?

•
•
•

Werden wijmbossen bemest?
Overstroomden de wijmbossen? (indien ja, cf. vragen m.b.t. vloeiweiden)
Werden ze opzettelijk onder water gezet?

•
•
•
•
•

Tot wanneer bestonden de wijmbossen?
Hebt u nog wijmbossen weten aanplanten?
Hoe ver van elkaar werden de wijmen geplant?
Welk bodemgebruik was er voordat de wijmen aangeplant werden?
Welk bodemgebruik kwam er in plaats van de wijmbossen?

•

Zijn er kaarten of foto’s beschikbaar met betrekking tot wijmen?

Plantennamen werden indien mogelijk met de betrokkene in het veld gecontroleerd of in een boek
aangewezen. De onzekere determinaties worden met "cf. de vermoedelijke determinatie" aangeduid. De
naamgeving volgt DE LANGHE ET AL. (1988). De verkregen informatie wordt getoetst aan de literatuur
en aan mondelinge informatie uit andere gebieden dan het zoetwatergetijdengebied.
De praktische informatie die vooral via de interviews werd verzameld rond het planten, het
onderhouden en het oogsten van de wijmen wordt hier niet behandeld maar wordt weergegeven in
bijlage 5. Ze bevat nuttige informatie in geval in het kader van cultuurhistorische overwegingen
wijmbossen opnieuw in ere hersteld zouden worden in het natuurreservaat.

II.3.2.3. Herbariumonderzoek
De herbaria GENT (herbarium Universiteit Gent) en BR (Nationale Plantentuin, Meise) werden
nagekeken op alle wilgentaxa die langs de Schelde ingezameld werden. Ook wilgen die in de literatuur
vermeld worden en mogelijk relevant zijn voor dit onderzoek werden in beide herbaria nagezocht (zie
bijlage 6).

II.3.2.4. Literatuuronderzoek
Alle Belgische wilgenliteratuur, evenals de relevante buitenlandse literatuur werd nagepluisd op
wijmenteelt-relevantie. Daaruit volgde een bijzonder uitgebreide lijst taxa, die de Scheldewaarnemingen
meteen in een breder kader plaatst en de specifieke waarde van het studiegebied in een duidelijker
daglicht stelt.

II.3.2.5 Aanvullend veldonderzoek
De uit vorige onderdelen verkregen informatie werd zoveel mogelijk nadien in het veld getoetst. Het
inzamelen van herbariummateriaal was vaak onmisbaar, omdat de meeste waarnemingen uitgebreider
onderzoek vergen. Een groot aantal herbariumexemplaren werd in het herbarium GENT gedeponeerd.
Uitgebreider studie van dit materiaal valt echter buiten het tijdsbestek van deze opdracht.
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II.3.3. Resultaten

II.3.3.1 Taxonomie van de wilgen langsheen de Zeeschelde
Voor een zo volledig mogelijke bespreking van de taxonomische situering van de soorten, hybriden en
cultivarhybriden van Salix langs de Zeeschelde verwijzen we naar bijlage 6. Deze is een weerslag van
het relatief uitgebreid Salix-onderzoek dat we uitvoerden in het kader van dit beheersplan in
samenwerking met Arnout Zwaenepoel en Paul Van den Bremt. De taxonomische interpretatie is nog in
volle ontwikkeling. Bijlage 6 is slechts een voorlopige weergave van de huidige stand van kennis 1. Om
de gedachten te vestigen en om hierna gebruikte namen te verduidelijken is een overzicht gegeven van
de Salix-taxa langs de Zeeschelde in tabel II.2.

II.3.3.2. Historische cartografie
II.3.3.2.1 De oorspronkelijke kadastrale kaarten (ca 1803-1836)
In de leggers van de oorspronkelijke kadastrale kaarten, zijn grote gedeelten van bijna alle
buitendijkse gebieden langs zoetwatergetijdengebied opgenomen als ‘hooiland’, ‘schor’ en ‘aanwas’.
Enkele percelen in Grembergen zijn opgenomen als “stobberij”. Veel van deze weilanden en ook de
stobberij werd later in hooiland omgezet. Het is niet helemaal duidelijk of deze stobberij op wijmen
of op hakhout slaat.
Ook in Bornem (“Buyte land”) liggen vier percelen die als “weimen, omgezet in teenbossen”
getypeerd staan.
Van het Sint-Amandsschoor (Hamme-Moerzeke) werd de oorspronkelijke kadasterkaart en alle
kadastrale veranderingen opgezocht. Op de oorspronkelijke kadastrale kaarten is alles nog hooiland.
Acht percelen werden tussen 1926 en 1940 omgezet in “teenbos”. In de kadastrale documenten
schrijft men ofwel “teenbos als land”, ofwel “teenbos als hooiland”. Het verschil is onduidelijk.

II.3.3.2.2. “Hydrologische kaarten van de Zeeschelde van 1871-1879” (Stadsarchief Antwerpen)
Grote delen van de buitendijkse gebieden staan onder landbouwgebruik en vermoedelijk gaat
het steeds om hooilanden die omgeven zijn door zomerdijkjes. Slechts het eilandje voor het Schor
van Mariekerke staat gekarteerd als “oseraies”.
II.3.3.2.3 Kaarten van de Dépôt de la Guerre (circa 1870 1900 1930)
Het centrum van de wijmenteelt situeert zich in Weert (Voorderweert, Stampershoek,
Luipegem), Branst, Bornem (Buitenlandpolder, Spierbroekpolder), Hingene (Groot Schoor,
Hingenebroekpolder, Schellandpolder, Nattenhaasdonk, Oudenbroekpolder en Ruipenbroekpolder),
het Schauselbroek te Temse en de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Evoluties van de
wijmencultuur in deze gebieden is weergegeven op fig. II.39-II.41.
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Inmiddels is in die context een rapport verschenen dat ondermeer licht werpt op de taxonomische
kluwen van de wilgen langs de Zeeeschelde: Zwaenepoel, A., 2003.Oorsponkelijke inheemse bomen
en struiken in de Houtvesterijen Antwerpen en Turnhout. Onderzoek naar autochtone genenbronnen
in Vlaanderen. Deelrapport: een overzicht van het genus Salix in de provincie Antwerpen: autochtone
taxa en cultuurvariëteiten. (m.m.v. Bert Maes, Chris Rövekamp, Bart Opstaele, Hugo de Wettinck en
Dirk de Beer, WVI, Assebroek, i.o.v. Min. Vlaamse Gemeenschap, LIN-AMINAL, Afd. Bos &
Groen, Bestek nr. Autocht/Antwerpren/2002, 424 pp.
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In de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde zien we een stijging van het aantal
wijmenpercelen met een 250-tal in 1879, circa 330 in 1892 en een 470-tal in 1922. We dienen hierbij
op te merken dat er op fig. II.40 een merkbare stijging is van de oppervlakte wijmenteelt tussen 1879
en 1892, vooral in de hoger gelegen delen van de polder van Bazel, maar dat een toename van het
aantal percelen tussen 1892 en 1922 vooral te wijten is aan een hoger aantal perceelsgrenzen, dat op
de kaarten weergegeven is, met kleinere percelen als gevolg.
In de polders van Hingene en Bornem en het Schauselbroek samen is het aandeel wijmenteelt
(ongeveer 600 percelen) enorm hoog en quasi gelijk tussen de 3 kaartbladen. Dit is deels verklaarbaar
door de heel geringe tijdspanne tussen het terreinwerk van de eerste editie en de derde editie van het
kaartblad Temse (slechts 24 jaar).
Op de andere kaartbladen is het aandeel wijmenteelt eerder gering te noemen. Hiervoor
verwijzen we naar de bespreking van de evolutie van het grondgebied van de binnen- en buitendijkse
gebieden van het estuarium. Een relatief groot aantal wijmenpercelen is nog opvallend op kaartblad
Termonde (1949, veldwerk 1948), met een 100-tal percelen in de polder van Vlassenbroek (s.l. tussen
Schelde en baan Baasrode-Dendermonde), een 11-tal percelen in het Groot Schoor van Hamme, de
helft van het Sint-Amandsschoor, het eiland voor het schor van Mariekerke, de Plaat, 7 percelen in
Nieuwbroek, een 6-tal in de Blankaart, een 10-tal verspreid tussen Mariekerke en Branst en de
onbedijkte strook langs de Schelde tussen Mariekerke en Branst.

II.3.3.2.4. Luchtfoto’s
Op luchtfoto’s van 1951-1952 zijn wijmbossen te herkennen op het Schor van Bornem, het
Stort bij Weert, De Plaat bij Driegoten, het Schor van Branst, Het Sint-Amandsschoor, het schor van
Mariekerke en een noordelijk deeltje van het Groot schoor van Grembergen. De meeste andere
schorren van het zoetwatergetijdengebied vertonen nog een duidelijke percelering zonder houtige
gewassen wat wijst op het gebruik als vloeiweide en/of akkerland (HOFFMANN 1993).
Luchtfoto’s van de jaren zestig tonen aan dat op de meeste schorren het landbouwgebruik is
verdwenen, en dat ofwel wijmbossen, ofwel canadapopulieren zijn aangeplant, ofwel geen
beheersvorm meer wordt toegepast. Op dezelfde schorren als hierboven zijn nog wijmbossen
aanwezig.
Op luchtfoto’s van 1971 blijken stukjes wijmbossen aangeplant op het Groot schoor van
Hamme, in een deel van de Cramp en op de Zogge.
Samengevat voor de buitendijkse gebieden kunnen we stellen dat in deze eeuw wijmen
voorkwamen op alle zoetwaterschorren tussen het Stort van Weert als meest stroomafwaarts schor en
het Groot Schoor van Grembergen als meest stroomopwaarts.

II.3.3.3. Het ontstaan van de wijmen
De buitendijkse wijmen van Weert dateren ten vroegste van 1918 (Illegems, mond. med.).
Voorheen waren alle buitendijkse gebieden, de zogenaamde "schoren", "schorren" of "buitenschoren",
hooiland. Na 1918 werden de hooilanden geleidelijk omgezet in akkerland waarop, vlas, ajuinen,
aardappelen en ook wijmen geteeld werden. Voor graangewassen was de bodem te vruchtbaar. De
meeste wijmen werden aangelegd rond 1930. De aardappelen, ajuinen en het vlas werden in een soort
drieslagstelsel verbouwd. De wijmen bleven jaren na elkaar staan (zie verder). In Elversele lagen de
weinige hectaren wijmbos er van in de vorige eeuw. Wijmbossen van "De Plaat" te Driegoten werden
rond 1950 op voormalig hooiland aangeplant.
ANONIEM (1892-1993) noemt de termen "widdauw" en "wijmen" Middelnederlands. DEWULF
(1979) vermeldt het mandenmakersambacht van 1433 te Leuven, van 1591 te Sint-Niklaas. LINDEMANS
(1952) geeft een vermelding van "widdauw" uit 1511 te Brugge. ANONIEM (1892-1993) geeft meldingen
van 1576 te Aardenburg, 1597 te Brabant, 1613 te Kastel, 1615 te Veurne, enz. DEWULF (1979)
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vermeldt al wijmenteelt kort na 1600 te Bazel. De belangrijkste aanplantingen in Bazel zouden echter
pas van omstreeks 1820 dateren (zie o.a. THUYSBAERT 1913). SCHIECHTL (1992) geeft aan dat de
Midden-Europese wijmenculturen van de 17e eeuw dateren, maar dat België, Nederland en GrootBrittannië er vroeger bij waren. Deze bronnen wijzen inderdaad op minstens een eeuw oudere
wijmenculturen.
De aanleg van nogal wat wijmen te Weert rond 1930 is mogelijk geen alleenstaand en zelfs geen
typisch Scheldegebeuren. In Duitsland werden tussen 1925 en 1928 extra veel wijmbossen aangelegd en
waren de prijzen zeer hoog in vergelijking met de twintig daarop volgende jaren (HILF 1949).
II.3.3.5. De geografische spreiding van de wijmen
De wijmen op het grondgebied van Weert (Illegems, mond. med.) waren zowel binnendijks als
buitendijks gelegen. De buitendijkse situeerden zich op het zogenaamde "stort". De afkomst van de
naam is onduidelijk, maar had op dat moment in elk geval niets te maken met een stort in de huidige
betekenis van het woord. Te Weert komen zowel binnen- als buitendijks nog steeds wijmbossen voor.
Buitendijks wordt quasi alleen Duitse dot nog gekapt. Binnendijks zijn "Gele wijmen" dominant,
"Duitse rooie" staan nog in minstens één relictperceel in de Beerdonkstraat tussen Weert en Branst. In
Tielrode kwamen alleen binnendijks wijmen voor, meer bepaald op de zwaarste gronden, waar één
paard onvoldoende was om de grond te scheuren. Te Moerzeke kwamen vooral binnendijks wijmen
voor. In Hingene en Puurs kwamen al minder wijmen voor. Asperges waren daar populairder. Langs de
Durme lagen er in deze eeuw geen "wijmbossen" buitendijks. Op de "schorren", of "schooren" zoals de
kadasterkaart van Elversele die gebieden noemt, kwam alleen "moerasland", "wildernis" voor.
Binnendijks kwamen er wel wijmbossen voor. Ze werden geplant op het natste en "vuilste" land, waar
niets anders kon gedijen (Verberckmoes, mond. med.). Het Vlaams natuurreservaat "De schorren van de
Durme" te Hamme staan nu nog wel vol “Kletters, Lerenband en Wiedauw”, maar het zou hier om wilde
of verwilderde exemplaren gaan en er zouden in deze eeuw geen wijmen geplant zijn (De Wilde, mond.
med.). Tot ± 1960 was dit nog weiland, nadien "verwilderde" alles.
DEWULF (1979) vernoemt Burcht, Kruibeke, Bazel, Steendorp en Temse als belangrijkste
wijmencentra langs de Schelde. Daarnaast vermeldt hij Verrebroek en Eksaarde nog voor het Waasland.
Buiten het Waasland moeten we uit onze gegevens afleiden dat minstens Bornem (vooral Weert) en
Hingene aan het lijstje moeten toegevoegd worden. Temse komt eerder als een mandenmakerssite naar
voor dan als een teeltcentrum, hetzij in het Schauselbroek. De interviewgegevens stemmen grotendeels
overeen met deze van de kaarten.
De ligging en evolutie van de wijmen tussen 1600 (oudste melding te Bazel) en circa 1870 kon
niet worden nagegaan daar onzes inziens geen gebiedsdekkende kaarten voorhanden zijn. MARTENS
(1994) geeft een kaart weer van de Polder van Bazel en Rupelmonde met een geringe oppervlakte met
als gemeenschappelijke kartering ‘bosch, weyland, plantagien, weem’. Uit de kaarten valt ook af te
leiden dat de wijmenteelt buitendijks veel recenter is dan binnendijks. Uit de interviews met lokale
wijmentelers bleek de omschakeling van hooiland naar wijmenteelt gedeeltelijk toegeschreven te
worden aan de verslechterende waterkwaliteit van de Schelde. Buitendijks zien we voor het eerst enkele
wijmenpercelen in het begin van deze eeuw en in grotere mate na WOII. De verwildering van de
buitendijkse wijmbossen is recenter. Momenteel hebben volgende schorgebieden nog recent
onderhouden wijmencultuur: een deel van het Sint-Amandsschoor, De Plaat bij Driegoten en het schor
van Branst.
DEMETTER (1969) vermeldt wijmenkweek op uitgebakken grond aan de Bovenschelde te Zingem.
De "Wiedauwbussen" in West-Vlaanderen kwamen niet per se naast een rivier voor, maar wel
meestal op de natste gronden. In de Meetkerkse moeren stond het water doorgaans van september tot
mei boven het maaiveld. Ook in de Assebroekse meersen stonden de "Wiedauws" 's winters blank.
Daarnaast kwamen individuele planten "Wiedauw", kleine perceeltjes of "Wiedauwhagen" rond de
boerderijen voor persoonlijk gebruik (mond. med. Declerck, Veryser). Ook TUINZING (1978) maakt daar
melding van.
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Ook in Nederland kwamen er zowel buiten- als binnendijks grienden voor (WEEDA 1985). De
binnendijkse konden zowel natuurlijke wilgenbossen zijn, die gekapt werden als aanplanten. In de
natuurlijke wilgenbossen aan de Durme werd eveneens gekapt (Elversele). Toch werden ze daarom niet
als "wijmbos" bestempeld.

II.3.3.6. De aangeplante wilgensoorten
In Weert werden minstens dertien wilgentaxa aangeplant, waarvan een aantal ook spontaan langs
de Schelde voorkomen, een aantal andere cultuurvariëteiten zijn:
Lokale benamingen zijn Wiedauw, Kletters, Lerenband, Gele wijmen, Brenetten of Brunetten,
Rooie wijmen of Oude rooie, Duitse rooie of Amerikaantjes en Oostenrijkse grauwe.
In de "Kletters" onderscheidt men twee variëteiten. "Groene" of "Gewone kletters" werden meest
aangeplant. "Witte" of "Kattekletters" waren wat minder frequent. Beide taxa werden ook wel door
elkaar geplant. De "Groene kletters" onderscheidden zich van de andere door een blinkende
bladbovenzijde, langere, smallere bladeren en een grotere afstand tussen de knopen. De andere "soort" is
sterk wollig behaard. De benaming "Kattekletters" verwijst naar de overvloedige katjes in het voorjaar.
In de "Wiedauw" onderscheidt men vier variëteiten, waaronder "Gewone", "Franse" en “Bruine”.
De opbrengst van de vier variëteiten was verschillend en erg afhankelijk van de lokale omstandigheden.
Het duurde al snel tien jaar voordat de voordelen van één variëteit afgewogen konden worden tegen die
van de andere. Daarom was er meestal geen duidelijke reden waarom de ene dan wel de andere variëteit
geplant werd.
In de "Gele wijmen" zijn aan de Schelde twee variëteiten bekend, waarvan het onderscheid nog
subtieler is. De ene heet "Breed blad", de andere "Smal blad". Er was geen onderscheid in onderhoud of
opbrengst. Beide variëteiten zijn dan ook zeer vaak door elkaar aangeplant. Te Eksaarde vermeldt men
bovendien een variëteit waarbij de (gele) twijgen aan de top rood aanlopen en een andere waarvan de
twijgen integraal geel zijn. De rood aangelopen variëteit is vermoedelijk de algemeenste, althans zo
blijkt uit de nu nog resterende wijmpercelen. Of het in totaal dus om slechts 2 dan wel 4 verschillende
variëteiten gaat is vooralsnog niet duidelijk.
In de “Duitse rooie” onderscheidt men aan de Schelde en de Durme geen variëteiten. Devos
(mond. med.) vermeldt dat er in Beveren, Vrasene en Eksaarde echter eveneens onderscheid gemaakt
werd in een aantal variëteiten. In zijn persoonlijk Salicetum te Eksaarde heeft hij bovendien een kruising
tussen Duitse rooie en een “Salix hippophaeifolia”, een hybride van Salix viminalis en Salix purpurea
zou zijn. S. x hippophaeifolia wordt in de literatuur echter meestal beschouwd als een S. viminalis x S.
triandra. Devos vermeldt echter expliciet dat deze kruising nooit commercieel in België geteeld werd.
De "Oostenrijkse grauwe" kent slechts een kortstondig gebruik kort na WOII (tot het begin van de
jaren zestig). Dit taxon kende weinig succes omdat de twijgen te licht bevonden werden.
In de buitendijkse gebieden kweekte men vooral "Kletters", "Wiedauw" en "Lerenband", omdat
die best tegen regelmatige inundatie bestand waren. Ongeveer elke veertien dagen overstroomden deze
wijmen en het water kwam meestal tot 0,5 à 1 m hoog. Het water bleef meestal slechts enkele uren op de
schorren. In de buitendijkse gebieden zouden nu nog vooral "Kletters" en "Wiedauw" te vinden zijn.
"Lerenband" werd op de duur minder geplant, omdat de struiken te krom groeiden en daardoor minder
mooie wijmen opleverden.
Binnendijks werden vooral de andere wijmensoorten geplant. "Duitse rooie" leverde de beste
wijmen, maar ze zijn erg gevoelig aan hagel, waardoor de twijgen beschadigd worden of te snel
vertakken. "Gele wijmen" waren minder gevoelig.
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Behalve de wilgen die als wijmen gebruikt konden worden groeiden er nog verschillende andere
wilgen in de streek, die niet gebruikt werden. De "Knotswilg" (Schietwilg) en de Boswilg werden niet
gebruikt.
Van de wijmbossen op De Plaat werden door de wijmteler vier benamingen opgegeven, met name
"Wira" (groen), "Lerenband" (geel), "Kattekop" (geel) en "Kletters". Het lijkt ons waarschijnlijk dat
"Wira" een synoniem is voor "Wiedaa" of "Wiedauw" en dus Katwilg, "Kattekop" synoniem voor
"Kattekletters" en dus Duitse dot".

II.3.3.7. De spontane plantengroei in de wijmbossen
In de wijmen van Weert stond veel onkruid, waaronder "Boterbloemen", "Bowinde"
(Haagwinde), "Distels" (Distelsoorten), "Duvelsbeet" (Hondsdraf), "Kattesteert" (Paardenstaart),
"Peenloof" (slaat op meerdere soorten Schermbloemigen zoals Engelwortel, Fluitenkruid en
Berenklauw, misschien ook op Moerasspirea), "Pinksterblommen" (Pinksterbloem), "Puzzewortels"
(Ridderzuring), "Riet" (Riet), "Roodsel" (Veenwortel, Waterpeper, Zachte duizendknoop),
"Smeerwortels" (Smeerwortel), "Stinkende munt" (Heelblaadjes), "Tingels" (Grote brandnetel),
"Waterdistel" (Moesdistel), "Wilgenroosje" (Gewoon en Harig wilgenroosje) en "Zech" (Zegge).
Kattenstaart en Koninginnekruid werden eveneens aangewezen als voorkomend in de wijmen. Deze
soorten konden zowel in binnendijkse als in buitendijkse wijmbossen aangetroffen worden.
De Reuzenbalsemien, die anno 1996 een van de algemeenste soorten op het schor is, zou pas
vanaf ongeveer 1985 gearriveerd zijn (Vlassenbroek 1985, Hamme 1988, mond. med. P. Van den
Bremt).
In Elversele wordt er eveneens van veel "onkruid" gewaagd, waaronder "Akkerdistel", "Biezen"
(Rus-soorten.), "Hondsdul" (cf. Moeraskruiskruid), "Kattesteert" (Heermoes en Moeraspaardenstaart),
"Klimkruid" (Haagwinde), "Molm" (cf. Melganzevoet), "Netels" (Grote brandnetel), "Paardpeen"
(Ridderzuring), "Riet" (Riet), "Rietgras" (Rietgras), "Roodsel" (Veenwortel, Waterpeper, Zachte
duizendknoop), "Sinksenblommen" (Pinksterbloem), "Sleutelblommekes" (Slanke sleutelbloem),
"Vingerhoedskruid" (Vingerhoedskruid) en "Wolgras" (Gestreepte witbol). Klis werd beschreven, maar
er was geen specifieke naam voor. "Geitebaard" (Moerasspirea) stond wel in de kanten rond de
wijmbossen en aan de "grachtkanten", maar niet in de wijmbossen zelf. "Dotterbloemen" (Dotterbloem)
stonden aan de Durme, maar niet in de wijmbossen.
Te Moerzeke was er door de snelle vervanging van de wijmen en het regelmatig ploegen relatief
weinig onkruid. Vooral percelen met een lange wijmenteelttraditie waren vrij zuiver.
WEEDA (1985) vermeldt dat de griendwilgen van nature thuishoren in het winterbed van de grote
rivieren en dat ze uitstekend aan overstroming zijn aangepast. Hij vernoemt Schietwilg, Kraakwilg,
Amandelwilg, Duitse dot, Katwilg en Bittere wilg. Langs de Schelde werden vooral Duitse dot en
Katwilg buitendijks gekweekt (mond. med. Illegems).
De soortenlijst van de spontane flora die uit de interviews naar voor komt werd vergeleken met
enkele andere soortenlijsten (eigen waarnemingen van binnen- en buitendijks, HOFFMANN (1993,
bijlage 2) van buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde en WEEDA (1985), lijst van de meest
karakteristieke soorten voor griendculturen in Nederland).
Negen soorten uit de interviews worden vermeld in elke soortenlijst van wijmbossen: Katwilg,
Duitse dot, Gewone engelwortel, Haagwinde, Fluitenkruid, Berenklauw, Riet, Smeerwortel en Grote
brandnetel kunnen daarmee beschouwd worden als prototype-wijmbosplanten. Een aantal andere zijn
het ongetwijfeld evenzeer, maar zijn minder opvallend en worden door botanisch niet geschoolde
waarnemers minder opgemerkt.
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De vergelijking van onze eigen waarnemingen met de uitspraken in de interviews laten een
verrassend grote overeenkomst zien qua soortenaantallen. Toch zijn de soortenspectra enigszins
verschillend. Enkele wat minder opvallende of botanisch moeilijker te onderscheiden soorten zoals
Bittere veldkers, Blaartrekkende boterbloem, Blauwe waterereprijs, Bosveldkers, Gevleugeld
sterrenkroos en Kleine veldkers ontbreken in de interviews. Opvallend is ook dat Spindotterbloem in de
interviews niet vermeld wordt van de wijmbossen, terwijl de soort wel gekend is, maar dan van
buitendijkse niet beheerde gebieden. In onze waarnemingen werden houtige soorten als Bitterzoet,
Dauwbraam, Gewone es, Hop, Rode kornoelje en Gewone vlier herhaaldelijk aangetroffen in
verwilderde wijmbossen. Houtige gewassen in de in gebruik zijnde wijmen werden dan ook bestreden
(mond. med. Illegems). Het ontbreken van Harig wilgenroosje, Kleefkruid en Liesgras in de interviews,
nochtans erg opvallende planten, is mogelijk eveneens te wijten aan een verschil in spontane flora van
de huidige verruigde t.o.v. de in gebruik zijnde wijmbossen. Ook het niet vermelden van Gele lis en
Grote lisdodde is eigenaardig. Wellicht bloeien deze soort niet vaak in de wijmbossen.
Daartegenover staat dat Heelblaadjes, Heermoes, Melganzevoet, (vermoedelijk)
Moeraskruiskruid en Slanke sleutelbloem. Melganzevoet, Heelblaadjes en Slanke sleutelbloem zijn
vermoedelijk vooral binnendijkse wijmbossoorten. Het oude toponiem "Garenbos" van de wijmbossen
te Elversele doet vermoeden dat de wijmbossen er op voormalige bosgrond aangelegd zijn en dat de
Sleutelbloemen wellicht relict zijn van deze bossen. De mogelijke aanduiding van Moeraskruiskruid is
eveneens interessant. We namen de soort noch in 1992 (HOFFMANN 1993), noch in 1996 waar. Het
herbarium GENT bevat echter aanduidingen (etiket KICKX 1867) dat in de vorige eeuw in Doornik,
Daknam, Lokeren, Berlare en Dendermonde Moeraskruiskruid voorkwam. De melding van Doornik is
de enige die expliciet de Scheldeoevers vermeldt. Aan het lijstje van binnendijkse wijmbossoorten
kunnen we uit onze eigen en met de interviews gemeenschappelijke gedane waarnemingen Dauwbraam,
Duinriet, Geel nagelkruid, Gestreepte witbol, Gewoon struisgras, Kleine veldkers, Pitrus, Rode
kornoelje, Veenwortel en Voederwikke toevoegen.
Een vergelijking met de soortenlijsten van HOFFMANN (1993) is erg analoog te interpreteren als
wat we hierboven schetsten. HOFFMANN noteerde een nog groter aantal eerder sporadisch voorkomende
soorten. Ook hier blijkt een duidelijk onderscheid tussen de binnendijkse en buitendijkse flora. Slanke
sleutelbloem blijft de meest interessante vermelding uit de interviews die ook bij HOFFMANN ontbreekt.
Grote watereppe is de interessantste soort die wij buitendijks aantroffen en die bij HOFFMANN (1993)
ontbreekt van de wijmbossen (de soort werd in 1992 door hem wel op breuksteenbestortingen ter hoogte
van Bazel aangetroffen).
De melding tijdens de interviews (Illegems) dat Reuzenbalsemien pas omstreeks 1988-1989
(1985 Van den Bremt) zou gearriveerd zijn lijkt zeer goed mogelijk. De soort werd in België voor het
eerst in het wild aangetroffen in Mechelen in 1960 (FRANCKX 1960) en is bij VAN ROMPAEY &
DELVOSALLE (1979) nog maar in twee Scheldehokken aangestreept. HOFFMANN (1993) trof de soort al
op alle zoetwatergetijdengebieden langs de Schelde aan.
MASSART (1910) geeft een foto van een "végétation d'une oseraie (culture de Salix viminalis) à
Moerzeke (en aval de Termonde)" met de aanduiding van Haagwinde, Zachte duizendknoop, Grote
wederik, en Liesgras. De Zachte duizendknoop is nieuw ten opzichte van onze eigen waarnemingen en
die van HOFFMANN (1993). De interviews geven geen uitsluitsel of de soort al dan niet bekend was, daar
zij alle soorten van het geslacht Duizendknoop onder de naam "Roodsel" samenvatten.
In de IJsselstreek in Nederland stond er zeer veel Lidrus op de plaatsen waar snijgrienden
aangelegd werden. Het voorkomen van deze plant maakte deze gebieden ongeschikt voor de veehouderij
(TUINZING 1978). In Duitsland waren met de eerste wereldoorlog zeer veel wijmbossen verlaten en
verruigd met Akkerwinde (HILF 1949). FRANCKE-GROSSMANN (1949) bespreekt de bestrijding van
onkruid in de wijmbossen in Duitsland en beveelt grondig verbranden van alle gevallen bladeren, oude
takken en onkruid aan om problemen met Warkruid te voorkomen. Aan de Schelde kennen we alleen
Groot warkruid, maar in Duitsland komen ook Oeverwarkruid en vooral Hopwarkruid in aanmerking.
Deze laatste soort parasiteert vooral op wilgen.
In WESTHOFF & DEN HELD (1969) zijn volgende soorten differentiërend voor zowel het
Salicetum triandro-viminalis (LIBBERT 1931) R. TX. 1951, als voor het Salicetum albo-fragilis (Soo
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1934) R. TX. (1948) 1955: Bittere veldkers, Bloedzuring, Fluitenkruid, Gele lis, Gele waterkers, Groot
moerasscherm, Groot springzaad, Grote egelskop, Grote watereppe, Grote waterweegbree, Kleine
watereppe, Liesgras, Moerasandoorn, Moeraskruiskruid, Moerasstreepzaad, Moerasvergeet-me-nietje,
Poelruit, Ridderzuring, Rietgras, Penningkruid, Speenkruid, Waterpeper, Waterzuring, Witte waterkers
s.l. en Zwart springzaad. Deze syntaxa worden door HOMMEL et al. (1999) echter niet meer als zodanig
onderscheiden.
II.3.4 Implicaties van de wijmboscultuur voor de huidige wilgenstruwelen en -bossen
Langs de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde komen tegenwoordig volgende struweeltypes
voor, die implicaties hebben voor de natuurlijkheid van de huidige wilgenformaties:
- actieve wijmbossen
- verwilderde wijmbossen
- spontane wilgenstruwelen op oeverwallen of na wegvallen van landbouw, samengesteld uit:
- wilde soorten
- verwilderde wijmen
- spontane wijmen
II.3.5 Overwegingen voor het instandhouden van wijmbos buitendijks
Uit literatuur kunnen we besluiten dat er al wijmenteelt plaatsvond langs de Zeeschelde rond
1600. Uit de topografische kaarten van de Dépôt de la Guerre kunnen we afleiden dat centra van de
wijmenteelt zich situeren in Weert, Branst, Hingene, Temse, Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. De
wijmenteelt bereikte zijn climax eind negentiende, begin twintigste eeuw.
Herbariumonderzoek leverde een beperkt, maar interessant aantal wilgentaxa op, waarbij vooral
kruisingen en enkele uitheemse soorten gevonden werden. Die maken duidelijk dat er een veel grotere
wilgenvariëteit aanwezig is dan doorgaans wordt vermoed, maar tegelijkertijd bevestigen ze dat de
determinatie van wilgen geen eenvoudige klus is. Dit onderzoek betekent alleen de aanzet van verder
noodzakelijk veldmorfologisch en genetisch onderzoek.
Interviews met personen uit de Schelde- en Durmestreek bleken een waardevolle bron bij het
vernemen van niet gepubliceerde informatie over de wijmenteelt. Hoewel de meeste wijmbossen
waarover gesproken werd in deze eeuw aangelegd werden, was het wellicht een voortzetting van een
veel oudere traditie, wat af te leiden is uit het plantgoed van soorten en cultuurvariëteiten die niet
inheems zijn. Hoewel de interesse voor dit onderzoek startte met het oog op buitendijkse wijmbossen,
bleken de meeste en beste wijmbossen binnendijks te liggen. In de buurt van het
zoetwatergetijdengebied van de Schelde en de Durme kwamen minstens 18 van de 37 taxa voor, meer
bepaald S. alba, S. alba var. vitellina (“breed blad, smal blad, rode top, gele top”), S. x americana, S. x
dasyclados “Gewone kletters, Kattekletters”, S. fragilis “Frans geel”, S. x mollissima var undulata
“lerenband”, S. x rubens “oude rooie”, S. x rubra, S. viminalis “Gewone wiedauw, Franse wiedauw,
Bruine wiedauw en 1 variëteit met onbekende naam” en 2 onbekende taxa, nl. "Oostenrijkse grauwe" en
“brenetten”. De zoektocht in de literatuur naar de botanische vertaling van lokale benamingen leverde
een veel groter wilgenassortiment voor België op dan in de recente botanische literatuur wordt
aangenomen.
De spontane plantengroei in de binnendijkse wijmbossen is doorgaans banaal te noemen, met
uitzondering van één vermelding van Slanke sleutelbloem, vermoedelijk te wijten aan het voormalige
grondgebruik als bos. Voor de buitendijkse gebieden komen geen meldenswaardige nieuwe soorten naar
voor uit de interviews, behalve een vermoedelijke aanduiding van Moeraskruiskruid. Spindotterbloem,
Gevleugeld sterrenkroos, Moesdistel en een aantal andere blijven daar echter interessante soorten,
hoewel geen van hen exclusief te noemen is voor wijmbossen. Spindotterbloem vertoont bij voorbeeld
een massaler aspect in goed onderhouden rietlanden dan in wijmbossen, zeker wanneer deze
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verwilderen tot dichte struwelen of echte vloedbossen. De plant, onderhouds-, oogst- en
verwerkingsinformatie (bijlage 5) is uitvoerig en volstaat quasi om de wijmbosteelt als cultuurhistorisch
relict te herstellen indien gewenst.
Het is echter duidelijk dat de wijmbosteelt een grotere cultuurhistorische dan
natuurbehoudswaarde vertegenwoordigt. De verwilderde wijmbossen hebben op zijn minst qua
structuur een grotere natuurhistorische waarde dan de onderhouden wijmbossen, zonder bovendien al te
veel van hun botanische waarde in te boeten. De botanische waarde neemt bovendien toe wat betreft
epifyten in de verwilderde wijmbossen (HOFFMANN 1993). De botanische waarde van de buitendijkse
gebieden is ook meer afhankelijk van de hoogte van de aanslibbing dan van het al dan niet beheerd zijn.
De grootste botanische waarde van de wijmbossen schuilt niet in de kruidachtige ondergroei, maar wel
in de enorme variatie aan wilgensoorten die het systeem rijk is. Ook de epifyten in de verwilderde
wilgenvloedbossen hebben een niet te onderschatten natuurbehoudswaarde (cf. HOFFMANN 1993). VAN
DER JAGT (1993) haalt ook het belang voor reigerachtigen aan en de waarde van dood hout. De
wilgendiversiteit is in niet onbelangrijke mate antropogeen van oorsprong en in die zin hebben zeker
ook de allerlaatste binnen- en buitendijkse wijmbossen én een cultuurhistorische én een zekere
botanische waarde. Daar binnen- en buitendijkse wijmbossen van elkaar verschillen door de aangeplante
soorten en de hieraan gekoppelde toepassingen, lijkt het aangewezen om van beide types een of enkele
percelen te bewaren of te herstellen. Vooral in de nabijheid van bezoekerscentra, of andere oudcultuurhabitats zoals rietsnijderijen kunnen best een aantal percelen bewaard worden. Het
instandhouden van een buitendijks wijmenperceel omwille van cultuurhistorische redenen hoeft geen
grote oppervlakte in te nemen (grootteorde van 0,5 tot 1 ha). Dit kan het best gebeuren waar nu of recent
nog wijmen onderhouden werden, b.v. op de Plaat bij Driegoten of in Weert.
Het literatuuronderzoek droeg eveneens bij tot het besef dat de wilgenvariabiliteit die in België
gebruikt werd in de wijmencultuur erg groot was en verschillende niet inheemse taxa bevatte. Met deze
informatie is het nu ongetwijfeld een stuk gemakkelijker om gericht te gaan zoeken naar de variatie in
de resterende al dan niet verwilderde wijmenculturen. Daarnaast hielpen de literatuurbronnen
gelijkenissen en verschillen met andere wijmenculturen ontdekken. Ze maakten eveneens duidelijk dat
de Schelde-wijmencultuur een van de oudste van Europa moet zijn en dat de cultuurhistorische waarde
niet veronachtzaamd mag worden naast de natuurbehoudswaarde.
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Fig. II.39 - Ligging en evolutie van de wijmenpercelen te Bornem en het Schauselbroek te Temse. Naar volgende
kaarten van de Dépôt de la Guerre:
1) Tamise (15/6): 1882. Terreinwerk 1879.
2) Tamise (15/6): 1900 (herdruk): Terreinwerk 1892.
3) Tamise (15/6): 1936. Terreinwerk 1903
4) Topografische kaart 15/5-6 Sint-Niklaas-Temse: 1970.
(1: 1879)

(2: 1892)
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(3: 1903)

(4: 1970)
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Fig. II.40 - Ligging en evolutie van de wijmenpercelen in de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Naar
volgende kaarten van de Dépôt de la Guerre:
1) Tamise (15/6): 1882 en Hoboken (15/7): 1880. Terreinwerk 1879.
2) Tamise (15/6): 1900 (herdruk) en Hoboken (15/7): 1904 (herdruk). Terreinwerk 1892.
3) Tamise (15/6): 1936 en Hoboken (15/7): 1948. Terreinwerk Temse 1903, Hoboken van 1914, met
aanvullingen in 1922.
4) Topografische kaart 15/5-6 en 15/ 7-8, Sint-Niklaas-Temse en Hoboken-Kontich: 1970.
(1)

(2)

105

(3)

(4)
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Fig. II.41 - Ligging en evolutie van de wijmenpercelen te Weert, Hamme, Branst en Mariekerke. Naar volgende
kaarten van de Dépôt de la Guerre:
(1)(5) Dendermonde (1868) en Sint-Niklaas (1882). Terreinwerk 1863
(2)(6) Dendermonde (herdruk 1901) en Sint-Niklaas (herdruk 1900). Terreinwerk 1892
(3)(7) Dendermonde (1949) en Sint-Niklaas (1948). Terreinwerk Dendermonde 1930 met aanvullingen in 1948
en terreinwerk Sint-Niklaas 1909.
(4)(8) Topografische kaart 15/5-6 (1e editie) Sint-Niklaas-Temse: 1970 en Topografische kaart DendermondePuurs 23/1-2 (1e editie): 1966.
(1) Dendermonde (1868) en Sint-Niklaas (1882). Terreinwerk 1863
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(2) Dendermonde (herdruk 1901) en Sint-Niklaas (herdruk 1900). Terreinwerk 1892
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(3) Dendermonde (1949) en Sint-Niklaas (1948). Terreinwerk Dendermonde 1930 met aanvullingen in 1948 en
terreinwerk Sint-Niklaas 1909.
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(4) Topografische kaart 15/5-6 (1e editie) Sint-Niklaas-Temse: 1970 en Topografische kaart DendermondePuurs 23/1-2 (1e editie): 1966.
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(5) Dendermonde (1868) en Sint-Niklaas (1882).
Terreinwerk 1863

(6) Dendermonde (herdruk 1901) en Sint-Niklaas (herdruk
1900). Terreinwerk 1892
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(7) Dendermonde (1949) en Sint-Niklaas (1948).
Terreinwerk Dendermonde 1930 met aanvullingen
in 1948 en terreinwerk Sint-Niklaas 1909.

(8) Topografische kaart 15/5-6 (1e editie) Sint-Niklaas-Temse:
1970 en Topografische kaart Dendermonde-Puurs 23/1-2 (1e
editie): 1966.
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Tabel II.2- Voorlopig overzicht van de wilgen in het zoetwatergetijdengebied en alluviale, niet-estuariene gebieden van de Zeeschelde.
Wetenschappelijke naam

Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
?
?

alba
alba var basfordiana
alba var. coerulea
alba var vitellina var 1
alba var vitellina var 2
x americana
caprea
cinerea
x dasyclados var 1
x dasyclados(?) var 2
fragilis fragilis
x holosericea
x mollissima var undulata
x mollissima var undulata var 1
x mollissima var undulata var 2
x multinervis
pentandra
purpurea subsp. lambertiana
purpurea
x rubens var 1
x rubens -complex
x rubra
triandra
viminalis
viminalis var 1
viminalis var 2
viminalis var.3
viminalis var 4

Nederlandse naam of locale naam aangetroffen aangetroffen
vermeld
aangetroffen
binnendijks buitendijks als wijmsoort als wijmsoort
in interviews / vermeld in lit
Schietwilg
Schietwilg
Schietwilg
Schietwilg "gele wijmen rode top"
Schietwilg "gele wijmen gele top"
"Duitse rooie" of "Amerikaantjes"
Boswilg
Grauwe wilg
Duitse dot "Gewone kletters"
Duitse dot "Kattekletters"
Kraakwilg
"Lerenband"
"Lerenband breed blad"
"Lerenband smal blad"
Laurierwilg
Bittere wilg
"Leentjes"
"Oude rooie"

Amandelwilg
Katwilg "Wiedauw"
Katwilg "Franse wiedauw"
Katwilg "Wiedauw"
Katwilg "Wiedauw"
Katwilg "Wiedauw"
"Oostenrijkse grauwe"
"Frans geel"

ja
ja
neen
ja
neen
ja
ja
ja
ja
ja
neen
neen
ja
neen
neen
ja
neen
neen
neen
ja
ja
neen
ja
ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen

ja
ja
ja
neen
neen
neen
ja
ja
ja
ja
ja
neen
ja
neen
neen
ja
neen
ja
neen
?
ja
neen
ja
ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen
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neen
neen
neen
ja
ja
ja
neen
neen
ja
ja
neen
neen
ja
ja
ja
neen
neen
neen
neen
ja
neen
neen
neen
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
neen
neen
ja
neen
ja
neen
neen
ja
ja
neen
neen
ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen/ in lit.
neen
neen
neen
neen
ja
neen
neen
neen
neen
neen
n

herbarium GENT/
herbarium BR

neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
1981
neen
neen
1981
1857
neen
neen
neen
1939
1859, 1985
neen
as S. fragilis russeliana
neen
1856
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen

inheems

spontane

verbreiding

vermoedelijk
ja
neen
?
neen
vermoedelijk
neen
?
neen
?
neen
neen
ja
ja
ja
ja
neen
ja
neen
ja
vermoedelijk
?
?
?
neen
ja
neen
?
neen
?
ja
ja
vermoedelijk vermoedelijk
vermoedelijk
ja
neen
?
neen
?
?
ja
neen
neen
ja
ja
vermoedelijk
ja
?
?
?
?
?
?
?
?
neen
?
?
?

geplant als
boom

ja
ja
?
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
?
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
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II.4 Vloeiweiden, meersen, broeken en moerassige weiden langs het zoetwatergetijdengebied van
Schelde en Durme
II.4.1 Inleiding
De literatuur met betrekking tot de landschappelijke waarde, botanische en faunistische
samenstelling van vloeiweiden is uiterste schaars. Nochtans werd het bevloeien zowel langs de
Schelde als langs de Durme zeer algemeen toegepast. Langs de Schelde en Durme werden de
vloeiweiden “schorren” (buitendijks te Weert) , “t broek” (Elversele, Tielrode), “meersen” en
“broekmeersen” (Hamme, Tielrode) genoemd. LINDEMANS (1952) spreekt van vloedmeersen. Voor
het bevloeien zelf gebruikte men de termen “vloeien” (Elversele), “onder water steken” (Elversele,
Tielrode) en “laten drijven” (Hamme).
Het begrip vloed-, vloeimeers of vloeiweide kan gedefinieerd worden als "periodiek door
rivier- of afvloeiwater overstroomde graslandgebieden in de directe nabijheid van rivieren, waar
overstroming geconcentreerd is in de winter, waarbij de afwatering al dan niet actief beheerst wordt
via een sluis en die meestal twee maal per jaar gemaaid werden, eventueel gevolgd door
nabeweiding". Deze definitie is iets ruimer dan degene gegeven door VAN DEN BALCK ET AL. (1996),
waardoor de van de Damslootvallei beschreven "vloeiweiden" (THUET 1942) binnen de definitie
vallen. Deze vloeiweiden stonden de volledige winter onder water, wat erop wijst dat geen
afwateringregulering via sluizen optrad en waarbij het overstromingswater afkomstig was van hoger
gelegen zandgronden.
De buitendijkse vloeiweiden waren dikwijls in eigendom van stad of gemeente, ofwel in
handen van grootgrondbezitters, ofwel in het bezit van het polderbestuur. Zo was Rupelmonde
eigenaar van enkele stukken schor die alle zes jaar verpacht werden (MARTENS 1994). Een
belangrijke voorwaarde was het onderhoud van de dijken. Omdat de zomerdijken steeds op dezelfde
plaats brak, voerde men het systeem van wisselschorren in. Het hooigras van de buitendijkse
vloeiweiden werd soms verkocht of verpacht: “… Alvooren salden voornoemden rentmeester
vercoopen de garssingen staende inde schooren deser poorte ende stede Rupelmonde compiterende
met den aenstaenden tegroeyen toemaatgras desen saisoene 1787, soo ende gelyck de selve
jegenwoordigh gesepareerd sijn met grebben ofte grachten in stukken…”(RAB, OA Rupelmonde, nr.
195: document van 1787). Uit dit document blijkt ook dat ook de buitendijkse vloeiweiden voorzien
waren van grachtjes of greppels.
Met het oog op een nauwkeurige geografische situering en het reconstrueren van de oude, in
onbruik geraakte beheersvorm van vloeiweide werd het voorkomen en verdwijnen van vloeiweiden
via historische cartografie bestudeerd en werd informatie verzameld via interviews van lokale
voormalige gebruikers van de schorren uit Elversele, Hamme, Tielrode en Weert. Daarbij werd de
nodige aandacht besteed aan de reconstructie van de floristische samenstelling van deze vloeiweiden
om het systeem op haar natuurhistorische belang te toetsen. Hiermee kan rekening gehouden worden
bij het uit te stippelen beheer van deze van oudsher intensief door de mens gebruikte schorgebieden.

II.4.2 Methoden
Voor de reconstructie van het beheer, de ligging en de floristische samenstelling van de
vloeiweiden werden een aantal personen geïnterviewd, die rechtstreeks of onrechtstreeks ervaring
hebben met het vloeiweidensysteem in het zoetwatergetijdengebied. Volgende personen werden
geïnterviewd:
Hendrik Illegems, Emiel Verberckmoes , Albert Teugels (cf. II.2.2.2)
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Leonard Segers, Kruisbeeldstaat 171, 9220 Hamme, werd geboren op 8 december 1932, was
landbouwer tot 1951. Hij is tevens dijkgraaf van de Polder Durme Zuid-Oost.
Roger Willaert, F. DE Pillecijnlaan 15, 9220 Hamme, werd geboren op 22 oktober 1943. Hij is
Ontvanger-Griffier van de Polder Durme Zuid-Oost.
De interviews werden volgens een vast stramien afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde
vragenlijst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke naam gebruikte u voor vloeiweiden?
Welke naam gebruikte u voor het bevloeien zelf?
Hoeveel maal per jaar kon een vloeiweide onder water staan?
Gebeurde dat meestal doelbewust, m.a.w. door de sluiswachter of boer? Of kwam het perceel
gewoon onder water door overstroming?
Hoe lang bleef het water op de vloeiweide?
Werden alleen hooilanden of ook graasweiden bevloeid?
Was er nabegrazing in het hooiland?
Door welke dieren?
Was de bemesting door bevloeiing equivalent aan andere bemesting of beter?
Werd er ook nog bemest voor of na bevloeiing en met wat? Stalmest? Kunstmest?
Is er een kaart van vloeiweiden in de buurt?
Kunt u de vloeiweide tonen die het langst bevloeid werd?
Werden er percelen van meerdere boeren tegelijk bevloeid?
Werden er andere teelten dan gras bevloeid?
Hoe hoog stond het water in de vloeiweide?
Gebeurde het dat een vloeiweide afgeschreven werd omdat door de slibafzetting de wei niet meer
onder water kon komen?
Werd dat slib er soms weer afgegraven?
Is de bevloeiing gestopt door de vervuiling van het water?
Hebt u nog vloeiweiden gekend langs andere rivieren of beken?
Hoe lang na bevloeien werd er gehooid?
Gebeurde het hooien machinaal of met de hand?
Met welk materiaal? Zeis? Pik en pikhaak?
Hoeveel keer werd er gehooid?
Welke planten stonden er in de vloeiweiden?
Bestonden vloeiweiden vooral uit gras of waren ze bloemrijk?
Op welk moment van het jaar stonden er meest bloemen?
Werd er gewied in de vloeiweiden? Wanneer? Welke planten? Met welk materiaal?
Wat was de opbrengst van een vloeiweide?
Hoe zag een afwateringssluis eruit?
Bestaan er nog?
Kunt u ze tonen, hetzij op tekening, of foto of nog in het echt?
Wie bouwde ze?
Waren ze in hout? In metaal?
Wat was er nog van voorzieningen behalve de sluizen? Grachtjes? Dijkjes?
Wie onderhield dat? Wanneer? Hoe?
Werd het bevloeien gecombineerd met vissen? Wie betaalde de sluiswachter?
Wie betaalde het sluisonderhoud?
Kent u nog sluiswachters, boeren die de vloeiweiden nog meegemaakt hebben?
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Plantennamen werden zo mogelijk met de betrokkene in het veld gecontroleerd of in een boek
aangewezen. De verkregen informatie werd zo mogelijk getoetst aan de literatuur.
In het herbarium van GENT werd van een aantal soorten hun voorkomen langsheen de Schelde
nagegaan. De lijst met de onderzochte soorten is weergegeven in bijlage 7. Deze soorten werden
geselecteerd op basis van hun ecologie en mogelijk voorkomen in vloeiweiden of in moerassige
omstandigheden langsheen de Schelde. Van de onderzochte soorten hebben we alle exemplaren
weergegeven in de buurt van de Schelde. Sommige exemplaren zijn niet afkomstig uit vloeiweiden
maar b.v. van dijken. Heel wat exemplaren hebben slechts een vage locatieaanduiding zoals “aux
environs de Gand”. Ook dergelijke exemplaren werden in de tabel II.2 opgenomen. Daarnaast werd
ook zoveel mogelijk relevante literatuur opgezocht.

II.4.3. Resultaten

II.4.3.1 Ligging van de vloeiweiden, gebaseerd op kaartmateriaal
II.4.3.1.1. Kaart “Gronden langs de Durme te Lokeren, Lemaieur, correspondentie van de Raad van
Vlaanderen, 1772 “ (RAG, kaarten en plans 1311)
Deze kaart geeft een beschrijving van vloeimeersen ten Zuiden van de Durme, We citeren de
legende van de kaart daar zij nuttige gegevens oplevert wat de sluizen en het dijkonderhoud betreft:
“Renvoy:
De letter A beteeckent eenen block van lande van omtrent de ses a acht bunderen, scheidende met
Lockerbeke tot aen den molen en de met een Cleijne straeten loopende naer de meerschen de welcke
van soodanige leege scituaetie sijn, dat ingevalle van de minste doorbraecke van de dijcken van de
Durme, de selste heel souden inonderen, vermits die in Sprinckvloeden meest alle jaren ten
meerderen deele ondergaen, de selste landen en contribueren niet in het onderhout van eenige
dijcken van de Durme.
B Sijn differente meerschen genaemt ‘t Comynckx en nonne Broeken, gelegen lancxt de Durme
consisterende tsaemen in omtrent de Sesthien Bunderen waer van omtrent de Vier Bunderen
Liggende opde oostsijde naest de visgraete, recks de prochie van Waesmunster, ende Begrepen in
deselste pointynge, welcke meerschen ‘s winters onder waeter syn met het doorsteken van de
dycken dewelke dycken jaarlycx worden onderhouden door de proprietarisen van de selste
meerschen.
D en E Sijn een Streke meerschen gelegen lanxt de Durme bestreckende tot aen Lockeren Dorp
consisterende wel in de grootte van omtrent de 20 Bunderen, dewelke met het doorsteken van de
dijcken gedurende den winter saisoene onder waeter sijn, die insgelijcx de dijken van de Durme
onderhouden, sondere dater eenige achterlanden deur iet in contribueren.
Voorders alle de Landen gelegen opde noorzijde vande LockerBeke, Soo Verre Zele aen Lockeren
paelt, Sueren binne waeteren in de selve beke, alwaer geene sluysen ofte Schoven te bevinden Sijn,
dan alleenelijck eene Gemetste Buijse voortijts sluyze, gelegen op weynele vande Selste beke aen de
mont van de Kele bij de Visgraete, alle welcke Landen geensints subject en sijn aen inondaetien
vermits die van hooge scituaetie sijn.
Doende te noteren daser op de noortsijde van de Durme van aen het gescheel van Waesmunster lanxt
de Selste Durme tot aen het dorp van Lockeren sijn liggende wel omtrent de 50 à 60 bunderen
meerschen die jaarlycx geduerende de wintersaisoene bevloijen met het doorsteken van de dijcken,
welcke meerschen insgelijcx onderhouden elck hunne dijcke lancxt de voorzijde Durme, … dater
noch omtrint de 10 à 12 bunderen saeylanden daer aen gelegen de welcke inonderen, sommige ten
deele, en eenigste geheel de partijen, door de doorbraeken ofte sprinckvloeds.
Aldus dese Schitse gemaeckt, naer gederen verbetert ende informaetien van differente onderlyngen
en inwoonderen der prochie van Lockeren, mitsgaeder gebruyken woonende omtrent de noortsijde
riviere de Durme.
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Bij d’onderschreven geswore landmeter desen 10 november 1772. P.J. Lemaieur.”

II.4.3.1.2. De Ferraris-kaarten (1772-1779)
Op de DE FERRARIS-kaarten (1772-1779) staat niet echt de term vloeiweide, wel staan heel wat
van de buitendijkse gebieden als moerassige weiden gekarteerd, die al dan niet bedijkt waren. We
kunnen enkel vermoeden dat heel wat van deze gebieden bevloeid werden. De bedijkte en onbedijkte
moerassige weiden worden gegeven door HOFFMANN (1993).
Volgende gebieden staan bij DE FERRARIS gekarteerd als moerassige weiden zonder
bedijkingspatroon. Vaak staan hier korte bomenrijen en al dan niet natuurlijke afwateringsgeulen op
ingetekend:
• Bergenmeersen (Wichelen, momenteel gecontroleerd overstromingsgebied)
• Paardenmeersen (Berlare, momenteel gecontroleerd overstromingsgebied)
• Meersen tussen Wichelen en Schoonaarde (momenteel onbevloeide akkers en bewoning), stort bij
Appels (ten tijde van DE FERRARIS liep de Schelde nog ten oosten van dit gebied!; momenteel
stortplaats)
• Buitenbocht t.h.v. Appelsveer (momenteel binnendijks landbouwgebied)
• Schor voor het Rebbroek (Appels)
• Smalle schorren tussen Appels en St.-Onolfsdijk (momenteel grotendeels steenbestorte oevers
zonder schorontwikkeling)
• Schor van Zele (Zele)
• Het Groot Schoor van Grembergen (in het noorden bedijkt)
• Smalle schorren tussen Keur en Vlassenbroek
• Schorren van Vlassenbroek ten oosten van Uiterdijk tot aan Baasrode (inclusief de tegenwoordige,
grote maïsakker)
• De Cramp (Kastel)
• De Zogge
• De schorren tussen Rupelmonde en Kruibeke, waarbij de benedenloop van de Barbierbeek
vermoedelijk ook aan getij onderhevig was
• De Hobokense polder (niet zeker, momenteel opgehoogd, niet overstroomd bos- en struweelgebied)
Volgende gebieden staan gekarteerd als moerassige weiden met beplante zomerdijk(en):
• Konkelschoor (Berlare, met brede zomerdijk en buitendijkse bewoning)
• Pottelbergschor
• Een kleine schor bij Klein Zand
• Het Groot Schoor van Grembergen (in het zuiden onbedijkt)
• Schorren van Vlassenbroek ten westen van Uiterdijk
• Schorren tussen Oude Briel en St.-Amands
• Het Groot Schoor van Hamme (inclusief de tegenwoordige maïsakker)
• St.-Amandsschoor
• Schor van Branst
• Het Naillebroek (Driegoten)
• Het Tielrodebroek (momenteel voor een klein deel schor, maar grotendeels gecontroleerd
overstromingsgebied)
• Schor voor het Schauselbroek (Temse; momenteel grotendeels overdekt stort)
• Schorren ten oosten van de huidige brug van Temse (Bornem: momenteel overdekt stort)
Naast deze buitendijkse vloeiweiden lagen er ook binnendijks langs het zoetwaterschorgedeelte
van de Schelde evenals langs de Durme een groot aantal meersencomplexen, als “moerassige weiden”
aangeduid, waarvan we vermoeden dat er een groot aantal bevloeid werden.
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II.4.3.1.3. De oorspronkelijke kadastrale kaarten (ca 1830)
In de leggers horende bij de oorspronkelijke kadastrale kaarten, zijn grote gedeelten van bijna
alle buitendijkse gebieden langs zoetwatergetijdengebied opgenomen als ‘hooiland’, ‘schor’ of
‘aanwas’. Deze buitendijkse hooilanden zijn steeds omgeven door een zomerdijk ter bescherming
tegen zomerse overstromingen. In Appels, Grembergen en Baasrode zijn de buitendijkse percelen
opgenomen als weilanden en enkele percelen in Grembergen zijn opgenomen als “stobberij”. Veel
van deze weilanden en ook de stobberij werden later in hooiland omgezet. In het brakke gedeelte van
de Zeeschelde zijn alle buitendijkse gebieden als “weilanden”, “rietvelden”, “schorren”, “land” of
“aanwas” gekarteerd. Daarnaast zijn er ook nog grote complexen die niet buitendijks liggen, maar
toch grenzen aan Durme of Schelde en als meersen of hooilanden gekarteerd staan op de
oorspronkelijke kadastrale kaarten. Vermoedelijk werden ook al deze meersen bevloeid. Sommige
namen staan op de oorspronkelijke kadastrale kaarten, maar werden niet overgenomen op de POPPkaarten (1850) en zijn helemaal verdwenen op recentere topografische kaarten (o.a. 1987). Het gaat
onder meer om volgende gebieden:
• Elversele: het Groot broek, het Kleyn broek, Schooren en Polderken waren hooilanden
• Waasmunster: alle percelen die grenzen aan de Durme waren hooilanden
• Wetteren: Aeldriesch, Voorhelst, Achterhelst, de Wallewaers en de Sprinkels waren weilanden.
• Wichelen: het Meulen Broek, Weymeersch, Herrewege Meersch, Elst en Vette Bochten, De
Weerd, Bergen Meerschen, Peerden Weide, Den Brul en Slal Roose zijn als meers opgenomen.
• Schellebelle: Biese Weede, De Streken, Groten Ketselaer, Kleynen Ketselaer, Den Weijmeersch,
Den Oevel, Boey Meersch zijn als weide opgenomen
• Zele: het Scheldebroek (huidig gecontroleerd overstromingsgebied) was weiland dat later
omgezet werd in hooiland.

II.4.3.1.4 Kaarten van VANDERMAELEN (1850)
De bedijkte en onbedijkte weiden van de buitendijkse gebieden langs de Schelde worden
weergegeven door HOFFMANN (1993).
Volgende gebieden staan gewoon als “weide” aangeduid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brede Schoren
Schor voor het Rebbroek
Stort bij Appels
Schor van Zele
Schor voor St.-Onolfsdijk
Schor bij Kleine Dijk (Zele)
Pottelbergschor, grotendeels
Groot Schoor van Grembergen, grootste, zuidelijk deel
Cramp
Schorren van Vlassenbroek ten oosten van Uitendijk (excl. huidige grote akker)
Kijkverdriet (langs kant van kil; grote onbedijkte weide ten oosten van kil; nu onder bewoning)
Schor bij de Notelaar, westelijk deel
Rechteroever Rupelmonding tot aan monding Benedenvliet
Verschillende kleine schorren voor de huidige Hobokense polder.

Volgende weiden zijn bedijkt op de kaarten van VANDERMAELEN (1850) (zomer- of winterdijk is
onduidelijk):
• Scheldebroek
• Schorren van Vlassenbroek
• Ten westen van Uitendijk (incl. huidige grote akker)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schor voor Beerbroek
Groot Schoor van Hamme (het zuidelijk deel wordt Het Galige Schoor, het noordelijk deel de
Groote Schooren genoemd; tegenover de kerk van Baasrode komt een begroeide plaat voor)
Schorren tussen Oude Briel en St.-Amands
St.-Amandsschoor
Schor van Mariekerke (was nog beduidend kleiner dan nu met langwerpige, begroeide plaat, die
heden ten dage aansluit bij de schor, waardoor dit veel groter is geworden)
De Plaat, noordelijk deel (Naillebroek is ingepolderd);
Schor van Branst
Het Stort bij Weert (nog veel kleiner dan huidige schor)
Schor aan de Durmemonding en het aangrenzende Tielrodebroek
Schor van Bornem (nog zeer smal)
Schor voor het Schauselbroek
Kijkverdriet (kant van de Schelde)
Schor bij de Notelaar, oostelijk deel
Schorren tussen Rupelmonde en Kruibeke.

II.4.3.1.5. “Hydrologische kaarten van de Zeeschelde van 1871-1879” (Stadsarchief Antwerpen)
Grote delen van de buitendijkse gebieden staan onder landbouwgebruik en vermoedelijk gaat
het steeds om hooilanden die omgeven zijn door zomerdijkjes.

II.4.3.1.6 ‘Topografische kaarten’ (Dépot de la Guerre, circa 1870 1900 1930 )
Op de Topografische kaarten zijn de hooi-/weilanden weergegeven, waarvan hoogst
waarschijnlijk alle grenzende aan Schelde en Durme in de winter met kleine of grote frequentie onder
water kwamen. Sommige werden bevloeid en anderen kwamen gedurende de winter onder water ten
gevolge van waterafvloei van het ‘achterland’ dat niet tijdig kon afgevoerd worden naar de Schelde.
Het is niet steeds duidelijk welke hooilanden bevloeid werden en welke gewoon in de winter onder
water stonden door water afkomstig van het achterland. Vloeiweiden die voorzien waren van
“aqueduc-dalot” (aqueduc staat voor buis, kanaaltje voor afvoer, dalot staat voor spuigat, spuipijp,
duikertje) kunnen we wel deels afleiden uit de topografische kaarten. Dergelijke
spuigatenafvoerpijpen kunnen dienen om sloten te reinigen en om te bevloeien. Op topografische
kaarten van latere datum zijn “aqueduc-dalots” veelal vervangen door sluisjes. Of deze dan effectief
vervangen werden door een ander type sluisjes of dat men deze aqueduc-dalots als een vorm van
sluizen beschouwt is momenteel niet duidelijk. Op de kaartbladen van circa 1930 zijn heel veel
buitendijkse gebieden als ‘terrains fangeux’ gekarteerd. Letterlijke vertaling levert modderachtig,
slijkachtig, slibachtig terrein op. Wellicht gaat het in hoofdzaak om drassige hooilanden, veelal
bevloeid.
We geven de toestand weer op de eerste editie van de topografische kaarten van de Dépôt de la
Guerre. Deze kaartbladen dateren van omstreeks 1870, het terreinwerk dateert grotendeels van 1863.
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Tabel II.3 - Gebruiksvorm op de eerste editie van de topografische kaarten van de Dépôt de la Guerre. Deze
kaartbladen dateren van omstreeks 1870, het terreinwerk dateert grotendeels van 1863. 1= onbedijkt hooiland,
2= bedijkt hooiland met spuigatenafvoerpijpen, 3= bedijkt hooiland zonder spuigatenafvoerpijpen
1 2 3
Heirnis ten oosten van Gent (wel al bedijkt voor 1893)
x
Grote delen in de Damslootvallei (bedijkt voor 1893)
x
Smalle zones tussen de Damslootvallei en Melle (bedijkt voor 1893)
x
Tussen Appelhoek en de Scheldebocht ten westen van Wetteren (bedijkt in 1893 x
met spuigatenafvoerpijpen)
Hooilanden ter hoogte van een oude Scheldebocht ten westen van Wetteren
x
Hooilanden aan de rechteroever bij Wetteren
x
Paardeweide en een deel van de Bergenmeersen (bedijkt voor 1893)
x
Alluviale gebied tussen de Paardeweide en de baan van Berlare naar Schoonaarde
x
Konkelschoor
x
Brede schoren
x
Hooiland in oude Scheldebocht ter hoogte van Appels
x
Appelsschor
x
Kalkense meersen
x
Weymeersen
x
Scheldebroek (GOG)
x
Schorgebiedje linkeroever tussen Scheldebroek en Schor van Zele
x
Deel van het Schor van het Zele
x x
Smalle zones tegenover Sint-Onolfspolder
x
Sint-Onolfspolder
x
Klein hooilandje ter hoogte van Klein Zand
x
Deel van het Groot schoor van Grembergen
x
x
Broek van Grembergen
x
Polder van Vlassenbroek
x
Schorren voor Vlassenbroekse polder
x
De Cramp
x
Kleine Schorgebiedjes tussen Cramp en Groot Schoor van Hamme
x
Groot Schoor van Hamme
x
Noordelijk deel van Schor van Mariekerke
x
Eilandje voor het Schor van Mariekerke
x
Sint-Amandsschoor
x
Klein schorgebiedje tussen Sint-Amandsschoor en de Plaat
x
De Plaat
Schorren van Branst
Lippensbroek
Naillebroek
Alluviale gebied tussen langs de Durme tussen Lokeren en Waasmunster (wel
spuigaten -afvoerpijpen en/of sluisjes aanwezig voor 1893)
Het huidige Vlaams natuurreservaat Schorren van de Durme
Schor aan de Durmemonding
Tielrodebroek
Voormalige boelwerf
Bedijkt hooiland ten westen van de Buitenlandpolder
Schor voor het Schauselbroek
Molenbroek (deel van huidig schor voor de Notelaar)
Buitendijkse gebieden van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

II.4.3.1.7. Ongedateerde kaart van een deel van Waesmunster ten Zuiden van de Durme en van de
heerlijkheid Sint-Anna. (RAG, kaarten en plans 1315).
Deze kaart is een schets van een gedeelte van Waasmunster en Hamme waar volgende
aanduidingen op vermeld staan: “Meerschen die geheel winteren Drijven ofte door het steken van de
grachten Bevloyd worden”, “Landen van Waesmunster waar een deel ‘s winters overwaetert”,
“Schor”, “Meerschen Hamme”, “Lande Hamme dat Inondeert”, “Meerschen van Hamme, genaamd ‘t
Cleyn broek” en “Landen Hamme die in Sprinckvloet overwaetert”.

II.4.3.2 Ligging en ontstaan van vloeiweiden op basis van interviews en literatuur
LINDEMANS (1952) spreekt al van vloeiweiden van in de Middeleeuwen. PIETERS (1978)
bespreekt de Lokerse Durmevloedmeersen, die een strook van ongeveer 500 meter langs beide oevers
van de Durme innamen. Ook verder stroomopwaarts van Lokeren, in Daknam, Eksaarde en Moerbeke
werd er bevloeid. DE POTTER EN BROEKAERT (1877) schrijven ook dat in Daknam het weiland dat
zich langs de Durme uitstrekt, gevet wordt door ‘t slijk, met de overstroming der rivier aangevoerd.
Het gras is er ‘overvloedig en van goede hoedanigheid’. De weiden op andere plaatsen in Daknam
geven een schraal product. De “hooge meersen” van Exaarde en van Moerbeke konden “onder water
gezet en vruchtbaar gemaakt worden door het sas van Daknam”. Deze meersen waren onder hevig
aan getij tot 1953 toen de Durme afgedamd werd stroomafwaarts het stadscentrum te Lokeren. Ook
de grond van Elversele is over ‘t algemeen vruchtbaar en levert vooral uitmuntende weiden op. DE
POTTER & BROEKAERT (1889) spreken ook over aanzienlijke meersen ten zuidwesten van Overmere,
die jaarlijks ‘door de Schelde ondervloeien en daardoor eene hoedanigheid van gras opbrengen’.
Hiermee worden de Kalkense meersen bedoeld. Aan de oostzijde van deze meersen is langs de
steenweg naar Uitbergen in 1856 een dijk opgeworpen ter bescherming van de daarover liggende lage
landen tegen overstromingen.
Illegems (mond. med.) spreekt van buitendijkse vloeiweiden van Temsebrug tot in
Dendermonde. In Waasmunster en Elversele werd er in deze eeuw onder andere bevloeid in
“Eilanden”, “Het klein broek” en “Pachtgoedschoor”, in “ Elverselebroeken”, in het “Groot broek”,
in “Sombekebroek” en in de “Oostbroeken”. In Hamme situeerden de vloeiweiden zich in deze eeuw
nog in het “Meulenbroek”, “Ysewijmschoor”, “De Piespotten”, “Grote en kleine Hagebossen”,
“Dwaasheide”, “Enegaert”, “Weymenbroek”, “Groot Colputbroek” en “Klein Colputbroek”. “De
Piespotten”, “Grote en Kleine Hagebossen”en de “Dwaasheide” vormen momenteel samen het
Vlaams natuurreservaat “Schorren van de Durme”. Ook de andere buitendijkse gebieden in Hamme
waren ooit vloeimeersen. Verberckmoes (mond. med.) maakt melding dat Sombekebroeken,
Elverselebroeken, het Groot broek en Oostbroeken in de winter momenteel nog één à twee keer
bevloeid worden. In Tielrode wordt het “Tielrodebroek” nog tot op heden bevloeid. In de polder van
Vlassenbroek werd nog tot ongeveer 1950 bevloeid.
BERVOETS & VERGAUWEN (1988) EN VAN DEN BALCK ET AL. (1997) geven geen volledige lijst
van vloeiweiden, maar citeren wel Paardenweide, Scheldebroek en het Groot schoor van Hamme als
voormalige vloeiweiden langs de Schelde. Verder werd er ook bevloeid in de Wijmeers bij Uitbergen
en in de Kalkense meersen. Er zijn geen gegevens bekend tot wanneer deze gebieden bevloeid
werden. Langs de Durme werden Donkerput (V) bevloeid tot 1970, Hof ten Rijen (IV, 75 ha) tot circa
1970, Polderbroek tot jaren 1970, Wareslage (I) tot 1991, Weymeerbroek (oude Durme) tot begin
jaren zestig. Het Groot Broek werd ook bevloeid, maar er zijn geen gegevens bekend tot hoelang.
BERVOETS & VERGAUWEN (1988) baseren zich ook op mondelinge getuigenissen van onder andere
leden van polderbesturen. THUYSBAERT (1913) spreekt van vloeimeersen langs de Schelde in o.a.
Temse en Rupelmonde. SMET et al (1992) spreken van de vloeimeers ‘het Meulenbroek’ ten westen
van het Schauselbroek te Temse.
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Daar ‘vloeiweiden’ op overzichtskaarten nooit apart werden gekarteerd is het zeer moeilijk om
een volledig overzicht te krijgen van alle gebieden die ooit bevloeid werden. Hoogst waarschijnlijk
waren op een bepaald ogenblik alle buitendijkse gebieden langs de Schelde en Durme in het
zoetwatergetijdengebied vorige eeuw en in het begin van deze eeuw vloeiweide. Ook LINDEMANS
(1952) maakt melding dat ‘de aangespoelde gronden’ dienst deden als gemene hooimeersen en
gemene weiden (op het ‘nagras’). Ze behoorden aan de landheer die ze in vele dorpen schonk aan de
gemeente tegen betaling van een jaarlijkse 'cijns'. Ook binnendijks of gebieden die tegenwoordig
binnendijks liggen zullen heel wat meersen bevloeid geweest zijn. GOVAERT (1935) had cijfers van
20 gemeenten langsheen Schelde en Durme verzameld, waaruit bleek dat 44 % van het
graslandoppervlak vloeiweiden waren.
Vermoedelijk zijn een aantal vloeiweiden ontstaan in de 19de eeuw door drooglegging van
moerassen. Een verkoopakte uit 1862 beschrijft een perceel van de Cramp als vloeimeers (DE
VRIENDT 1989). Gegevens van de 9e tot 18e eeuw beschrijven de streek van de Durme als “een
woestijn van moerasschen”. Sinds de 19e eeuw werd het stilaan in gebruik genomen, voornamelijk
als hooiland en weiland (KUIJKEN-QUINTELIER 1972).
Tabel II.4 geeft de gebieden weer waar op basis van kaarten, literatuur en interviews het
vloeiweidensysteem ooit gebruikt werd. Er is hierbij een concentratie te veronderstellen in de 19e
eeuw tot halfweg de 20e eeuw.

Tabel II.4 - Gebieden die op basis van oude kaarten, literatuur en interviews met lokale personen vrijwel zeker
ooit als vloeiweide in gebruik zijn geweest (met nadruk op de 19e eeuw tot halfweg de 20e eeuw.

alle momenteel buitendijks gelegen
zoetwaterschorren
Kalkense meersen
Weymeers
Broek van Grembergen

Polder van Vlassenbroek
Lippensbroek
Naillebroek
Tielrodebroek
alluviale gebieden tussen Lokeren en
Waasmunster (langs de Durme)

II.4.3.3 Beheer van de vloeiweiden
II.4.3.3.1 Bevloeiing
Van ten vroegste 1 november, maar meestal vanaf 15 november tot 1 maart (en ten laatste 15
maart) werd er bevloeid langsheen de Schelde en Durme. Verberckmoes meldt dat er in Elversele ook
bevloeid werd voor de tweede maaibeurt begin juli. Ook LINDEMANS (1952) vermeldt dat de bodem
‘s zomers na het hooien, gedurende enkele nachten bevloeid kan worden, wat het ‘doorschieten’ van
de tweede snede bevordert. In Tielrodebroek wordt momenteel nog bij quasi elk springtij bevloeid
vanaf 1 december tot 1 maart. Als het niet vriest wordt het water terug afgelaten bij laagtij. Bij
vriesweer daarentegen wordt het water in het broek opgehouden (“omdat het gras er fris vanonder
komt”). Afhankelijk van de plaats en de tijd gebeurde dit bevloeien via sluizen die men gedeeltelijk
openzette (Hamme) of gewoon door een gat van een tweetal meter breed in de 1 à 1m20 boven het
maaiveld opgeworpen zomerdijk te maken (Weert). In het Weimeerbroek in Hamme was er sprake
van “piet-balken” voor de bevloeiing. De plaats waar deze balken werden aangebracht of
weggenomen, werd aangeduid met “piet” of “pit” (DE VRIENDT 1991). In Sombeke spreekt men van
‘vloeihuisjes’ (DE BELEYR & RUELENS 1987). Deze ‘vloeihuisjes’ waren een soort van houten
sluizen. Over hoe ze er exact uitzagen, hebben we echter geen gegevens. In Weert gebruikte men
geen sluizen om het water “op het schor te trekken”, maar wel om het water eraf te laten. Deze sluis
bestond uit een buis van 1 meter doorsnede die langs de Schelde voorzien was van een gesmede klep
die opende naar de Schelde wanneer de druk van het water in de buis voldoende hoog was. Deze buis
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zat door de 4 à 5 meter brede zomerdijk. De oudste sluizen in Hamme die dienden om het water op
het schor te laten, waren in hout en met houten deuren en houten “schof “, later werden ze vervangen
door beton en metaal en kleppen in plaats van deuren. Uit de legende van de kaart van 1772 (RAG,
kaarten en plans 1311) kunnen we ook afleiden dat er op sommige plaatsen langs de Durme “sluijsen
ofte schoven” waren en op andere plaatsen “alleenelijck eene Gemetste Buijse”. In het Tielrodebroek
werd achter de sluis een sluisput gegraven (of gemaakt uit een voormalig wiel?) om afkalving van de
sloten te voorkomen. Daarna komt het water in de “bandsloot” om verder via de “gewone sloten” alle
meersen te bevloeien. In Tielrodebroek zijn nog twee sluisputten aanwezig, terwijl nog slechts één
voorzien is van een sluis. De sluis bij de andere sluisput is nog zichtbaar op luchtfoto’s van 1937.
Afhankelijk van het getij kwam het water 10- 30 cm tot 50-60 cm en uitzonderlijk tot bijna 1 meter
hoog. In Tielrode staan de meersen meest rivierwaarts gelegen een 20tal centimeter onder water,
terwijl de percelen het meest landinwaarts tot 1 meter onder water kunnen komen.
Zowel in de buitendijkse als in de binnendijkse gebieden waren greppels en grachten gegraven.
In het Tielrodebroek lagen er vroeger een zestal sloten per hectare. In de schorren van Weert lag er
elke 40 à 50 are een grachtje; deze vloeiden samen in een grotere gracht tegen aan de winterdijk en
liep dan via een buis door de zomerdijk naar de Schelde. Deze hoofdgeul tegen aan de winterdijk was
algemeen voor de buitendijkse vloeiweiden en is ook te zien op de kaarten van de Dépôt de la Guerre.
Deze hoofdgeul kan mogelijk ontstaan zijn door dijkwerken, of speciaal gegraven zijn voor de
afwatering, of kan ook de natuurlijke situatie weergeven, waarbij het schor hoger gelegen is tegen de
zomerdijk en het laagst gelegen is tegen de winterdijk, waardoor een natuurlijke geul ontstond.
Het openen van de sluizen gebeurde door de sluiswachter en op advies van het polderbestuur.
De sluiswachter was tevens boer of arbeider.
Men bevloeide de hooilanden als een vorm van bemesting. Het vette slib dat afgezet wordt,
werd spier genoemd (LINDEMANS 1952). Illegems meldt dat er nooit bijgemest werd in de
buitendijkse gebieden van Weert, hoewel Segers vermeldt dat men wel dikwijls stikstofbemesting
toepaste indien men een derde maaibeurt wenste of indien men nog wat gras wou voor nabegrazing.
Er werd nooit bekalkt, fosforbemesting toegepast of stalmest op de vloeiweiden gebracht. In
Elversele waar er momenteel nog een korte periode bevloeid wordt, wordt er zowel varkensmest,
stikstof als ammoniak toegevoegd. Tielrodebroek wordt bemest met stikstof en stalmest.
Door de winterse slibafzettingen hoogden de vloeiweiden wel op, maar het gebeurde volgens
de zegspersonen nooit dat men het slib er terug moest afgraven. Wel was er meest slibafzetting rond
de sluizen en men moest wel zorgen dat daar geen te hoge ophogingen optraden en dat het water in de
buurt van de sluizen goed kon vloeien. In Tielrodebroek zou omwille van de sedimentatie het broek
hoger liggen langs de rivierzijde dan landinwaarts. Dit laatste gegeven is enkel een mondeling
gegeven uit één van de interviews dat niet werd bevestigd.
De ‘voedselrijke vloeiweiden’ langs de Schelde zijn niet vergelijkbaar met deze in het
Kempisch district. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat in beide gevallen de bevloeiing diende als
vorm van bemesting, teneinde een hogere opbrengst te verkrijgen. De vloeiweiden aan het Kempens
kanaal en de Zuid-Willemsvaart bestaan uit voedselarme en zure zandbodems die met voedselrijk
kanaalwater bevloeid werden via een bevloeiingssysteem met “boven- en onderzoeven” (o.a. NOBEN
1979, MERTENS & SIMONS 1982, BERTEN 1989, HERMANS 1990, BOEYE et al. 1990). Andere gekende
bevloeide hooilanden in ons land zijn onder andere in de vallei van de Holzwarche, het
Wolfsdonkbroek in de Netevallei (reeds in 1529). Ook in de vallei van de Zwarte beek werd het
bevloeien bijzonder vaak toegepast. Bij het bevloeien lette men erop dat het water via de aangelegde
greppels niet te vlug naar het laagste uiteinde zou vloeien. Daarom werden op alle nodige plaatsen
graspollen in de greppels geplaatst. In de Kempen spreekt men van “weteren” voor het bevloeien van
de hooilanden. Een bevloeid perceel heet dan een “weterbroek”(BURNY 1988). Tussen de Zenne en
de Leuvense vaart, ten noordwesten van Leuven liggen ook nog een aantal voormalige vloeiweiden,
zoals de Battelaer (WILLOCKX 1997). Deze beheersvorm van alluviale gebieden staat in schril
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contrast met de tegenwoordige waterbeheersing, waarbij men streeft naar een zo snel mogelijke
afvoer van het water en lage grondwatertafel.

II.4.3.3.2 Hooien en begrazen
De vloeimeersen of vloeibeemden waren bijna steeds hooiweiden. De eerste maaibeurt was in
juni-juli en men sprak gewoon van “hooi”, “tijdgras” (Elversele) of ook wel “herd gras” (Weert) en
“herd hooi” (Tielrode). Een tweede maaibeurt in september leverde de “toemaat”. Uitzonderlijk was
er in oktober of november nog een “nasnede” (Hamme). In Hamme kwam het frequent voor dat er na
de ‘toemaat’ nog nabegraasd werd door koeien. Men sprak van de “nabeet”. Blijkbaar gebeurde het
ook soms dat de toemaat zelf begraasd werd (LINDEMANS 1952). In Tielrode deed het broek tot 20
jaar geleden 14 dagen na de “toemaat” dienst als gemene weide voor koeien. Momenteel wordt er
vier keer gemaaid voor kuilvoeder. In Elversele kwam in de winter ook een schaapskudde met herder
naar het broek. Dit doet zich nu nog voor in Tielrode.
De vloedmeersen gelegen aan de “Neder-Schelde” en de Durme waren de beste meersen
(LINDEMANS 1952). Ook VAN DEN BOGAERDE (1825) schreef : “de vloedmeersen zijn voorzeker de
schoonste en de rijkste eigendommen die men in Vlaanderen aantreft”. In Elversele was er in deze
eeuw een hooiopbrengst van 13 kg per roe (3m 65 op 3m 65) bij een eerste snede of circa 3,6 ton/ha.
Over een hooiopbrengst bij een tweede snede hebben we echter geen gegevens. Ter vergelijking zou
een productiegrasland met de cultuurvariëteit “vigor” van Lolium perenne drooggewichten van 8,182
tot 10,763 ton drooggewicht per hectare per jaar opleveren (O’ SULLIVAN et al. 1987). Ter
vergelijking met de tegenwoordig zeer veel gebruikt inkuilhooilanden bedraagt de potentiële
opbrengst van de eerste snede van een intensief uitgebaat maailand in de IJzervallei op zware klei,
ingezaaid met Lolium multiflorum bedraagt volgens NEVENS & REHEUL (1998, fig. 7.6) 7 ton DS/ha,
de tweede, derde en vierde snede leveren potentieel nog eens 5.6, 5.5 en 3.1 ton DS/ha.
Het hooien zelf gebeurde tot de jaren ’50 met de zeis en daarna machinaal.
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Fig. II.42 - Overzicht van bevloeiingssysteem in beheer in de vloeiweiden:

Binnendijks

Buitendijks

vb. Tielrodebroek

zoetwaterschorren

Bij ieder springtij van november tot maart

bij ieder hoogtij

1) Via doorsteken van zomerdijk

Schelde of Durme

2) Via 'spuigaten-afvoerpijpen (2 buizen met kleppen)
sluis (vroeger primiteve buis met klep)

sluisput

bandsloot of treksloot

kleine slootjes

percelen

Beheer:

Twee keer hooien:
1) juni
2) september
+ meestal nabegrazing met
runderen (gemene weide)

II.4.3.4 De teloorgang van de vloeiweiden
Waarschijnlijk waren in het begin van deze eeuw alle buitendijkse vloeiweiden nog in gebruik.
Het is opvallend dat MASSART (1907) voor het zoetwatergetijdengebied behalve van de natuurlijke
zonatie van biezen en rietvegetaties, uitsluitend melding maakt van vloeiweiden voorzien van
zomerdijken (MASSART 1908a: foto 115, 120; MASSART 1908b: foto 63). Alle geïnterviewden wijten de
teloorgang van de bevloeide hooilanden aan watervervuiling. Volgens Illegems zouden de buitendijkse
vloeiweiden bestaan hebben tot circa 1930- 1950, daarna zouden deze hooilanden gedurende korte tijd
vervangen zijn door akkers met vlas, ajuinen en aardappelen en daarna vooral wijmen. In het
‘Meulenbroek’ in Hamme werd er nog bevloeid tot 1968. In de ‘Piespotten, Grote en Kleine
Hagebossen en de Dwaasheide’ (eveneens in Hamme) werd er nog bevloeid tot 1970. Verberckmoes
beweert dat er ook nu nog wordt bevloeid in de Elverselebroeken, in het Groot broek, in het
Sombekebroek en in het Oostbroek (Waasmunster-Elversele). Nu gebeurt dit nog slechts gedurende
twee à drie weken tussen 15 november en 15 december en soms een tweetal dagen begin juli. Het zijn
niet enkel hooilanden, maar ook graasweiden die nu bevloeid worden. In Tielrodebroek wordt
momenteel nog bevloeid en werd het bevloeien nooit gestaakt, ondanks de bedenkelijke kwaliteit van
het bevloeiingswater. De traditionele hooilanden zijn echter vervangen door ingezaaide weiden van
Lolium multiflorum (Italiaans raaigras) die vier maal per jaar gehooid worden voor kuilvoeder.
Bovendien wordt er nu ook bijgemest en worden herbiciden gebruikt.
Segers beweert ook dat er in het ‘Meulenbroek’ omzettingen waren van hooilanden naar
akkertjes en dat er voederbieten gekweekt werden op de bevloeide akkers. Het Tielrodebroek bestond
vroeger alleen uit kleine hooilandpercelen. Momenteel is een groot deel omgezet in maïs, sloten en
greppels zijn gedicht en de percelering is grootschaliger (momenteel is het broek in gebruik door
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slechts 5 landbouwers). Recent zou men in Tielrodebroek ook gepoogd hebben bieten te kweken,
maar deze zouden geen hoge opbrengst gehad hebben omwille van de vraat door muskusratten.
De meeste buitendijkse vloeiweiden zijn verdwenen in de jaren ’50, binnendijks waren een
aantal vloeiweiden tot recent als dusdanig beheerd en Tielrodebroek (en ook in Elvesele) wordt nog
bevloeid.
Op luchtfoto’s van 1951-1952 zijn ondermeer wijmbossen te herkennen op het Schor van
Bornem, het Stort bij Weert, De Plaat bij Driegoten, het Schor van Branst, Het Sint-Amandsschoor en
het schor van Mariekerke. De meeste schorren vertonen nog een duidelijke percelering zonder
houtige gewassen wat wijst op het gebruik als vloeiweide en/of akkerland. Deze schorren zijn het
Schor bij de Notelaar, het Kijkverdriet, het Schor aan de Durmemonding, de Cramp, Pottelbergschor
en het Schor van Zele. (HOFFMANN 1993).
Luchtfoto’s van de jaren ’60 tonen aan dat op de meeste schorren het landbouwgebruik is
verdwenen, en dat ofwel wijmbossen, ofwel Canadapopulieren zijn aangeplant, ofwel geen
beheersvorm meer wordt toegepast. De laatste schorren met nog duidelijke percelerings- en
landbouwgebruikssporen waren het Schor aan de Durmemonding, de Cramp, het Pottelbergschor en
het Schor van Zele (l.c.). In de jaren zeventig is geen enkel schor meer onder landbouw en is er vanaf
dan sprake van vrij massale struikopslag en verstruweling.

II.4.3.5 Plantensoorten in de (vloei)meersen op basis van interviews
Tabel II.5 geeft een overzicht van de soorten die tijdens de interviews vermeld of herkend
werden van de vloeiweiden. Niet steeds is echter de volksnaam terug te voeren op een Nederlandse
naam. Opvallend is in ieder geval dat met name Pinksterbloem en Boterbloem regelmatig terugkeren .
Ook Smeerwortel, Riet en Ridderzuring worden meer dan een keer vermeld.
Tabel II.5 - Lijst van plantennamen die vermeld werden tijdens de interviews als soorten van de vloeiweiden.
volksnaam

Nederlandse naam

duvelsbeet
riet
smeerwortel
peenloof

Hondsdraf
Riet
Smeerwortel
schermbloemige
(Engelwortel,
Fluitenkruid, Berenklauw)
Pinksterbloem

*
*
*
*
*

*

*

Boterbloem
Duizendknoop
Rietgras
Ridderzuring

*
*

*

*

pinksterblomme
sinksenblomme
boterbloem
roodsel
broekgras
paardpeen
puzzewortel
madeliefjes
polderblad
speenkruid
schelebloem
orchideeke
pisblomme

Weert

Elversele

Tielrodebroek
*
*
*

*
*

Madeliefje
?
Speenkruid
?
?
Paardebloem
Akkerdistel

Hamme

*

*
*
*
*
*
*
*
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II.4.3.6 Plantensoorten in de (vloei)meersen op basis van literatuur.
II.4.3.6.1 Vloeiweiden sensu stricto
De enige ons bekende en daardoor erg belangrijke referentie die effectief de floristische
samenstelling van de echte vloeiweiden langs Schelde en Durme bespreekt is GOVAERT (1935). Alle
overige geciteerde literatuur betreft alluviale graslanden in het studiegebied, die niet noodzakelijk
bevloeid werden met rivierwater. De laatste worden besproken in II.4.3.6.2. Bij het onderzoek van
GOVAERT (1935) naar ‘de plantkundige samenstelling onzer weiden’ nam hij van elke weide een
‘vertegenwoordigend’ monster van 2,5 kg dat hij in 50 gelijke delen verdeelde. Aan elk monster van
50 gram werden 10 punten toegekend en naar schatting verdeeld. Het aandeel van elke grassoort, de
“klavers” en de “onkruiden” werden geschat naar het aantal planten of scheuten. De resultaten zijn in
tabel II.6 weergegeven. Spijtig genoeg werden door GOVAERT geen bedekkingsschattingen
uitgevoerd. De biomassaproductie van 1 individu van Rietgras is nochtans behoorlijk verschillend
dan die van 1 individu van b.v. Engels raaigras.
Tabel II.6 - De plantkundige samenstelling van verschillende vloeiweiden in Schelde (d,e,f,g,h), - en
Durmevallei (a,b,c) anno 1935. Het aandeel van de diverse soorten is in procent uitgedrukt (GOVAERT 1935).
((+) betekent samenstelling bij een tweede snede.)

Engels raaigras
Reukgras
Veldbeemdgras (en spp.)
Trosdravik
Rood zwenkgras
Rietgras
Grote vossenstaart
Timotheegras
Gewone glanshaver
Mannagras
Vlinderbloemigen
"Onkruiden"

a
1.90

b
2.45
0.50
3.75
0.80

c (+)
1.08

d
1.00

e
8.60

f
8.00

g
h (+)
16.35 1.00

1.60
0.50 1.00 11.30
0.20
0.80
0.10
0.86 1.00 10.90
91.69 84.10 94.40 76.55 49.10
1.35 3.80 0.56 1.10
17.20
1.25
1.00
1.00
0.20 0.80
9.70 0.60
1.85 1.95 2.48 7.95 1.40

14.30
0.50
1.00
55.80
19.10

28.45
1.00
0.90
32.90
20.85

1.00
1.00
0.90
93.90
1.00

1.50

1.20

0.10

1.20

De “onkruiden” behoren tot volgende geslachten en soorten: Akkerdistel, Beemdooievaarsbek,
Blaassilene, Boterbloemsoorten, Braamsoorten, Duizendknoopsoorten, Gewone hoornbloem,
Gewone paardebloem, Gewoon duizendblad, Gewoon knoopkruid, Groot hoefblad, Grote ratelaar,
Kamillesoorten, Krulzuring, Madeliefje, Melkdistelsoorten, Paardenstaartsoorten, Perzikkruid, Ruwe
smele, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Streepzaadsoort, Veldsalie, Veldzuring, Vogelmuur,
Wederiksoorten en Zeggesoorten. Dit is geen volledige soortenlijst, maar enkel een lijstje van de
“soms zeer aanzienlijke onkruiden” die GOVAERT (1935) in de verschillende hooimonsters vond.
Zeer opvallend is het feit dat de vloeiweiden gekenmerkt worden door een overvloedige
aanwezigheid van Rietgras (Phalaris arundinacea). GOVAERT (1935) kwam tot de bevinding dat
lager gelegen weiden meer Rietgras bevatten dan hoger gelegen. De weiden langs de Schelde
herbergden aanzienlijk minder Rietgras dan de Durme-weiden. Uit zijn gegevens blijkt het gemiddeld
aandeel van Rietgras langs de Durme 90.1 te zijn, langs de Schelde is dit 61.7 (door de geringe
steekproefomvang is dit verschil echter niet significant). GOVAERT wijt dit verschil aan een beter
onderhoud en betere sluizenregeling langs de Schelde. Kamgras, Reukgras en Gestreepte witbol zijn
totaal afwezig in de vloeiweiden, dit in tegenstelling tot andere meersen langs Schelde, Durme en
Dender. In een paar weiden bereikte het gehalte aan Grote vossenstaart ongeveer 20%, en in die
weiden zijn ook Engels raaigras en Beemdgrassoorten goed vertegenwoordigd. In een andere weide
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heeft Timotheegras een aanzienlijk aandeel, samen met Engels raaigras, Beemdgrassoorten en Rood
zwenkgras. Weide g en h (tabel II.7) vertegenwoordigen eenzelfde weide, eerste en tweede snede.
Grote vossenstaart, Veldbeemdgras en Engels raaigras verdwijnen in de tweede snede en worden
vervangen door Rietgras.
Van de “onkruiden” zijn volgende soorten voor natuurbehoud “interessant” te noemen, hetzij
omwille van de bloemenrijkdom, hetzij omwille van de achteruitgang van dergelijke soorten in
graslanden: Beemdooievaarsbek, Blaassilene, Grote ratelaar, Ruwe smele, Veldsalie Wederiksoorten
en Zwart knoopkruid. In GOVAERT (1935) werden de Streepzaadsoort(en) niet gespecificeerd.
Mogelijk gaat het om Moerasstreepzaad.
De door Govaert (1935) beschreven graslanden worden syntaxonomisch tot het Alopecurion
pratensis gerekend. Dit verbond wordt door ZUIDHOFF et al. (1996) beschreven als hooi(wei)landen
op voedselrijke, vochtige zware zavel- tot lichte klei- en klei-op-veengronden, die 's winters veelal
gedurende langere tijd onder water staan, maar 's zomers oppervlakkig kunnen uitdrogen. Ze worden
in de regel een tot twee maal per jaar in de zomer gemaaid en eventueel nabeweid.
De opnamegegevens zijn echter te beperkt om te besluiten tot welke associatie de vloeiweiden
te rekenen zijn en of we al dan niet te doen hebben met een rompgemeenschap. Van het Alopecurion
pratensis komen in Nederland twee voor het natuurbehoud uiterst waardevolle associaties voor, met
name het Fritillario-Alopecuretum pratensis met als diagnostische soort de Kievitsbloem (Fritillaria
meleagris) en het Sanguisorbo-Silaetum met Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) en
Weidekervel (Silaum silaus) als diagnostische soorten (ZUIDHOFF et al. 1996; zie ook DE GRAAF et
al. 1990; WEEDA 1991; RODWELL 1992).
Specimens van Weidekervel werden in het herbarium GENT aangetroffen en waren afkomstig van
het alluviale gebied van Schelde (Destelbergen) en Durme (tussen Etbosch en Moerbeke). Het is een
soort van natte weilanden op vrij compacte bodem, zoals alluvium en is iets kalkminnend. Deze soort
is momenteel in Vlaanderen zeer zeldzaam.

II.4.3.6.2 Overige broeken en meersen in het Schelde-estuarium (die niet noodzakelijk bevloeid
werden met Scheldewater)
LEJEUNE (1859) geeft soortenlijsten van graslanden langs de Schelde en langs de Durme
(bijlage 8). Tot de interessante soorten behoren Dotterbloem, Draadklaver, Grote ratelaar, Grote
vossenstaart, Kamgras, Knoldoddegras, Koekoeksbloem, Mattenbies, Moeraskartelblad,
Pinksterbloem, Reukgras, Ruw walstro, Trosdravik, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldrus en Watergras.
MAC LEOD (1894) bespreekt niet echt de weiden die bevloeid werden, maar stelt wel dat de
weiden van het Kempisch gedeelte van Vlaanderen (het huidige Vlaams district werd toen in grote
lijnen tot het Kempisch gebied gerekend) bijna zonder uitzondering iedere winter gedurende enkele
weken “verdronken”. Onder andere volgende soorten kwamen algemeen in de weiden voor: Brede
orchis, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar en Kleine ratelaar, Harlekijn, Hopklaver,
Kleine valeriaan, Madeliefje, Margriet, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Paardebloem,
Pijptorkruid, Pinksterbloem, Rode klaver, Smeerwortel, Varkenskervel-torkruid, Veldlathyrus,
Vogelwikke en Zwart knoopkruid. Varkenskervel-torkruid is een soort van vochtige, iets zure weiden
(DE LANGHE et al. 1988).
VAN LANGENDONCK (1936) geeft een overzicht van de flora en vegetatie in de buurt van Gent,
waarbij ook herbariumgegevens vermeld staan. De gegevens uit de buurt van de Schelde zijn eerder
waarnemingen van algemenere soorten. We geven een overzicht met vindplaats en jaartal: Blauwe
zegge (près de Wetteren), Dotterbloem (Destelbergen 1933), Korrelganzevoet (bord de l’Escaut,
1855), Moerasstruisgras (Heusden 1934), Spiesmelde (Destelbergen 1934), Spits havikskruid
(Destelbergen 1934), Uitstaande melde (bord de l’Escaut 1858), Veldbeemdgras (près de Wetteren
1856), Vroegeling (Destelbergen 1933), Vierzadige wikke (Destelbergen, 1872)
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Waardevolle publicaties over een ‘voedselarme vloeiweide’ zijn deze van THUET (1942 1943
1946). Hij bespreekt de vegetatie van een bloemenrijke vloeiweide in de Damslootvallei te
Destelbergen-Heusden. De Damsloot is een oude Scheldemeander die nog tot in de 16de eeuw in
verbinding met de Schelde stond. De vloeiweide die THUET bespreekt verschilt echter van andere
vloeiweiden langs Schelde en Durme in één belangrijk kenmerk, nl. dat het water niet actief op het
hooiland “getrokken” werd uit de rivier, maar dat de weilanden, waarschijnlijk door zowel
grondwaterstijging als door overstroming met water uit de talrijke beken en plasjes die het water van
hoger gelegen gebieden opvingen, gedurende gans de winter onder water stonden. Het systeem is veel
minder voedselrijk dan meersen die met Scheldewater bevloeid werden. THUET heeft de vloeiweide
opgedeeld in zones op basis van floristische verschillen. We geven hier een beknopt overzicht van de
diverse zones. De soortenlijsten zijn weergegeven in bijlage 9.

Tabel II.7 - Overzicht van de syntaxa in de vloeiweide in de Damslootvallei (Thuet 1942, 1943)

Droge zone

Halfvochtige zone
Vochtige zone
Moerassige zone
Oevervegetatie
Watervegetatie

Arrhenatherion elatioris, initiale fase van het LolioCynosuretum,
Holcus lanatus hooiland
Overgangsgebied van de Molinietalia-Arrhenatheretalia,
Calthion palustris
Calthion palustris, Ranunculus repens-Alopecurus geniculatus,
subass. van Phalaris arundinacea
Magnocaricion, Caricetum inflato-vesicariae, subass. van Carex
vesicaria
Magnocaricion, Caricetum gracilis
Phragmition, Scirpeto-Phragmitetum
Potamion eurosibiricum, Myriophyleto-Nupharetum

In de droge zone die in het voorjaar eerst droog komt, vond men een gemeenschap met veel
Gestreepte witbol en soorten van het Glanshaververbond. Een aantal soorten zoals Bosviooltje, Brede
orchis, Gewone veldbies, Muizenoor, Scherpe boterbloem en Weidekervel stonden enkel in deze
zone. Op de halfvochtige en vochtige zone waren Dotterbloem, Egelboterbloem, Kruipende
boterbloem, Koekoeksbloem en Pinksterbloem aspect bepalend. Gewoon struisgras en Timotheegras
waren de dominante grassoorten in de halfvochtige zone. Sommige jaren was Reukgras dominant.
Blauwe zegge stond optimaal in de halfvochtige zone. Op de vochtige zone waren rijke begroeiingen
van Moerasspirea en Rietgras. Op de moerassige plekken vond men massaal Blaaszegge, Liesgras en
Moeraswalstro.
Of herstel van dergelijke soortenrijke graslanden uit de Damslootvallei ooit mogelijk zal zijn,
valt sterk te betwijfelen. De rol van de zaadvoorraad en het succes van herintroductie van soorten via
zaad werd onderzocht langs de Theems (MCDONALD 1993, MCDONALD et al 1996). Een voormalige,
soortenarm geworden vloeiweide werd ingezaaid met soorten van een nabijgelegen Alopecurus
pratensis-Sanguisorba officinalis- associatie. Uit een zaadvoorraadanalyse blijkt dat slechts 38 van de
91 soorten kiemden, waarvan het merendeel algemene soorten. Graslandsoorten die toch kiemden en
van belang kunnen zijn omwille van de bloemenrijkdom of omdat ze tegenwoordig minder
voorkomen in graslanden zijn onder andere Margriet, Geoord helmkruid, Kattenstaart, Kamgras,
Zeegroene zegge, Tijmereprijs, Blauwe zegge en Zwarte zegge. De typisch vloeiweidensoorten Grote
pimpernel en Weidekervel kwamen niet tot kieming. Hetzelfde geldt voor Bevertjes, Gulden
sleutelbloem, Kleine ratelaar, Blauwe knoop, Poelruit, Ruige leeuwentand, Addertong, Goudhaver en
Grote trosdravik. Uit zaadvoorraadexperimenten blijkt echter ook dat de meest zeldzame en typische
vloeiweidensoorten een transiente of kort persistente zaadvoorraad hebben. Slechts 8% van de
onderzochte soorten blijkt over een langdurig persistente zaadvoorraad te beschikken. De enige
minder algemene soorten met langlevende zaadvoorraad zijn Zwarte zegge en Poelruit. De
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zaadvoorraad van de karakteristieke soorten van een Alopecurus pratensis-Sanguisorba officinalis associatie blijkt na 5 jaar in belangrijke mate afwezig te zijn en herintroductie van soorten was weinig
succesvol. Wanneer men dergelijke waardevolle graslanden zoals in de Damslootvallei zou willen
herstellen, dan moet er rekening mee gehouden worden dat herstel in de oorspronkelijke toestand erg
moeilijk is, zeker gezien de inpersistentie van de zaadvoorraad van veel van de typische soorten en
het beperkte succes van herintroductie via uitzaaiing.
Uit een studie van VAN SLIJCKEN (1956) bleek dat de landbouwkundige toestand van de
Schelde- en Durmemeersen in de jaren veertig en vijftig van deze eeuw eerder bedenkelijk was.
Vooral ten gevolge van de verzanding of toeslibbing van de Durme, werd de ontwatering van de
omliggende gebieden sterk bemoeilijkt. In de periode 1957-1960 werd een graslandkartering
uitgevoerd langs de voornaamste waterlopen van Vlaanderen, waaronder Schelde en Durme
(ANDRIES & VAN SLIJCKEN 1962). De indeling van de graslanden langs deze rivieren werd als volgt
weergegeven:
Klassen
zeer goed
goed
matig goed
minderwaardig
slecht
Totaal

Schelde (ha)
562
1818
2296
727
423
5826

Schelde (%)
9
32
39
13
7
100

Durme (ha)
118
614
945
448
76
2201

Durme (%)
6
28
43
20
3
100

We moeten bij dit overzicht wel opmerken dat het onderzochte gebied langs de Schelde veel
verder stroomopwaarts gaat dan Gent, nl. tot ongeveer Laplaigne.
Als criterium voor de indeling in de zogenaamde hoedanigheidsklassen gebruikte men het
percentage ‘goede’ grassen: Engels raaigras, Beemdlangbloem, Timotheegras, Veldbeemdgras, Ruw
beemdgras, Gewone glanshaver en Grote vossenstaart.
• In ‘zeer goed grasland’ zijn de goede grassoorten voor minstens 60% in gewicht aanwezig en is
het percentage Engels raaigras groter dan 30%.
• In ‘goed grasland’ vertegenwoordigen de goede grassoorten 46 à 60%, het percentage Engels
raaigras is groter dan 20%, ‘minder goede grassen’ (Fioringras, Gestreepte witbol, Rood
zwenkgras) hebben al een belangrijk aandeel en het percentage ‘onkruiden’ is minder dan 15%.
• In ‘matig goed grasland’ hebben goede grassoorten een gewicht van 31-45%, Engels raaigras
beslaat meer dan 10% en percentage minderwaardige grassen en onkruiden neemt toe.
• In ‘minderwaardig grasland’ hebben ‘goede grassen’ een aandeel van 16 à 30% en Engels
raaigras schommelt tussen 0 en 10%. Minderwaardige grassen en onkruiden vormen het
hoofdbestanddeel.
• In ‘slecht grasland’ ligt het percentage goede grassen tussen 0 en 15%, terwijl Engels raaigras
sporadisch voorkomt.
De vegetatiekartering is weergegeven in bijlage 10.
HOFFMANN (1993) stelde ten noorden van Kallebeekveer te Bazel een vegetatie vast met
dominantie van Rietgras met enkele zeer verspreide ruigtekruiden. Mogelijk gaat het hier om een
relict van een buitendijkse vloeiweide. Voor een literatuuroverzicht van de vegetatie van de alluviale
vlakten langs grote rivieren verwijzen we naar VAN DEN BALCK et al.(1997).

II.4.3.7 Fauna in de vloeiweiden
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DURINCK (1978) haalt aan dat de vloeiweiden langs de Durme anno 1978 vooral een
faunistische waarde hebben. Het sliblaagje dat bij iedere bevloeiing afgezet wordt is voedselrijk en
trekt heel wat vogels aan, vooral eenden en steltlopers. Hij haalt de potpolder van Sombeke aan waar
er in de winter tientallen Wilde eenden, Pijlstaarten, Smienten, Wintertalingen, Slobeenden,
Bergeenden, Watersnippen, Wulpen en Kraaien pleisteren. Het zijn belangrijke rust- en
voedselgebieden voor Scholekster, Kievit, Regenwulp, Grutto, Witgatje, Bosruiter, Tureluur,
Groenpootruiter, Kemphaan, Bonte strandloper, Kluut, Koperwiek en Kramsvogel. DURINCK (1978)
haalt ook aan dat het Tielrodebroek vroeger zou gekend zijn voor broedgevallen van Kwartelkoning.
Er zijn ons verder weinig gegevens gekend over fauna typisch voor de voormalige vloeiweiden
langs de Schelde. DE SMET (1975) geeft een lijst weer van avifauna in de Damvallei anno 1975. De
Damvallei herbergde indrukwekkende aantallen libellen (GOETGHEBUER 1930). Een vergelijking
tussen voormalige en huidige libellengegevens van het gebied wordt weergegeven door DE KNIJF et
al (1997).

II.4.3.8 Natuurbehoudsaspecten van het vloeiweidensysteem
In een streven naar maximalisering van de productie heeft het grasland door het gebruik van
meststoffen en herbiciden in de alluviale gebieden sterk aan waarde ingeboet. In de studie van
ANDRIES & VAN SLIJCKEN (1962) werden volgende richtlijnen ten behoeve van de landbouw
gegeven: “Ontwatering is de eerste en meest noodzakelijke actie, die elke vorm van verbetering zou
moeten voorafgaan". Na het saneren van de waterhuishouding dienden de landbouwers een aantal
maatregelen te nemen:
• een grondontleding
• zoveel mogelijk verwijderen van de oude vegetatie
• ploegen of frezen naargelang de omstandigheden, voorafgegaan of gevolgd door een passende
bemesting. Indien de voorkeur gaat naar frezen, wat in zeer veel gevallen aan te raden is, moet dit
liefst tweemaal uitgevoerd worden met een tijdsinterval van zowat 14 dagen, met de bedoeling de
oude vegetatie zo goed mogelijk te vernietigen
• inzaaien met snelgroeiende grassoorten en met hoge zaaidichtheid. Italiaans raaigras is in vele
gevallen dank zij zijn snelle groei de aangewezen grassoort.
• regelmatig een hoge dosis stikstofmeststof toedienen om de ingezaaide grassen te bevoordeligen
en zo de spontane opslag te onderdrukken
• gebeurlijk beweiden, maar op voorwaarde dat de grondvochtigheid het toelaat.
Dat deze richtlijnen gehoor kregen is duidelijk uit de vegetatiekundige opnamen van VAN DEN
BALCK et al. (1997). VAN DEN BREMT & OSTYN (1988) hielden al een pleidooi om het beheer in de
Buylaers en Verloren Bos (natuurgebied in BPA.) drastisch te wijzigen. Een bescherming van die
gebieden heeft enkel zin als de waterhuishouding hersteld wordt in functie van de
natuurwetenschappelijke waarde van het landschap en als het bemestingsniveau drastisch naar
omlaag gebracht wordt. Of deze binnendijkse hooilanden opnieuw aan waarde zouden winnen indien
ze bevloeid worden met Scheldewater valt te betwijfelen. Daarvoor dient de waterkwaliteit nog
substantieel te verbeteren.
De ecologische waarde van een buitendijkse vloeiweide vergelijken met die van andere, spontane
schorvegetaties is moeilijk. Zoals met de wijmbossen hebben vloeiweiden uiteraard een zekere
cultuurhistorische waarde. Herstel van Alopecurion pratensis-gemeenschappen waartoe de
vloeiweidevegetaties behoren en die het niveau van soortenarme rompgemeenschap overstijgen, vergt
meer dan alleen het herstel van de beheersvorm. Enerzijds is de waterkwaliteit grondig veranderd,
anderzijds is men afhankelijk van de aanvoer van diasporen van de karakteristieke soorten, aangezien
de meerderheid hiervan niet meer aanwezig is of uiterst zeldzaam in het gebied.
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Herstel van het bevloeiingsproces lijkt eerder aangewezen vanuit cultuurhistorisch oogpunt dan
vanuit de natuurwaarden, zeker voor wat de buitendijkse gebieden betreft. Binnendijks lijkt het
herstel van vloeiweiden, in combinatie met natuurvriendelijke landbouw wel aan te bevelen b.v. in de
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II.5 Het belang van het Vlaams natuurreservaat in het estuariene ecosysteem
Estuaria zijn wereldwijd bekend als zeer waardevolle ecosystemen. Dit periodiek overspoelde
ecosysteem is bijzonder zeldzaam (minder dan 0,01% van het aardoppervlak wordt ingenomen door
estuaria; MEIRE & KUIJKEN 1988). De slikken en schorren in het zoet- en brakwatergetijdengebied
kunnen als unieke biotopen beschouwd worden, die elders in Europa zeldzaam zijn of zeldzaam geworden zijn. De vele gradiënten van zout naar zoet, van nat naar droog, van zandig naar slibrijk, van dynamisch naar stabiel, zorgen voor een zeer gediversifieerd landschap, waarin zeer uiteenlopende
levensgemeenschappen hun plaats vinden. De getijdenwerking zorgt voor de voortdurende afzetting van
sedimenten en erosie langs de oevers, waardoor slikken en schorren worden gevormd. De constante
aanvoer van voedingsstoffen en organisch materiaal, vanuit zee zowel als van de bovenlopen van de
rivier maakt het estuarium van nature een zeer voedselrijk systeem. Estuariene ecosystemen zijn niet
alleen zeer waardevol vanwege de aanwezige gradiënten en de daaraan gekoppelde specifieke fauna en
flora (biodiversiteit) maar ook in belangrijke mate vanwege hun grote biologische productiviteit.
Daarnaast vormen estuaria belangrijke filters die elementen van terrestrische oorsprong verbruiken,
immobiliseren of tegenhouden voor ze de zee bereiken (MEIRE et al 1997). Deze functies worden verder
uitgewerkt in hoofdstuk III.2 bij een functionele benadering voor het beheer.
Vele estuaria hebben een economisch uitermate gunstige ligging (cf. Theems-Londen, Maas/RijnRotterdam, Elbe-Hamburg, Weser-Bremen, Gironde-Bordeaux, Seine-Rouen/Le Havre, ScheldeAntwerpen) als natuurlijke poorten naar het achterland. Hierdoor zijn vrijwel alle grotere Europese
estuaria in meer of mindere mate door de mens in hun natuurlijkheid sterk aangetast en ingeperkt door
bedijking, industrialisatie, vervuiling en urbanisatie. Verschillende estuaria hebben zelfs hun getijdenkarakter volledig verloren door afdamming van de mariene invloeden of het oprichten van sluissystemen. Van de eerste invloeden bleven ook Schelde en Durme niet gespaard, het tweede type van
antropogene ingreep werd vooralsnog niet uitgevoerd in de benedenloop, waardoor het getij en de
daaraan gekoppelde gradiënten nog grotendeels aanwezig zijn en diep landinwaarts dringen. Het
Schelde-estuarium herbergt, zelfs op Europese schaal, dan ook nog zeer belangrijke natuurwaarden. De
Zeeschelde bevindt zich in de brak- en zoetwaterzone van het Schelde-estuarium; de mariene zone blijft
beperkt tot de Westerschelde.
Ondanks het enorm inkrimpen en vervormen van het estuarium door bedijkingen en
inpolderingen en het intense gebruik door de mens, gepaard gaande met water- en sedimentvervuiling
kan het buitendijkse gebied langs de rivier door de sterke, alle andere factoren dominerende invloed van
de getijdenwerking in velerlei opzicht nog steeds beschouwd worden als een min of meer natuurlijk
landschap. Het onderscheidt zich ondermeer van andere West-Europese estuaria door de lengte (ca. 160
km tussen de monding te Vlissingen en het sluizencomplex te Gentbrugge, gemeten volgens de rivieras),
de grote gemiddelde getijverschillen (grootste gemiddelde tijverschil gemeten te Hingene-Schelle aan de
Rupelmonding bedraagt 5,33 m ; CLAESSENS & MEYVIS 1994: 71), de volledige zoet-zoutgradiënt en
dientengevolge de aanwezigheid van zowel zoet-, brak- als zoutwaterschorren. De meeste andere
Europese estuaria (zoals Gironde, Loire, Seine, Somme, Maas, Weser, Shannon, Humber, Severn en
Theems) hebben bovendien meestal veel minder buitendijkse gebieden in het zoetestuariene deel van de
rivier. Een land als Engeland met een veel groter aantal riviermondingen dan België heeft slechts zeer
beperkte zoetwatergetijdengebieden (meestal zonder noemenswaardige schorontwikkeling), o.a. langs
de Severn en de Theems. In Nederland verdween in 1970 door de aanleg van de Haringvlietdam de
Biesbosch als grootste zoetwatergetijdengebied van Europa, waardoor in Nederland momenteel het
zoetwatergetijdengebied beperkt blijft tot enkele schorren langs de Oude Maas en de Lek. In NoordDuitsland komen nog zoetwatergetijdengebieden voor langs Weser en Elbe.
Dit rechtvaardigt een integraal behoud van dit estuarium en verdere uitbreiding van door
getijdenwerking beïnvloed gebied, dat op termijn alleen kan behouden blijven indien wordt vertrokken
van een integrale visie op het functioneren van het estuarium als geheel, waarbij de te voeren beheersstrategieën van de verschillende deelgebieden op elkaar worden afgestemd. Vandaar dat het
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overkoepelen van alle mogelijke beschermingsstatuten door het statuut van één natuurreservaat van het
Vlaamse deel van dit estuarium een zinvolle stap is naar het behoud van de ecologische waarden van het
estuariene ecosysteem Schelde (-Durme) als geheel. Een grensoverschrijdend initiatief, waarbij
Westerschelde, Zeeschelde en aan getij onderhevige zijrivieren als één geheel worden beheerd is een
verdere mogelijkheid (zie ook BOEIJE 1992; MEIRE et al. 1992: 1-2). Bovendien is het net over de grens
gelegen Verdronken Land van Saeftinge ook voorgesteld als Ramsargebied.
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II.6 Flora van de schorgebieden
(grotendeels naar HOFFMANN 1993)
In de intertidale gebieden langs de Zeeschelde werden in 1992 in totaal 39 korstmossen, 54
mossen en ca. 160 hogere planten en varens waargenomen (HOFFMANN 1993, zie soortenlijst). Deze
lijst werd in de periode 1992-1998 verder aangevuld. Zo werden later onder meer nog Pleurozium
schreberi, Brachythecium reflexum, Cryphaea heteromalla (allemaal mossen; BOLLENS 1995), Schoenoplectus triqueter, S. pungens, S. lacustris (DECONINCK 1996; HOFFMANN et al. 1996), Salix div.
soorten en cultivars, Oenanthe crocata (nieuw voor België, aangetroffen op een zoetwaterschor langs de
Rupel, niet langs Schelde of Durme), Bidens frondosa, Sonchus palustris, Circaea lutetiana en Angelica
archangelica, (alle bloemplanten) aangetroffen. Desalniettemin is met name het aantal hogere planten
vrij beperkt voor een dergelijk groot gebied.
Qua levensvorm domineren terofyten en hemicryptofyten de schorflora, maar dit is kenmerkend
voor de flora van vrijwel elk groot gebied (niet noodzakelijk van een vegetatietype). Het aantal
helofyten is opvallend hoog, terwijl de geofyten voornamelijk beperkt blijven tot rizoomgeofyten. Het al
dan niet domineren van tero- en hemicryptofyten staat in functie van het ontwikkelingsstadium van de
vegetatietypes waarin ze voorkomen. Zo zijn terofyten grotendeels beperkt tot de pioniersvegetaties, die
het kale slik koloniseren of die voorkomen in vegetaties van open slikplaten, steile geuloevers of
recente, met slik bezette steenbestortingen langs de rivieroever, waar voldoende open ruimte voorhanden is.
De hoge dynamiek van het estuariene ecosysteem enerzijds en het ruim voorhanden zijn van de
meeste groeibepalende factoren (vocht, nutriënten, ruimte,...) anderzijds doet ons op de buitendijkse
gebieden langs de Zeeschelde niet de ecologische finefleur van onze inheemse flora aantreffen. Deze
ecologische fijnproevers zijn qua adulte levensstrategie (sensu GRIME 1979; GRIME et al. 1988) in het
merendeel van de gevallen te kenmerken als stresstolerante soorten (b.v. de karakteristieke soorten van
duin-, kalk-, heischrale graslanden of loofbossen met voorjaarsaspect, maar ook zoutwaterschorplanten).
Zodra soorten bestand zijn tegen de mechanische verstoring en bodemfysische beperkingen die regelmatige overstroming met zich brengen, zullen planten zeer gunstige omstandigheden aantreffen op het
schor. Het milieu kan hierdoor omschreven worden als weinig plantstresserend, waardoor de belangrijkste levensstrategieën, die voorkomen in de Zeescheldeflora competitieve, competitief-ruderale en ruderale soorten zijn, terwijl strikt stresstolerante soorten niet voorkomen, althans voor zover het niet zoutverdragende soorten betreft. De mate van niet-organische water- en bodemvervuiling van de Zeeschelde
moet aanzien worden als een secundaire plantengroeibeperkende factor, waarvan de invloed niet altijd
even duidelijk is. Qua regeneratieve levensstrategie (GRIME 1979) valt op dat een relatief groot aandeel
van de soorten in staat is een zaadbank te vormen, die minstens 1 jaar levensvatbaar blijft en dat veel
soorten vaak tegelijkertijd in staat zijn zich door middel van vegetatieve organen (veelal rizomen) te verbreiden.
Tussen de brakwaterschor- en zoetwaterschorflora blijken bijzonder weinig overeenkomsten te
bestaan. De enige plantensoorten die in beide systemen een belangrijke, vegetatievormende rol spelen
zijn Phragmites australis en Bolboschoenus maritimus. Zout, de belangrijkste verschilfactor tussen
beide systemen, heeft dus zeer ingrijpende gevolgen voor de florasamenstelling. Op de
zoetwaterschorren komen nauwelijks zouttolerante plantensoorten voor, terwijl anderzijds de
zoutintolerante flora op de brakwaterschorren daar alleen voorkomt aan de dijkbasis of op vloedmerken,
plaatsen waar het schor hoogstens tweemaal per jaar onder water komt. Het totaal aantal soorten is
eveneens sterk verschillend tussen het brak- en zoetestuariene deel van de Zeeschelde. Op de brakwaterschorren werden in 1992 in totaal 66 taxa aangetroffen, tegenover 114 op de zoetwaterschorren. De
fysiologische stressfactor zout beïnvloedt blijkbaar niet alleen de soortensamenstelling, maar heeft
bovendien een effect, en dit in negatieve zin, op de soortenrijkdom.
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Kijken we naar de zeldzaamheid van de zoet- en brakwaterschorflora dan is het beeld precies
omgekeerd. Ook hier treedt een groot verschil op tussen de brakwaterschor- en zoetwaterschorflora met
een veel groter aantal zeldzaamheden op de eerstgenoemde. Een belangrijk aantal soorten van het
brakestuariene deel van de Zeeschelde komt vrijwel uitsluitend voor in meer of minder zoute milieus.
Deze habitatten zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam, waardoor deze taxa er ook meestal zeldzaam zijn.
Ze zijn vrijwel zonder uitzondering geklasseerd in de vierkantswortelzeldzaamheidsklassen 1 en 2
(COSYNS 1992). Voor het overige komen vooral niet algemene tot algemene soorten voor.
De flora van het zoetestuariene deel daarentegen is grotendeels niet echt specifiek voor het
zoetwatergetijdengebied. Gezien de dominantie van minder algemene tot algemene soorten (klassen 7-9)
vinden de meeste taxa in Vlaanderen ook buiten dit door getijdenwerking gedomineerde milieu geschikte biotopen. Hierop zijn uiteraard een aantal zeer belangrijke uitzonderingen, zoals Cuscuta
europaea, Schoenoplectus triqueter, S. tabernaemontani, S. pungens, S. x carinatus, S. x scheuchzeri,
Caltha palustris var. araneosa en Impatiens glandulifera die dan ook alle in klasse 1 of 2 gerangschikt
staan. Hieraan kunnen ook enkele mossoorten worden toegevoegd, die duidelijk frequenter zijn in het
zoetwatergetijdengebied dan daarbuiten. Hiertoe behoren ondermeer Leskea polycarpa, Tortula
latifolia, Brachythecium reflexum en Drepanocladus uncinatus.
Voor een soortenlijst per individueel schorgebied verwijzen we naar de bijlage 2 in
HOFFMANN (1993). Een totaaloverzicht wordt gegeven in tabel II.8 en II.9. In HOFFMANN & MEIRE
(in voorb.) wordt ook een bespreking gegeven van de te verwachten soorten, die niet werden
aangetroffen langs de Zeeschelde. Dit gebeurde op basis van herbariummateriaal en literatuur onder
andere betreffende zoetwatergetijdengebieden.
Tabel II.8 - Soortenlijst van de mossen op de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde; waarnemingen jaren
negentig (o.b.v. HOFFMANN 1993; BOLLENS 1995)

mossen
Amblystegium riparium
A. serpens
Aulacomnium androgynum
Barbula convoluta
B. unguiculata
Brachythecium reflexum
Brachythecium rutabulum
B. velutinum
Bryoerythrophyllum recurvirostre
Bryum argenteum
B. barnesii
B. bicolor
B. capillare
Calliergonella cuspidata
Ceratodon purpureus
Cryphaea heteromalla
Dicranoweisia cirrata
Dicranum scoparium
Drepanocladus aduncus
Drepanocladus uncinatus
Eurhynchium hians
E. praelongum
Fissidens bryoides
F. crassipes
F. monguillonii
F. taxifolius
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Beek-pluisdraadmos
Gewoon pluisdraadmos
Gewoon knopjesmos
Gewoon smaragdsteeltje
Klei-smaragdsteeltje
Gekromd dikkopmos
Gewoon dikkopmos
Zacht dikkopmos
Oranjesteeltje
Zilver-knikmos
Geel korreltjes-knikmos
Grof korreltjes-knikmos
Gedraaid knikmos
Gewoon puntmos
Purpersteeltje
Vliermos
Gewoon sikkelsterretje
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon sikkelmos
Geplooid sikkelmos
Klei-snavelmos
Klein snavelmos
Gezoomd vedermos
Gewoon riviervedermos
Klei-vedermos

F. viridulus
Frullania dilatata
Funaria hygrometrica
Grimmia pulvinata
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Leskea polycarpa
Lophocolea bidentata
L. heterophylla
Lunularia cruciata
Marchantia polymorpha
Orthotrichum affine
O. diaphanum
O. lyellii
O. stramineum
O. striatum
Physcomitrium pyriforme
Plagiomnium affine
P. elatum
Plagiothecium cavifolium
P. denticulatum
P. nemorale
Pleurozium schreberi
Rhynchostegium confertum
R. murale
Riccia fluitans
Tortula laevipila
T. latifolia
T. muralis
Ulota bruchii
U. phyllantha

Klein gezoomd vedermos
Roest-flesjesmos
Gewoon krulmos
Gewoon muisjesmos
Gewoon zijdemos
Gewoon klauwtjesmos
Uiterwaardmos
Gewoon kantmos
Gedrongen kantmos
Halvemaantjesmos
Parapluutjesmos
Gewone haarmuts
Grijze haarmuts
Broedknop-haarmuts
Kleine haarmuts
Gladde haarmuts
Gewoon knikkertjesmos
Rondbladig boogsterremos
Geel boogsterremos
Löss-platmos
Glanzend platmos
Groot platmos
Bronsmos
Boom-snavelmos
Muur-snavelmos
Watervorkje
Boomsterretje
Riviersterretje
Gewoon muursterretje
Knots-kroesmos
Broedkorrel-kroesmos

Tabel II.9 - Soortenlijst van de hogere planten en varens op de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde,
waarnemingen jaren negentig (o.b.v. HOFFMANN 1993, aangevuld met waarnemingen door DE LOOSE,
MUYLAERT en in het kader van de vegetatiekartering)

hogere planten en varens
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
A. stolonifera
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Althaea officinalis
Angelica archangelica
A. sylvestris
Anthriscus sylvestris
Apium graveolens
A. nodiflorum
Arctium lappa
Artemisia vulgaris

Zevenblad
Gewoon struisgras
Wit struisgras
Look zonder look
Zwarte els
Echte heemst
Grote engelwortel
Gewone engelwortel
Fluitenkruid
Selderij
Groot moerasscherm
Grote klis
Bijvoet
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Aster tripolium
Atriplex prostrata
Barbarea stricta
Berula erecta
Betula pendula
Bidens cernua
B. frondosa
B. tripartita
Brassica nigra
Calamagrostis epigejos
Callitriche stagnalis
Caltha palustris var. araneosa
Calystegia sepium
Cardamine amara
C. flexuosa
C. hirsuta
C. pratensis
Carduus crispus
Carex acuta
C. acutiformis
C. arenaria
C. cuprina
C. riparia
Chenopodium rubrum
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
C. oleraceum
C. palustre
C. vulgare
Clematis alba
Cochlearia officinalis
Crataegus monogyna
Cuscuta europaea
Diplotaxis tenuifolia
Dipsacus sylvestris
Dryopteris dilatata
Eleocharis palustris
Elymus athericus s.l.
E. farctus
E. repens
Epilobium ciliatum
E. hirsutum
E. parviflorum
Equisetum arvense
Eupatorium cannabinum
Festuca arundinacea
F. rubra s.l.
Fraxinus excelsior
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Geranium robertianum
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Zeeaster, Zulte
Spiesmelde
Stijf barbarakruid
Kleine watereppe
Ruwe berk
Knikkend tandzaad
Zwart tandzaad
Gevleugeld tandzaad
Zwarte mosterd
Duinriet
Moerassterrenkroos
Spindotterbloem
Haagwinde
Bittere veldkers
Bosveldkers
Kleien veldkers
Pinksterbloem
Kruldistel
Scherpe zegge
Moeraszegge
Zandzegge
Valse voszegge
Oeverzegge
Rode ganzenvoet
Groot heksenkruid
Akkerdistel
Moesdistel
Kale jonker
Speerdistel
Bosrank
Echt lepelblad
Eénstijlige meidoorn
Groot warkruid
Zandkool
Grote kaardebol
Brede stekelvaren
Gewone waterbies
Strandkweek
Biestarwegras
Kweek
Beklierd wilgenroosje
Harig wilgenroosje
Kleinbloemig wilgenroosje
Heermoes
Koninginnekruid
Rietzwenkgras
Rood zwenkgras
Gewone es
Gewone hennepnetel
Kleefkruid
Robertskruid

Glaux maritima
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Halimione portulacoides
Heracleum sphondylium
Humulus lupulus
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Juglans regia
Juncus articulatus
J. bufonius
J. effusus
J. gerardii
J. inflexus
Lamium album
Limonium vulgare
Lolium perenne
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Malus sylvestris
Matricaria maritima ssp. inodora
Melilotus altissima
Mentha aquatica
Myosotis cespitosa
M. scorpioides
Myosoton aquaticum
Oenanthe crocata
Petasites hybridus
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Plantago major
P. maritima
Poa annua
P. trivialis
Polygonum cuspidatum
P. hydropiper
P. lapathifolium
P. mite
P. persicaria
Populus x canadensis
Potentilla anserina
Prunus serotina
Puccinellia maritima
Quercus robur
Ranunculus ficaria
R. repens
R. sceleratus
Ribes rubrum
Rorippa amphibia
Rosa canina
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Melkkruid
Hondsdraf
Liesgras
Gewone zoutmelde
Berenklauw
Hop
Reuzenbalsemien
Gele lis
Okkernoot
Zomprus
Greppelrus
Pitrus
Zilte rus
Zeegroene rus
Witte dovenetel
Lamsoor
Engels raaigras
Wolfspoot
Penningkruid
Gewone kattenstaart
Wilde appel
Reukeloze kamille
Gele honingklaver
Watermunt
Zompvergeet-mij-nietje
Moerasvergeet-mij-nietje
Watermuur
Dodemansvinger
Groot hoefblad
Rietgras
Riet
Grote weegbree
Zeeweegbree
Straatgras
Ruw beemdgras
Japanse duizendknoop
Waterpeper
Beklierde duizendknoop
Zachte duizendknoop
Perzikkruid
Canadapopulier
Zilverschoon
Amerikaanse vogelkers
Gewoon kweldergras
Zomereik
Speenkruid
Kruipende boterbloem
Blaartrekkende boterbloem
Aalbes
Gele waterkers
Hondsroos

Rubus sp.
Rumex conglomeratus
R. crispus
R. hydrolapathum
R. maritimus
R. obtusifolius var. obtusifolius
R. obtusifolius var. transiens
Salicornia brachystachya
S. dolichostachya
Salix alba
cf. Salix alba var coerulea
Salix alba var vitellina cv. Tristis
S. caprea
S. cinerea
S. x dasyclados
S. fragilis var fragilis (?)
S. x molissima var undulata
S. x multinervis
S. purpurea ssp. lambertiana
cf. S. x reichardtii
S. x rubens notovar. basfordiana
S. triandra
S. viminalis
Salsola kali
Sambucus ebulus
S. nigra
Schoenoplectus x carinatus
S. lacustris
S. maritimus
S. pungens
S. x scheuchzeri
S. tabernaemontani
S. triqueter
Scrophularia nodosa
S. inaequidens
Senecio vulgaris
Sium latifolium
Solanum dulcamara
Sonchus arvensis
S. asper
S. oleraceus
Sparganium erectum
Spartina townsendii
Spergularia maritima
S. salina
Stachys palustris
Stellaria media
Suaeda maritima
Symphytum officinale
Taraxacum sp.
Torilis japonica
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Braam
Kluwenzuring
Krulzuring
Waterzuring
Zeezuring
Ridderzuring
Ridderzuring
Kortarig zeekraal
Langstelige zeekraal
Schietwilg

Boswilg
Grauwe wilg, struik
Kraakwilg

Bittere wilg

Amandelwilg
Katwilg, struik
Loogkruid
Kruidvlier
Gewone vlier, struik
Bastaardbies
Mattenbies
Zeebies
Bastaardbies
Ruwe bies
Driekantige bies
Knopig helmkruid
Bezemkruiskruid
Klein kruiskruid
Grote watereppe
Bitterzoet
Akkermelkdistel
Ruwe melkdistel
Gewone melkdistel
Grote egelskop
Engels slijkgras
Gerande schijnspurrie
Zilte schijnspurrie
Moerasandoorn
Vogelmuur
Klein schorrenkruid
Smeerwortel
Paardebloem
Heggendoornzaad

Triglochin maritima
Tussilago farfara
Typha angustifolia
T. latifolia
Urtica dioica
Valeriana repens
Veronica anagallis-aquatica
Vicia sativa

Schorrenzoutgras
Klein hoefblad
Kleine lisdodde
Grote lisdodde
Grote brandnetel
Echte valeriaan
Blauwe waterereprijs
Voederwikke
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II.7 Vegetatiebeschrijving van de buitendijkse gebieden
(naar HOFFMANN 1993, met aanpassingen)
In 1992 werd de vegetatie van de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde geanalyseerd en
gekarteerd (HOFFMANN 1993), waardoor we ons hier kunnen beperken tot een samenvatting van die
resultaten, weliswaar met een aantal aanpassingen.
De totale oppervlakte aan begroeide intertidale gebieden bedroeg in 1996 ca. 530 ha langs de
Zeeschelde en ca. 95 ha langs de Durme.

II.7.1. Ruigtekruidengemeenschappen zonder of met geringe bedekking van Phragmites australis
•

Grotendeels beperkt tot de zoetwaterschorren; fragmenten op de hoogste delen van
brakwaterschorren.

Hoge ruigtekruiden (Epilobium hirsutum, Calystegia sepium, Urtica dioica, Galium aparine,
Lythrum salicaria en/of andere) domineren het vegetatiebeeld terwijl Phragmites australis in het algemeen minder dan 3% bedekt en onopvallend blijft. Ze komen meestal voor op hoger gelegen gronden,
waardoor de overstromingsfrequentie van deze vegetaties meestal laag is. De overstromingsfrequentie
varieerde tussen 18 en 84% (gemiddeld 32,3% ± 13,2%, MUYLAERT, mond. med.). Ruigtekruidenvegetaties werden aangetroffen op hoge oeverwallen, op hoog opgeslibde schorren, op zomerdijken, op door
graafwerken gestoorde plaatsen en op recente kapvlaktes, maar ook als eerste slikkoloniserende
vegetatie. De laatste behoren tot een gemeenschap met hoge ruigtekruiden, die vergezeld worden, en
wellicht deels voorafgegaan door éénjarige pionierssoorten, zoals Polygonum hydropiper, Callitriche
stagnalis, Rorippa amphibia, Bidens frondosa en Veronica anagallis-aquatica.
II.7.2 Rietgemeenschappen, al dan niet met ruigtekruiden of éénjarige pionierssoorten.
•

Zowel op brak- als zoetwaterschorren, hiertussen gedifferentieerd qua overstromingsfrequentie en
qua begeleidende soorten.

Vegetaties gedomineerd door Phragmites australis komen zowel in het zoet- als brakestuarien
gebied voor. De tweede herbergen naast Riet vaak Bolboschoenus maritimus, de eerste vaak Polygonum
hydropiper in de lage kruidlaag en Calystegia sepium (en in minder mate ook Galium aparine) als
sluierelement. Regelmatig komt ook Caltha palustris var. araneosa voor hoewel dit geen constante
begeleider is en zeker geen exclusieve rietgemeenschapsoort. De inwendige differentiatie binnen de rietvelden gebeurt op basis van verschillen in abundantie van Urtica dioica, Impatiens glandulifera en
éénjarige pionierssoorten (Polygonum hydropiper, Vaucheria spp. en Ranunculus sceleratus).
De overstromingsfrequentie van de door MUYLAERT opgenomen zoete rietvelden varieerde tussen
7 en 92% (aantal keer overstroomd t.o.v. het totaal aantal hoogwaters) (gemiddeld 38% ± 20,1%).
Rietvegetaties werden op de zoetwaterschorren aangetroffen op laaggelegen, in sommige gevallen
zelfs afgegraven schorren (‘t Groot Schoor van Hamme), op smalle schorresten voor recent met steen
bestorte oevers, op steenbestorte oevers zelf, op relatief laaggelegen, recente kapvlaktes, die achteraf in
de winterperiode werden gemaaid en op komgronden. De abundantie van ruigtekruiden is waarschijnlijk
voornamelijk afhankelijk van de overstromingsfrequentie, maar zal ook mede bepaald worden door de
afwatering en de organische fractie van de bodem. Laaggelegen rietvelden vertonen meestal een groter
aantal éénjarige pioniers.
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Er dient op gewezen dat het merendeel van de schoropnames noodgedwongen op “hoge schorren”
gemaakt werden, daar de zone tussen GHW en de plaats waar in principe macrofytenvegetaties kunnen
voorkomen (ongeveer vanaf de GDHW (gemiddeld hoogwater bij laagste doodtij, d.w.z. plaatsen die bij
elk hoogwater onder water komen, maar ook bij elk water vrijkomen)) vrijwel nergens bestaat op de
huidige schorren. Deze zone vinden we bijna uitsluitend ter hoogte van breuksteenbestorte dijktaluds.
Hier komt Riet aanzienlijk lager voor dan de GHW-lijn, wat erop wijst dat Riet wellicht een lager
optimum heeft. Dit komt ook tot uiting in andere estuaria (ZONNEVELD 1960), waar Riet veel lager dan
GHW kan voorkomen.
Op brakwaterschorren werden rietvegetaties uitsluitend opgenomen op de hoger gelegen delen
van de schor. Het komt echter ook voor op lagergelegen komgronden. Eenmaal gevestigd breidt Riet
zich er vrijwel onbelemmerd uit. Hiervan getuigen de vaak cirkelvormige populaties, die in vergelijking
met 1992 duidelijk in omvang zijn toegenomen (zie vegetatiekaarten), dit ten koste van de bestaande
vegetaties, waardoor mag verondersteld worden dat alle overige brakwaterschorvegetaties op termijn
zullen overgroeid worden door Riet. De overstromingsfrequentie van de lager gelegen delen van
brakwaterschorren langs de Zeeschelde is meestal ook vrij gering (24% ± 7,8%). Op door oeverwallen
omgeven komgronden, waar het sporadische overstromingswater langere tijd blijft staan en waar na verdamping van het water de zoutconcentratie hoog kan oplopen, werden (nog) geen rietvegetaties waargenomen, maar kwamen zeebies-, zeeastervegetaties of zilte graslandtypes voor.
De dichtheid van het Riet op de brakwaterschorren maakt dat de brakke rietvelden meestal
bijzonder soortenarm zijn (vaak wel met Bolboschoenus maritimus) en vaak uitsluitend uit Riet zijn
opgebouwd. Zeker de rietvelden die tot voor kort in gebruik waren als rietsnijderij (ondermeer zuidelijk
deel van het Galgenschoor), herbergen nauwelijks andere soorten. Alleen de vaak hogere, ter hoogte van
aanspoelselgordels gelegen rietvelden zijn rijk aan ruigtekruiden en lijken qua soortensamenstelling
sterk op de hoger vermelde, “zoete” rietvelden.

II.7.3 Pioniersgemeenschappen zonder Phragmites australis (Riet maximaal 1% bedekkend).
Er werden door HOFFMANN (1993B) twee, sterk van elkaar verschillende
pioniersgemeenschappen onderscheiden, die ten opzichte van de vorige een min of meer open karakter
hebben, waarin meestal een duidelijke hoge en lage kruidlaag kan onderscheiden worden. De hoge
kruidlaag kan (vooral in de eerste gemeenschap sterk ontwikkeld) door uiteenlopende soorten gedomineerd worden (zowel door de grasachtigen Phalaris arundinacea, Glyceria maxima, Typha latifolia als
door kruiden als Epilobium hirsutum en Rumex obtusifolius var. transiens), de lage kruidlaag wordt
meestal sterk gedomineerd door Polygonum hydropiper.
Deze vegetaties werden aangetroffen op de steile oevers van geulen en op komgronden aan het
uiteinde van ondiepe geulen met lage oevers. De overstromingsfrequentie varieert tussen 28% en 95%
(gemiddeld 60% ± 16,6%).

II.7.4 Struwelen en bossen met dominantie van wilgen
Aangezien geen van de houtige gewassen die voorkomen in het Schelde-estuarium bestand is
tegen zout, blijven struwelen en bossen beperkt tot het zoetestuarien gebied. Weliswaar komen aan de
bovenrand van de brakwaterschorren regelmatig struiken en bomen voor, maar deze blijven vrijwel
volledig buiten de invloedssfeer van het brakke rivierwater. De enige struiksoort die een enkele keer op
zandige oeverwallen of opgeworpen dijkjes op de brakwaterschor van Doel werd aangetroffen is
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Sambucus nigra, maar het gaat hier om verspreide (mogelijk aangeplante) kommervormen, die bij
gelijkblijvende hoogteligging (overstromingsfrequentie) nooit tot struweelvorming aanleiding zullen
geven.
Op de zoetwaterschorren tussen Rupelmonde en Gent daarentegen zijn struwelen de dominante
formatie, die meer dan 50% van het oppervlak in beslag neemt. Tot de struwelen behoren ook de
soortenrijkste vegetatietypes, hoewel bepaalde struwelen (met name wijmbossen) dan weer bijzonder
arm kunnen zijn aan ondergroei. Deze soortenrijkdom wordt behalve door kruiden en grassen vooral
omhooggebracht door het betrekkelijk grote aantal epifytische mossen en korstmossen.
Binnen de boom- en struiklaag is vooral het al dan niet abundant zijn of domineren van de
aangeplante wijmbossoort Salix x dasyclados, vaak begeleid door Sambucus nigra, differentiërend. In
de oorspronkelijke vegetatieanalyse (HOFFMANN 1993) werd het genus Salix niet nader uitgewerkt. Er
werd slechts onderscheid gemaakt tussen S. alba, S. fragilis als boomvormer en S. fragilis, S. x
dasyclados, S. caprea, S. cinerea s.l. en S. viminalis als struikvormers. Hier wordt in het kader van de
nieuwe vegetatiekartering wel verder taxonomisch onderscheid gemaakt. Dit taxonomisch onderscheid
is het resultaat van een intensieve veldstudie tijdens het onderzoek in het kader van onderhavig
beheersplan (cf. ZWAENEPOEL et al., bijlage 6) en van talrijke excursies met (al dan niet vermeende)
Salix-deskundigen. Zo werden excursies georganiseerd met I. Zonneveld, de onderzoeksgroep van A.
Stortelder (Vegetatie van Nederland, partim bossen), Salix-onderzoekers van het IBW (E. Coart e.a.), de
Plantensociologische Kring van Nederland (o.m. Doing, Weeda, van de Steeg e.a.) en de
onderzoeksgroep en stuurgroep belast met het onderzoek naar autochtone bomen en struiken in
Vlaanderen (B. Maes en C. Rövekamp), P. Van den Bremt e.a.. De taxonomische discussie rond dit
genus is nog in volle ontwikkeling en zal buiten deze studie verder uitgewerkt worden.
Grosso modo blijken de in 1992 als S. fragilis-struweel omschreven vegetaties gedomineerd te
worden door S. x mollissima var. undulata (hybride tussen S. triandra en S. viminalis) soms ook met S.
triandra. De in door HOFFMANN (1993) als S. fragilis-bos omschreven vegetaties als S. fragilis
geïdentificeerde bomen worden voorzichtigheidshalve beter ondergebracht in het S. x rubens-complex
(S. x rubens is een verzamelnaam van alle hybride vormen tussen S. alba en S. fragilis, de langs de
Zeeschelde aangetroffen individuen leunen meer aan bij S. fragilis dan bij S. alba).
In tabel II.10 wordt een overzicht gegeven van de soorten onderscheiden door (HOFFMANN 1993),
de corresponderende soorten gedetermineerd in het kader van dit beheersplan en in de derde kolom de
nauw verwante soorten waar nog verder onderzoek moet naar gebeuren.

Tabel II.10 - Wilgensoorten zoals onderscheiden door Hoffmann (1993) in zijn vegetatiekartering, zoals in deze
studie onderscheiden en waarnaar verder onderzoek zou moeten gebeuren, daar deze hybriden mogelijk ook
aanwezig zijn in het estuarium, maar als zodanig niet werden onderscheiden in de vegetatiekarteringen.

HOFFMANN 1993
S. alba
S. fragilis - boom

VANALLEMEERSCH et al. (1998)
S. alba, S. x rubens
S. x rubens,
S. fragilis fragilis

S. fragilis - struik

S. x mollissima var. undulata,
S. triandra

S. caprea

S. caprea
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Nauw verwante taxa
S. alba, S. x rubens
S. x rubens,
S. fragilis var. fragilis,
S. fragilis furcata,
S. fragilis russelliana,
S. fragilis decipiens
S. x mollissima var. undulata
S. x mollissima var.
hyppophaeifolia
S. triandra
S. caprea,
S. x reichardtii

S. cinerea

S. cinerea
S. x multinervis

S. x dasyclados

S. x dasyclados

S. purpurea ssp. lambertiana

S. cinerea
S. x multinervis
S. x reichardtii
S. atrocinerea
S. x dasyclados
S. x stipularis
S. x calodendron
S. x sericans
S. purpurea ssp. lambertiana

Constante begeleiders van alle struwelen zijn Solanum dulcamara, Urtica dioica, Galium aparine, Rumex obtusifolius, Impatiens glandulifera en Cardamine amara en in minder mate ook Anthriscus
sylvestris, Caltha palustris var. araneosa en Vaucheria spp. Van de kruiden vertonen met name
Solanum dulcamara, Cardamine amara, Symphytum officinale (zwak) en Angelica sylvestris (zwak) een
hogere frequentie in de struwelen en bossen dan in de overige vegetatietypes. In alle struweeltypes
voorkomende of nauwelijks inwendige differentiatie vertonende epifyten zijn het groenwier Desmococcus olivaceus en de mossen Amblystegium riparium, A. serpens, Brachythecium rutabulum,
Drepanocladus uncinatus en Bryum capillare.
Er is een grote variatie in overstromingsfrequentie, die niet duidelijk gerelateerd is aan de verdere
onderverdeling in gemeenschappen (tenzij de zomerdijkbeplantingen). Het aanplanten van wijmbossen
werd blijkbaar niet uitgevoerd in functie van de overstromingsfrequentie. Hoewel overstroming toch het
doorslaggevend argument was om buitendijks slechts volgende soorten aan te planten voor
wijmencultuur: S. viminalis, S. x dasyclados en S. x mollissima var. undulata. Luchtfotoreeksen sinds de
jaren vijftig tonen anderzijds aan dat spontane struweelvorming vaak ontstaat op hoger gelegen
oeverwallen en er dus wel degelijk een relatie bestaat tussen spontane wilgenstruweelvorming en
overstromingsdynamiek.

II.7.4.1 Gemeenschap van epifytenarme wilgenstruwelen en -bossen gekenmerkt door hoge abundantie van Cardamine amara, Caltha palustris var. araneosa en Vaucheria spp.
Deze gemeenschap heeft een vrij open kruinlaag (± 55% bedekking), die meestal uit Salix alba, in
enkele gevallen ook uit S. x dasyclados, is samengesteld. Door de open structuur is de bedekking van de
kruidlaag vrij hoog (het hoogst van alle struweelgemeenschappen), en komt b.v. vrij veel Impatiens
glandulifera voor. Door het abundant zijn van Caltha palustris var araneosa en Cardamine amara
vertoont het bos een vrij uitgesproken voorjaarsbloei. Epifytisme is minder goed ontwikkeld. Het kan
zowel om aangeplante wilgen als om spontane wilgenvloedstruwelen of -bossen gaan. Soms kunnen
duidelijke oude kapsporen gevonden worden, maar de struiken en laagvertakkende bomen hebben zeker
geen wijmenstoof-uitzicht. Met een gemiddelde van meer dan 50% van de hoogwaters is de overstromingsfrequentie hoog te noemen.

II.7.4.2 Gemeenschap van epifytenrijke, spontane S. x mollissima/S. triandra-struwelen en S. x
rubens-struweel en -bos
Het belangrijkste onderscheid van deze gemeenschap met de overige is het ontbreken van Salix x
dasyclados en Sambucus nigra, terwijl de struwelen een spontaner karakter vertonen. Door het zeer laag
vertakken en vrijwel horizontaal uitstaan van de takken is dit type van struwelen meestal moeilijk
toegankelijk.
Het al dan niet spontaan zijn van het struweel werd bepaald aan de hand van een chronologische
reeks luchtfoto's en aan de hand van het al dan niet voorkomen van kapsporen of duidelijk onderhouden
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griendstoven. In tabel II.2 geven we een overzicht van de wilgentaxa met een indicatie over al dan niet
spontane verbreiding. Met andere woorden werd als "spontaan" beschouwd S. x mollissima/S. triandraen/of Salix alba-struweel zonder kapsporen of hakhoutstructuur en die op opeenvolgende luchtfoto's
geleidelijke overgangen vertoonden en meestal uitbreidden.
In bijna alle opnamen, die tot deze gemeenschap behoren, wordt de struiklaag gedomineerd door Salix
triandra en/of S. x mollissima (en/of S. x rubens). De houtige vegetatielaag werd weliswaar steeds
genoteerd als struiklaag, maar de kruinen kunnen soms aanzienlijke hoogte bereiken, waardoor men in
sommige gevallen al kan spreken van jonge bossen van Kraakwilg, Schietwilg en S. x rubens. Deze zich
qua terrestrische flora niet duidelijk onderscheidende bossen zijn de epifytenrijkste types.
De ondergroei van deze struwelen kan zeer sterk variëren. De bedekking van de kruidlaag
schommelt tussen 5 en 90 % en staat in functie van overstromingsfrequentie en bedekking van de
kruinlaag. Het sluierelement kan vrij uitgesproken zijn (tot 15% bedekking).
De samenstelling van de kruidlaag daarentegen is vrij homogeen. Constante begeleiders zijn
Solanum dulcamara, Calystegia sepium (met, binnen de struwelen, een zwak optimum in deze gemeenschap), Urtica dioica, Galium aparine, Rumex obtusifolius, Impatiens glandulifera, Polygonum
hydropiper, Bidens frondosa, Ranunculus sceleratus en Phragmites australis. Laatstgenoemde soort
blijft wel vaak beperkt tot de struweelranden en komt zelden en dan met slechts enkele individuen in het
centrum van struwelen voor. Geen van deze kruiden blijft beperkt tot deze gemeenschap of vertoont hier
een duidelijk optimum.
De epifytenrijkdom is vooral uitgesproken voor de naar boomdominantie neigende vegetaties
binnen deze gemeenschapsgroep. Ze is vooral te danken aan het veelvuldig voorkomen van soorten die
hoog op de stam en takken groeien, en die vrijwel nooit overspoeld worden. Een hele reeks in
Vlaanderen zeldzame soorten (HOFFMANN 1993b) blijft beperkt tot deze gemeenschap, maar zijn
erbinnen ook niet algemeen. Het is opvallend dat vooral korstmossen goed vertegenwoordigd zijn, en
dan vooral de als acidofytisch bekend staande soorten, zoals Evernia prunastri, Hypogymnia physodes
H. tubulosa, Lecanora conizaeoides en Usnea subfloridana. Daarnaast komen echter ook heel wat neutrofyten voor, zoals de Physcia spp., Xanthoria spp en Candelaria concolor. Van de op de regelmatig
overspoelde stambasis groeiende soorten vertoont Leskea polycarpa een zekere voorkeur voor deze gemeenschap.
De overstromingsfrequentie varieert sterk, hoewel ze meestal niet hoger is dan 50%. Deze
struweelgemeenschap komt blijkbaar voor op de hoger gelegen schorgedeelten, zonder daarbij een
duidelijke differentiatie te vertonen naar kom en oeverwal. Zoals al eerder vermeld ontstaan ze wel
meestal op oeverwallen, maar kunnen van hieruit de naastliggende komgronden snel koloniseren.
Binnen de struwelen komt langs de geuloevers wel vaak een ervan te onderscheiden gemeenschap van
Vaucheria spp. en Callitriche stagnalis voor. Deze struweelgemeenschap kan beschouwd worden als
een natuurlijk successiestadium, dat volgt op rietvegetaties op voldoende hoog opgeslibde schorren. We
wezen eerder al op de vrij kritieke grens van 50% overstromingsfrequentie voor de differentiatie tot rietdan wel ruigtevegetaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het kappen van dit type van gesloten
wilgenstruwelen eerder aanleiding zal geven tot ruigtes dan tot rietvegetaties.

II.7.4.3 Aanplanten van Salix alba op zomerdijken of oeverwallen
Vrijwel alle grotere schorgebieden werden in de loop der tijd voorzien van een zomerdijk, die
overstroming van de achterliggende vloeiweiden in de zomer moest beletten. Veel van deze zomerdijken
zijn in de loop der tijd beplant geworden met schietwilgen en/of canadapopulieren. Af en toe zijn ook
duidelijk schietwilgaanplanten waar te nemen op oeverwallen of langs dwars op de oever staande
dijkjes. De vegetaties die tot deze gemeenschap behoren komen uiteraard meestal in lijnvormige
patronen voor en ondergaan een zeer geringe overstromingsfrequentie. Het gaat om vegetaties die een
gelijkaardige of zelfs geringere overstromingsfrequentie kennen dan de eerder besproken
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ruigtekruidenvegetaties en ze worden in de kruidlaag dan ook volledig gedomineerd door ruigtekruiden
(met name Urtica dioica) waarboven een boomlaag gesuperponeerd is. Frequente begeleiders zijn
Anthriscus sylvestris en Heracleum sphondylium. In deze vegetaties vindt Cuscuta europaea zijn optimum.
Het epifytisme blijft beperkt tot enkele banale soorten. Het betreft vooral eury-ecologische soorten, met een aantal acidofyten.

II.7.4.4 Gemeenschap van gemengd epifytenrijk wilgenstruweel (inclusief verwaarloosde
wijmenstruwelen) met Salix x mollissima/ S. triandra of S. x dasyclados dominant en Sambucus nigra
abundant
Fysionomisch onderscheidt deze struweelgemeenschap zich door de laagvertakkende, zeer breed
en relatief hoog uitgegroeide, ver uit elkaar struiken van S. x mollissima/ S. triandra en/of S. x dasyclados. Vaak kan nog duidelijk waargenomen worden dat de struiken ooit als wijmenstoven in gebruik
geweest zijn, maar ook spontane struwelen (vermoedelijk meestal via vegetatieve verbreiding) kunnen
voorkomen. Vrijwel steeds komt er vrij veel Sambucus nigra voor in een aparte lagere struiklaag.
De bedekking van de kruidlaag is zeer variabel (10-60%) met als constante begeleiders Urtica
dioica, Galium aparine, Polygonum hydropiper (differentiërend t.o.v. de volgende gemeenschap),
Galeopsis tetrahit (zwak differentiërend t.o.v. de vorige gemeenschappen) en Sambucus nigra.
Het epifytisme is iets minder rijk dan in de S. x rubens-bossen, waarbij opnieuw een belangrijk
aantal acidofytische soorten blijken voor te komen, zoals Lepraria incana en Lophocolea heterophylla.
Een groot aantal van deze epifyten zijn differentiërend t.o.v. de volgende gemeenschap waarin de nog
actief beheerde wijmenstruwelen zijn ondergebracht.
De overstromingsfrequentie is blijkbaar bijzonder variabel, waaruit alleen kan afgeleid worden
dat wijmbossen indertijd (midden 20e eeuw) vrij onafhankelijk van de hoogteligging zijn aangelegd.

II.7.4.5. Gemeenschap van gemengde, epifytenarme, onderhouden wijmenstruwelen van Salix
triandra/ S. x mollissima, S. X dasyclados (en andere wilgen ?).
In deze gemeenschap zijn de nog steeds onderhouden, of toch zeer recent nog onderhouden
wijmenstruwelen of wijmbossen ondergebracht, in hoofdzaak bestaande uit S. x mollissima, S. x
dasyclados en S. viminalis. Ze is duidelijk te herkennen aan de structuur van de struiken: meestal ca. 0,5
à 1m hoge stoven, waarop een dichte bundel, vaak vrij verticaal staande, jonge twijgen staan. De
struiklaag is zeer homogeen en zeer gelijk van hoogte. De bedekking van de struiklaag is hoog, terwijl
de kruidlaag, hoewel variabel van bedekking toch meestal onderontwikkeld blijft. Het aantal soorten in
de kruidlaag is meestal ook geringer dan in de overige struweel- en bostypes.
Daarenboven is het epifytisme bijzonder slecht ontwikkeld. Daar waar het aantal epifyten in de
overige struwelen de hoogte in gaat door de aanwezigheid van dikke, ruwbeschorste takken buiten de
invloedssfeer van het rivierwater, blijft het epifytisme in de onderhouden wijmenstruwelen beperkt tot
de regelmatig met slibrijk water overspoelde wijmenstoof, terwijl de dunne, regelmatig gekapte twijgen
nauwelijks epifyten dragen.
Ook hier is een grote variabiliteit in overstromingsfrequentie vast te stellen.
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De monotone structuur en de relatieve soortenarmoede maken deze wijmenstruwelen floristisch
veel minder aantrekkelijk dan de meer natuurlijk (aandoende), spontane en/of vrij uitgroeiende
struwelen.

II.7.5 Brakwatergemeenschappen met Aster tripolium en Atriplex prostrata als constant aanwezige
soorten
De brakwaterschorgemeenschappen worden vooral gekenmerkt door de constante presentie van
Atriplex prostrata en Aster tripolium, waarvan de laatste ook weinig kwantitatieve differentiatie meer
vertoont, hoewel fysionomisch belangrijke verschillen optreden. Deze zijn gebaseerd op het al dan niet
domineren van deze grootbloemige, en daardoor opvallende plantensoort.

II.7.5.1 Gemeenschap van Schoenoplectus tabernaemontani.
Langs het brakke deel van de Zeeschelde werd in de jaren tachtig tussen Fort Liefkenshoek en
Burcht op een viertal plaatsen Ruwe bies aangeplant voor commerciële doeleinden, en dit op recent
aangelegde, terrasvormige slikken die ter hoogte van de laagwaterlijn of halverwege GLW en GHW
verstevigd zijn met een lage steenbestorting. Naar boven toe grenzen deze aanplanten aan een
rietvegetatie of direct aan de dijk. De aanplanten kunnen beschouwd worden als een slikkoloniserende
pioniersgemeenschap, die in de tijd en bij verdere opslibbing vervangen zal worden door een
rietgedomineerde vegetatie. Op de meest stroomopwaarts gelegen lokaliteit komen wel al verschillende
"zoete soorten" voor (Veronica anagallis-aquatica, Rorippa amphibia, Rumex obtusifolius).

II.7.5.2 Gemeenschap van Vaucheria spp. en Salicornia
Deze gemeenschap neemt langs de Zeeschelde betrekkelijk geringe oppervlaktes in. Ze komt voor
als belangrijkste slikkoloniserende vegetatie aan de benedenrand van de echte brakwaterschorren ten
noorden van Lillo. Vaak blijven de slikvegetaties beperkt tot de groene matten van Vaucheria. Eén van
de redenen voor de geringe oppervlakte is het feit dat de twee grootste brakwaterschorren (Galgenschoor
en schor van Doel) geen geleidelijke overgang van slik naar schor meer vertonen, maar dat eerder sprake
is van een vrij hoge erosieklif, die werd geconsolideerd door een steenbestorting. Alleen aan het Groot
Buitenschoor is nog een dergelijke geleidelijke overgang waar te nemen. De gemeenschap is dan ook
het best ontwikkeld in dit gebied. Langs het Galgenschoor en het schor van Doel komt juist boven de
steenbestorte erosierand regelmatig een soortenarmere variant voor, die tot deze gemeenschap kan
gerekend worden.

II.7.5.3 Gemeenschap van biezen met een belangrijk aandeel aan zouttolerante kruiden en een
bodembedekking van Vaucheria spp.
Deze gemeenschap komt langs de Zeeschelde voor op het lage schor of in sommige gevallen zelfs
als slikkoloniserende vegetatie. De vegetaties met Schoenoplectus tabernaemontani (voortkomend uit
een vroegere commerciële aanplanting van de soort) komen uit het zwak brakke deel van het estuarium,
deze met Bolboschoenus maritimus komen van het Groot Buitenschoor. Hier vormen ze een overgang
tussen de vorige gemeenschap (gemeenschappelijk zijn Vaucheria, Salicornia spp, Spergularia spp.) en
de door B. maritimus gedomineerde vegetaties. Met name in deze gemeenschap wordt de karakteristieke
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brakwaterschorsoort Cochlearia officinalis aangetroffen. Opvallend is het voorkomen van Phragmites,
met zeer lage bedekking weliswaar, op deze toch zeer regelmatig overspoelde plaatsen. Door het
ontbreken van een geleidelijke overgang tussen slik en schor komt deze gemeenschap niet voor op het
Galgenschoor en het Schor van Doel.

II.7.5.4 Gemeenschap van zilte graslanden met dominantie van Puccinellia maritima en/of Agrostis
stolonifera en constante aanwezigheid van Juncus gerardii
In deze gemeenschap worden de zilte graslanden gegroepeerd, die verder kunnen worden
onderverdeeld al naar gelang de dominantie van verschillende grassoorten (vooral Puccinellia maritima,
Agrostis stolonifera var. marina of Festuca rubra var. litoralis). Duidelijke ecologische verschillen
tussen deze types konden door ons niet gedetecteerd worden. Deze gemeenschap komt vrijwel uitsluitend voor op het Schor van Doel, waar tot twintig jaar geleden vrij intensieve seizoensbegrazing optrad.
Direct ten zuiden van de dorpskom van Doel kwam de gemeenschap in 1992 eveneens voor op een
klein, nog door runderen begraasd schorgebied. Rond de eeuwwisseling moet de gemeenschap veel
grotere oppervlakten ingenomen hebben (MASSART 1907).
Op het Schor van Doel komen de zilte graslandtypes vooral nog voor op de komgronden, behalve
de zwenkgrasgedomineerde vegetaties, die een zekere voorkeur vertonen voor door ganzen begraasde
oeverwallen of schorranden.
Deze gemeenschap vertoont sterke affiniteit tot de door BEEFTINK (1965) beschreven
subassociatie Puccinellietum maritimae agrostietosum, die voorkomt vanaf het α-mesohalinicum (volgens de minimale chloridengehalten de gebieden tussen de westrand van het Verdronken Land van Saeftinge en Lillo), waarbij als belangrijkste ecologisch verschilpunt met de typicum-associatie de slibrijkere, minder zoute bodem wordt aangegeven. Het zou een gemeenschap zijn die zich alleen ontwikkelt bij
beweiding of bij maaien. Opvallend verschil met Beeftink's subassociatie is het voorkomen van
Bolboschoenus maritimus. Hij stelt echter dat bij afwezigheid van begrazing of maairegime in het αmesohalinicum deze soort (ofwel Phragmites australis) gaat domineren. Dit wijst erop dat we op het
Schor van Doel te maken hebben met een overgangssituatie waarbij er een evolutie optreedt van zilt
grasland naar zeebies- of rietgedomineerde vegetaties.
De overstromingsfrequentie loopt nogal uiteen maar blijft globaal vrij laag. Aangezien het hier
echter vaak gaat om slecht afwaterende komgronden blijft vaak langere tijd brak water staan, waardoor
na verdamping de zoutconcentratie van de bodem hoog kan oplopen. Dit is een mogelijke reden waarom
deze zilte graslandvegetaties op deze plaatsen nog niet verdrongen werden door zeebies- of rietvegetaties. Van deze verhoogde zoutconcentratie is geen sprake op de goed gedraineerde schorrand en oeverwallen.

II.7.5.5 Gemeenschap gedomineerd door Atriplex prostrata met veel Bolboschoenus maritimus
Deze gemeenschap kent een geringe overstromingsfrequentie en is ook in die zin te situeren als
overgang tussen zeebies- dan wel lage grasgedomineerde vegetaties (zilte graslanden) van de
komgronden naar strandkweekgedomineerde vegetaties van de oeverwallen. Ze wordt aangetroffen op
het Schor van Doel en op het Groot Buitenschoor.

II.7.5.6 Gemeenschap met dominantie van Bolboschoenus maritimus.
De gemeenschap werd aangetroffen door heel het brakwatergetijdengebied (stroomafwaarts
Lillo), maar komt toch vooral voor op het Schor van Doel en het Groot Buitenschoor. De omstan154

digheden zijn echter verschillend. Op het Groot Buitenschoor komt dit vegetatietype voor in een band
achter een pioniersgemeenschap met Vaucheria en Salicornia (zie II.7.5.2), terwijl de gemeenschap op
het Schor van Doel vooral aangetroffen wordt op en aan de rand van komgronden, in mozaïek met zilte
graslanden en rietvegetaties. Ze zal in de tijd en bij achterwege blijven van begrazing (inclusief
intensieve begrazing door Grauwe gans) of maaien de zilte graslandtypes gaan vervangen, terwijl ze zelf
vervangen zal worden door Elymus- en later rietgedomineerde vegetaties.

II.7.5.7 Gemeenschap gedomineerd door Phragmites australis met begeleiding van enkele
zouttolerante soorten.
De gemeenschap werd hiervoor (cf. II.7.2) al besproken onder de rietvegetaties.
Bij achterwege blijven van beheer kan de gemeenschap samen met de monospecifieke
rietvegetaties beschouwd worden als de climaxvegetatie van het brakwaterschor, zowel op de komgronden als op de oeverwallen. Op aanspoelselgordels verwachten we eerder een rietvegetatie met
ruigtekruiden of strandkweekgedomineerde vegetaties.

II.7.5.8 Gemeenschap van Elymus athericus
Het betreft hier een (nagenoeg) gesloten vegetatie van Elymus athericus met verspreide exemplaren van Atriplex prostrata, waartussen zich vrijwel geen andere plantensoort kan vestigen. Alleen
Riet blijkt in staat te zijn deze strandkweekgedomineerde vegetaties te invaseren, vermoedelijk echter
alleen vanuit niet-strandkweekgedomineerde omstandigheden. Dit is toe te schrijven aan het feit dat
Phragmites een andere, diepere zone van de rizosfeer aanspreekt dan de relatief oppervlakkig
wortelende Strandkweek. Door de vestiging van de ondergrondse rizomen van het Riet die doordringen
onder Strandkweek, krijgt men ook hoger opgroeiende scheuten met lichtcompetitie en een verdringing
van Strandkweek als resultaat.
De gemeenschap werd aangetroffen op de drie grote brakwaterschorgebieden en op het schor
voor Rhône-Poulenc (ten NO van de Kallosluis). Op het Schor van Doel is de gemeenschap heel
duidelijk gebonden aan de kreekoeverwallen. Dit blijkt indirect ondermeer uit de zeer geringe
overstromingsfrequentie. Ook op het Galgenschoor kwam ze initieel vooral voor op de oeverwallen,
maar heeft ze inmiddels grote delen van de komgronden ook al gekoloniseerd, waardoor de relatie met
de drogere, goed gedraineerde, meestal zandiger oeverwal minder uitgesproken is.
Op het relatief jonge Groot Buitenschoor, waar nog geen duidelijk kom-oeverwalsysteem tot
ontwikkeling kwam, komen strandkweekgedomineerde vegetatie voor in een band achter Zeebies- en/of
Spiesmelde-gedomineerde vegetaties. Er komt bovendien een variant voor met enkele ruigtekruiden, die
zich ontwikkelt op de hoogste delen van de schor, voor het merendeel onderaan de dijk, waar sterke accumulatie van strooisel optreedt.
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II.8 Vegetatiekartering van de buitendijkse gebieden
In 1992 werd een eerste vegetatiekartering uitgevoerd van de buitendijkse gebieden van de
Zeeschelde (HOFFMANN 1993). Van de Durme zijn alleen karteringen van de Rietsnijderij bekend
(jaarverslagen Natuurreservaten).
In het kader van dit onderzoek werd een nieuwe vegetatiekartering uitgevoerd van de
buitendijkse gebieden van de Zeeschelde en de Durme, voor zover ze onder invloed staan van de
getijdenwerking. Buitendijkse stortplaatsen, akkers, opgehoogde terreinen noch gecontroleerde
overstromingsgebieden werden qua vegetatie in kaart gebracht. De smalle verbindingszones in het
zoetwatergetijdengebied vanaf het Konkelschoor te Berlare en Kruibeke werden in tegenstelling tot
de kartering van 1992 ook grotendeels in kaart gebracht. In het brakwatergetijdengebied werden deze
lange smalle zones in 1992 wel gekarteerd en werden hier niet opnieuw gekarteerd in het veld,
aangezien sinds 1992 slechts weinig veranderingen waren opgetreden. Voor deze smalle schorzones
tussen Kruibeke en de Belgisch-Nederlandse grens werd hier dan ook de kartering van 1992
overgenomen. Dijklichaambegroeiingen grenzend aan het schor werden wel gedeeltelijk gekarteerd.
Dikwijls zijn de grenzen tussen schor en dijk in het veld niet erg scherp te trekken. Dit is zeker het
geval langs de Durme.
Fig. II.42bis - Afbakening van de zones gekarteerd in 1996-1997. Schorren in zone 1 en 3 werden
opnieuw gekarteerd, schorren in zone 2 en 4 niet. De Durmeschorren werden volledig gekarteerd.
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II.8.1 Karteringsmethode
Voor de kartering werd vertrokken van false colour infrarood luchtfoto’s op een schaal 1/5000
genomen in de periode juli-september 1996. In tegenstelling tot HOFFMANN (1993) werd niet van
orthofoto’s vertrokken omdat er geen recente orthofoto’s voorhanden waren en omdat een
uitgangssituatie op een schaal 1/ 5000 meer detaillering toelaat. Op de luchtfoto’s werden, zonder
voorkennis van de veldsituatie, fotografische eenheden onderscheiden op basis van 1)
kleurverschillen, 2) verschillen in korreling en 3) verschillen in schaduwing. Deze eenheden werden
omlijnd op transparanten. Dit levert een fotografische eenhedenkaart op, die gebruikt werd als
basisveldkaart. Op de luchtfoto’s werden verschillende in het veld gemakkelijk en nauwkeurig te
bepalen punten gezocht (straathoek, wegsplitsing, palen,…) die zich langs of in de directe omgeving
van de dijkkruin bevonden. Deze punten werden overgebracht op de basisveldkaart en dienden als
herkenningspunten. Het was oorspronkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk vanop luchtfoto’s te
karteren en zo het terreinwerk zoveel mogelijk te beperken. Tijdens het terreinwerk bleek echter dat
toch quasi alle eenheden in het veld dienden gecontroleerd te worden en dat b.v. voor de
zoetwaterschorren het verschil tussen pioniersvegetaties, secundaire ruigtekruiden en rietvegetaties
quasi onherkenbaar was op de luchtfoto‘s. Hetzelfde gold voor de diverse wilgenstruwelen. Diverse
luchtfotoreeksen hadden bovendien verschillende kleurintensiteiten, waarbij extrapolaties met de
nodige controles dienden te gebeuren. De laatste luchtfoto’s werden bovendien genomen na de zware
storm op 26 augustus 1996, die een ander beeld geven van de schorvegetaties. Bij de
brakwaterschorren zijn de hoofdkarteringseenheden wel relatief goed voorspelbaar van op luchtfoto,
maar voor een groter detailniveau was ook een grondige veldkartering vereist.
In het veld werden de fotografisch onderscheiden eenheden gerelateerd aan de
karteringseenheden uit HOFFMANN (1993). Indien het noodzakelijk bleek werden nieuwe
karteringseenheden toegevoegd. B.v. aan het schor van Doel werden zeebiesgedomineerde vegetaties
frequent met zowel Spiesmelde als Zeeaster als begeleidende soorten (BBMaa) frequent
aangetroffen. In de zoete zone betreft het vooral eenheden op het dijklichaam, die bestonden uit
diverse soorten bomen die niet individueel konden ingetekend worden (b.v. ZHBab met Schietwilg en
Ruwe berk). De heel smalle schorstroken konden gekarteerd worden vanop de dijk. Voor grotere
schorgebieden was dit niet het geval. Voor grotere schorgebieden werden transecten gelopen, indien
mogelijk loodrecht op de dijkkruin en over de hele breedte van het schor.
De vegetatiekartering is vooral gebaseerd op verschillen in dominantie en enkel de "bovenste
vegetatielaag". Kruidachtige vegetaties b.v. onder wilgen werden niet gekarteerd. Smalle
schorstroken en de schorren langs de Durme zijn relatief gedetailleerd gekarteerd wat mogelijk de
overzichtelijkheid niet steeds ten goede komt. Op dergelijke smalle stroken kon echter moeilijk op
basis van dominanten gekarteerd worden omdat verschillende hoofdkarteringseenheden er op heel
kleine oppervlakten door elkaar voorkomen. Het karteren als complexen van diverse
karteringseenheden zou te veel informatieverlies betekenen. Anderzijds dient gesteld dat het
onmogelijk is om op een schaal 1:5000 kleine lijnvormige en puntvormige elementen nauwkeurig in
te tekenen, (b.v. individuele bomen, struiken en kruidenpopulaties), wat resulteert in een relatief grote
nauwkeurigheidsfout op de oppervlakteschatting van deze elementen.
De ruwe veldkaarten werden gedigitaliseerd in een GIS-systeem (Genamap 6.2). Als
coördinatensysteem werd het Lambert-systeem gebruikt. Om Lambert-coördinaten op de veldkaarten
te zetten werden orthofoto’s van 1990 gekopieerd en vergroot tot op een schaal 1/5000. Dit gebeurde
in één stap om de fout van kleine vervormingen bij het kopiëren zo veel mogelijk te beperken. Op
deze kopieën werd een transparant raster gelegd op de Lambertcoördinaten, weergegeven in de x- en
y-as van de orthofotoplan. De transparanten met de fotografische eenheden werden zo nauwkeurig
mogelijk op het corresponderende schorgebied gelegd waarna telkens vijf Lambert-coördinaten op de
transparanten werden overgebracht, die op dan overgebracht werden op de veldkaarten. Hiermee
werden de veldkaarten georiënteerd in het Lambert-systeem, waarna gedigitaliseerd kon worden.
Doordat digitalisering gebeurde op basis van luchtfoto’s blijft echter een onnauwkeurigheid
bestaan doordat de originele foto’s niet onthoekt zijn. De nauwkeurigheid op de luchtfoto is het
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grootst in het midden. Voor de afbakening van de fotografische eenheden werd daarom zoveel
mogelijk het centrale deel van de luchtfoto gebruikt, maar dit was niet steeds mogelijk, omdat
bepaalde (delen van) schorgebieden enkel aan de rand van een foto voorkwamen. Na digitalisering
gaf dit echter het probleem dat de huidige kaart niet perfect overlapt met deze uit 1992. Dit werd
zoveel mogelijk verholpen door translaties uit te voeren. "Rubber sheeting" was niet mogelijk door
het ontbreken van een voldoende aantal vaste punten met gekende Lambert-coördinaten.
Omdat “rubber sheeting” niet mogelijk was van de huidige vegetatiekaart op de kaart van 1992
(HOFFMANN 1993), is het onmogelijk van elk punt op de kaart te achterhalen hoe de vegetatie ter
plaatse evolueerde. Globale uitspraken hieromtrent zijn echter wel mogelijk. In II.8.2 wordt deze
vergelijking weergegeven tot op het niveau van 0.01 ha (tabel II.12 t/m II.14). Daarom wordt
geopteerd om per individueel schorgebied de som van de oppervlaktes van elke karteringseenheid te
vergelijken (cf. II.8.3) en niet vegetatievlek per vegetatievlek. We geven telkens de procentuele en
effectieve oppervlaktes weer voor de hoofdkarteringseenheden en de detailkarteringseenheden in
tabelvorm. De procentuele oppervlaktes worden weergegeven in een histogram. In de tekst bespreken
we kort de opvallendste evoluties in de vegetatie op basis van de oppervlakteverdeling en de
vegetatiekaarten.

II.8.2 Oppervlakte van de vegetatiekarteringseenheden, globale vergelijking tussen 1992 en 1996
De karteringseenheden zijn ingedeeld volgens een hiërarchisch systeem, waarbij
hoofdentiteiten worden onderscheiden, die onderverdeeld worden in effectieve karteringseenheden,
eventueel van verschillende orde (zie tabel II.11). De hoofdentiteiten zijn voor de brakwaterschorren
meestal gebaseerd op de dominantie van één bepaalde soort (of soortengroep), terwijl de
onderverdeling gebeurt op het al dan niet begeleid worden door of codomineren van één of meerdere
soorten. Op de zoetwaterschorren gebeurt de hoofdindeling op basis van de globale fysionomie: niethoutige gewassen (kruiden, riet, of biezen gedomineerde types) en houtige gewassen (struwelen en
bossen). Daarnaast komen nog karteringseenheden voor, die geen betrekking hebben op vegetatie,
zoals open water, stort, tuin en dergelijke.

Tabel II.11 - Systeem van karteringscodes. Het eerste niveau bestaat uit de eerste letter van de code en is op het
meest algemene niveau (brak versus zoet, enz).

Niveau 1
B.... gemeenschappen in het brakke gedeelte van de Zeeschelde (met name het traject Kruibeke Belgisch-Nederlandse grens, waartussen de gemiddelde saliniteit (gemeten in de periode 19801988) oploopt van 0 tot ca. 8 ‰ en de maxima variëren tussen ca. 6,5 en 15 ‰; VAN ECK et al.
1991: 167)
Niveau 2+3
.XX..
gemeenschap waarin soort XX (afkorting van de geslachts- of familienaam)
domineert
.XXp
gemeenschap waarin soort XX domineert en die geen constant begeleidende
soorten heeft;
.XXxy gemeenschap waarin soort XX domineert en waarin soort xy (afkorting van de
geslachtsnaam) voorkomt of de soorten x en y (eerste letter van de twee geslachtsnamen) frequent tot codominant voorkomen.
.XXr
gemeenschap waarin soort XX domineert en waarin ruigtekruiden frequent tot
abundant voorkomen
.R….
vegetaties op het dijklichaam en die dus in principe niet tot de schorvegetatie
behoort
159

Niveau 1
Z..... gemeenschappen voorkomend in het zoete gedeelte van de Zeeschelde (met name het traject
Kruibeke-Gent)
Niveau 2+3
.K....
gemeenschappen gedomineerd door kruidachtige gewassen
.Kp...
pioniersgemeenschappen gedomineerd door kruidachtige gewassen
.Ks..
secundaire gemeenschappen gedomineerd door ruigtekruiden
.Kn..
vegetaties op het dijklichaam, die in principe dus niet behoren tot de
schorvegetatie
.P....
gemeenschappen gedomineerd door Phragmites
.S....
gemeenschappen gedomineerd door Schoenoplectus-soorten
.H....
gemeenschappen gedomineerd door houtige gewassen
.HS...
gemeenschappen gedomineerd door struiken
.HB... gemeenschappen gedomineerd door bomen
…xxyy gemeenschappen gedomineerd door xx en waarin soort yy constant voorkomt
..r
met ruigtekruiden
Niveau 1
I….
individuele boom of struik
Niveau 2+3
.bxxx
individuele boom, xxx afkorting van de soort
.sxxx
individuele struik, xxx afkorting van de soort
Andere karteringseenheden, die niet op de vegetatie betrekking hebben
SLIK
slik (circa 696 ha langs Zeeschelde en 42 ha langs Durme)
ASZ
aanspoelselzones
KABO
kale grond
GEU
geul
MENS
allerlei kunstwerken (dam, steiger, electriciteitspiloon, fort, kerk, asfaltering, …)
OPWA
open water
WEG
weg
MAIS
Maïsakker
WEI
buitendijks door runderen begraasd weiland (uitsluitend langs de Durme, 0,3 ha)
OPG
Opgehoogd schorgedeelte met onder andere aanplant en/of opslag van Sambucus nigra,
Salix viminalis, Salix alba, Viburnum opulus, Alnus glutinosa, Prunus avium, Crataegus
monogyna. (o.a. in het Sint-Amandsschoor en schorren voor Kruibeke-BazelRupelmonde).

De vegetatiekarteringseenheden werden grotendeels overgenomen uit HOFFMANN (1993). Een
aantal aanvullende eenheden en aanpassingen werden aangebracht. Het betreft onder andere soorten
die vroeger niet afzonderlijk gekarteerd werden, zoals b.v. Salix viminalis. Anderzijds zijn ook
karteringseenheden opgesplitst. B.v. karteringseenheden gedomineerd door Salix fragilis in
HOFFMANN (1993) zijn opgesplitst in karteringseenheden gedomineerd door Salix x mollissima en
Salix triandra en karteringseenheden Salix rubens-Salix fragilis complex.
Er dient hier opgemerkt te worden dat gedurende de periode van kartering het inzicht in de “wilgen”
continu aan veranderingen onderhevig was. Voor een overzicht van de huidige kennis met betrekking
tot wilgen die in het Schelde-estuarium voorkomen en voorkwamen, verwijzen we naar bijlage 6.
Voor de kartering werd nog geen onderscheid gemaakt tussen eenheden gedomineerd door S. x
mollissima en deze gedomineerd door S. triandra. In sommige gevallen komen deze taxa gemengd
voor b.v. op de oeverwal aan de Notelaar. In andere gevallen (voormalige wijmenaanplanten) gaat het
om dominantie van S. x mollisima met eventueel verspreide exemplaren van S. triandra.
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De afkortingsmethode (tabel II.11) die wordt gebruikt voor het karakteriseren van elke
vegetatiekundige eenheid is eveneens overgenomen uit HOFFMANN (1993). In dit werk zijn ook
vegetatiekundige opnamen gerelateerd aan de verschillende vegetatiekarteringseenheden.

Tabel II.12 - Oppervlakte ingenomen door de verschillende vegetatiekarteringseenheden op de
brakwaterschorren langs de Zeeschelde en vergelijking met de oppervlaktes in HOFFMANN (1993)

opp.
1996/97
179

opp.
1992
185

4.66

5.25

BVAp, geen constant begeleidende soorten

1.54

2

BVAsp met Spergularia salina, Salicornia brachystachya en/of S.
dolichostachya

0.28

0.39

BVAsg zoals BVAsp, maar met Glaux maritima frequent

0.1

2.68

BVAbm met invaserende Bolboschoenus maritimus (met inbegrip van
Bolboschoenus maritimus-kolonisatie op steenstort)

1.9

0.18

BVAc: sterk gevarieerd met Aster tripolium rond de geultjes, en elders
Glaux maritima, Salicornia-soorten, Cochlearia officinalis,
Bolboschoenus maritimus en Vaucheria

0.84

-

19.87

23.03

BBMp, geen (constant) begeleidende soorten

8.56

13.25

BBMco met Cochlearia officinalis als lage kruidlaag

0.71

0.47

BBMat, met Atriplex prostrata (tot codominant)

2.43

4.61

BBMas met Aster tripolium (tot codominant)

3.29

3.91

BBMaa met Aster tripolium en Atriplex prostrata

3.49

-

BBMpu met Puccinellia maritima frequent voorkomend

0.81

0.79

BBMel met Elymus athericus aan de rand van de geultjes en de plasjes
(omwille van de kleinschaligheid konden de smalle lijnvormige
strandkweekzones niet afzonderlijk in kaart worden gebracht)

0.58

-

0.07

-

0.07

-

2.72

2.91

B Brakwaterschorren
BVA Pioniergemeenschappen met dominantie van Vaucheria en/of
Enteromorpha

BBM Bolboschoenus maritimus-gedomineerde karteringseenheden

BAT Atriplex prostrata-gedomineerde karteringseenheden
BATp zonder constante begeleiders
BST Schoenoplectus tabernaemontani-gedomineerde karteringseenheden
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BSTp geen constant begeleidende soorten, tenzij Vaucheria

2.22

2.22

BSTbm met Bolboschoenus maritimus frequent

0.7

0.7

1.63

3.74

BASp geen contant begeleidende soorten of met Agrostis stolonifera var
compacta subvar. salina frequent voorkomend

1.09

3.09

BASgl met Glaux maritima frequent in de lage kruidlaag

0.54

0.64

0.11

0.23

0.11

0.1

BGLjg met Juncus gerardii abundant

0

0.04

BGLag met Agrostis stolonifera var. marina

0

0.09

117.74

105.64

BPHp, geen begeleidende soorten

100.08

88.79

BPHr, met ruigtekruiden (Calystegia sepium, Cirsium arvense, Urtica
dioica, Stachys palustris, …) frequent

17.23

16.34

BPHel, met Elymus athericus occasioneel

0.24

0.59

BPHbm met Bolboschoenus maritimus occasioneel

0.19

0

28.08

38.64

BELp geen begeleidende soorten (tenzij sporadisch Atriplex prostrata)

23.37

31.46

BELr met ruigtekruiden (Cirsium arvense, Urtica dioica, Stachys
palustris)

0.51

5.47

BELbm met Bolboschoenus maritimus occasioneel tot frequent

3.58

1.58

BELbj met Bolboschoenus maritimus en Juncus gerardii-polletjes

0.41

-

0

0.13

0.21

-

4.53

5.96

2.34

3.63

BAS, Aster tripolium-gedomineerde karteringseenheden

BGL Glaux maritima-gedomineerde karteringseenheden
BGLp geen begeleidende soorten

BPH Phragmites australis-gedomineerde karteringseenheden

BEL Elymus athericus-gedomineerde karteringseenheden

BELas met Aster tripolium frequent
BELar met Arrhenatherum elatius frequent
BPO Zilte graslandvegetaties (zouttolerante grassoorten dominant met als
begeleiders: Juncus gerardii, Glaux maritima, Triglochin maritima,
Spergularia salina, Plantago maritima, Salicornia brachystachya)
BPOp, zonder uitgesproken dominanten
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BPOpu met Puccinellia maritima dominant

0.93

0.9

0

<0.01

0.07

0.14

0

0.33

1.19

0.63

0

0.33

7.74

15.67

BRnnga met Galium aparine dominant

0.17

-

BRnnar met Arrhenatherum elatius dominant

0.45

-

BPOsp, Spartina townsendii dominant
BPOps, dominantie van Puccinellia maritima met Spartina townsendii
frequent
BPOag, Agrostis stolonifera var. compacta subvar. salina dominant
BPOfe, Festuca rubra var. littoralis dominant
BPOfa, Festuca rubra var littoralis en Agrostis stolonifera var compacta
subvar salina codominant.
BRnn Ruigtes, dijklichaambegroeiingen

Tabel II.13 - Oppervlakte ingenomen door de verschillende vegetatiekarteringseenheden op de
zoetwaterschorren langs de Zeeschelde en Durme en vergelijking met de oppervlaktes in HOFFMANN (1993)

Z Zoetwaterschorren

Opp.
1992
(ha)
Zees.
322

Opp.
1996
(ha)
Zees.
332

Opp.
Durme
(ha)

?

?

?

ZV Vaucheria-gedomineerde karteringseenheden

99

ZV-gemeenschappen komen zeker en frequent voor op de
zoetwaterschorren (HOFFMANN 1993). Ze konden echter vanwege te
geringe afmetingen of lijnvormigheid niet in kaart gebracht worden.
Volgende karteringseenheden zouden onderscheiden kunnen worden.
ZVp geen begeleidende soorten
ZVcs met Callitriche stagnalis en veelal ook Veronica anagallis-aquatica
en Polygonum hydropiper frequent
ZK Door kruiden of grassen (behalve Phragmites australis)
gedomineerde karteringseenheden

62.42 51.17

ZKp, Pionierende (ruigt)kruidenvegetaties op slik, in open ruimtes, ter
11.4
hoogte van aanspoelselgordels of op recent bewerkte bodem (meestal op
frequent overstroomde plaatsen)
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3.54

38.01

3.87

ZKpr, soortenrijke kruidenvegetaties zonder uitgesproken dominante
soorten, met ondermeer Polygonum hydropiper, Phalaris arundinacea,
Typha latifolia, Epilobium hirsutum, Sparganium erectum, Lythrum
salicaria, Iris pseudacorus, Apium nodifiorum, Veronica anagallisaquatica en/of Rorippa amphibia, e.a.

6.12

0.68

0.08

ZKpp, Polygonum hydropiper en/of P. persicaria (co)dominant

1.57

0.13

2.54

-

0

0.79

ZKpi Impatiens glandulifera dominant

2.01

0.08

0

ZKpt Typha latifolia dominant

0.43

0.87

0.23

ZKpph Phalaris arundinacea dominant

0.48

1.02

0.18

ZKpg Glyceria maxima dominant

0.63

0.19

0.05

ZKps ZKp met verspreide struweelopslag

0.16

0.18

0

-

0.39

0

ZKppu Polygonum hydropiper met Urtica dioica

ZKpo overgangsvegetaties met Juncus inflexus, Phalaris arundinacea,
Rumex obtusifolius, Typha latifolia, Carex cuprina e.a.

ZKs Secundaire (ruigte)kruidenvegetaties op hoog, weinig overspoeld 51.28 47.63
schor, op (voormalige) zomerdijken, op kapvlaktes van
wilgen(wijmen)struwelen, op voorheen met canadapopulieren beplante
terreinen, enz.

34.14

ZKsp geen dominanten (meestal met Urtica dioica, Epilobium hirsutum,
Calystegia sepium, Galium aparine, ….)

32.8
8

20.18

9.31

ZKsu Urtica dioica dominant zonder veel begeleidende soorten

5.14

12.47

21.3

ZKspr Ruigtekruidenvegetatie waarin Phragmites australis zich begint te
vestigen, en ook ruigtekruidenvegetaties met nog wat restanten van
Phragmites australis; dit laatste heeft nauwe verwantschap met ZPr

3.62

4.37

0.6

ZKsi Secundaire (Urtica-gedomineerde) ruigtekruidenvegetatie met
dominantie van Impatiens glandulifera

0.28

2.56

1.42

-

0.07

0

ZKss Secundaire ruigtekruidenvegetatie met opslag van Salix triandra/ S. x 0.28
mollissima

1.23

1.51

ZKspc Ruigtekruidenvegetatie met (nog) veel opslag van Populus x
canadensis (voormalige aanplant van Canadapopulier), meestal treedt
dominantie van Urtica dioica op

9.08

6.22

0

-

0.53

0

ZKsis Impatiens glandulifera dominant met opslag van diverse struiken en
bomen

ZKspca Ruigtekruidenvegetatie met opslag van Populus x canadensis en
Salix alba
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ZKn Zeer uiteenlopende floristisch niet noodzakelijk verwante
50.59
gemeenschappen, zoals Urtica dioica gedomineerde vegetaties, maar
ook ingezaaide dijkbegroeiingen. Deze sterk uiteenlopende
vegetatietypes komen in feite nooit voor op de regelmatig
overstroomde zoetwaterschorren, maar op aangrenzende
dijkglooiingen of kaden; van hieruit breiden ze soms uit tot op de hoge
schorren.
ZKnru Rubus spec. dominant, op dijkglooiingen

39.2

2.41

0.8

0.25

0

ZKnpe met Petasites hybridus dominant

-

0

0.04

ZKnpo met Polygonum cuspidatum dominant

-

0.4

0.04

ZKnar met Arctium sp. dominant

-

0.01

0

7.12

0.8

0

ZKns ruigtekruiden met verspreide struiken en bomen
ZP Door Phragmites australis gedomineerde vegetaties

63.31 54.11

17.22

ZPp geen constant begeleidende soorten

18.9
3

13.89

8.77

ZPr met ruigtekruiden (tot codominant; ondermeer Urtica dioica,
Polygonum hydropiper, Calystegia sepium, Galium aparine, Rumex
obtusifolius, Epilobium hirsutum, Phalaris arundinacea, …)

42.6
3

40.09

8.45

ZPsp met ruigtekruiden en opslag van Salix triandra / S. x mollissima en
eventueel andere struiken.

0.42

0

0

ZPst Phragmites australis met opslag van Salix triandra/ S. x mollissima

1.25

0

0

ZPppc Phragmites australis met recent ingeplante Populus x canadensis

0.08

0.13

0

ZS Door Schoenoplectus en Bolboschoenus maritimus gedomineerde
vegetaties (*)

?(*)

?(*)

?(*)

ZH Vegetaties met houtige gewassen (Salix, Populus en/of Sambucus), 170.22 226.7
in de ondergroei vaak gekenmerkt door Cardamine amara en Poa
trivialis en op de regelmatig overspoelde stambasis de bladmossen
Amblystegium riparium, A. serpens, Brachythecium rutabulum en
Bryum capillare (cfr. HOFFMANN 1993)

38.97

145.03 164.78

26.76

ZHS Struwelen
ZHSst struweel met dominantie van. Salix triandra en S. x mollissima

58.0
1

55.36

16.86

ZHStr open ZHSst met veel ruigtekruiden op open plaatsen en in
ondergroei

0.14

0.16

0
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ZHStrp open struweel van vnl. Salix x mollissima/S. triandra met opslag
van Populus x canadensis en veel ruigtekruiden

0.05

0.41

0.17

ZHSfa struweel van S. x mollissima en S. triandra met veel S. alba
(karteringseenheid uit HOFFMANN (1993), vooral van het schor aan de
Notelaar, in 1996 niet gehandhaafd)

3.05

0

0

ZHStra struweel van vnl. Salix x mollissima/ S. triandra met S. alba en
veel ruigtekruiden

-

0.22

0

ZHStrac struweel van vnl. Salix x mollisima/ S. triandra met S. alba, S.
caprea en veel ruigtekruiden

-

3.88

0

ZHStv struweel van Salix x mollissima/ S. triandra en S. viminalis (soms
tot codominant)

-

4.44

1.89

ZHStn struweel van Salix mollisima/ S. triandra met veel Sambucus nigra

-

0

0.16

ZHSsd struweel met dominantie van Salix x dasyclados (dikwijls
voormalig wijmbos)

40.7
8

47.83

2.65

ZHSmd gemengd struweel van Salix triandra/ S. x mollissima en S. x
dasyclados en sporadisch S. viminalis

16.9
1

32.86

2.83

ZHSss gemengd struweel met dominantie van Salix en Sambucus nigra
(HOFFMANN 1993), opgesplitst in ZHStn en ZHSmdn

1.92

-

-

ZHSmdn ZHSmd met plaatselijk veel Sambucus nigra

-

2.51

2.1

ZHSdp Salix x dasyclados dominant met opslag van Populus x canadensis

-

0.09

0

ZHSmda gemengd Salix x mollissima, S. triandra, S. x dasyclados en S.
alba

-

0.23

0

ZHSsbaa gemengd Salix x dasyclados, Betula spec., S. alba en Alnus spec.

-

0.1

0

ZHSvr Salix viminalis-struweel met veel ruigtekruiden

-

0.16

0

ZHSrudv gemengd Salix x rubens-complex met S. x dasyclados en S.
viminalis

-

0.18

0

ZHSwij onderhouden wijmbos met Salix x dasyclados en/of S. triandra
en/of S. viminalis

18.6
5

15.82

0

ZHSwijr ZHSwij overwoekerd door ruigtekruiden

5.4

0

0

ZHSsn dominantie van Sambucus nigra

0.12

0.01

0.1

-

0.45

0

ZHSg gemengde struwelen van o.a. Sambucus nigra, Fraxinus excelsior,
Alnus spec., Salix triandra, S. viminalis, S. caprea, S. cinerea, S. x
dasyclados, …
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ZHSgek op het ogenblik van de kartering pas gekapt struweel (de Notelaar)

-

25.19

ZHB Bossen

0.07
61.92

0
12.21

ZHBsr Salix x rubens-complex, eventueel met S. fragilis var. russeliana

5.71

2.14

0.27

ZHBsa Salix alba-bos (al dan niet aangeplant)

7.79

28.45

5.4

ZHBpc Populus x canadensis-bos (veelal aangeplant)

10.4
6

17.39

5.73

ZHBps gemengd bos van Populus x canadensis en Salix alba (al dan niet
aangeplant)

1.23

5.55

0.39

ZHBra gemengd bos van Salix x rubens en S. alba

-

7.42

0

ZHBratv ZHBra met Salix triandra, S. viminalis en S. x mollissima (o.a. bij
Vlassenbroek)

-

0.7

0

ZHBav Salix alba met S. viminalis in ondergroei

-

0

0.13

ZHBab Salix alba met Betula pendula

-

0.15

0.27

ZHBrap gemengd S. alba, S. x rubens, Populus x canadensis

-

0.1

0

ZHBba gemengd Betula pendula en Alnus glutinosa

-

0

0.02

ZHBhi gemengd op dijk Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Acer
div. sp.

-

0.02

0

(*) De biezen werden in het kader van deze vegetatiekartering niet systematisch ingetekend. In 1994
werd de verspreiding van Bolboschoenus maritimus en Schoenoplectus spp. langs de oevers van het
bevaarbare deel van het estuarium van de Zeeschelde, de Rupel, de Beneden-Nete en de Dijle in kaart
gebracht (HOFFMANN et al. 1996). Dit gebeurde met verrekijker vanop het water, waardoor binnen het
genus Schoenoplectus geen soorten onderscheiden konden worden en die werd herhaald in 1995. In
1995 werd de verspreiding van Schoenoplectus triqueter, Schoenoplectus tabernaemontani en
Schoenoplectus x carinatus/ Schoenoplectus x scheuchzeri in kaart gebracht op basis van
veldinventarisatie (DEKONINCK 1996).
In 1996 werd bijna steeds de soorten die op het schor voorkwamen als ZHB en ZHS
gekarteerd, ook al stonden ze individueel. Soorten die enkel op de dijk of alleenstaand voorkomen
werden als individuele bomen en struiken gekarteerd (Tabel II.14).

Tabel II.14 - Individuele bomen en struiken op dijklichaam of alleenstaand op het schor (hoofdzakelijk
zoetwaterschorren). De vergelijking met 1992 (Hoffmann 1993) loopt mank in die zin dat het begrip individuele
boom of struik verschillend werd opgevat.

Opp. freq. Opp. freq. Opp. freq.
1992 1992 1996 Zees. Durm Durme
(ha)
(ha)
e (ha)
Zees.
Zees.
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Individuele boomsoorten
Acer div. soorten
Alnus glutinosa
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Populus alba
Prunus avium en Prunus serotina
Populus x canadensis
P.nigra var. italiensis
Populus canescens
Quercus robur
Salix alba
Salix x rubens- complex en S. fragilis
Salix x sepulchralis of S. x alba vitellina
cv Tristis
Ibtdi Taxodium disticha
Ibusp Ulmus sp
Individuele struiken
Iscav Corylus avellana
Iscmo Crataegus monogyna
Isrca Rosa canina
Issca Salix caprea, S. cinerea,(S. x reichardtii)
en S. x multinervis
Issni Sambucus nigra
Isspu Salix purpurea
Issda Salix x dasyclados
Isstm Salix triandra en S. x mollissima
Issvi Salix viminalis
Isvop Viburnum opulus
Ibace
Ibagl
Ibbpe
Ibfex
Ibjre
Ibpal
Ibpas
Ibpca
Ibpit
Ibpoc
Ibqro
Ibsal
Ibsru
Ibsse

18.65
0.06
0.02
0.05
0.03
0.02
7.18
0.17
< 0.01
11.08
0.04

991 13.44
7
0.1
0.19
5
0.04
10 0.93
9
0.08
0
4
0.04
315 9.74
23 0.06
0
2
0.03
615 0.91
1.3
1
0.01

711
17
26
7
45
8
0
5
400
10
0
5
125
61
1

4.04
0.04
0.06
0.04
0.23
0.02
0.07
0
2.8
0
0.01
0
0.05
0.7
0

0
0
0.02
0.01
1
0
5.96 481 4.36 487 0.55
- < 0.01 1 < 0.01
< 0.01 3
0.01
3
0
0.01
1
0
1.19 65 2.48 218 0.07
0.54
0.38
3.85
-

95 0.88 164
0.02
2
19
0
0
299 0.18
29
0.78
68
- < 0.01 1

0.28
0
0.06
0.07
0.07
0

124
4
6
8
19
3
1
0
36
0
3
0
10
33
0
1
0
126
1
0
0
9
56
0
6
14
40
0

II.8.3 Vergelijking van de vegetatiekartering van 1992 en 1996-1997
Na digitalisatie bekomen we circa 634 ha schor en 741 ha slik voor de Zeeschelde. Het totale
schoroppervlak lijkt daarmee met ruim 100 ha toegenomen te zijn. Dit is te verklaren doordat alle
verbindingszones tussen de diverse schorgebieden in 1996 ook gedigitaliseerd werden en ook de
vegetaties op de overgang van schor naar dijk werden gekarteerd. Trekken we de karteringseenheden
van het dijklichaam (BR.., ZKn.. en I…) van het schoroppervlak in 1996 af dan resteren nog 555 ha
schor, wat al dichter bij de opmetingen van 1992 (507 ha) ligt. Langs de Durme werd 95 ha begroeid
schor en 42 ha slik opgetekend. We hebben dus een algemeen totaal van circa 1512 ha slikken en
schorren. (inclusief de rivierwaartse zijde van het dijklichaam, dat volgens de definitie van het
reservaat effectief tot het reservaat behoort).
Tabel II.15 - Oppervlak slik en schor in het Vlaams natuurreservaat Slikken en Schorren van Schelde en Durme
(inclusief de rivierwaartse gerichte talud van het dijklichaam).

Schelde
Durme
Totaal

Slik
741
42
783
168

Schor
634
95
729

II.8.3.1 Brakwaterschorren
II.8.3.1.1 Het totaal van de drie grote brakwaterschorren
De vegetatie-evolutie tussen 1992 en 1996 voor de drie brakwaterschorren samen (fig. II.43 en
tabel II.16) is beknopt als volgt weer te geven: een toename (meer dan 10% van de totale oppervlakte)
van rietgedomineerde vegetaties (BPH), en een achteruitgang van alle andere vegetaties, waarbij deze
gedomineerd door Strandkweek het sterkst zijn afgenomen (ongeveer 9 ha). Zeebiesvegetaties zijn
met ongeveer 3 ha afgenomen. De al in 1992 kleinschalige vegetaties (gedomineerd door Zeeaster,
Melkkruid, Vaucheria en de zilte graslandvegetaties) zijn nog verder afgenomen in oppervlakte. Het
areaal aan zilte graslanden is met ongeveer eenderde verminderd ten opzichte van 1992. Welk
vegetatietype van 1992 door een ander van 1996 is vervangen verschilt van schor tot schor en per
locatie. Zo is de achteruitgang van strandkweekvegetatie vooral toe te schrijven aan veranderingen in
het Groot Buitenschoor en het Galgenschoor, terwijl de afname van zeebiesvegetaties vooral optrad
op het Schor van Doel. Ook de afname van zilt grasland situeert zich op het Schor van Doel.
Tabel II.16 - Brakwaterschorren (Schor van Doel, Galgenschoor en Groot Buitenschoor), procentuele en
effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in 1992 en 1996.

BAS
BBM
BEL
BGL
BPH
BPO
BVA

% 1992
2.98
19.07
32.84
0.18
35.74
4.35
4.84
100

% 1996
1.13
16.71
25.53
0.11
48.62
3.43
4.47
100.00

ha 1992
3.22
20.64
35.55
0.19
38.69
4.71
5.24
108.25

ha 1996
1.18
17.37
26.55
0.11
50.55
3.57
4.65
103.97

Fig. II.43 - Brakwaterschorren, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.1.2 Groot Buitenschoor
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BPH

BPO

BVA

De opvallendste verschillen voor het Groot Buitenschoor zijn een grote toename van
rietgedomineerde vegetaties en een sterke afname van vegetaties gedomineerd door Strandkweek. Het
grootste deel van de rietgedomineerde vegetaties heeft geen begeleidende soorten (ongeveer 6 ha). In
het zuiden en noorden komen dichter tegen de dijk wel meer ruigtekruiden in de rietvegetaties voor
(ongeveer 0,6 ha).
De sterke afname van strandkweekvegetaties is op sommige plaatsen te wijten aan de toename
van rietvegetaties, maar vooral tegen de dijk, wordt deze achteruitgang verklaard door uitbreiding van
ruigtekruiden en een verder uitgroeiende dijkvegetatie. Vegetaties gedomineerd door Strandkweek
met ruigtekruiden (BELr) onder aan de dijk zijn verder aan het verruigen en werden als dijkvegetatie
(deels gedomineerd door Gewone glanshaver en deels door Kleefkruid) gekarteerd, wat al een groot
aandeel (circa 1,6 ha) van de afname van de strandkweek-gedomineerde vegetaties en het
totaalverschil voor het schor verklaart. Deze verdere verruiging is grotendeels te wijten aan de grote
hoeveelheden aanspoelselmateriaal dat in deze zone werd afgezet na de storm van augustus 1996. De
resterende Strandkweekvegetaties komen voor het grootste deel monospecifiek voor (0,8 ha). Bijna
0,3 ha breidt uit ten koste van Zeebies (BELbm). Dichter tegen de dijk, met mogelijk verstoorde
bodems wordt Strandkweek begeleid en in de toekomst vermoedelijk vervangen door Gewone
glanshaver (BELar).
Zeebiesgedomineerde vegetaties van 1992 zijn aan de landzijde aan de randen vervangen door
rietvegetaties, maar breiden grosso modo op andere plaatsen uit ten koste van pioniersvegetaties, met
als resultaat een toch geringe toename van vegetaties gedomineerd door Zeebies. Aan de noordrand
van het Groot Buitenschoor is Zeebies verder uitgegroeid op delen die in 1992 nog slik waren.
Vegetaties gedomineerd door Zeebies komen voor meer dan de helft voor zonder begeleiders (2,6 ha).
Vegetaties van Zeebies met Spiesmelde zijn gedaald ten opzichte van 1992. Vertegenwoordiging van
Zeebies met Echt lepelblad (0,6 ha) is het grootst in het Groot Buitenschoor ten opzichte van andere
brakwaterschorren Doel en het Galgenschoor.
Het areaal aan pioniersvegetaties met Vaucheria en Enteromorpha is ongeveer gehalveerd in
het voordeel van Zeebiesvegetaties. Bovendien bestaat ongeveer de helft van het resterende areaal uit
pioniersgemeenschappen met invaserende Zeebies (BVAbm).

Tabel II.17 - Groot Buitenschoor, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996.

BAT
BBM
BEL
BGL
BPH
BPO
BVA

% 1992
31.83
24.62
0.15
39.36
0.01
4.02
100.00

% 1996
0.51
34.52
10.58
0.00
52.14
0.00
2.24
100.00

ha 1992
4.69
3.63
0.02
5.80
0.00
0.59
14.73

ha 1996
0.07
4.56
1.40
0.00
6.88
0.00
0.30
13.20

Fig. II.44 - Groot Buitenschoor, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996
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II.8.3.1.3 Schor van Doel
De opvallendste verandering voor het Schor van Doel ten opzichte van 1992 is net zoals op de
andere brakwaterschorren een toename van rietgedomineerde vegetaties. De Rietvlekjes (dikwijls
ongeveer cirkelvormig) van 1992 zijn verder uitgegroeid en hebben op sommige plaatsen grotere
aaneengesloten vlekken gevormd. In de rietvegetaties komen weinig tot geen begeleidende soorten
voor.
In tegenstelling tot het Groot Buitenschoor en het Galgenschoor zijn de vegetaties gedomineerd
door Strandkweek hier toegenomen. De uitbreiding van Riet en Strandkweek is grotendeels ten koste
van vegetaties gedomineerd door Zeebies. Vooral ten noorden van het haventje is een aantal relatief
grote vlekken BBMp (Zeebies dominant zonder constante begeleiders) geëvolueerd naar BELbm
(Strandkweek met Zeebies occasioneel tot frequent).
Binnen de zeebiesgedomineerde vegetaties zijn vooral deze zonder begeleidende soorten sterk
afgenomen. Begeleiding van Zeeaster en/of Spiesmelde komt in veel gevallen voor en meestal samen
(BBMaa), terwijl ze in 1992 meer gescheiden voorkwamen (BBMas en BBMat).
Zilte graslanden zijn ook in oppervlakte verminderd van ongeveer 4,5 naar 3,4 ha. Het grootste
areaal aan zilte graslanden situeert zich ten zuiden van het haventje. Dit gedeelte wordt nog op
onregelmatige tijdstippen begraasd door een schaapskudde, die vermoedelijk verantwoordelijk is
voor de vertraging van de inkrimping van dit areaal.
De pioniersvegetaties met Vaucheria e.d. lijken in oppervlakte te zijn toegenomen, vooral aan
de randen van het schor, maar deze toename ligt binnen de nauwkeurigheidsfout, die optreedt bij het
intekenen van dergelijke bijna lijnvormige elementen op een schaal 1:5000.
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Tabel II.18 - Schor van Doel, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in 1992
en 1996.

BAS
BBM
BEL
BGL
BPH
BPO
BVA

% 1992
4.90
31.87
33.26
0.03
19.78
9.40
0.76
100

%1996
0.92
25.62
36.96
0.00
27.07
7.18
2.25
100

ha 1992
2.35
15.31
15.98
0.01
9.51
4.52
0.36
48.05

ha 1996
0.44
12.28
17.72
0.00
12.98
3.44
1.08
47.95

Fig. II.45 - Schor van Doel, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.1.4 Het Galgenschoor
Twee in het oog springende veranderingen voor het Galgenschoor zijn een toename van
vegetaties gedomineerd door Riet ten koste van een afname van vegetaties gedomineerd door
Strandkweek. Een bijkomende achteruitgang van strandkweekvegetaties is te wijten aan de zone
tegenaan de dijk die in 1992 werd gekarteerd als BELr (2,7 ha in 1992) en die bij de kartering in
1996-1997 vergraven was voor de dijkaanleg. Dit verklaart ook het relatief grote totaalverschil in
oppervlakte voor het Galgenschoor. Bij de kleinschalige karteringseenheden (zeeaster- en
zeebiesvegetaties) zijn weinig veranderingen in oppervlakte opgetreden. Het oppervlak
slikkoloniserende pioniersvegetaties is afgenomen (BVA van circa 4,3 naar 3,3 ha), maar deze
verandering valt binnen de nauwkeurigheidsfout van de kartering.
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Tabel II.19 - Het Galgenschoor, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in 1992
en 1996

% 1992
BAS 1.91
BBM 1.41
BEL 35.06
BGL 0.35
BPH 51.42
BPO 0.43
BVA 9.42
Totaal 100.00

% 1996
1.56
1.24
17.34
0.27
71.65
0.29
7.64
100.00

ha 1992
0.87
0.64
15.95
0.16
23.39
0.19
4.28
45.48

ha 1996
0.67
0.53
7.43
0.11
30.68
0.13
3.27
42.83

Fig. II.46 - Galgenschoor, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.2 Zoetwaterschorren van de Zeeschelde
II.8.3.2.1 Algemeen
Bij de besprekingen van de evolutie van de vegetaties van de zoetwaterschorren worden de
individuele bomen en de bossen samengevoegd (IB en ZHB). Hetzelfde geldt voor individuele
struiken en struweel (IS en ZHS). We opteren voor het samenvoegen van deze eenheden, omdat er
noch in 1992, noch in 1996 een eenduidige definitie werd gegeven aan het begrip “bos” of “struweel”
tegenover het begrip "individu".
Vegetaties in 1992 gekarteerd als ZHSsfr werden hernoemd tot ZHSst in 1996 en ZHBsf en
ZHSfo tot ZHBsr in 1996. Individuele exemplaren sfr van 1992 staan in de tabel bij Isstm (S. x
mollissima/ S. triandra ).
Voor het totaalbeeld van de evolutie van de zoetwaterschorren, maakten we het totaal van
volgende schorgebieden: de Schorren van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, de Notelaar, het
Kijkverdriet, het Schor van Bornem, het Stort bij Weert, het Schor aan de Durmemonding, de Plaat
bij Driegoten, het Schor van Branst, het Schor van Mariekerke, het Sint-Amandsschoor, het Groot
Schoor van Hamme, de Schorren voor de Vlassenbroekse polders, de Cramp, het Groot Schoor van
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Grembergen, het Pottelbergschor, het schor van Zele, het nieuw schor van Appels-Notendijk, de
Brede Schoren en het Konkelschoor. Voor de afbakening van de gebieden verwijzen we naar de
vegetatiekaarten in bijlage. In dit totaalbeeld zijn de smalle verbindingszones en heel smalle
schorgebiedjes niet inbegrepen, enerzijds omdat de oppervlaktefout op smalle zones veel groter is en
anderzijds omdat deze in 1996 veelal tot op de soort gekarteerd werden terwijl deze zones in 1992
veelal algemeen gekarteerd werden als een combinatie van dijkbegroeiingen met struweel, waardoor
een vergelijking moeilijk is.
Het totaalverschil in oppervlakte voor de som van de diverse zoetwaterschorren (bijna 12 ha) is
in hoofdzaak te wijten aan zones aan de overgang schor-dijk die in 1992 als dijkvegetatie werden
aangeduid en die in 1996 als individuele bomen en struiken werden gekarteerd (en dus meeberekend
in de totaaloppervlakte).
Globaal zien we voor de zoetwaterschorren ondanks het gevoerde beheer toch een trend
richting verbossing en verstruweling met een achteruitgang van het rietareaal en de
pioniersvegetaties.
Tabel II.20 - Zoetwaterschorren, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996.

IB+ZHB
IS+ ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1992
15.02
47.95
7.38
10.73
18.92
100.00

% 1996
21.51
48.95
3.21
11.56
14.77
100.00

ha 1992
40.38
128.89
19.84
28.84
50.85
268.79

ha 1996
60.27
137.16
9.01
32.39
41.39
280.20

Fig. II.47 - Zoetwaterschorren, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.2.2 Schorren van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde
De achteruitgang van bos en bomen is vermoedelijk te wijten aan het 2e zuidelijk deelschor
voor de Polder van Rupelmonde, dat in 1992 grotendeels gekarteerd was als populierenaanplant
(ZHBpc; 1,5 ha) en dat vermoedelijk ondertussen gekapt werd. Elders is het bomenareaal constant tot
eerder toegenomen.
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De spectaculaire toename van secundaire ruigtekruiden (ZKS) is deels toe te schrijven aan de
kapping van populieren, waarna vooral dominantie van Grote brandnetel optreedt en ook aan een
verdere verruiging van riet (afname ZP). Daarnaast werden bij de laatste kartering ook veel
verstoorde bodems, en opgehoogde bodems met Grote brandnetel als dusdanig gekarteerd, terwijl
deze in 1992 als dijkvegetatie werden opgenomen. Dit laatste weerspiegelt ook het totaalverschil in
oppervlakte voor de schorren van KBR tussen 1992 en 1996.
Bij een verdere vergelijking van de vegetatiekaarten, merken we dat vooral de schorren voor de
Polder van Bazel en ter hoogte van de Barbierbeek grondig gewijzigd zijn qua vegetatie, maar ook
qua geulvorming. Plaatselijk is de successie teruggeschroefd en komen opnieuw pioniersvegetaties
voor, waar in 1992 verruigde rietvegetatie voorkwam. Op andere locaties zijn plaatsen die in 1992
slik waren, al ingenomen door verruigd riet (b.v. op het schor voor de polder van Bazel met
dominantie van Rietgras). Veranderingen zijn sterk locatieafhankelijk. Deze veranderingen zijn
mogelijk te wijten aan de tussenliggende periode uitgevoerde dijkwerken.
Tabel II.21 - Schorren van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, procentuele en effectieve oppervlaktes van de
hoofdkarteringseenheden in 1992 en 1996

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1992
12.00
1.00
6.06
34.49
44.50
100

% 1996
8.73
2.17
6.48
51.58
29.20
100

1992
4.29
0.36
1.88
10.73
13.84
31.10

1996
3.28
0.81
2.08
16.55
9.37
32.09

Fig. II.48 - Schorren van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de
vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.2.3 Schor bij de Notelaar en het voormalig schor aan de Rupelmonding
Globaal gezien zijn er slechts heel geringe verschuivingen wat de hoofdkarteringseenheden
betreft voor het schor bij de Notelaar. Er is een lichte trend richting verstruweling en verbossing
merkbaar. Het areaal riet is slechts heel weinig achteruitgegaan. Secundaire ruigtekruiden van 1992
(ZKS) zijn deels ingenomen door struweel. Op andere plaatsen (net ten oosten van een grote geul) is
dit omgezet in verruigd riet.
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Het totaalverschil in oppervlakte is te wijten aan een kartering van struweel op dijkschorovergang, zoals b.v. ZHStrac (struweel van Salix triandra, S. x mollissima met S. alba, S.
caprea en veel ruigtekruiden). In 1992 waren deze zones als dijkvegetatie gekarteerd.
De geringe verschuivingen van de oppervlakten van de hoofdkarteringseenheden kunnen niet
los gezien worden van het gevoerde beheer waarbij met grote inspanningen getracht wordt het areaal
riet constant te houden door het maaien van het riet en het terugdringen van het struweel door
kappen.
Het in 1992 gekarteerde schor aan de Rupelmonding, in het oosten grenzend aan het schor bij
de Notelaar met een oppervlakte van ongeveer 7,9 ha is ondertussen door graafwerkzaamheden voor
het Nieuwe Zeekanaal langs de Rupel volledig verdwenen.
Tabel II.22 - De Notelaar, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in 1992 en
1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1992
15.56
48.07
1.16
7.85
27.36
100.00

% 1996
17.00
52.22
0.27
4.35
26.16
100.00

ha 1992
4.34
13.40
0.32
2.19
7.62
27.86

ha 1996
4.90
15.07
0.08
1.25
7.55
28.85

Fig. II.49 – Schor bij de Notelaar, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.2.4 Het Kijkverdriet en het schor voor het Schauselbroek
De totaalverschillen in oppervlakte voor het Kijkverdriet zijn enerzijds te wijten aan een
verdere kartering dicht tegen en op de dijk. Zo werd b.v. aan de oostrand schoraanwas met
ruigtekruiden met opslag van S. triandra/ S.x mollissima (ZKSs) niet gekarteerd in 1992. Een deel
van de oppervlaktetoename kan mogelijk ook verklaard worden doordat dit schor enkel aan de rand
van een luchtfoto voorkwam.
De veranderingen in het Kijkverdriet kunnen niet los gezien worden van het gevoerde beheer.
Door intense beheersinspanningen is het areaal secundaire ruigtekruiden ingekrompen ten voordele
van Riet. In de rietvegetaties zijn ook minder ruigtekruiden (achteruitgang van ZPr ten voordele van
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ZPp). De achteruitgang van struweel is te verklaren door het kappen van het struweel op sommige
plaatsen. De uitbreiding van het areaal aan bomen is slechts te wijten aan de breder geworden
individuele schietwilgen en een rijtje canadapopulieren tegenaan de westelijke dijk van het reservaat.
Aansluitend bij het Kijkverdriet ligt het stort voor het Schauselbroek met een oppervlakte van
circa 13,62 ha.
Tabel II.23 - Het Kijkverdriet, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in 1992
en 1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1992
8.41
26.07
0.82
11.10
53.61
100.00

% 1996
11.83
25.79
0.00
6.72
55.66
100.00

ha 1992
0.32
0.99
0.03
0.42
2.03
3.79

ha 1996
0.54
1.19
0.00
0.31
2.56
4.61

Fig. II.50 - Kijkverdriet, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.2.5 Het Schor van Bornem
Op het Schor van Bornem zijn de vroegere pioniersvegetaties ingenomen door struweel. Ook
het in 1992 al kleine rietveldje is sterk ingekrompen ten voordele van struweel. Tegenaan de dijk
werd nu een strook secundaire ruigtekruiden gekarteerd die ontbrak in 1992. Dit is vermoedelijk te
wijten aan dijkwerkzaamheden die ook het grote totaal oppervlakteverschil van het schor verklaren.
In dit schor dat bestaat uit een voormalig wijmbos, wordt momenteel geen beheer gevoerd.
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Tabel II.24 - Het Schor van Bornem, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996.

% 1992
IB+ZHB 1.46
IS+ZHS 73.85
ZKP
11.96
ZKS
0.93
ZP
11.79
100

% 1996
3.25
79.93
0.30
10.72
5.81
100

ha 1992
0.12
6.03
0.98
0.08
0.96
8.17

ha 1996
0.35
8.67
0.03
1.16
0.63
10.85

Fig. II.51 - Schor van Bornem, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.2.6 Het Stort bij Weert
Globaal zijn er weinig veranderingen opgetreden op het Stort bij Weert. Het bestond al in 1992
uit circa 80% wilgenstruweel en dat is zo gebleven. Pioniersvegetaties zijn in belangrijke mate
vervangen door secundaire ruigtekruiden en S. triandra/ x mollissima- struweel (ZHSst). Verder valt
er een toename op te merken van S. alba (van 0,5 naar 1,8 ha). Een groot deel van het schor, dat in
1992 integraal als gedomineerd door S. x dasyclados (ZHSsd) werd gekarteerd, werd opgesplitst in
ZHSsd en ZHSmd, omdat er op bepaalde plekken verspreid nog S. x mollissima/triandra voorkomt.
Tabel II.25 - Het Stort bij Weert, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996

% 1992
IB+ZHB 2.26
IS+ZHS 79.88
ZKP
14.79
ZKS
2.58
ZP
0.49
100.00

% 1996
7.27
80.39
0.83
11.42
0.10
100.00
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ha 1992
0.55
19.59
3.63
0.63
0.12
24.53

ha 1996
1.89
20.90
0.22
2.97
0.03
26.00

Fig. II.52 - Stort bij Weert, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.2.7 Het Schor aan de Durmemonding
Globaal trad er op het Schor aan de Durmemonding een verdere verstruweling en verbossing
op, ondanks het gevoerde beheer. S. x dasyclados (ZHSsd) is opvallend toegenomen sinds 1992
(zowel weerspiegeld in toename ZHSsd als in ZHSmd). Bij een vergelijking van de vegetatiekaarten
lijkt er een grotere structuurdiversiteit op te treden, maar deze is eerder te wijten aan een
gedetailleerdere kartering, ondermeer qua detaillering in de wilgenstruwelen.
Tabel II.26 - Het Schor aan de Durmemonding, procentuele en effectieve oppervlaktes van de
hoofdkarteringseenheden in 1992 en 1996.
% 1992 % 1996 ha 1992 ha 1996
IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

12.68
25.91
0.35
18.04
43.03
100

15.32
35.82
0.22
15.43
33.22
100
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1.77
3.61
0.05
2.51
6.00
13.94

2.16
5.04
0.03
2.17
4.68
14.08
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Fig. II.53 - Schor aan de Durmemonding, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de
vegetatietypes in 1992 en 1996.

II.8.3.2.8 De Plaat bij Driegoten
Er treden globaal weinig veranderingen op op de Plaat bij Driegoten dat vrijwel integraal
bestaat uit wijmbos, waarvan nog delen regelmatig gekapt worden. Toch valt er een verdere
verbossing (toename van canadapopulieren en S. x rubens) op ten koste van struweel. Het Noordelijk
deel dat niet recent gekapt werd, werd gekarteerd als S. x dasyclados-struweel (ZHSsd) en gemengd
S. x dasyclados en S.x mollissima/S. triandra (ZHSmd), terwijl dit in 1992 gekarteerd werd als
onderhouden wijmbos (ZHSwij).
Tabel II.27 - De Plaat bij Driegoten, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKS
ZP

% 1992
5.44
44.35
0.08
0.76
100

% 1996
7.80
41.95
0.78
0.22
100
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ha 1992
2.11
17.17
0.02
0.15
19.44

ha 1996
3.22
17.33
0.16
0.04
20.76

Fig. II.54 - De Plaat bij Driegoten, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992
en 1996.
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II.8.3.2.9 Het Schor van Branst
Het Schor van Branst werd gedefinieerd als het schorgedeelte vanaf het veer naar Driegoten
ten zuiden van het Stort bij Weert tot aan de dorpskern van Branst. Dit schor bestaat deels uit
voormalig wijmbos van S. x mollissima en S. viminalis, soms met co-dominantie van S. viminalis.
Globaal is er een trend richting verbossing en verstruweling ten koste van riet en
pioniersvegetaties. Secundaire ruigtekruiden zijn ook toegenomen ten koste van pioniers.
Pioniersvegetaties gedomineerd door Glyceria maxima zijn afgenomen en vervangen door S.
triandra/S. x mollissima en verruigd riet. Daarnaast valt er ook een toename van canadapopulier op.
Grote delen die in 1992 gekarteerd waren als dominantie van S. triandra, werden nu gekarteerd als S.
triandra/ x mollissima met als codominant S. viminalis. Ook op dit schor staan een aantal exemplaren
van S. x rubens-complex. Daarnaast zijn de rietvelden ook wat kleiner door aan de rand uitgroeiend
struweel.

Tabel II.28 - Het schor van Branst, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996

% 1992
IB+ZHB 5.86
IS+ZHS 68.90
ZKP
6.20
ZKS
3.14
ZP
15.91
100.00

% 1996
7.73
74.50
0.96
5.38
11.43
100.00
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ha 1992
1.29
15.18
1.37
0.69
3.51
22.04

ha 1996
1.71
16.48
0.21
1.19
2.53
22.12

Fig. II.55 - Schor van Branst, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.2.10 Het Schor van Mariekerke
Op dit schor waar geen beheer gevoerd wordt zijn er globaal weinig veranderingen opgetreden.
Dit schor bestond in 1992 al voor meer dan 80% uit struweel. Op verschillende plaatsen is het
struweel verder het riet ingegroeid. De opvallendste verandering is een toename van S. alba (ZHSsa)

Tabel II.29 - Het Schor van Mariekerke, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden
in 1992 en 1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1992
2.18
84.20
4.30
3.24
6.08
100

% 1996
9.29
81.56
2.32
3.01
3.82
100
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ha 1992
0.35
13.54
0.69
0.52
0.98
16.08

ha 1996
1.57
13.81
0.39
0.51
0.65
16.93

Fig. II.56 - Schor van Mariekerke, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.2.11 Het Sint-Amandsschoor
Op dit schor, dat nog gedeeltelijk als wijmbos beheerd wordt, zijn heel weinig veranderingen
opgetreden. Er valt wel een toename op van Schietwilg en Canadapopulier. In het zuidelijk deel is
een gedeelte van het schor opgehoogd. In 1992 werd dit gekarteerd als dijkvegetatie. In 1996 werden
de individuele soorten gekarteerd en worden meegerekend in het totaaloppervlak, waardoor we een
oppervlakteverschil krijgen tussen 1992 en 1996.
Tabel II.30 - Het Sint-Amandsschoor, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996.

% 1992
IB+ZHB 9.03
IS+ZHS 75.03
ZKP
1.30
ZKS
6.88
ZPR
7.76
100

%1996
18.90
70.35
0.00
4.82
5.93
100

183

ha 1992
0.79
6.61
0.11
0.61
0.68
8.80

ha 1996
1.83
6.80
0.00
0.47
0.57
9.66

Fig. II.57 - Het Sint-Amandsschoor, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de belangrijkste
vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.2.12 Het Groot Schoor van Hamme
Opvallendste evolutie voor het Groot Schoor van Hamme is de sterke verbossing en een
afname van de overige vegetaties. Dit schor is sterk antropogeen beïnvloed met veel aanplanten van
onder andere canadapopulieren, waarbij mogelijk nog een aantal sinds 1992 (b.v. net ten westen en
ten oosten van de hoofdgeul). Daarnaast valt een sterke toename op van S. x dasyclados ten koste van
S. triandra/ x mollissima (stijging ZHSsd en ZHSmd ten koste van ZHSst). Wat in 1992 gekarteerd
werd als gedomineerd door boomvormige S. fragilis (overeenstemmend met ZHDsr), werd nu
grotendeels gekarteerd als een mengeling van S. x rubens en S. alba. Secundaire ruigtekruiden
werden vooral ingenomen door S. x dasyclados en Canadapopulieren.
Tabel II.31 - Het Groot Schoor van Hamme, procentuele en effectieve oppervlaktes van de
hoofdkarteringseenheden in 1992 en 1996.

% 1992 %1996 1992 1996
IB+ZHB 31.80
49.55 11.52 18.50
IS+ZHS 33.36
31.67 12.09 11.87
ZKS
28.09
15.54 10.18 5.83
ZKP
0.79
0.00
0.29 0.00
ZP
5.95
3.46
2.16 1.30
100.00 100.00 36.23 37.50
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Fig. II.58 - Het Groot Schoor van Hamme, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in
1992 en 1996.
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II.8.3.2.13 De Schorren voor de Vlassenbroekse polders
De toename aan bomen is grotendeels veroorzaakt door de smalle verbindingszones (deels
dijkbegroeiing) die in 1992 niet gekarteerd werden en quasi volledig met bomen en struiken begroeid
(veelal aangeplant) zijn. Dit verklaart ook de globale oppervlaktetoename voor het schor (2 ha).
Ondanks het gevoerde maai- en kapbeheer is er toch een geringe trend van verdere verruiging van de
rietvelden en ingroei van struweel aan de rand.
Tabel II.32 - De Schorren voor de Vlassenbroekse polders, procentuele en effectieve oppervlaktes van de
hoofdkarteringseenheden in 1992 en 1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKS
ZP

% 1992
31.38
33.49
7.21
27.91
100.00

% 1996
38.84
30.33
7.51
23.32
100.00
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ha 1992
6.12
6.54
1.41
5.45
19.51

ha 1996
8.36
6.53
1.62
5.02
21.53

Fig. II.59 - Schorren voor de Vlassenbroekse polders, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de
vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.2.14 De Cramp
Net zoals op veel andere schorren is er hier een duidelijke trend richting verbossing (toename
Canadapopulier, Schietwilg en S. x rubens) en inkrimping van het rietveld dat ondertussen verruigd
is. Verder is er een toename van S. x dasyclados (toename ZHSmd ten koste van ZHSst). De
pioniersvegetaties zijn ingenomen door secundaire ruigtekruiden.
Tabel II.33 - De Cramp, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in 1992 en
1996.

ZHB + IB
ZHS + IS
ZKP
ZKS
ZP

% 1992
7.19
62.94
2.54
9.74
17.59
100.00

% 1996
24.25
60.40
0.00
9.35
6.00
100.00
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ha 1992
0.56
4.87
0.20
0.75
1.36
7.73

ha 1996
1.92
4.79
0.00
0.74
0.48
7.92

Fig. II.60 - De Cramp, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.2.15 Het Groot Schoor van Grembergen
Ondanks het actief beheer van de centrale rietvelden op het Groot Schoor van Grembergen
worden de randen van de rietvelden en ruigtekruidenvegetaties overgroeid door struweel en bomen.
Deze trend was blijkbaar al tussen 1987 en 1990 al volop aan de gang (HOFFMANN 1993).
Pioniersvegetaties komen hier niet meer voor. Het schor is wel structuurrijk door een variatie van
laag struweel en gemengde bossen.
Tabel II.34 - Het Groot Schoor van Grembergen, procentuele en effectieve oppervlaktes van de
hoofdkarteringseenheden in 1992 en 1996.

% 1992
IB+ZHB 18.13
IS+ZHS 41.29
ZKS
15.35
ZP
25.23
100.00

% 1996
23.18
49.03
6.00
21.78
100.00
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ha 1992
1.87
4.27
1.59
2.61
10.34

ha 1996
2.19
4.64
0.57
2.06
9.46

Fig. II.61 - Groot Schoor van Grembergen, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes
in 1992 en 1996.
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II.8.3.2.16 Het Pottelbergschor
Een spectaculaire verbossing en verstruweling met een achteruitgang van riet en ruigtekruiden
vallen op voor het Pottelbergschor, waar beheer ontbreekt. Opnieuw is het totaalverschil te verklaren
door een kartering van struweel tot op de dijkkruin.

Tabel II.35 - Het Pottelbergschor, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKS
ZP

% 1992
22.75
19.82
21.96
16.60
100.00

% 1996
52.55
35.37
4.81
7.28
100.00
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ha 1992
1.88
2.04
1.40
1.06
6.37

ha 1996
3.79
2.55
0.35
0.53
7.22

Fig. II.62 - Het Pottelbergschor, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.2.17 Het Schor van Zele
De veranderingen voor het Schor van Zele zijn kort samen te vatten: dit schor met relatief veel
Grote brandnetelvegetatie wordt overgroeid door struweel (van S. x mollissima/triandra) en
uitbreiding van Canadapopulieren (in het westelijk deel).
Tabel II.36 - Het schor van Zele, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in
1992 en 1996.

% 1992 % 1996 ha 1992 ha 1996
IB+ZHB 35.90
51.60
2.32
3.59
IS+ZHS 24.38
27.44
1.57
1.91
ZKP
ZKS
ZP

0.66
33.26
5.80
100.00

0.00
15.55
5.41
100.00
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0.04
2.15
0.37
6.46

0.00
1.08
0.38
6.96

Fig. II.63 - Het Schor van Zele, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.2.18 Het Nieuw Schor van Appels-Notendijk
Dit kleine schor is relatief sterk gewijzigd sinds 1992 (voor een opeenvolging zie de fotoreeks
hieronder). De evoluties in percentages uitgedrukt zijn nogal vertekend daar we nu ongeveer een
dubbele oppervlakte hebben van dit schor in vergelijking met 1992 (deels ook door de intekening van
het struweel tegen aan de dijk). Ondertussen is in mei 1993 een zone Ruwe bies aangeplant, die
inmiddels al weer sterk in oppervlakte is afgenomen. Het schietwilgenbos is inmiddels ook groter
geworden en de destijdse pioniersvegetaties zijn grotendeels vervangen door secundaire
ruigtekruidenvegetaties. Op het schor hebben zich ook verscheidene struiken gevestigd (onder andere
Schietwilg en Grauwe wilg).
Tabel II.37 - Het Nieuw Schor van Appels-Notendijk, procentuele en effectieve oppervlaktes van de
hoofdkarteringseenheden in 1992 en 1996.

IB+ZHB
IS+ ZHS
ZKP
ZKS
ZP
ZSTp

% 1992
25.11
0.00
34.97
0.00
10.23
0.00
100.00

% 1996
29.15
19.90
5.36
21.16
4.70
10.08
100.00
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ha 1992
0.13
0.00
0.08
0.00
0.02
0.00
0.23

ha 1996
0.26
0.14
0.04
0.14
0.03
0.07
0.68

Fig. II.64 - Het Nieuw Schor van Appels-Notendijk, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de
vegetatietypes in 1992 en 1996.
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Foto 1 - Nieuw Schor van Appels-Notendijk in augustus 1992, voordat Ruwe bies werd aangeplant op de
hierboven als donkergroene matten zichtbare nopjeswiervegetatie (Vaucheria spp.; ZVa) en pioniervegetaties
(ZKp) en lager op het onbegroeide slikke in mei 1993.
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Foto 2 - Nieuw Schor van Appels-Notendijk in augustus 1994, 1½ jaar na aanplant van Ruwe bies op het
destijds onbegroeide slik; de laagst aangeplante biezen zijn weggespoeld; links op het schor is een boven de
rest uitstekende Grote lisdodde vegetatie ontwikkeld, verder op het schor (achter een nieuw gevestigde solitaire
kleine Schietwilg) ontwikkelde zich een gesloten rietvegetatie.

solitaire schietwilg

riet

grote lisdodde
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Foto 3 - Nieuw Schor van Appels-Notendijk in augustus 1995, 2½ jaar na aanplant van Ruwe bies; een deel
van de biezenaanplant is overwoekerd door waterpepervegetatie, de Grote lisdoddevegetatie op de voorgrond
breidde zich sterk rivierwaarts uit, de centrale rietvegetatie breidt zich eveneens rivierwaarts uit en omgeeft de
sterk uitgegroeide, solitaire Schietwilg volledig, er vestigden zich verscheidene nieuwe solitaire wilgen op het
schor; inmiddels werd een loopbrug aangelegd voor waarnemingen in het kader van het OMES-project.
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waterpeper
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Foto 4 - Nieuw Schor van Appels-Notendijk in augustus 1996, 3½ jaar na aanplant van Ruwe bies; de
biezenaanplant wordt verder overwoekerd door waterpepervegetaties, de solitaire wilgen zijn uitgegroeid, de
lisdodde en rietvegetatie breiden niet verder uit; aan de hoogteligging van de loopbrug boven het slik is te zien
dat er lichte erosie van slikke is opgetreden.
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Foto 5 - Nieuw Schor van Appels-Notendijk in augustus 1997, 4½ jaar na aanplant van Ruwe bies; de
voormelde rietvegetatie grenst rechtstreeks aan het slikke, de zone Ruwe bies ervoor is verdwenen, de
waterpepervegetaties wordt gekoloniseerd door Grote kattenstaart; er heeft zich sterke sedimentatie
voorgedaan op het slikke voor de biezenaanplant, waardoor de OMES-loopbrug gedeeltelijk onder het
slikoppervlak is komen te liggen.

solitaire wilgen

grote lisdodde

riet tot aan slikrand
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II.8.3.2.19 De Brede Schoren
De Brede Schoren is een van de weinige zoetwaterschorgebieden waar de effecten van het
gevoerde beheer duidelijk waarneembaar zijn in oppervlakte-evoluties van karteringseenheden. De
rietvegetatie is spectaculair uitgebreid met een achteruitgang van ruigtekruiden. De concrete
beheersvormen zijn het maaien van riet en het afzagen van wilgenstruwelen. Er werd ook riet
aangeplant, de drempel van het inspoelgat werd in 1993 verlaagd en de uitspoelgeul tijdelijk
afgedamd, met de bedoeling de overstromingsfrequentie te verhogen.
Tabel II.38 - De Brede Schoren, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in 1992
en 1996.

% 1992
IB+ZHB 0.21
IS+ZHS 18.40
ZKP
0.00
ZKS
63.01
ZP
18.39
100.00

% 1996
3.99
25.01
0.51
15.93
54.56
100.00

ha 1992
0.01
0.71
0.00
2.41
0.70
3.83

ha 1996
0.16
1.00
0.02
0.64
2.19
4.02

Fig. II.65 - De Brede Schoren, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en
1996.
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II.8.3.2.20 Het Konkelschoor
De verhouding struweel/riet is gewijzigd sinds 1992 door de individueel groter geworden
struiken en bomen. In het centrale deel is het S. triandra/ S. x mollissima-struweel uitgebreid. De
pioniersvegetatie in het zuidwestelijk deel is vervangen door riet met ruigtekruiden.
Tabel II.39 - Het Konkelschoor, procentuele en effectieve oppervlaktes van de hoofdkarteringseenheden in 1992
en 1996.

% 1992
IB+ ZHB 2.02
IS+ZHS 8.52
ZKP
12.59
ZKS
20.48
ZP
56.38
100.00

% 1996
5.39
21.02
0.00
26.95
46.64
100.00

ha 1992
0.04
0.19
0.27
0.45
1.23
2.18

ha 1996
0.10
0.39
0.00
0.50
0.86
1.85

Fig. II.66 - Konkelschoor, procentuele vergelijking van de oppervlakte van de vegetatietypes in 1992 en 1996.
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II.8.3.3 Vegetatiekartering van de Durme
II.8.3.3.1 Durme algemeen
De kartering van de Durmeschorren gebeurde voor het eerst integraal in 1996. Bij deze
dikwijls heel smalle schorstroken, waarbij de overgang dijk-schor zeker niet altijd duidelijk is,
moeten we rekening houden met een relatief grote onnauwkeurigheid in de oppervlakte bij het
intekenen op een schaal 1/5000.
Tabel II.40 - Durmeschorren, procentuele en effectieve hoofdkarteringseenheden in 1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1996
16.43
26.95
4.05
35.41
17.16
100

ha 1996
15.74
25.82
3.88
33.93
16.44
95.82

We hebben in totaal langs de Durme circa 96 ha begroeid schor (het Vlaams Natuurreservaat
schorren van de Durme is hierbij gerekend, het schor aan de Durmemonding niet). Omdat de
overgang dijk-schor niet scherp was, werd meestal de vegetatie ingetekend tot op de dijkkruin.
Daarnaast komt er nog circa 0,4 ha buitendijks gebied voor dat momenteel onder landbouw (een door
koeien begraasd weitje van circa 0,3 ha en een maïsakkertje van circa 0,12 ha. Bij de intekening van
de luchtfoto’s die bij laag water gefotografeerd waren, werden 42, 5 ha slik opgetekend voor de
Durme.
Het grootste deel van de vegetaties langs de Durme bestaat uit ruigtekruiden, veelal
gedomineerd door Grote brandnetel. Deze kwamen vooral voor op de overgang dijk-schor. Daarnaast
komen relatief veel wilgenstruiken en -bomen voor, met daarnaast ook nog aanplanten van
Canadapopulier. Rietvegetaties zijn eerder beperkt en komen in hoofdzaak voor in en aansluitend bij
het beheerde reservaat de Rietsnijderij.

Fig. II.67 - Durmeschorren, procentuele verhouding van de vegetatietypes in 1996
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II.8.3.3.2 Vlaams natuurreservaat Schorren van de Durme
Het VNR Schorren van de Durme is sterk verruigd met heel veel Grote brandnetel (bijna de
helft van de totale oppervlakte). Ook het geringe resterende riet is sterk verruigd. Daarnaast komen
vooral in het westelijk deel veel struweel voor en bomen, vermoedelijk restanten van voormalige
aanplanten (onder andere Canadapopulier, Es, Schietwilg). Aan de zuidoostelijke rand van het schor
is nog een populierenaanplant aanwezig.
Tabel II.41 - VNR Schorren van de Durme, procentuele en effectieve hoofdkarteringseenheden in 1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1992
20.93
28.78
0.05
46.38
3.86
100

ha 1992
5.74
7.89
0.01
12.71
1.06
27.41

Fig. II.68 - Het VNR Schorren van de Durme, procentuele verhouding van de vegetatietypes in 1996
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II.8.3.3.3 Durmeschorren tussen de brug van Hamme en het Schor aan de Durme aan de linkeroever
en het VNR Schorren van de Durme aan de rechteroever.
Deze smalle schorrand tussen het VNR en de brug van Hamme en het Schor aan de
Durmemonding en de brug van Hamme bestaat in hoofdzaak uit struiken en bomen, waarvan een deel
populierenaanplanten. Aan de linkeroever komen ook nog verspreide rietstrookjes voor.
Tabel II.42 - Durmeschorren tussen de brug van Hamme en het Schor aan de Durme aan de linkeroever en het
VNR Schorren van de Durme aan de rechteroever.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1996
24.63
21.75
2.94
9.00
18.51
100.00

ha 1996
3.32
3.74
0.30
0.91
1.88
10.15

Fig. II.69 - Durmeschorren tussen VNR, Schor aan de Durmemonding en de Brug van Hamme, procentuele
verhouding van de vegetatietypes in 1996
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II.8.3.3.4 Durmeschorren: Van Brug te Hamme tot aan Lokeren
Deze smalle delen bestaan in hoofdzaak uit Grote brandnetel aan de overgang schor-dijk.
Tegenaan het water zijn dikwijls smalle rietstrookjes aanwezig en kleine vlekjes pioniersvegetaties,
dikwijls bestaande uit Waterpeper. Verspreid is ook struweel aanwezig, in hoofdzaak S. x
mollissima/S. triandra. Op de wat bredere stukken zijn ook Schietwilgen aangeplant.
Tabel II.43 - Durmeschorren van Brug te Hamme tot aan Lokeren, procentuele en effectieve
hoofdkarteringseenheden in 1996.

IB+ZHB
IS+ZHS
ZKP
ZKS
ZP

% 1996
11.11
24.63
6.14
33.37
24.75
100.00

ha 1996
6.46
14.33
3.57
19.41
14.40
58.17

Fig. II.70 - Durmeschorren tussen brug van Hamme en Lokeren, procentuele verhouding van de vegetatietypes
in 1996
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II.8.3.3.5 Wareslage en Molenwijk (resp. westelijk en oostelijk deel van Rietsnijderij)
Hieronder geven we ten slotte nog een overzicht van de vegetatiekarteringseenheden van de
Rietsnijderij.
Tabel II.44 - Wareslage (westelijk deel), procentuele en effectieve karteringseenheden in 1996.

Karteringseenheden
IBSRU
ISSCA
ZHBSA
ZHSST
ZKSI
ZPP
ZPR

% 1996
2.00
0.20
6.15
8.31
3.28
78.30
1.76
100.00

ha 1996
0.02
0.00
0.06
0.08
0.03
0.79
0.02
1.00

Tabel II.45 - Molenwijk (oostelijk deel Rietsnijderij), procentuele en effectieve karteringseenheden in 1996.

Karteringseenheden
Ibsru
ZHSsd
ZHSst
ZHSmdn
ZHStv
ZPp

% 1996
3.45
14.23
3.78
3.20
18.50
56.84
100.00
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ha 1996
0.04
0.17
0.05
0.04
0.23
0.69
1.22

II.9 Vegetatieontwikkeling
Op basis van de huidige toestand van de schorgebieden langs de Zeeschelde, waartussen, zowel in
het brak- als zoet-estuarien gedeelte belangrijke ouderdomsverschillen bestaan, en op basis van de
beschikbare informatie van luchtfotoreeksen sinds de jaren vijftig kunnen algemene uitspraken
geformuleerd worden over de vermoedelijke vegetatieontwikkeling van deze schorren. Deze informatie
kan worden aangevuld met historische gegevens (MASSART 1907; VAN LANGENDONCK 1930), met
gegevens van andere West-Europese estuaria (ZONNEVELD 1960; MANG 1984; GRAY 1992; COOPS
1992) of van de Westerschelde (LEEMANS & VERSPAANDONCK 1980; DE LEEUW 1992). Ten slotte
levert de vergelijking tussen de vegetatiekartering van 1992 en 1996/97 een belangrijke rechtstreekse
indicatie van de richting waarin de schorvegetatie momenteel evolueert.

II.9.1 Successie bepalende factoren op brak- versus zoetwaterschorren.
Zoals al herhaaldelijk gesteld is de belangrijkste ecologische verschilfactor tussen brak- en
zoetwaterschorren in principe het al dan niet aanwezig zijn van zout (NaCl) in het
overstromingswater (en dientengevolge in het bodemwater). Hierdoor zijn de er voorkomende
vegetaties en daardoor uiteraard ook de vegetatiepatronen (althans voor zover het de floristische
samenstelling betreft) volledig verschillend. Hoewel nog volop onderzoek wordt verricht naar de
gedetailleerde relatie tussen vegetatie en ecologische determinanten (zie het Onderzoek
milieueffecten Sigmaplan of OMES-onderzoek, MUYLAERT et al. 1997; CRIEL et al. 1999), zijn
binnen beide systemen globaal dezelfde factoren verantwoordelijk voor de belangrijkste differentiatie
en successie, met name:
1.

2.

De overstromingsfrequentie, vooral in het begin van de schorvorming, gekoppeld aan een
verschillende mate van opslibbing van het terrein (ZONNEVELD 1960: 248, CRIEL et al. 1999) en
verder de overstromingshoogte en -duur en de verdeling hiervan in de loop van het seizoen. De
overstromingshoogte en -duur zijn sterk gerelateerd aan de overstromingsfrequentie, hoewel
niet noodzakelijk lineair (CRIEL et al. 1999), waardoor de overstromingsfrequentie als goede
samenvattende factor van de totale overstromingsdynamiek beschouwd kan worden. De
overstromingsfrequentie bleek voldoende verklarend vermogen te hebben om uitspraken te
kunnen doen over vegetatiepatronen in de Haringvliet (VAN RIJT 1993).
De eraan gekoppelde geomorfologische differentiatie in geul-oeverwal-komgrond, gepaard
gaand met verschillen in sedimenttextuur. Hieraan zijn dan weer belangrijke ecologische
factoren als bodemrijping, waterhuishouding, aëratie, redoxpotentiaal, organisch materiaal en
nutriënten gekoppeld. Zodra de allogene factor overstroming volledig wegvalt, zullen andere
meer autogene factoren een differentiërende rol gaan spelen, waarbij vooral moet gedacht
worden aan de verdere bodemrijping en andere, al dan niet biotisch geïnduceerde factoren (beschaduwing, competitie, vraat, enz.) en processen. Dit laatste stadium werd en wordt langs het
Schelde-estuarium echter zelden of nooit bereikt, omdat terreinen, die voldoende hoog waren
opgeslibd, vrijwel steeds zijn ingepolderd en in landbouwcultuur genomen (brak- en
zoetestuarien gedeelte), omdat buitendijks gebieden zijn ingenomen als landbouwgrond (zoetestuarien gedeelte) of omdat deze werden onderworpen aan een successieonderbrekend
natuurbeheer (recente tendens op de zoetwaterschorren, cf. hoofdstuk II.11). Indicaties van de
mogelijke vegetatietypes in dit vergevorderd successiestadium kunnen voor de zoetwaterschorren min of meer worden afgeleid uit ZONNEVELD (1960; met name de vloedbosgemeenschap met Heksenkruid en Zeggen). Voor het grondwateronderzoek
(peilbuisonderzoek en hydrochemie verwijzen we naar MUYLAERT et al. (1997). Voor het
pedologisch onderzoek verwijzen we naar VAN DE MOORTEL & DECKERS 1997).
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3.

Ten slotte mag niet uit het oog verloren worden dat bijna alle huidige schorgebieden een
landbouwkundige historiek achter de rug hebben, enerzijds als graasweiden
(brakwaterschorren) anderzijds als vloeimeersen en/of wijmbos (zoetwaterschorren). De
huidige vegetatie draagt daar in meer of minder mate nog steeds de sporen van.

II.9.2 Spontane vegetatieontwikkeling op de zoetwaterschorren langs de Zeeschelde.
Voor het huidige zoetwatergetijdengebied is de vegetatiesuccessie nog moeilijk te
reconstrueren. Het merendeel van de huidige schorren is relatief hoog (boven GHW) gelegen en
vertoont dus geen vroege successiestadia meer. Bovendien blijkt uit het beperkte aantal
waarnemingen van schorren die recent ontstonden vanuit een sliksituatie (onder meer Nieuw schor
van Appels-Notendijk) dat sedimentatie dusdanig snel verloopt en daardoor overgang van slik naar
relatief hoog schor even snel, dat tussenstadia zoals die klassiek beschreven worden in
successieschema’s (ZONNEVELD 1960; HOFFMANN 1993) de kans niet krijgen zich successievelijk te
manifesteren. De indruk ontstaat dan ook dat de verschillende gemeenschappen elkaar in vrij
willekeurige volgorde kunnen opvolgen. Het al dan niet optreden ervan is dan afhankelijk van
toevalsfactoren, zoals de aanwezigheid van geschikte diasporen (zaden, wortelstokken, …). Zo
komen op het Nieuw schor van Appels-Notendijk ruigtevegetaties voor naast lisdodde- en
rietvegetaties, die op zich duidelijk ontstaan zijn vanuit één punt (één stuk wortelstok dat zich
vestigde?) van waaruit de vegetaties zich cirkelvormig uitbreiden naar alle kanten.
Desalniettemin bestaat er een zekere hiërarchie waardoor bepaalde vegetaties andere niet
kunnen opvolgen. Vandaar dat in fig. II.71 veel vegetatietypes naast elkaar voorgesteld zijn, maar dat
er wel degelijk een duidelijke successierichting is weergegeven, waarbij pioniersgemeenschappen
geen ontwikkelingskansen meer hebben eenmaal een volgend succcessiestadium bereikt:
De pioniersgemeenschappen worden opgevolgd door ruigere vegetaties en/of
helofytenvegetaties, die naast elkaar kunnen bestaan en die na verloop van (vaak korte) tijd overgaan
in Salix-struwelen, de climaxsituatie. Het kale slik kan na een pioniersfase direct begroeid worden
door wilgen, maar het kan ook evolueren van pioniersvegetaties, via verruigde pioniersvegetaties,
riet, verruigd riet, ruigtekruidenvegetaties tot uiteindelijk wilgenstruweel en -bos.
Vergelijking van twee opeenvolgende vegetatiekarteringen toonde eerder al aan dat op vrijwel
alle zoetwaterschorren er een evolutie optreedt van achteruitgang van pioniers- en rietvegetaties en
een vooruitgang van wilgenstruweel. Nooit werd in die periode spontane regressieve successie
vastgesteld, waarbij struweel verdween ten voordele van vroegere successiestadia. Alleen beheer
(kappen van wilgen gevolgd door wintermaaibeheer) leidt tot achteruitgang van wilgenstruweel ten
voordele van vroegere successiestadia, waarbij meestal ruige rietvegetaties verkregen worden. De
vegetatiemodellering gepresenteerd door CRIEL et al (1999) leidt tot dezelfde conclusie, namelijk dat
de zoetwaterschorren met hun huidige hoogteligging boven GHW potentieel vrijwel allemaal in het
laatste successiestadium verkeren, en dat hieraan alleen verholpen wordt door vrij intensief kap- en
wintermaaibeheer.
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Fig. II.71 - Successieschema van de vegetaties in de buitendijkse gebieden van het zoetwatergetijdengebied
(MUYLAERT ET AL. 1997)
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II.9.3 Spontane vegetatieontwikkeling op de brakwaterschorren langs de Zeeschelde
In het brakwatergebied is de situatie enigszins anders. Het kaal slik wordt gekoloniseerd door
een Vaucheria-mat met ofwel Bolboschoenus-vegetaties ofwel een aantal kleinere soorten, zoals
Salicornia en Spergularia. Deze worden overgroeid door Bolboschoenus maritimus, die op zijn beurt
door Atriplex prostrata en Aster tripolium verdrongen wordt in de komgronden. Een volgend stadium
in de successie is Phragmites australis, die alles overgroeit, wat resulteert in monotone soortenarme
rietlanden. Op de drogere oeverwallen is het Elymus athericus die Bolboschoenus maritimus
verdringt, maar die op zijn beurt uiteindelijk ook verdrongen wordt door Riet.
Wanneer dit systeem begraasd wordt, dan verdwijnen voormelde dominanten om plaats te
maken voor soortenrijk zilt grasland met onder andere Agrostis stolonifera var. marina, Festuca
rubra var. litoralis, Glaux maritima, Puccinellia maritima, Triglochin maritimum en Plantago
maritima. Soorten die in het schema in verschillende stadia kunnen “inspringen” zijn Phragmites
australis en Bolboschoenus maritimus (zie fig. II.72). Of vanuit een door Riet gedomineerd
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brakwaterschor regressieve successie optreedt zonder begrazing is vooralsnog onduidelijk. Het is
nochtans niet onmogelijk dat door interspecifieke factoren binnen een homogene monospecifieke
vegetatie en/of door parasitisme opnieuw openingen ontstaan in de rietvegetaties met de mogelijkheid
van al dan niet tijdelijke vestiging van vroegere successiestadia, met name strandkweekvegetatie.

Fig. II.72 - Successieschema van de vegetaties in de buitendijkse gebieden van het brakwatergetijdengebied
(MUYLAERT et al. 1997)
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Een opmerkelijke conclusie is het volledig ontbreken van een rechtlijnige vegetatieontwikeling zoals voorgesteld door ZONNEVELD (1960) en BEEFTINK (1965). Het ontbreken van een
duidelijke opeenvolging heeft te maken met het grote competitieve vermogen van de dominante
soorten als gevolg van hun brede ecologische niche in dit systeem. Het al dan niet voorkomen van een
bepaalde plantensoort wordt eerder bepaald door ‘het er het eerste komen’ dan wel door ecologische
differentiatie t.o.v. de overstromingsdynamiek.
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II.10 Fauna
II.10.1 Arthropoda
Door Hendrickx (1996) werden in de loop van 1995-1996 gedurende drie staalnameperiodes
op 45 buitendijkse plaatsen, waarvan hoofdzakelijk in rietvegetaties, langsheen het Schelde-estuarium
174 soorten Arthropoda gevangen, waaronder spinnen, kevers, krabben, pissebedden, amphipoden en
oorwormen.

II.10.1.1 Araneae- spinnen
In de brakwatervegetaties komen de halobionte soorten Barympha duffeyi en Orchestia
gammarellus voor in de strooiselloze rietstukken. In de strooiselrijke rietstukken komen heel wat
soorten voor die normaal vooral bij zoete waters voorkomen zoals b.v. Hypomma fulvum, Agonum
thoreyi en Bembidion lunulatum. De mogelijkheid om bij hoogwater hoger in de vegetatie te kruipen
is een mogelijke verklaring waardoor zoutmijdende soorten het in het brakke milieu uithouden.
Soorten die een uitgesproken voorkeur blijken te vertonen voor de zoetwaterschorren zijn:
Erigone atra, Odocantha melanura, Orchestia cavimana, Agonum micans, Agonum albipes,
Donacocara speciosa en Tmeticus affinis. Binnen de zoetwaterschorren is er een vage gradiënt waar
te nemen van enerzijds de zeer strooiselrijke rietstukken, gekenmerkt door de soorten Gnathonarium
dentatum, Hypomma fulvum, Orchestia cavimana en Odocantha melanura en anderzijds de
strooiselarme stukken met als voornaamste soort Tmeticus affinis.
De algemene soortenrijkdom van het gebied is vrij laag te noemen. 66 spinnensoorten is
weinig in vergelijking met andere inventarisaties met een vergelijkbaar aantal gedetermineerde
individuen. Dit is enerzijds toe te schrijven aan het speciale en dynamische karakter van het gebied en
anderzijds aan de homogeniteit van de bemonsterde habitatten nl. vooral rietvegetaties.
Slechts een beperkt aantal spinnensoorten blijkt in staat te zijn zich in een dergelijk frequent
overstromend milieu te handhaven. Het best vertegenwoordigd waren de familie Lycosidae en de
onderfamilie Erigoninae. Opvallend is dat de voorkomende soorten bijna allemaal een cursorische
levenswijze hebben en hun prooi dus niet door middel van een web bemachtigen. Slechts één
webbouwende soort nl. Bathyphantes gracilis werd op de schorren frequent aangetroffen. Van deze
soort wordt een veel groter aantal individuen aangetroffen in de zomermaanden. Men vermoedt dat er
bij deze soort een migratiebeweging plaatsvindt van op het schor in de zomer, naar de dijken en de
hoger gelegen wilgenstruwelen in de winter. De onmogelijkheid van de meeste soorten om hier aan
webbouw te doen is dus waarschijnlijk één van de voornaamste redenen voor deze enigszins
afwijkende soortensamenstelling. We wijzen er hier wel op dat de gegevens vooral verzameld werden
in rietvegetaties. Wilgenstruwelen werden niet bemonsterd.
Voor spinnen zijn in fig. II.73 zowel het aantal soorten als het aantal individuen per vangst in
de rietvegetaties weergegeven. Ze zijn ingedeeld in drie groepen nl. halofiele of halobionte, stenotope
en beide daardoor natuurbehoudsmatig interessantere en eurytope, meer wijdverspreide soorten.
De bovenste fig. toont zoals verwacht de concentratie van een halofiele soort (Baryphyma
duffeyi) in de meest stroomafwaarts gelegen rietstukken. Soms is deze vergezeld door Pardosa
purbeckensis. Opmerkelijk is het hoge aantal andere faunistisch interessante soorten in het
brakwatergetijdengebied. De rietvelden zijn hier verschillend t.o.v. deze in het zoete gedeelte van de
Zeeschelde door hun dichtere structuur met een overwegend zeer dichte strooisellaag. Morfologisch
onderscheidt het Riet zich door de geringere lengte en de dunnere rietstengels (MUYLAERT 1996).
Enkele zeer zeldzame niet zoutgebonden soorten blijken alleen hier voor te komen (b.v. Clubiona
juvenis). Als mogelijke verklaringen werden door HENDRICKX (1996) zowel deze morfologische
kenmerken van het Riet als bepaalde microklimatologische omstandigheden aangehaald.
Het schor dat het hoogste aantal soorten herbergt is een rietkraag bij het Nieuw schor van
Appels-Notendijk. Het is slechts een smalle rietstrook die eerder verwaarloosd lijkt. Ze wordt niet
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gemaaid en er is een grote accumulatie van strooisel op de bodem. Door de kleine oppervlakte zou het
op het eerst zicht logisch lijken dat vooral enkele algemenere soorten vanuit de naburige omgeving in
dit vrij geïsoleerde rietveld belanden, ware het niet dat een groot deel van deze soorten zeldzaam zijn.
Wanneer beide grafieken samen bekeken worden, blijken de faunistisch interessante
(halobionte en halofiele soorten inbegrepen) spinnensoorten dus vooral in het brakke gedeelte in een
veel hoger aantal voor te komen.
Voor de Scheldeschorren blijkt dat het maken van een gebiedsevaluatie veel beter kan
gebeuren aan de hand van de soorten op zich i.p.v. het soortenaantal te beschouwen. Wanneer we de
lijst van de tien meest talrijk gevangen spinnensoorten bekijken, is bijna de helft van deze soorten als
zeldzaam tot zeer zeldzaam te bestempelen en dit zelfs op Europese schaal. Het gaat hier om de
soorten Tmeticus affinis, Hypomma fulvum, Donacochara speciosa en Baryphyma duffeyi. De
voornaamste ecologische karakteristieken van eerstgenoemde drie soorten is vooral hun preferentie
voor uiterst natte, zompige gebieden en rietvelden die 's winters niet gemaaid worden.
Laatstgenoemde soort blijkt een voorkeur te hebben voor de eerder jonge stadia van de brakke
schorren. Dit geldt eveneens voor Pardosa purbeckensis die nog vrij talrijk aanwezig was, maar door
de manier van bemonsteren slechts weinig gevangen werd. Algemeen gesteld blijken voor dergelijke
soorten de schorren een ideaal toevluchtsoord te zijn gezien er nog grote populaties in staat zijn zich
hier te handhaven.
Hierbuiten is dan nog een redelijk aantal zeldzame soorten in kleine aantallen gevangen nl.
Clubiona juvenis. Baryphyma pratense, Porrhomma oblitum, Microlinyphia irnpigra, Oedothorax
agrestis, Oedothorax gibbosus, Walckenaeria vigilax en Erigone longipalpis. Ook deze soorten zijn
typisch voor dergelijke, constant vochtige plaatsen.
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Fig. II.73 - Aantal soorten en individuen van spinnen per vangst ingedeeld in halofiele of halobionte en aantal
"faunistisch interessante" soorten (i.e. rode-lijstsoorten).
2: Schor bij Bath - 3: Groot Buitenschoor - 4, 51: Verdronken Land van Saeftinge - 5,6: Schor van Doel - 7,8:
Galgenschoor - 10: Schor bij de Cauwelaertsluis - 11: Oosterweel - 12: St-Annastrand - 13: Schor voor het
Galgenweel - 14: Schor voor de Kruibeekse polder - 15: Schor bij Kallebeekveer - 16, 17: Schor bij
Rupelmonde - 18-22 : Schor bij de Notelaar - 23-25: Kijkverdriet - 26: Schor van Bornem - 27-29, 46: Schor
aan de Durmemonding - 30, 31: Gespoelde put - 32: St.-Amandsschoor - 33: Groot schoor van Hamme - 34:
Schor voor de Zimmermanpolder - 35-38: Vlassenbroek - 39: Cramp - 40, 41: Nieuw schor van AppelsNotendijk - 42: Schor van Zele - 43: Brede Schoren - 44: Konkelschoor - 45: Schor bij Heusden - 47, 48:
Rietsnijderij.
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II.10.1.2 Coleoptera - kevers
Een samenvatting van de volgens HENDRICKX (1996) meest algemene en faunistisch interessantste
soorten, met hun zeldzaamheidswaarde, vindplaats en vegetatie wordt in tabel II.46 weergegeven.
Bijlage 13 geeft een totaal overzicht van de vondsten van HENDRICKX in 1995-96, waarbij vrijwel
uitsluitend in rietvegetaties werd bemonsterd.
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Tabel II.46 - Samenvatting van de meest algemene en faunistische interessantste soorten kevers (Coleoptera) in
het Vlaams natuurreservaat Slikken en Schorren van Schelde en Durme, met aanduiding van
zeldzaamheidswaarde, vindplaats en vegetatietype.

Soort
Bembidion maritimum

Rode lijst
bedreigd

Bembidion clarcki

zeldzaam

Bembidion irricolor

zeldzaam

Bembidion lunulatum

algemeen

Bembidion aeneum

zeldzaam

Bembidion
normannum
Bembidion
bipunctatum
Bembidion fumigatum

kwetsbaar

B. octomaculatum
Tachys bistriatus

zeldzaam
bedreigd

Clivina collaris

algemeen

Agonum micans

zeldzaam

Agonum albipes

algemeen

verspreid in het zoete
gedeelte

Agonum thoreyi

algemeen

verspreid zowel in het
brakke als zoete gedeelte

Dromius longiceps

bedreigd

Schor
Zimmermanpolder,
Galgenschoor,
Oosterweel (3
exemplaren totaal)

zeldzaam
zeldzaam

Verspreiding
Groot buitenschoor
schor bij Fort
Liefkenshoek
Konkelschoor
Saeftinge, Groot
buitenschoor, Doel en
Galgenschoor
Verspreid liggende
schorren zowel in het
brakke als in het zoete
gedeelte
Saeftinge, Groot
buitenschoor, Doel en
Galgenschoor
1 exemplaar op Schor bij
Bath
2 exemplaren in
Galgenschoor
Brede schoren, Schor bij
de Durmemonding,
Schor te Kruibeke (3
exemplaren totaal)
Konkelschoor
verspreid in het zoete
gedeelte

verspreid in het brakke
en zoete gedeelte
verspreid in het zoete
gedeelte
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Vegetatie
Zilte vegetaties, met Zilte rus,
Melkkruid en Engels slijkgras.
Strooiselloos riet
rietvegetatie met 90% bedekking
strooisel
Rietvegetatie met een dikke
strooisellaag
rietvegetaties met goed
ontwikkelde strooisellaag, tussen
aangespoelde rietstengels en onder
wilgenstruweel
Strandkweekvegetaties en zilte
vegetaties met o.a. Echt lepelblad
en Melde-soorten
ijle rietvegetatie met kale bodem
Strandkweekvegetatie
Rietvegetatie met strooisellaag en
vegetatie met Rietgras,
Ridderzuring en Liesgras
Rietvegetatie
kale slikbodem,
aanspoelselgordels, beperkte
vegetatie van Bittere veldkers en
Spindotter, rietvegetaties
vooral strooiselrijke rietvegetaties
wilgenstruweel en tegen de dijk
met goed ontwikkelde
strooisellaag, en rietstukken in de
aanspoelzone
Rietvegetaties, in bladstrooisel met
slib en Vaucheria bedekt of op
plaatsen waar bodem veel spleten
bevat
rietvegetatie met een dikke,
luchtige strooisellaag met goed
ontwikkelde verticale structuur
rietvegetatie met dikke luchtige
strooisellaag en gemengde
vegetatie van Riet en Zeebies

Demetrias imperialis

algemeen

verspreid, zowel in het
brakke als zoete gedeelte

Stenolophus mixtus

algemeen

Odacantha melanura

algemeen

verspreid, zowel in het
brakke als zoete gedeelte
verspreid, in hoofdzaak
in het zoete gedeelte

rietvegetatie met een dikke,
luchtige strooisellaag met een goed
ontwikkelde verticale structuur
uiteenlopende vegetatie en
bodemstructuur
rietvegetatie

Het aantal soorten loopkevers is beduidend hoger dan het aantal spinnen ondanks dat een veel
geringer aantal individuen gevangen wordt (slechts een duizendtal) en de soortenlijst van de
Belgische loopkevers veel korter is dan die van spinnen. Meer dan 75 verschillende soorten werden
hier waargenomen. Wanneer men een meer aangepaste techniek aanwendt voor het verzamelen van
loopkevers kan nog een veel hoger aantal bereikt worden. In DESENDER & MAELFAIT (in druk)
bedraagt het aantal soorten bijna 100, terwijl een lager aantal gebieden werd bemonsterd. Ook
HAGHEBAERT & LODEWYCKX (1992) troffen meer dan 40 soorten aan in het 'Groot Buitenschoor"
alleen. Belangrijk is wel dat deze twee inventarisaties vooral in andere vegetaties dan rietvegetaties
werden genomen.
Eenzelfde grafiek waarbij de aantallen soorten en individuen van loopkevers per vangst werden
uitgezet t.o.v. de saliniteitsgradiënt wordt weergegeven in fig. II.73. Faunistisch interessante soorten
(hiervoor werden de Rode-lijstsoorten gebruikt) die zich blijkbaar onverschillig gedragen t.o.v. de
zoutgradiënt blijken grotendeels afwezig te zijn. Bijzonder soortenrijk is de 'Rietsnijderij". In dit
tweejaarlijks gemaaide rietveld ontbreekt strooisel quasi volledig en de kale bodem is voor een groot
deel begroeid met Spindotterbloem. Mogelijk bieden deze een goede schuilplaats van waaruit
loopkevers in staat zijn op het kale slik te jagen.
Fig. II.74 - Overzicht van aantallen soorten en individuen van loopkevers per vangst, ingedeeld in "faunistisch
interessante" soorten (i.e. rode-lijstsoorten) en halofiele of halobionte soorten, uitgevoerd door Hendrickx
(1996) langs de Zeeschelde en Durme. Legende schornummers, zie fig. II.73.
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II.10.1.3 Amphipoden
HENDRICKX (1996) trof de volgende soorten aan in rietvegetaties langsheen de Zeeschelde:
Orchestia cavimana (Heller), Orchestia gammarellus (Pallas) en Corophium volutator(Pallas). Deze
lijst is echter ongetwijfeld onvolledig.
Orchestra gammarellus komt voor in de brakke zone met hoge densiteiten in strooiselrijke
rietvelden en in dichte vegetaties van Strandkweek, Echt lepelblad en Zeeweegbree. Orchestra
cavimana komt voor in de zoete zone in dikke en zware strooiselpakketten met een grote slibfractie,
zoals in aanspoelselzones.

II.10.1.4 Krabben, pissebedden en oorwormen
Van krabben, pissebedden en oorwormen werden door HENDRICKX (1996) volgende soorten
waargenomen in rietvelden: Eriocheir sinensis (krabben), Sphaeroma rugicauda Lohmander 1923,
Ligia oceanica (Linnaeus, 1767), Philoscia muscorum (Scopoli, 1763), Porcellio scaber Latreille,
1804, Trichoniscus pusillus Brandt, 1833, Trachelipus rathkei (Brandt, 1833) en Oniscus asellus
Linnaeus, 1758 (pissebedden) en Forficula auricularia (oorwormen). Systematische gegevens over
deze organismegroepen ontbreken echter.

II.10.1.5 Vlinders - Lepidoptera
In de databank van de Vlinderwerkgroep zijn slechts weinig waarnemingen van dagvlinders
van de schorren. Waargenomen soorten zijn Atalanta (Vanessa atalanta (Linnaeus 1758)), Bont
zandoogje (Pararge aegeria (Linnaeus 1758)), Dagpauwoog (Inachis io (Linnaeus 1758); rupsen
soms massaal op Grote brandnetel), Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album (Linnaeus 1758)),
Hooibeestje (Coenonympha pamphilus (Linnaeus 1758)), Groot koolwitje (Pieris brassicae
(Linnaeus 1758)), Kleine vos (Aglais urticae (Linnaeus 1758)), Klein geaderd witje (Pieris napi
(Linnaeus 1758)), Klein koolwitje (Pieris rapae (Linnaeus 1758)), Oranjetipje (Anthocharis
cardamines (Linnaeus 1758)), Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas (Linnaeus 1761)) en
Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola (Ochsenheimer 1808)). Hooibeestje en Oranjetipje zijn
eerder bedenkelijke waarnemingen daar het geen soorten zijn van ruige voedselrijke milieus (MAES &
VAN DYCK 1999). Wellicht komen of bestaan er geen dagvlinderrupsen die overstromingen tolereren.
Een aantal soorten komt foerageren op nectarplanten, zoals Kattenstaart, Leverkruid, Distels e.d.,
maar planten zich voort op de dijken of binnendijks.

II.10.2 Malacofauna
De Scheldevallei herbergt een rijke malacofauna. In de buiten- en binnendijkse gebieden rond
Dendermonde werden 87 soorten land- en zoetwatermollusken waargenomen, waaronder 44 soorten
landgastropoden, 30 soorten zoetwatergastropoden en 13 soorten zoetwaterbivalven (Keppens en
Keppens 1989a). Van deze 87 soorten werden eveneens 20 soorten land- en zoetwatergastropoden
aangetroffen in de Cramp. Een soortenlijst is hieronder weergegeven.
De oeverloofslak kan als de belangrijkste vondst bestempeld worden. Deze landslak, die voor
het eerst in België, werd waargenomen in 1963, leeft in de zoetwatergetijdengebieden.
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Tabel II.47 - Lijst van de waargenomen malacofauna in de omgeving van Dendermonde (KEPPENS & KEPPENS
1989a) en van het schor de Cramp (*) (KEPPENS & KEPPENS 1989b) Al de vermelde soorten, behalve
Potamopyraus antipodarum werden in de omgeving van Dendermonde waargenomen.

Zoetwatergastropoden
Theodoxus fluviatilis
Viviparus contectus
Viviparus viviparus
Valvata cristata
Valvata piscinalis
Bithynia tentaculata
Bithynia leachii
Acroloxus lacustris
Aplexa hypnorum
Physa fontinalis
Physella acuta
Lymnaea truncatula (*)
Lymnaea palustris
Lymnaea corvus
Lymnaea auricularia
Lymnaea ovata
Lymnaea stagnalis
Planorbis planorbis
Planorbis carinatus
Anisus leucostomus
Anisus spirorbis
Anisus vortex
Bathyomphalus contortus
Gyraulus albus
Armiger crista
Hippeutis complanatus
Segmentina nitida
Planorbarius corneus
Ancyclus fluviatilis
Ferrissia wautieri
Potamopyrgus antipodarum
(*)

Zoetwatertweekleppigen
Unio pictorum
Unio tumidus
Anodonta cygnea
Anodonta anatina
Dreissena polymorpha
Sphaerium corneum
Sphaerium rivicola
Sphaerium solidum
Musculium lacustre
Pisidium amnicum
Pisidium nitidum
Pisidium obtusale
Pisidium personatum
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Landgastropoden
Carychium minimum (*)
Carychium tridentatum
Cochlicopa lubrica (*)
Vertigo antivertigo
Vertigo pygmaea
Pupilla muscorum
Vallonia pulchella (*)
Vallonia costata
Vallonia excentrica
Succinea putris (*)
Succinea oblonga
Oxyloma elegans
Punctum pygmaeum
Discus rotundatus
Arion rufus (*)
Arion circumscriptus
Arion silvaticus
Arion subfuscus
Arion hortensis
Arion distinctus (*)
Arion intermedius
Vitrina pellucida
Vitrea crystallina
Nesovitrea hammonis
Aegopinella nitidula
Oxychilus draparnaudi (*)
Oxychilus cellarius (*)
Oxychilus alliarius
Zonitoides nitidus (*)
Boettgerilla pallens
Milax gagates
Limax maximus
Deroceras laeve (*)
Deroceras reticulatum (*)
Deroceras caruanae
Euconulus fulvus (*)
Balea biplicata (*)
Candidula gigaxii
Monacha cantiana
Perforatella rubiginosa (*)
Trichia hispida (*)
Arianta arbustorum (*)
Cepaea nemoralis (*)
Helix aspersa

II.10.3 Avifauna
II.10.3.1 Broedvogels
II.10.3.1.1 Soorten, dichtheden en ecologie van broedvogels in de Zeeschelde
Voor de broedvogelgegevens van de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde baseren we ons
op VAN WAEYENBERGE (1994), waarin de gegevens verwerkt zijn van de broedvogelinventarisatie
die in het voorjaar van 1993 door talrijke vrijwilligers uitgevoerd werd. Deze inventarisatie gebeurde
aan de hand van de territoriumkartering, een absolute telmethode. Sinds 1994 gebeurt de
broedvogelmonitoring van de Zeeschelde aan de hand van Punt-Transect-Tellingen (zie ANSELIN et
al. 1997).
In 1993 werden 120 vogelsoorten waargenomen in de buitendijkse gebieden, waarvan
minimum 68 en maximum 69 als broedvogel werden vastgesteld. Een 52-tal soorten gebruiken de
buitendijkse gebieden als rustplaats op hun trek of als foerageergebied. De soortenlijst wordt
weergegeven in bijlage 14. In bijlage 15 wordt een volledig overzicht gegeven van de densiteiten per
soort. Bijlage 15.1 geeft de onderzochte deelgebieden weer en bijlage 15.2 geeft de afkortingen van
de broedvogelnamen weer. Fig. II.75 geeft een beeld van het totale aantal territoria per soort in de
buitendijkse gebieden. Hieruit blijkt dat de Kleine Karekiet zeer goed vertegenwoordigd is. Ook de
Wilde Eend, Waterhoen, Houtduif, Winterkoning, Heggenmus, Blauwborst, Merel, Bosrietzanger,
Tuinfluiter, Zwartkop en Tjiftjaf zijn met elk meer dan 100 territoria vrij algemeen.
Er blijkt een lagere dichtheid aan broedvogelsoorten te bestaan voor de brakwaterschorren in
vergelijking met de zoetwaterschorren (fig. II.76). Hetzelfde geldt voor de densiteit van territoria (fig.
II.77). Een grotere structurele vegetatiediversiteit in het zoetwatergebied ligt hier ten grondslag.
In vergelijking met een aantal andere gebieden met een gelijkaardige variatie aan
vegetatietypes blijkt het totale aantal territoria per 10 ha vrij hoog te scoren (tabel II.45). Bij beschouwing van de zoetwaterdeelgebieden alleen was de dichtheid nog hoger (72,9-85 territoria per 10 ha),
terwijl de brakestuariene deelgebieden slechts 23,7-27,5 territoria per 10 ha bereikten. De lagere
dichtheid aan territoria in de brakwaterschorren zou kunnen verklaard worden door de lagere verticale
diversiteit van de vegetatiestructuur in die gebieden, waardoor het aantal beschikbare niches per
oppervlakte-eenheid lager is.

Tabel II.48 - De totale dichtheden (aantal territoria/10 ha) van broedvogels op de buitendijkse gebieden van de
Zeeschelde vergeleken met een aantal andere gebieden in Nederland en Vlaanderen.

Gebied

biotopen

# territoria
/10ha

bron

opmerking
en

Gamerense Komgronden
(West-Gelderland)

bos, griend,
moeras en
grasland

(±) 64,5

Eggenhuizen
1990

gegevens
uit 1989

Buitendijkse gebieden
langs de Zeeschelde

moerasbos,
rietland en zilte
graslanden

54,7-63,7

Van
Waeyenberge
1994

gegevens
uit 1993

Lauwersmeer (Friesland)

rietland, zilte
graslanden en
water

49,7-59

Altenburg et al.
1985

gegevens
uit 1983

Bourgoyen-Ossemeersen
(Oost-Vlaanderen)

grasland, bos en
ruigten

46

Batseleer 1988

gegevens
uit 1986-87
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Hurwenensche
Uiterwaarden (WestGelderland)

natte ruigte,
water, bos en
cultuurland

16,5

Vogel 1992

gegevens
uit 1991

Eiland van Winschoten
(Oost-Groningen)

bos, moeras en
grasland

12,7

van Manen
1992

gegevens
uit 1991

Bij een verdeling van de broedvogelsoorten over brak- en zoetwatergetijdengebieden bleek
ongeveer 38% van de soorten enkel in de zoetwaterschorren te broeden en 19% enkel in
brakwaterschorren. De rest kwam in beide gebieden voor. Soorten die als broedvogel uitsluitend in de
brakke zone werden waargenomen zijn Baardmannetje, Gele kwikstaart, Graspieper, Grauwe gans,
Kluut, Krakeend, Scholekster, Slobeend, Sprinkhaanrietzanger, Snor, Tureluur, Veldleeuwerik en
Zilvermeeuw. Soorten die in 1994 uitsluitend in de zoetwaterschorren broedden zijn: Boomkruiper,
Buidelmees, Fitis, Groenling, Groene specht, Grote Bonte Specht, Grote Lijster, Huismus, Keep
Matkop, Nachtegaal, Patrijs, Pimpelmees, Putter, Ransuil, Ringmus, Roodborst, Specht, Staartmees,
Spotvogel, Spreeuw, Torenvalk, Tortelduif, Turkse tortel, Vink, Visdief, Vlaamse Gaai, Wielewaal,
Wintertaling, Zanglijster, Zwarte kraai en Zwartkop. Bij de procentuele verdeling van de broedvogels
die in brak- en zoetwatergetijdengebieden voorkwamen, bleken Bergeend, Bruine Kiekendief, Kneu,
Meerkoet, Fazant, Rietgors en Waterral voor 50% of meer van hun territoria in
brakwaterdeelgebieden voor te komen, waardoor deze soorten als preferentieel voor
brakwaterschorren kunnen beschouwd worden, terwijl Bosrietzanger, Grasmus, Koekoek, Koolmees,
Merel, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Waterhoen en Winterkoning nog geen 10% van hun territoria in het
brakke getijgedeelte van de Zeeschelde hadden.
Uit een analyse van de broedvogelgemeenschap per deelgebied langs de Zeeschelde bleken
twee duidelijk verschillende hoofdtypes te onderscheiden, samenvallend met de groep van brak- en
zoetestuariene deelgebieden. Daarnaast waren er nog twee duidelijk verschillende types:
overgangsdeelgebieden (de Scheldedijk aan de Krankeloonpolder en de Scheldedijk aan
Blokkersdijk) en 'lijnvormige' deelgebieden (de Scheldedijk bij de Brede Schoren en bij het
Konkelschoor en de Scheldedijk aan de Paardenmeersen en tegenover de Bergenmeersen en de
Scheldedijk van Uitbergen tot aan Wetteren).
De duidelijke opsplitsing tussen de deelgebieden in het brak- en zoetwater was te verwachten,
daar er ook bij de vegetatie een zeer duidelijk verschil in soorten en vooral structurele opbouw
bestaat. De duidelijke afscheiding van de twee andere types daarentegen werd niet direct verwachten.
Ook werd verwacht dat er zich een duidelijkere opsplitsing binnen de zoetestuariene deelgebieden
zou voordoen.
De overgangsdeelgebieden zijn eigenlijk te beschouwen als lijnvormige elementen die de
overgang vormen tussen de brak- en zoetestuariene deelgebieden waarbij zowel meer typisch brak- als
meer typisch zoetwaterschorvogelsoorten voorkwamen. De aanwezige vegetatie in deze gebieden is
deels oorzaak van dit voorkomen: een grote oppervlakte aan rietvegetaties (meer typisch voor
brakwaterschorren) met daarnaast een betrekkelijk groot aandeel van dijklichaambegroeiingen (vooral
bomen en struiken die typisch zijn voor zoetwaterschorren).
De twee lijnvormige deelgebieden (de Scheldedijk langs de Brede Schoren en het
Konkelschoor en de Scheldedijk aan de Paardenmeersen en tegenover de Bergenmeersen en de
Scheldedijk van Uitbergen tot aan Wetteren) bestaan uit een strook riet langsheen de dijkglooiing met
hier en daar struikopslag. Daardoor kon de Kleine Karekiet er, in voor deze soort blijkbaar optimaal
biotoop, in grote aantallen broedden. Deze lijnvormige elementen hebben ook een kleine oppervlakte,
maar een zeer langgerekte grens, waardoor de globale dichtheid zeer hoog ligt. Daarbij moet vermeld
worden dat deze twee deelgebieden ook zéér intensief geïnventariseerd werden.
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II.10.3.1.2 Bespreking van de belangrijkste broedvogels in de Zeeschelde
Van de zekere broedvogelsoorten in de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde zijn de
volgende soorten belangrijk of zeldzaam te noemen op Vlaams en/of Belgisch niveau:
Baardmannetje, Blauwborst, Bruine Kiekendief, Buidelmees, Grauwe Gans, Kleine Karekiet,
Rietgors, Rietzanger, Sprinkhaanrietzanger, Snor, Tureluur, Waterral en Zilvermeeuw. Van deze zijn
de Blauwborst en de Kleine Karekiet de minst en de Snor, de Rietzanger, het Baardmannetje en de
Rietgors de meest kwetsbare, omdat deze soorten gedurende de laatste 25 jaar respectievelijk toe- en
afnamen (VAN VESSEM & MEIRE 1990, ANSELIN & DEVOS 1992). We bespreken kort het voorkomen
van deze soorten langs de Zeeschelde en een relatie met de vegetatie.
Het Baardmannetje werd enkel in het Schor van Doel aangetroffen. Het ging hier om minimum
één en maximum twee broedgevallen. Bij beide bevond het territorium zich in rietgedomineerde
vegetaties zonder begeleiders in de buurt van de Belgisch-Nederlandse grens. Voldoende oppervlakte
van meerjarig riet in het Schor van Doel is van cruciaal belang voor het behoud van de soort als
broedvogel in Vlaanderen en in België. Zowel in België als in Vlaanderen werd de populatie geschat
op 1 koppel voor de periode 1989-1991 (ANSELIN & DEVOS 1992).
De Buidelmees broedde in 1993 wellicht in het Kijkverdriet. De jongen werden aangetroffen in
Riet met wilgenopslag. Zowel in 1997 als in 1996 zijn er opnieuw meldingen van broedende
buidelmezen in het Schor bij de Notelaar (D’HERTEFELT, mond. med.). Zowel in België als in
Vlaanderen wordt de populatie geschat op 3 à 4 Koppels voor de periode 1989-1991 (ANSELIN &
DEVOS 1992).
De Blauwborst is met ongeveer 150 territoria een talrijke broedvogel van de buitendijkse
gebieden. Deze soort komt in bijna alle schorren voor met een overwicht van de aantallen per
deelgebied in de brakwaterzone. Bij een vergelijking van het aantal territoria per schor was een
duidelijk aantalsverloop merkbaar. Vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot en met het Schor van
Branst bereikte de Blauwborst meestal hogere aantallen dan op de meer stroomopwaartse schorren.
Vanaf de Plaat bij Driegoten tot aan de Cramp ontbrak de soort praktisch volledig waarna ze weer
voorkwam. In de brakke schorren met grote aantallen Blauwborsten bestond de vegetatie voor minder
dan 50% uit rietvegetaties. Bij de Scheldedijk aan de Krankeloonpolder en aan Blokkersdijk werd
een duidelijk lager aantal Blauwborsten vastgesteld in vergelijking met andere brakwaterschorren,
wat mogelijk kan verklaard worden door een te grote oppervlakte aan rietvegetaties (nl. meer dan
90%) en dus een te weinig gediversifieerde biotoop. Bij de zoetwaterschorren was het niet mogelijk
om op basis van procentuele verdelingen van vegetatietypes een duidelijke relatie te leggen met het
voorkomen en het aantal broedende Blauwborsten. Waar de soort voorkwam, waren niet altijd
rietvegetaties aanwezig. Het hogere aantal broedgevallen in de Schorren voor de Vlassenbroekse
polders zou mogelijk kunnen te maken hebben met een min of meer gelijkmatige verdeling van een
betrekkelijk hoog aantal vegetatietypes. Het hogere aantal in het Konkelschoor zou kunnen verklaard
worden doordat de helft van het gebied uit rietvegetaties bestaat met daarnaast ook nog belangrijke
oppervlakten van verschillende vegetatietypes met struiken en ruigtekruiden. Voorzichtige conclusie
is dat de Blauwborst voorkeur vertoont voor een mozaïekstructuur in de vegetaties, met afwisseling
van rietvegetaties met andere kruidengedomineerde vegetaties.
De Bruine kiekendief werd in 1993 met minimum 6 en maximum 8 broedgevallen vastgesteld.
Twee broedgevallen situeerden zich in het Schor van Doel, twee in het Galgenschoor en één in het
Schor aan de Kallosluis. Daarnaast was er wellicht een broedgeval in het Schor voor LiefkenshoekDoel. Het enige broedgeval in de zoetwaterzone is vastgesteld in de buurt van het Schor aan de
Durmemonding, namelijk op de voormalige Boelwerf. Slechts één broedgeval kwam voor in een
zeebies- gedomineerde vegetatie, alle overige in rietgedomineerde vegetaties.
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De Grauwe gans is met minimum 5 en maximum 8 broedgevallen in 1993 een schaarse
broedvogel die slechts in één brakwaterschor voorkomt, namelijk het Schor van Doel. Alle
broedgevallen situeerden zich in rietgedomineerde vegetaties zonder begeleiders. In Vlaanderen is het
een vrij schaarse broedvogel (MEIRE et al. 1989). Deze soort neemt de laatste jaren wel snel toe in
Vlaanderen. In het aan het Schor van Doel grenzende Verdronken Land van Saeftinge is de laatste
tien jaar een sterke toename vastgesteld van (broedende) Grauwe gans.
De Kleine karekiet was in 1993 met meer dan 600 territoria de talrijkste broedvogel in de
buitendijkse gebieden en kwam in bijna alle schorren voor. Opvallend hoge aantallen territoria
werden vastgesteld voor het Schor van Doel, de Schorren voor de Vlassenbroekse polders, de
Scheldedijk naast de Brede Schoren en naast het Konkelschoor en de Scheldedijk aan de
Paardenmeersen en tegenover de Bergenmeersen en de Scheldedijk van Uitbergen tot aan Wetteren.
Deze laatste twee gebieden behaalden extreem hoge densiteiten. De territoria bevonden zich steeds in
rietgedomineerde vegetaties en in de zoete zone dikwijls met opslag van wilgen. De buitendijkse
gebieden vormen een zeer belangrijk broedgebied voor de Kleine Karekiet in Vlaanderen. Het
dijkbeheer langs de Zeeschelde is voor deze soort van groot belang (DE MESEL, in voorb.).
De Rietgors was met een 50-tal territoria een vrij talrijke broedvogel van de buitendijkse
gebieden. Zowel in de brak- als in de zoetwaterschorren werd deze soort aangetroffen, maar toch
meer dan 70% van de territoria werden in de brakwaterschorren vastgesteld, waarbij bijna 50% in het
Schor van Doel. Het voorkomen was op een drietal plaatsen geconcentreerd: vanaf de BelgischNederlandse grens tot en met de Keetenispolder en het Schor aan de Kallosluis, vanaf de Scheldedijk
aan het Galgenweel en aan het Burchtse Weel tot en met het Schor aan de Durmemonding en dan nog
enkele meer stroomopwaartse schorren: de Schorren voor de Vlassenbroekse polder, het Groot
Schoor van Grembergen, de Brede schoren en het Konkelschoor. De hoogste densiteiten kwamen
voor in het Kijkverdriet, het Schor voor het Schauselbroek en het Konkelschoor. Rietgors is vrijwel
geheel gebonden aan vegetaties op de overgang van water naar land (FOPPEN 1993). Allerlei
vegetaties met overjarig Riet zijn belangrijk, vooral als de bodem er vochtig en de vegetatie ijl is
(GABRIËLS 1985). In de toekomst zal de Rietgors vermoedelijk nog in aantal afnemen daar een
algemene achteruitgang in België aan de gang is. Het valleigebied van de Schelde is voor deze soort
één van de belangrijkste broedgebieden in Vlaanderen.
De Rietzanger was met slechts drie broedgevallen in de brakwaterschorren en vier in de
zoetwaterschorren een schaarse broedvogel van de buitendijkse gebieden. In het Schor van Doel
bevonden zich twee territoria in de buurt van de Belgisch-Nederlandse grens. De zangposten van het
ene territorium lagen in een zeebiesgedomineerde vegetatie zonder begeleiders en in een
rietgedomineerde vegetatie. De zangposten van het andere territorium lagen in een
zeebiesgedomineerde vegetatie met Zeeaster ertussen en een rietgedomineerde vegetatie. Het
territorium van de Rietzanger aan de Scheldedijk aan de Krankeloonpolder bevond zich in een
rietvegetatie zonder begeleiders. In de zoetwaterschorren kwamen ongeveer alle territoria voor in
ruige rietgedomineerde vegetaties. Dit was in het Groot Schoor van Grembergen, de Scheldeschoren
en de Brede schoren. De Rietzanger is door zijn algemene achteruitgang in heel West-Europa zelfs in
de schorren van de Zeeschelde een zeldzamere broedvogel aan het worden. DE LUST (1989) vermelde
het getijdengebied van de Zeeschelde nog als een belangrijk broedgebied voor deze soort, maar met
een schamele 7 territoria in 1993 is dit wellicht niet meer zo.
De Snor was met één territorium in het Schor van Doel een zeer schaarse broedvogel van de
buitendijkse gebieden. Het territorium bevond zich in de buurt van de Belgisch-Nederlandse grens in
een rietvegetatie die tegen het slik aangelegen was. Deze soort is door zijn sterke achteruitgang in
heel Vlaanderen een uiterst zeldzame broedvogel geworden. Doordat de soort veeleisend is in zijn
biotoopkeuze zal het voortbestaan van deze soort in Vlaanderen voornamelijk afhangen van het
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behoud of herstel van geschikte broedbiotopen. Daardoor is het behoud van vooral natte rietlanden
met veel overjarig Riet in het Schor van Doel van zeer groot belang.
De Tureluur is een schaarse broedvogel in de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde met 4 à
5 territoria in het Schor van Doel en 1 à 2 territoria in de Keetenispolder. De territoria in het schor
van Doel lagen in zeebies- en strandkweek-gedomineerde vegetaties en in zilte graslanden. De
broedgevallen in de Keetenispolder bevonden zich op een opgespoten terrein waar een plas aanwezig
was.
De Waterral kwam slechts in twee schorgebieden voor, namelijk in het Schor van Doel met 4
territoria in rietgedomineerde vegetaties en in het Schor van Bornem met één territorium, dat moeilijk
te lokaliseren was. FOPPEN (1993) vermeldt dichtheden van 0,1 à 0,2 paar per ha in de meest optimale
broedgebieden waardoor we kunnen besluiten dat de schorren van de Zeeschelde momenteel niet
direct tot de optimale habitats behoren (densiteit van ongeveer 0,05 voor zowel het Schor van Doel
als voor het Schor van Bornem).
De Zilvermeeuw werd met één tot drie koppels aangetroffen in het Schor van Doel in
zeebiesgedomineerde vegetatie zonder begeleiders en in strandkweek-gedomineerde vegetaties met
Zeeaster. Het aantal broedende Zilvermeeuwen in het Schor van Doel wordt sterk beïnvloed door een
zeer grote kolonie die zich in het Verdronken land van Saeftinge heeft gevestigd.

II.10.3.1.3 Evaluatie van de schorgebieden voor broedvogels
De brakwaterschorren herbergen de hoogste aantallen van de in Vlaanderen zeldzaamste en de
meest kwetsbare broedvogelsoorten, terwijl in de zoetwaterschorren de meer algemene soorten met
grote aantallen goed vertegenwoordigd zijn. Het brakwaterdeelgebied dat de meest kritische soorten
bevat, is het Schor van Doel. Dit is uiteraard deels te danken aan de nabijheid van het Verdronken
Land van Saeftinge, dat voor broedvogels van nog groter belang is. Voor de zoetwaterschorren zijn
voornamelijk het schor bij de Notelaar en de schorren voor de Vlassenbroekse polders belangrijk wat
de soortenrijkdom aan broedvogels betreft.
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Fig. II.75 - Verdeling van het totale aantal territoria per soort langs de Zeeschelde; lijst van afkortingen in bijlage 15.2 (uit VAN WAEYENBERGE 1994).
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Fig. II.76 - Densiteit van de soorten broedvogels per deelgebied langs de Zeeschelde; lijst van deelgebieden in bijlage 15.1 (uit VAN WAEYENEBERGE 1994).

Densiteit van soorten broedvogels per deelgebied
minima

maxima

12

10

8

S / ha 6

4

2

0
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 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Deelgebieden

218

Fig. II.77 - Densiteit van territoria per deelgebied langs de Zeeschelde; lijst van deelgebieden in bijlage 15.1 (uit VAN WAEYENBERGE 1994).
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II.10.3.2 Watervogels in de Zeeschelde

II.10.3.2.1 Inleiding
Het Instituut voor Natuurbehoud is in 1991 gestart met gecoördineerde tellingen van de
watervogels langs de Zeeschelde tussen de Belgisch-Nederlandse grens en Gent. We baseren ons hier
volledig op de gegevens van YSEBAERT & MEIRE (1997). Een volledige soortenlijst is weergegeven
in tabel II.49.

Tabel II.49 - Volledige soortenlijst van de waargenomen watervogels in de Zeeschelde (uit YSEBAERT & MEIRE
1997)

Roodkeelduiker
Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Kolgans
Grauwe gans
Indische gans
Canada gans
Brandgans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend

Mandarijneend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Zomertaling
Slobeend
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
Toppereend
Zwarte zeeëend
Grote zeeëend
Brilduiker
Nonnetje

Middelste zaagbek
Grote zaagbek
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Strandplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoetstrandloper
Kleine strandloper
Krombekstrandloper
Bonte strandloper
Kemphaan

Watersnip
Rosse grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Oeverloper
Steenloper
Steltloper sp.
Witoogeend
Carolinaeend
Kaneeltaling

II.10.3.2.2 Belang van het Schelde-estuarium voor watervogels
Het Schelde-estuarium speelt een belangrijke rol als overwinteringsgebied voor watervogels.
Tijdens de winter verblijven dan ook tot 160.000 watervogels in het estuarium, waarvan ruim 45.000
in de Zeeschelde.
De Zeeschelde is van internationaal belang voor vijf soorten watervogels waarvan Wintertaling
en Krakeend de belangrijkste zijn. Van de Wintertaling verblijft regelmatig 4,5 % van de NWEuropese populatie langs de Zeeschelde en de Durme, en van de Krakeend maar liefst 6,0%.
Gedurende de strenge vorstperiodes werd tot bijna 3,0% van de Tafeleendpopulatie in de Zeeschelde
waargenomen. Voor Pijlstaart en Grauwe Gans worden op bepaalde ogenblikken eveneens
internationaal belangrijke aantallen genoteerd.

II.10.3.2.3 Trends in de aantallen watervogels langs de Zeeschelde
In de Zeeschelde zijn de afgelopen zes jaar wel duidelijke veranderingen opgetreden, die niet
zo zeer te maken hebben met het aantal soorten, maar wel met het aantal vogels (fig. II.78).
Dit wordt goed geïllustreerd door de Wintertaling. Deze soort werd in 1991/1992 met Max.
5650 individuen waargenomen, en sindsdien zijn de aantallen van deze soort constant toegenomen tot
16000 exemplaren in 94/95 en 95/96. In 96/97 werd een lichte daling vastgesteld, te wijten aan de
strenge winter.
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Fig. II.78 - Aantalsverloop van een aantal typische watervogelsoorten van de Zeeschelde in de periode
1991/1992-1996/1997. Weergegeven zijn de waargenomen wintermaxima (uit YSEBAERT & MEIRE 1997).
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De toename van deze soort wordt niet in de volledige Zeeschelde waargenomen, maar situeert zich
vooral in het zoetwatergetijdengebied tussen Rupelmonde en Dendermonde. Langs de Durme
verblijven sinds 91/92 tot 1700 Wintertalingen, maar hier blijven de aantallen min of meer constant.
Eenzelfde spectaculaire toename wordt vastgesteld voor de Krakeend. De Krakeend is een
onopvallende, eerder zeldzame soort, die in tegenstelling tot de Wintertaling, vooral foerageert op
algen, die onder andere op steenbestortingen en andere oeververdedigingen voorkomen. De
waargenomen aantallen van deze soort zijn meer dan verdrievoudigd: van 500 in 91/92 tot meer dan
1800 in 96/97.
Speciale aandacht verdient eveneens de Tafeleend. Van deze duikeend werden in 91/92 slechts
een paar honderd exemplaren waargenomen op de Zeeschelde. De volgende drie zachte winters
namen de aantallen toe tot resp. 1100, 1800 en 2200, met andere woorden een gestage toename. De
daarop volgende strenge winters 95/96 en vooral 96/97 gingen gepaard met een spectaculaire
toename van deze soort, waarbij tot meer dan 10000 exemplaren werden waargenomen.
Andere soorten die duidelijk toegenomen zijn in de Zeeschelde zijn o.a. Wilde eend (max.
9500), Pijlstaart (max. 1000), Kuifeend (max. 3000), Meerkoet (max. 2000), en Bergeend (max.
2450).
Door de toename van al deze soorten is het totale aantal watervogels langs de Zeeschelde dan
ook gevoelig toegenomen: van ongeveer 21000 in 91/92 tot ruim 45000 in 95/96. In 96/97 werd onder
invloed van de strenge winter wel een lichte daling waargenomen.
Bij een vergelijking met populatieschattingen op Europees niveau, blijkt dat de trends die
waargenomen worden in de Zeeschelde duidelijk hoger liggen dan de trends waargenomen voor de
volledige populatie. Ook ten opzichte van Vlaanderen nemen de aantallen sneller toe in de
Zeeschelde, behalve voor de Krakeend waarvoor elders eenzelfde trend wordt vastgesteld. Een
mogelijke verklaring van de aantalstoename van watervogels in de Zeeschelde is mogelijk de recente
verbetering van de waterkwaliteit.

Verschillen per deelgebied
De belangrijkste groepen watervogels die waargenomen worden in het Schelde-estuarium zijn
steltlopers, eenden en ganzen. Er is een duidelijk verschil in het voorkomen van verschillende
groepen. In het brakke gedeelte domineren soorten zoals Grauwe gans, Smient en Pijlstaart. In het
zoetwatergetijdengebied krijgen we een afwisseling van schorgebieden en slibrijke slikken (met grote
aantallen Oligochaeta), die geschikt zijn voor onder andere Wintertaling, Wilde eend, Bergeend,
Pijlstaart, enz. Op de steenbestortingen worden Krakeenden waargenomen, terwijl op het water
duizenden Tafeleenden, Kuifeenden en Meerkoeten voorkomen. Naar Gent toe vermindert het
beschikbare slik- en schoroppervlak drastisch, wat zich laat gevoelen in de vogelstand. Enkel
Waterhoen en Wilde eend worden hier nog in relatief grote aantallen waargenomen.
De hoogste aantallen worden echter waargenomen in de Westerschelde. Dit is logisch gezien
de veel grotere beschikbare oppervlakte aan slikken en schorren. Uitgerekend naar aantallen/ha scoort
echter het zoetwatergetijdengebied tussen Antwerpen en Dendermonde veel hoger dan andere delen
van het estuarium (tabel II.50).
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Tabel II.50 - Totale oppervlakte, oppervlakte slik en schor en rivieraslengte van de verschillende deelgebieden,
die gebruikt worden voor de watervogeltellingen langs de Zeeschelde, ligging, zie fig. II.81 (YSEBAERT & MEIRE
1997).

Deelgebied
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAAL

Begrenzing deelgebied
Totale opp. Opp. (ha) slik/schor Lengte (km)
Belgisch/Nederl. grens - Lillo
1220
316/120
12
Lillo-Boereschans
780
101/40
9
Boereschans-Burcht
580
88/25
11
Kerk Burcht- Monding Rupel
396
50/30
9
Monding Rupel- Brug Temse
288
53/50
7
Brug Temse- St.-Amands
350
40/92
10
St.-Amands-Dendermonde
286
5/120
11
Dendermonde-Veer Appels
92
1/20
9
Veer Appels-Schellebelle
106
2/8
13
Schellebelle-Merelbeke
63
0/2
13
4161
656/507
105

Uit fig. II.79 blijkt dat de grootste aantallen watervogels zich bevinden tussen de Rupelmonding en
Dendermonde. Wanneer we de dichtheden bekijken (fig. II.80), merken we ook de grootste
dichtheden tussen de Rupelmonding en Dendermonde, vooral in de laatste jaren. Ook tussen Burcht
en de Rupelmonding en tussen Dendermonde en het veer van Appels en tussen Schellebelle en
Merelbeke zijn de laatste jaren relatief grote dichtheden vastgesteld.

Fig. II.79 - Totaal aantal watervogels per deelgebied; definitie deelgebieden, zie tabel II.50 (uit YSEBAERT &
MEIRE 1997)
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Fig. II.80 - Densiteiten van het totaal aantal watervogels per deelgebied; definitie deelgebieden, zie tabel II.50
(YSEBAERT & MEIRE 1997)
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Fig. II.81 - Ligging van de deelgebieden onderscheiden bij de maandelijke watervogeltellingen, die
plaatsvinden sinds 1991.
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II.10.4 Vissen en kreeftachtigen

II.10.4.1 Inleiding
Gegevens over de biodiversiteit van vissen in de Beneden-Zeeschelde zijn gebaseerd op VAN
DAMME et al. (1994) en MAES et al. (1996). Gegevens met betrekking tot de Boven-Zeeschelde zijn
afkomstig van VAN DAMME & DE PAUW (1996). Deze auteurs geven ook een historisch overzicht van
de visfauna in de Zeeschelde. De lijst van de vissen en de kreeftachtigen in de Beneden-Zeeschelde
zijn de soorten die werden aangetroffen in het koelwater van de Kerncentrale van Doel tussen juli
1994 en juni 1995 en in november 1995 en aan de hand van fuikanalyses (april-september 1995)
(MAES et al. 1996))
De visstand van de zone tussen Antwerpen en Rupelmonde wordt sinds 1994 gevolgd via
controle van het aangezogen koelwater van de elektriciteitscentrale te Schelle en met fuiken. De
vangsten in de Kalkense vaart gebeurden met behulp van een kruisnet (VAN DAMME & DE PAUW
1996). De gegevens van de alluviale vlakte van de Boven-Zeeschelde zijn op basis van afslepingen
met het zegennet en elektrische afvissingen in de periode 1987-1993 (SAMSOEN 1994)

II.10.4.2 Biodiversiteit van vissen in de Zeeschelde
II.10.4.2.1 Beneden-Zeeschelde
(o.b.v. MAES et al. 1996)
Via de bemonstering van het koelwater van de kerncentrale van Doel werden in de loop van
één jaar 54 verschillende vissoorten en 6 soorten kreeftachtigen aangetroffen (tabel II.51). De 54
waargenomen vissoorten kunnen onderverdeeld worden in zes ecologische klassen (tabel II.52): 27
soorten zijn van mariene aard (mariene juvenielen en mariene occasionelen), 15 soorten zijn
zoetwatersoorten, 9 soorten worden beschreven als estuarien resident, 3 soorten zijn katadroom en 2
soorten zijn anadroom. Het totale aantal individuen dat voorkomt in de Beneden-Zeeschelde in
november 1995 wordt geschat op 192 miljoen individuen.
MAES et al (1996) delen het brakwatergebied op in 2 zones op basis van de ruimtelijke
patronen in de structuur van de levensgemeenschappen: een oligohaliene zone tussen Antwerpen en
Liefkenshoek met voornamelijk Brakwatergrondel, Steurgarnaal en zoutongevoelige soorten. Een
euryhaliene zone ligt begrepen tussen Liefkenshoek en Hansweert met Sprot, Haring en Grijze
garnaal.
De soortensamenstelling van de gemeenschap in de Beneden-Zeeschelde verandert in de loop
van het jaar. Die verandering van de soortensamenstelling kan gekarakteriseerd worden door de
opeenvolging van vijf belangrijke soortenassociaties. De opeenvolging van deze soortenassociaties
hangt samen met de drie ecologische functies van de Beneden-Zeeschelde.
In de zomer-herfst fungeert de Beneden-Zeeschelde als kinderkamer waar de larven en
juvenielen van een aantal soorten zoals Garnalen en Grondels zich voeden. In de winter heeft de
Beneden-Zeeschelde een overwinteringsfunctie voor soorten zoals Haring, Sprot en Zeebaars. In de
lente heeft het estuarium een belangrijke doortocht- en passagefunctie voor een aantal migrerende
soorten zoals Dunlipharder, Prik, Paling en Bot. Eveneens komen een aantal zoetwatersoorten
(Kroeskarper, Kolblei, Pos, Bittervoorn en Blankvoorn) voor omwille van de lagere
saliniteitsgehalten.
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II.10.4.2.2 Boven-Zeeschelde
(o.b.v. Van Damme & De Pauw 1996)
In de zone tussen Antwerpen en Rupelmonde blijken geen stabiele populaties of een normale
gemeenschapsstructuur voor te komen ten gevolge van de lage zuurstofconcentraties. Er zijn geen
aanwijzingen dat soorten zich in dit deel van de Schelde voortplanten. Wel worden occasioneel
verdwaalde exemplaren aangetroffen van de diverse zoetwatersoorten (o.a. Bittervoorn, Serpeling,
Blankvoorn, Brasem). Paling wordt in relatief hoge concentraties aangetroffen maar enkel tussen
Antwerpen en Burcht. Bot werd slechts zelden aangetroffen. Tijdens de zomermaanden is dit gedeelte
visloos.
In het gedeelte tussen Rupelmonde en Gent werd enkel gevist in de zone die volgens de VMMopmetingen relatief de beste kwaliteit had, nl. tussen Wetteren en Berlare. Aan de buitendijkse zijde
van de Kalkense Vaart werd tweewekelijks gevist tussen april en oktober 1995. De soorten staan
weergegeven in tabel II.51. De densiteiten van deze soorten schommelen zeer sterk volgens de
jaargetijden.

II.10.4.2.3 Alluviale vlakte
(o.b.v. Van Damme & De Pauw 1996)
Schaarse gegevens van vissen uit het Galgenweel en de Antwerpse dokken zijn eveneens
weergegeven in tabel II.51. Alle hengelwaters van de alluviale vlakte van de Boven-Zeeschelde
vertonen een Blei/Blankvoorn- of een Karper/Giebel-bestand of een overgang tussen beide. Andere
soorten (cf. tabel II.51) zijn niet frequent of zeldzaam. Deze gebanaliseerde, onevenwichtige
visstanden zijn te wijten aan slechte waterkwaliteit (SAMSOEN 1994). Hier dient vermeld te worden
dat het bij de visstanden in de alluviale vlakte veelal gaat om voor de hengelarij uitgezette vis.
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Tabel II.51 - voorkomen van de verschillende vissoorten en kreeften in de Zeeschelde per zone. 1= BenedenZeeschelde (MAES et al. 1996), 2= Antwerpen-Rupelmonde (VAN DAMME & DE PAUW 1996), 3= RupelmondeGent (VAN DAMME & DE PAUW 1996), 4= Brak water dat in verbinding staat met Schelde (LEESTMANS &
YSEBOODT 1993), 5= alluviale vlakte Boven-Zeeschelde (SAMSOEN 1994)
Soort
vissen
en
kreeftachtigen
blauwe zwemkrab
chinese wolhandkrab
strandkrab
# kreeftachtigen
ansjovis
baars
bittervoorn
blankvoorn
blauwbandgrondel
blei
brakwatergrondel
brasem
bot
botervis
dikkopje
dunlipharder
fint
giebel
grauwe poon
griet
grote zeenaald
haring
harnasmannetje
horsmakreel
kabeljauw
karper
kleine modderkruiper
kleine zeenaald
kolblei
koornaarvis
kroeskarper
lozano’s grondel
makreel
paling
pitvis
pos
Totaal vissen

1
x
x
x
6
x
x
x
x

2

3

x
x
x

x

4

x
x

x

5

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
4

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

6

x
1
2

x

x

9

x
1
9

Soort vissen en
kreeftachtigen
zuiderzeekrab
grijze garnaal
steurgarnaal

1

puitaal
rietvoorn
rivierdonderpad
rivierprik
rode poon
schar
schubkarper
schol
serpeling
slakdolf
smelt
snoek
snoekbaars
snotdolf
spiering
sprot
steenbolk
3d stekelbaars
10d stekelbaars
tong
vetje
vijfdradige meun
vorskwab
wijting
winde
zandspiering
zeebaars
zeedonderpad
zeelt
zeestekelbaars
zonnebaars

x

2

3

4

5

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

Tabel II.52 - Opdeling van de vissoorten in ecologische klassen volgen ELLIOTT & DEWAILLY (1995, cit. in MAES
et al. 1996)

ecologische klasse
katadrome vissen
anadrome vissen
marien juvenielen
toevallige gasten
estuariene vissen
zoetwatervissen

verklaring
Zoetwatervissen die naar zee migreren om te paaien
Zeevissen die naar rivieren migreren om te paaien
Mariene vissen waarvan de juveniele exemplaren de estuaria gebruiken
als kinderkamer
Mariene soorten die occasioneel voorkomen in estuaria
Vissen die resident zijn in estuaria
Vissen van zoetwater
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II.10.4.3 Verdwenen en bedreigde soorten van de Zeeschelde
Er komen momenteel in de Beneden-Zeeschelde nagenoeg evenveel soorten voor als in 1842.
Het aantal anadrome soorten is afgenomen in vergelijking met vroeger. Vroeger werden in de
Beneden-Zeeschelde ondermeer Zalm en Steur waargenomen. Nu zijn Rivierprik en Fint de enige
anadrome soorten die werden aangetroffen in de stalen. Vooral de slechte waterkwaliteit in de BovenZeeschelde en het verlies aan paaigronden zijn de oorzaken voor de terugval van deze soorten. Het
aantal mariene en zoetwatersoorten is toegenomen, maar dit is vermoedelijk toe te schrijven aan het
feit dat de vangstinspanningen bij het recent onderzoek veel groter zijn dan bij studies in het verleden
(1945 en 1942) (MAES et al. 1996)

Tabel II.53 - Bedreigingsstatus in Vlaanderen van in de Zeeschelde waargenomen vissoorten en recent in de
Zeeschelde niet meer waargenomen vissoorten.

Momenteel
zeldzame,
bedreigde
en Verdwenen langs de Zeeschelde VAN DAMME
‘uitgestorven’ soorten (VANDELANNOOTE & & DE PAUW (1996)
COECK, in voorb.)
Bittervoorn
Atlantische steur
Brakwatergrondel
Atlantische zalm
Bot
Barbeel
Dunlipharder
Elft
Fint
Europese meerval
Kleine modderkruiper
Grote modderkruiper
Koornaarvis
Houting
Kroeskarper
Kopvoorn
Rivierdonderpad
Kwabaal
Rivierprik
Winde
Spiering
Zeeforel
Vetje
Zeeprik

II.10.4.4 Knelpunten voor visfauna
(naar VAN DAMME & DE PAUW 1996)
Bij de huidige situatie werken vooral de lage zuurstofgehaltes in de Zeeschelde en de sterke
achteruitgang van fanerogame waterplanten (als substraat voor het afzetten van eieren en eco-niche
voor de larven) in de alluviale vlakte limiterend voor het visleven in en rond de Zeeschelde. De
oorzaken zijn divers, met onder meer watervervuiling, intensifiëring van landbouw, aanplant van
populierenbestanden
Een ander belangrijk knelpunt betreft de laterale migratiemogelijkheden tussen rivier en sloten
en beken in de alluviale vlakte. Deze connectie is van groot belang daar deze ondiepe, vrijwel
stilstaande wateren de paai en broedkamer vormden van de rivier voor de meeste Karperachtigen,
Snoek en de nu verdwenen Kwabaal en Grote modderkruiper. Het vervangen van sluizen door
pompgemalen, die geen vismigratie toelaten, vormt hierbij een belangrijk knelpunt voor de optimale
ontwikkeling van visleven in de Zeeschelde. Het wegvallen van het gebruik van alluviale gebieden als
vloeimeers is een ander minpunt.
Naast sloten in de alluviale vlakte waren vroeger ook de zijrivieren belangrijke paaiplaatsen, zo
onder meer de Durme voor o.a. Rivierprik, de Nete voor o.a. Spiering en de Rupel voor o.a. Fint.
Deze paaiplaatsen zijn verdwenen of onbereikbaar geworden.
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II.10.5 Zoogdieren
Wat zoogdieren van de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde betreft, hebben we weinig
gegevens (NEYRINCK, mond. med.): Mol, Woelrat, Muskusrat, Bruine rat, Hermelijn en diverse
soorten muizen. In het Schor aan de Notelaar werden volgende marterachtigen waargenomen: Wezel,
Hermelijn en Bunzing. De Otter zou in het gebied aanwezig geweest zijn tijdens de winter 1986-1987
(ERKENNINGSDOSSIER). Konijn en Muskusrat zijn algemene soorten die het gebied bezoeken.
TEMMERMAN (1992) trof op het Kijkverdriet volgende soorten aan: Konijn, Woelrat, Aardmuis,
Muskusrat, Dwergmuis, Bosmuis, Bruine rat en Bunzing.

Tabel II.54 - Zoogdieren die vrijwel uitsluitend in oeverzones gevonden worden in Nederland (REINHOLD 1994),
met de status in Vlaanderen (CRIEL et al. 1994).

zoogdieren van oeverzones
Waterspitsmuis
(Franjestaart)
(Watervleermuis)
Meervleermuis
Woelrat
Muskusrat
Dwergmuis
Bruine rat
Beverrat
Amerikaanse nerts
Bever
Otter
Bruinvis
Gewone zeehond

(recent)
waargenomen
langs Zeeschelde

x
x
x
x
x?
x
x

Bedreigingsstatus in Vlaanderen
bedreigd
vermoedelijk bedreigd
algemeen
bedreigd
algemeen
algemeen, uitheems
algemeen
algemeen
lokaal, exoot
exoot
uitgestorven
uitgestorven
ernstig bedreigd
ernstig bedreigd

Vroeger kwam de Waterspitsmuis algemeen voor in Vlaanderen, maar nu is ze enkel plaatselijk
nog algemeen in ongeschonden waterrijke gebieden met weinig vervuild, mesotroof water en
structuurrijke en goed begroeide vijver- en slootoevers. Gegevens over het al dan niet voormalig
voorkomen van deze soort in het Schelde-estuarium zijn niet beschikbaar (CRIEL et al. 1994).
Over de Franjestaart en de precieze eisen die hij aan zijn leefgebied stelt, is weinig bekend.
Overdag verblijft hij in holle bomen. Hij jaagt vaak boven smallere waterlopen en beken (REINHOLD
1994). In Vlaanderen komt deze soort nogal lokaal voor (CRIEL et al. 1994). Watervleermuis heeft een
voorkeur voor meertjes, vennen en beschutte wateren zonder drijvende waterplanten. Het potentiële
voorkomen van deze oevergebonden soorten voor de Schelde valt sterk te betwijfelen. De
Meervleermuis is in Nederland een vrij algemene vleermuissoort uit het poldergebied. Deze soort
verblijft overdag in spouwen van muren en op kerkzolders. Hij jaagt boven grotere wateren als meren
en grote rivieren. Internationaal gezien is deze soort sterk bedreigd (REINHOLD 1994). Thans liggen
de dichtste kolonies op een tiental kilometer van de Belgische grens (Zeeland en Zuid-Limburg). Tot
nu toe zijn tijdens de zomer enkele waarnemingen gedaan boven het Albertkanaal, de Maas en enkele
grote waterwinningsputten rond Antwerpen (CRIEL et al. 1994).
De Woelrat is algemeen in Vlaanderen en komt zowel voor langs de waterkant als ver
landinwaarts. De langs de oever levende Woelrat is gebonden aan waterlopen met een rijke
begroeiing aan waterplanten. Voor de Schelde zijn waarnemingen van het Schor aan de
Durmemonding en het Kijkverdriet. In Nederland wordt aangenomen dat deze soort sterk in aantal
achteruitgaat (NIEWOLD 1993). De Muskusrat is voor de bontkwekerij ingevoerd uit Noord-Amerika
en heeft zich sterk kunnen uitbreiden. Langs de Zeeschelde wordt hij massaal bestreden.
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De Dwergmuis is algemeen in Vlaanderen en komt vooral voor in hoge grasvegetatie. Deze
soort maakt bolvormige nestjes die in het riet hangen. Langs de Schelde komt deze soort voor onder
andere in het Kijkverdriet.
De Bruine rat is zeer algemeen en is buiten de bebouwde kom sterk gebonden aan oevers met
een dichte vegetatie. Ze leeft in holen in de oever. De soort komt veelvuldig voor langs de Schelde.
Er zijn meldingen van het Kijkverdriet en het Schor aan de Durmemonding. De Beverrat is uit ZuidAmerika ingevoerd voor de bontkwekerij. Ontsnapte exemplaren kunnen in het wild voortplanten,
maar ze zijn gevoelig voor strenge winters. Voorlopig komt deze in Vlaanderen enkel voor langs de
Grensmaas, waarvan er in 1996 circa 140 exemplaren gevangen werden met Muskusratvallen
(VANACKER, mond. med.).
De Bever is uitgeroeid circa 1826 en werd in 1988 geïntroduceerd in de Biesbosch.
Ondertussen is deze soort al op meerdere plaatsen uitgezet in Nederland (o.a. langs de Waal, in de
Gelderse Poort). Volgens REINHOLD (1994) stellen Bevers geen hoge eisen aan hun omgeving. De
aanwezigheid van water, kruiden en houtige gewassen is echter essentieel. Volgens dezelfde auteur
maakt de Bever in Nederland geen dammen of burchten in het water, maar leven ze in holen in de
oever.
Afgezien van geïsoleerde of zwervende individuen, mag men ervan uitgaan dat de Otter in
België is uitgestorven. In het Schelde-estuarium zouden nog relatief recente, onbevestigde
waarnemingen zijn (o.a.; TEMMERMAN 1992) Deze soort heeft gedurende de voorbije eeuw een vrij
spectaculaire achteruitgang gekend (METSU & VAN DEN BERGE 1987). Otters bewonen in principe
alle mogelijke waterrijke biotopen, waar ze hoofdzakelijk van vis leven. Een goede waterkwaliteit is
noodzakelijk, maar ook een structuurrijke oeverbegroeiing is essentieel.
De Bruinvis is de meest regelmatig voorkomende walvissoort langs onze kust en dringt
regelmatig de Scheldemonding binnen (CRIEL et al. 1994). Jaarlijks noteert men 3 tot 5
waarnemingen. De soort heeft zich nog steeds niet hersteld na de sterke achteruitgang vanaf de jaren
‘70.
Tot rond het begin van deze eeuw kwam de Gewone Zeehond langs de kust regelmatig voor.
De dieren behoren vermoedelijk tot de Zeeuwse populatie, die vooral in de Westerschelde haar
belangrijkste leefgebied had. Tot in de jaren vijftig werden zelfs exemplaren tot in de omgeving van
Antwerpen gevonden. Vanaf 1960 liepen de aantallen gestaag achteruit en uiteindelijk kwam de soort
ook in de Westerschelde niet meer tot voortplanting. Inmiddels is de Gewone zeehond in de gehele
zuidelijke Noordzee sterk achteruitgegaan. In 1991 werd de populatie in de Zeeuwse wateren op 17
dieren geschat (BROEKHUIZEN et al. 1992). Het aantal waarnemingen per jaar is langs de Belgische
kust sinds het einde van de jaren zeventig vrij constant: gemiddeld 12 tot 15 exemplaren verblijven
gedurende korte of langere tijd aan onze kust, uitzonderlijk ook in de Scheldemonding (CRIEL et al.
1994).
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II.11 Overzicht van de huidige beheersdoelstellingen en beheersvormen binnen de grenzen van
het Vlaams natuurreservaat Slikken en Schorren van Schelde en Durme
II.11.1 Inleiding
Bij de inventaris van de huidige beheersvormen van de diverse schorgebieden wordt enkel het
inwendige beheer besproken. Het uitwendige beheer van de diverse reservaten is voornamelijk
gericht op het opvangen en afwenden van externe invloeden die negatief kunnen inwerken op het
voortbestaan van de diverse schorgebieden. Voorbeelden van diverse invloeden en bedreigingen die
voorwerp uitmaken van het uitwendige beheer zijn onder andere havenuitbreiding, de jacht, werken
in het kader van het Sigmaplan, recreatie, vervuiling door rivierwater en aangevoerd sediment, afslag
van het schor, enz.
De meeste natuurbeheerders stellen zich tot doel een zo groot mogelijke diversiteit aan
gemeenschappen (en dus soorten) te behouden. Regelmatig wordt ook een gericht beheer gevoerd
voor het behoud van vogelsoorten, die gebonden zijn aan min of meer uitgestrekte rietvelden. In de
praktijk betekent dit dat in het winterhalfjaar soms wilgenstruwelen worden gekapt, waarna de
vegetatie jaarlijks of om de twee jaar (soms om de drie jaar) wordt gemaaid in de winter. Ook nietverstruweelde rietvegetaties worden vaak in beheer genomen, waarbij wintermaaiing wordt toegepast.
Op zeer kleine schaal werd geëxperimenteerd met afplaggen van de bovenste bodemlaag
(Kijkverdriet). Alleen van het Schor aan de Durmemonding is ons bekend dat ook af en toe
zomermaaiing wordt toegepast. Op de brakwaterschorren Schor van Doel en Galgenschoor wordt
recent opnieuw begrazing toegepast, enerzijds met seizoensbegrazing door runderen en occasionele
schapenbegrazing anderzijds met occasionele schapenbegrazing. Begrazing wordt geherintroduceerd
om de relatief soortenrijke, lichtminnende, zilte graslanden te behouden of terug te krijgen. Verder
wordt op het Galgenschoor een experiment uitgevoerd om Zeeaster uit te breiden, wordt Riet gemaaid
op het zuidelijk deel.
De haalbaarheid om het gevoerde beheer verder te zetten fluctueert per gebied, maar de meeste
conservators zien dit positief in en kunnen genoeg mensen mobiliseren om de beoogde doelstellingen
te bereiken. Opvallend is dat in de Vlaamse natuurreservaten, waarbij men vroeger ook de intentie
had om rietvelden te behouden en te creëren, dit niet haalbaar bleek.
In tabel II.55 wordt een overzicht gegeven van de oppervlaktes in beheer en een schatting van de
oppervlakte die effectief beheerd wordt. We stellen vast dat ongeveer 60% van het totaal aan
schorren langs de Zeeschelde en Durme al in beheer zijn door een vereniging. Van dit totaal wordt
geschat dat in ongeveer 11% van het areaal momenteel effectieve beheerswerken uitgevoerd worden.
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Tabel II.55 - Overzicht van de oppervlakten per deelgebied die in beheer zijn, met de geschatte oppervlakte
waar effectieve beheerswerken uitgevoerd worden.

reservaat
Brede schoren
De Cramp
De Fles
Schor bij de Notelaar
Galgenschoor
Grauwe plaat (*)
Groot Buitenschoor
Groot Schoor van Grembergen
Kijkverdriet
Konkelschoor
Rietsnijderij
Schor aan de Durmemonding
Schor van Branst
Schor van Oude Doel
Sint-Amandsschoor
Pottelbergschor
't Stort bij Weert
Vlassenbroekse schorren
Scheldeschoren
Schorren van de Durme
totaal
(*) deel van de Grote Schoren

ha
4
8
1
27
45
1
215
8
5
1
2
6
2
51
5
5
17
5
1
23
438

are
1
23
50
0
75
15
40
24
0
4
68
0
52
12
0
72
0
40
79
64
23

ca % beheer ha beheerd
60
33
1.4
60
40
3.3
0
0
0
0
50
13
0
30
13.7
0
0
0
0
0
0
88
25
2
0
75
3.7
50
100
1.4
36
90
2.4
0
30
2
43
20
0.5
0
80
41
0
75
3.7
0
0
0
0
0
0
0
50
2.7
50
35
0.6
38
60
19
25
110,4

ha
%
totaal schoroppervlakte Zeeschelde en Durme 696
in beheer
438 63%
effectief beheerd
110 16%

Tabel II.56 - Conservatoradressen van de huidige natuurreservaten (situatie december 1999) langs Zeeschelde
en Durme.

reservaat
Schor van Doel
Schor van Doel
Galgenschoor, Groot buitenschoor
Galgenschoor, Groot buitenschoor
Schor bij de Notelaar
Kijkverdriet
Schor aan de Durmemonding
Schorren van de Durme, 't Stort
Rietsnijderij
Schor van Branst
Cramp, Fles, St.-Amandsschoor
Vlassenbroekse schorren
Groot Schoor van Grembergen
Pottelbergschor
Scheldeschoren
Brede schoren, Konkelschoor

conservator, adres
Jean Maebe, Venneborglaan 151, 2100 Deurne
Walter Van Kerckhove, Berkenrodelei 35, 2660 Hoboken
Jean Cordaro, Vekenveld 14, 2550 Kontich
Frank Wagemans, Miksebeekstraat 93, 2930 Brasschaat
Hendrik d’Hertefelt, Brevendreef 7, 2880 Bornem
Tony Temmerman, Negenoogstraat 3, 9140 Temse
Gerry Neirinckx, Kerkhofstraat 51, 9140 Steendorp
Ir. Viviane Vanden Bil, Gebr. Van Eyckstraat 2-4, 9000 Gent
Tom De Beelde, Filip de Pilicijnlaan 30, 9111 Belsele
Luc Peeters, Anemonenlaan 1, 2880 Bornem
Marcel De Vriendt, Bakkerstraat 211, 9200 Grembergen
Steven De Saeger, Ringlaan 15 B6, 9200 Dendermonde
Tarcy Verstraeten, Voortweg 6, 9200 Dendermonde
Dhr. Willy Van Laere, P. Hemelstraat 90, 9200 Dendermonde
Patrick Neirinck, Guido Gezellelaan, 9240 Zele
Dirk De Mesel, Sterrestraat 281/2, 9160 Lokeren
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II.11.2 Verdronken Land van Saeftinge
Als vergelijking voor de brakke schorren op Belgisch grondgebied behandelen we hier ook de
beheersaspecten voor het Verdronken Land van Saeftinge, waarvoor in 1997 een nieuw beheersplan
werd opgesteld (Lensink et al. 1997).
1 Natuurbeheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap
2 Conservator: Neve J. T. M.
3 Eigenaar: Nederlandse Staat, Ministerie van Financiën en Stichting Het Zeeuwse Landschap.
4 Oppervlakte: 3423 ha 45 a 50 ca
5 Aanvang beheer: 1976
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: ongeveer één derde van de thans
begroeide oppervlakte zal beïnvloed worden door begrazing ( 750 ha).
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: beheersplan Verdronken Land van Saeftinge 1997-2008
(Lensink et al. 1997).
8 Uitgangssituatie en evolutie in beheer en vegetatie
Van oudsher wordt op Het Verdronken Land van Saeftinge de buitendijkse schapenteelt bedreven. In
de jaren ’70 liep het gebruik van Saeftinge door deze bedrijfstak terug. Nadat het gebied in 1976 in
beheer kwam bij het Zeeuwse Landschap, is in 1981 aan de buitendijkse schapenteelt een nieuwe
impuls gegeven. In 1993 zijn in het oosten bij wijze van proef naast schapen ook runderen ingezet.
Vanaf 1994 wordt de beweiding hier volledig met runderen uitgevoerd.
Er is sprake van een duidelijke uitbreiding van het areaal Riet, van 3,8 ha in 1957 tot 30,7 ha in 1992.
De totale bedekking door Strandkweek is tussen 1957 en 1992 meer dan vertienvoudigd, van 56 ha
naar 795 ha. Dit illustreert dat grote delen van Saeftinge de laatste decennia zijn opgeslibd en dat op
dit moment vrijwel alle kreekruggen en hoge kommen (voor zover niet intensief begraasd) door
Strandkweek worden gedomineerd. Er is een sterke afname van Engels slijkgras en een sterke
toename van Zeebies tussen 1957 en 1992. Laaggrazige vegetatietypes met als dominante soorten
Gewoon kweldergras, Fioringras, Rood Zwenkgras, Zilte rus en/of Engels raaigras kwamen het meest
voor in 1957. Sindsdien is de bedekking afgenomen met een dieptepunt rond 1979. Daarna is het
areaal weer wat groter geworden.
9 Doelstellingen
Het beheer van Het Verdronken Land van Saeftinge is gericht op behoud en waar mogelijk
verdere ontwikkeling van een dynamisch en natuurlijk brakwatergetijdengebied als onderdeel van het
Westerschelde estuarium. Op grond van de huidige betekenis en waarden van het gebied laat deze
doelstelling zich vertalen in de volgende afgeleide doelstellingen (Lensink et al. 1997):
aardkundig
a ongestoord verloop van hydrografische, geomorfologische en bodemvormende processen;
natuur
b
ongestoord verloop van interacties tussen de verschillende abiotische en biotische
componenten van het gebied;
c
behoud en waar mogelijk verdere verbetering van de milieukwaliteit ten behoeve van
aquatische, litorale en terrestrische levensgemeenschappen;
d
behoud en waar mogelijk verdere ontwikkeling van vegetatiekundige eenheden die
kenmerkend zijn voor de verschillende milieugradiënten, waaronder ook begrazing;
e
behoud en waar mogelijk verdere ontwikkeling van de functies (broeden, ruien, opvetten en
pleisteren) die het gebied voor vogels vervult;
visueel-ruimtelijk
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f behoud van een wijds brakwaterschorren landschap;
archeologisch
g behoud van de aanwezige archeologische waarden;
recreatie
h het scheppen van mogelijkheden voor zowel een op educatie gerichte recreatie als een recreatie
gericht op de belevingswaarde van Saeftinge;
onderzoek
i
bieden van mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, voor zover dit in
overeenstemming is met de hoofddoelstelling;
veiligstelling
j uitbreiden van de oppervlakte waarover het Zeeuwse Landschap het beheer voert, middels aankoop
of een andere overeenkomst.
k
verbeteren beschermingsstatus Platen Valkenisse
10 Concrete beheersvormen
Het beheer in Saeftinge bestaat uit jaarrondbegrazing met runderen. Men is afgestapt van
schapenbegrazing omdat schapen veel zorg en toezicht vragen en omdat ze nauwelijks kunnen
zwemmen. Ook bedrijfseconomisch was schapenbegrazing niet langer haalbaar.
Voor een optimaal effect op de patronen en processen in Saeftinge, wenst men begrazing over een zo
groot mogelijk aaneengesloten gebied. Het begrazingspatroon wordt in belangrijke mate gestuurd
door de situering van drinkwatervoorzieningen langs de dijk. Hierdoor verkrijgt men een gradiënt van
intensief tegen de dijk naar extensief naar de Westerschelde toe.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
In de komende beheersperiode zijn voor de natuurbeheerders volgende thema’s van belang:
verbetering van de hydrografische, fysische en chemische kwaliteit van de (Wester)Schelde
realisatie van een gradiënt in runderbegrazing van extensief in het zuiden naar afwezig in het noorden
uitbouwen van de recreatief-educatieve mogelijkheden van het bezoekerscentrum en de andere
faciliteiten
verbeteren van de relatie tussen het Zeeuwse Landschap en de bewoners in de streek
waarborgen van het behoud en de bescherming van de aangrenzende gebieden
13 Knelpunten bij het huidige beheer
De bochtafsnijding van het Nauw van Bath, verruiming van de vaarweg in de Westerschelde,
geulrandverdedigingen, verzoeting en de slechte waterkwaliteit vormen bedreigingen en knelpunten
voor het Verdronken Land van Saeftinge.
14 Natuureducatie
Het bezoekerscentrum Saeftinge kent volgende functies:
voorlichting over beleid en beheer van Saeftinge en Het Zeeuwse Landschap
startpunt excursies
startpunt van een vrij toegankelijke wandelroute
ontmoetingspunt voor de streek en Het Zeeuwse Landschap
voorlichting over achtergrond en feiten uit het beheer en de actualiteit van het natuurbeheer
Er zijn heel veel geleide wandelingen. Men beperkt de excursieduur tot 2 uur, met een maximum van
20000 deelnemers per jaar. Er werd een 800 meter lang, vrij toegankelijk wandelpad aangelegd.
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II.11.3 Groot Buitenschoor en Galgenschoor
1 Natuurbeheerder: Natuurreservaten v.z.w.
2 Conservator: Jean Cordaro en Frank Wagemans (conservators Galgenschoor).
3 Eigenaar: AWZ, afdeling Zeeschelde

II.11.3.1 Groot Buitenschoor
4 Oppervlakte: 215 ha 40 a, waarvan 200 ha slik
5 Aanvang beheer: het gebied is in beheer sinds 1980
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: 0%
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: erkenningsdossier, jaarverslagen en gegevens van Raymond
Deman (voormalige conservator).
8 Uitgangssituatie
Sinds 1980 zijn Riet, en ook de aanslibbing enorm toegenomen. Het aantal steltlopers (vooral de
Bonte strandloper) en het aantal Slobeenden is drastisch achteruit gegaan.
9 Doelstellingen
Men opteert om mogelijk spontane ontwikkeling toe te laten.
10 Concrete beheersvormen
Geen
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Niet van toepassing
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Men wenst in dit gebied geen beheer (=niets doen) te voeren.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
De omgeving van het gebied verandert drastisch door de aanleg van de containerterminal. Vroeger
grensde het gebied in het oosten aan opgespoten terreinen, die het broedgebied waren van o.a.
Visdief. Verder treedt regelmatig verstoring op veroorzaakt door fuikvissers.
14 Natuureducatie
Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar er zijn alternerend geleide wandelingen op en rond het
Galgenschoor en het Groot Buitenschoor. Daarnaast heeft de beheersgroep een regelmatig
geactualiseerde, ruim geïllustreerde website, beschikt men over een bezoekerscentrum en wordt een
nieuwsbrief uitgegeven over het Galgenschoor en Groot Buitenschoor.

II.11.3.2 Galgenschoor
4 Oppervlakte: 45 ha 75 a
5 Aanvang beheer: Het gebied is in beheer sinds 1985. Er werden door Natuurreservaten geen
beheerswerken uitgevoerd tot 1996. Het zuidelijke gedeelte wordt jaarlijks gemaaid met economische
doeleinden, en dit al voordat het gebied reservaat werd.
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: circa 30%.
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7 Bronnen voor het gevoerde beheer: mondelinge gegevens conservators, jaarverslagen van
Natuurreservaten en erkenningsdossier.
8 Uitgangssituatie
Tot ongeveer in de jaren '50 werd het Galgenschoor door schapen begraasd. Omstreeks 1985, toen het
reservaat in beheer kwam, was de zilte graslandvegetatie veel uitgebreider dan nu. Ondertussen is het
riet sterk uitgebreid (neemt al meer dan 70% van het totale oppervlak in).
9 Doelstellingen
Het gebied landschappelijk zo gaaf mogelijk bewaren. Momenteel is men bezig met
beheersexperimenten als plaatselijk maaien en wordt begrazen overwogen met de bedoeling de zilte
graslandvegetaties te herstellen.
10 Concrete beheersvormen
Van 1984 tot en met 1995 werden er weinig beheerswerken uitgevoerd. Wel werd een perceel
klaargemaakt met bruggetjes voor schapenbegrazing. Dit werd vlug stopgezet doordat te veel schapen
stierven, die in de geulen verzeild raakten.
In 1996 werd een klein veldje Riet gemaaid dat de voorbij jaren veranderd was van een vegetatie met
Zeeaster naar een vegetatie gedomineerd door Riet. In 1996 werd het veldje 2 keer gemaaid. Na een
maaibeurt in maart 1996 kwam er in het veldje voornamelijk Zeebies en na een tweede maaibeurt in
juni 1996, waarbij ook de grond werd opengewerkt met de hark, verscheen opnieuw Zeeaster. In
november 1996 werd het opnieuw gemaaid. In 1997 werden deze maai-experimenten verder gezet.
Het zuidelijke gedeelte van het Galgenschoor tussen Lillo-fort en de Heemstweg wordt jaarlijks
gemaaid. De rietmaaier kiest de percelen waar het riet bruikbaar is en waar het maaien machinaal
mogelijk is. Van dit zuidelijke gedeelte wordt naar schatting 50-60% gemaaid. (Rietmaaier: Herryger
August, Kleine Heiken 344, 2950 Kapellen, 03/6646126).
Daarnaast werd een geul verstevigd met zandzakken en werden opruimacties gehouden.
Inmiddels werd op verschillende delen ook begrazing met schapen (later ook runderen)
geïntroduceerd.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Voor het herstel van de rietvegetatie in het zeeasterveldje werd 5 dagen gemaaid met 2 personen.
Voor de opruimacties, verstevigen van de geul met zandzakken en het verwijderen van het maaisel
waren er 4 werkdagen met gemiddeld 15 deelnemers.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Ter onderdrukking van het zich sterk uitbreidende Riet en Strandkweek is men gestart met
runderbegrazing. De natuurbeheerders van het Galgenschoor hadden al 10 jaar plannen om het gebied
te laten begrazen, in oorsprong met schapen, nu met runderen. Men wenst de aanleg van
vluchtheuvels te combineren met afgraven van een gedeelte van het schor. Men wacht voorlopig
echter de resultaten van het Schor van Doel af.

13 Knelpunten bij het huidige beheer
Er zijn problemen met de rattenbestrijding. Er wordt gif gestrooid (firma ONDES Dendermonde, in
opdracht van AWZ) en klemmen uitgezet waarvan soms eenden het slachtoffer zijn. Daarnaast is er
tamelijk veel olieverontreiniging sinds 1994 (aan het begin van de Beerweg).
14 Natuureducatie
Het gebied is niet vrij toegankelijk. Elke eerste zondag van de maand is er een geleide wandeling
waaraan bij voorbeeld in 1996 in totaal 84 personen deelnamen. Daarnaast zijn er wandelingen op
aanvraag en worden wandelingen georganiseerd in het kader van de Open Natuurdagen en de
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Internationale Vogelkijkdagen. Er werden infoborden geplaatst en er is een wandelpad voor geleide
wandelingen. Daarnaast heeft de beheersgroep een regelmatig geactualiseerde, ruim geïllustreerde
website, beschikt men over een bezoekerscentrum en wordt een nieuwsbrief uitgegeven over het
Galgenschoor en Groot Buitenschoor.

Fig. II.82 - Beheer op het Galgenschoor: gemaaid rietveld.

II.11.4 Schor van Doel
1 Natuurbeheerder: Natuurreservaten v.z.w.
2 Conservator: Jean Maebe, Walter Van Kerckhove
3 Eigenaar: Natuurreservaten v.z.w., Privé-eigenaar, Electrabel en Polder van het Land van Waas
4 Oppervlakte: 38,58 ha in eigendom en 12,54 ha in huur
5 Aanvang beheer: 1993
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: 80 % sinds zomer 1999
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: gegevens conservator, jaarverslagen Natuurreservaten en
aanvraagdossier voor erkenning.

8 Uitgangssituatie
Ten opzichte van de uitgangssituatie is de zilte graslandvegetatie sterk teruggedrongen en het riet
sterk uitgebreid. Tot ongeveer eind de jaren ’70 werd het gebied begraasd door runderen en paarden.
9 Doelstellingen
Men wenst het beheer in hoofdzaak te richten op het herstellen en instandhouden van de zilte
graslandvegetatie (tevens interessant voor soorten als Tureluur), gecombineerd met het
instandhouden van het grote rietveld in het noorden, dat het broedgebied is voor onder andere Bruine
Kiekendief en Snor.
10 Concrete beheersvormen
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Herstel van zilte vegetaties wenst men te bereiken door runderbegrazing te herintroduceren analoog
als in het Verdronken land van Saeftinge. Momenteel worden volgende rassen gebruikt in Saeftinge:
Blonde d’Aquitaine en Limousins. Schapenbegrazing zou minder gunstige resultaten opgeleverd
hebben in Saeftinge (te arbeidsintensief en Riet wordt niet teruggedrongen; tot begin 1999 werd het
zuidelijke deel van het Schor van Doel, tussen het haventje en de kerncentrale ongeveer wekelijks
bezocht door een herder met een twintigtal schapen). Voor deze runderen werden een tweetal
vluchtheuvels van 10-15 m² aangelegd. Hiervoor werd een deel van het schor oppervlakkig
afgegraven. De vluchtheuvels zijn elk voorzien van zoet drinkwater. Er werden in de loop van de
zomer van 1999 twee begrazingsblokken omrasterd, en wel zodanig dat de grote aaneengesloten
rietvelden niet ingesloten zijn. Zo blijft het grote noordelijke rietveld gevrijwaard (dit noordelijke
gedeelte is trouwens nog privé-eigendom). Ook het juist ten zuiden van het haventje gesitueerde,
oude rietveld werd uitgesloten van begrazing.
In de zomer van 1999 werden in deze twee begrazingsblokken (resp. 24 ha voor het noordelijk
van het haventje gelegen blok en 17 ha voor het ten zuiden van het haventje gelegen blok) runderen
ingeschaard voor seizoensbegrazing. Er werd gestart met 13 respectievelijk 7 runderen, streefdoel is
een bezetting van 1 Grootvee-eenheid/ha schor, voor seizoensbegrazing van eind april tot oktober met
runderen bedoeld voor de kweek. Er wordt gewerkt met een gebruiksovereenkomst met een
landbouwer uit Kieldrecht, die ervaring heeft met runderbegrazing in het Verdronken Land van
Saeftinge.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
De initiële maatregelen nodig voordat begrazing kon worden opgestart was vrij intensief, doordat een
vluchtheuvel en afrasteringen nodig waren. De runderen moesten in het begin goed opgevolgd
worden, omdat ze regelmatig bleven steken in geulen en kreken. Na enkele weken bleken de dieren
het terrein echter voldoende te kennen en werden geen problemen meer vastgesteld. De eerste
waarnemingen wijzen op een vrij intensieve begrazing van Strandkweek, veel minder van Riet. De
late introductie van de dieren (hoogzomer) kan hiervoor verantwoordelijk zijn. In dit seizoen is Riet
al minder aantrekkelijk als voedselplant. Opvolging van de begrazing is voorzien via de regelmatige
opname van permanente kwadraten binnen en buiten de begrazingsblokken.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
zoals hierboven vermeld bij doelstellingen.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Er is geen jacht toegelaten. Wel zijn er jaarlijks problemen met sluikstortingen. Ook door de
aanwezigheid van het haventje is er verstoring in het gebied.
14 Natuureducatie
Het gebied is niet toegankelijk. Er zijn geleide wandelingen op aanvraag

II.11.5 De Scheldeschorren aan de Notelaar of kortweg de Notelaar
1 Natuurbeheerder: Wielewaal v.z.w., afdeling Klein-Brabant
2 Conservator: Hendrik d’Hertefelt
3 Eigenaar: AWZ, afdeling Zeeschelde
4 Oppervlakte: 27 ha schor
5 Aanvang beheer: De beheersovereenkomst dateert van 1987 en in de winter 1987-1988 werden voor
het eerst beheerswerken uitgevoerd.
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: ongeveer de helft van het oppervlak
wordt beheerd.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: erkenningsdossier, Mees (1988) en mededelingen van de
conservator.
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8 Uitgangssituatie
Voor de bespreking van de uitgangssituatie baseren we ons op de beheersmaatregelen uit het
erkenningsdossier. Het gebied werd in 22 beheerseenheden onderverdeeld op basis van op terrein
herkenbare grenzen zoals vegetatietypes en geulen. De vakken zijn weergegeven op fig. II.83. De
uitgangssituatie wordt weergegeven in tabel II.57.

Tabel II.57 - Concrete beheersmaatregelen per deelgebied van het Schor bij de Notelaar (vakken, zie fig. II.83).

Vak

Uitgangssituatie 1987

Optie beheerswerken

Riet
gemaaid

1

Riet met wilgenopslag

riet maaien en wilgen kappen

2

Riet met wilgenopslag

riet maaien en wilgen kappen

3

Riet met wilgenopslag

riet maaien en wilgen kappen

4

verruigd Riet met
Liesgras
verruigd Riet met
Liesgras
verruigd Riet met
wilgenopslag
verruigd Riet met
wilgenopslag
zuiver Riet
verruigd Riet met veel
wilgenopslag
verruigd Riet met veel
wilgenopslag
verruigd Riet met veel
wilgenopslag
zuiver Riet

riet maaien, solitaire wilgen
behouden
riet maaien en wilgen kappen

Winter 8889
Winter 9394,
96-97
Winter 93- winter 88-89,
94,
90-91
96-97
Winter 89-90,
96-97
1/2 winter winter 90-91
90-91

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

wilgenopsl.
verw. /
gekapt
winter 87-88,
88-89
winter 87-88,
90-91

riet maaien en wilgen kappen
riet maaien en wilgen kappen
? niets?
wilgenopslag kappen

Winter 9293

winter 90-91,
92-93

Winter 9596

winter 93-94,
95-96

Winter 9697

winter 96-97

wilgenopslag kappen
niets doen
riet maaien en wilgen kappen

wilgenvloedbos
wilgenvloedbos
wilgenvloedbos
ruigtekruiden
(opgehoogd terrein)
wilgenvloedbos
Riet en wilgenstruweel

niets doen
niets doen
niets doen
?

ruigtekruiden
ruigtekruiden en Riet
oeverwal met Riet en
wilgenopslag
dijktalud en
aanspoelingszone met
ruigte

maaien
maaien
niets doen

niets doen
riet maaien en wilgen kappen

distels maaien, wieden Reuzenb. + vuil opr.
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9 Doelstellingen
Het beheer richt zich op het behoud aan variatie in vegetaties typisch voor een bepaald
successiestadium. Concreet is het beheer vooral gericht op het in toom houden van verstruweling,
waarbij men een afwisseling tussen jong en oud riet beoogt, dat voor avifauna het meest geschikt
blijkt. Rietgors, Bosrietzanger komen in het overjarige riet talrijk voor. Hetzelfde geldt voor
Blauwborst, die met 12 à 15 koppels zowat als de trots van het reservaat beschouwd wordt In
bepaalde zones beoogt men ook het behoud van wilgenvloedbos als natuurlijk (al dan niet tijdelijk)
eindstadium. Dit biedt uitstekende nestgelegenheid aan onder andere Kleine bonte specht, Grote
bonte specht en Ransuil.
10 Concrete beheersvormen
Voor de concrete beheersvormen verwijzen we opnieuw naar fig. II.83 en tabel II.57. Riet werd
gemaaid in vak 1, 4, 5, 6, 7, 18 19 en 20. Distels worden gemaaid in vak 22 (dijktalud). Wilgenopslag
wordt hetzij verwijderd, hetzij gekapt in vak 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10. Aan de randen van rietvelden worden
wilgenvloedbossen gekapt in vak 5, 6, 7, 12 en 18. Het kappen van de wilgen gebeurt in de winter. In
de zomer worden de scheuten dan nogmaals gekapt en de stronken worden ontschorst. Het
wilgenvloedbos wordt gerust gelaten in vakken 13, 14, 15 en 17. Ook in vak 11 is er geen beheer,
maar dit wegens moeilijke bereikbaarheid. Reuzenbalsemien werd gewied in vak 1 en op het
dijktalud (vak 22) en jaarlijks wordt heel wat zwerfvuil opgeruimd.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid:
Het aantal werkdagen en deelnemers fluctueert sterk. Gemiddeld heeft men toch ongeveer 2
werkdagen per jaar met ongeveer een 10 tot 15 deelnemers.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Men wenst het beheer verder te voeren zoals men nu bezig is, dus beoogt men in hoofdzaak het
instandhouden van het riet en verdere wilgenopslag voorkomen;
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Vervuiling van het Scheldewater, zowel chemische verontreinigingen, als zwerfvuil, de ophoging van
de schorren en de afkalvingen van de schorren, waarbij op de rand van slik en schor een steeds verder
achteruitwijkend ‘klif’ ontstaat, zijn de voornaamste bedreigingen die bij het huidige beheer ervaren
worden. De jacht is in het gebied verboden sinds 1987.

14 Natuureducatie
Het gebied zelf is niet toegankelijk voor het publiek omwille van de aard van het terrein, omdat
men de rust wenst te behouden en omdat het gebied goed overschouwbaar is vanaf de dijk. Informatie
wordt verstrekt via een informatiebord dat op de dijk werd geplaatst ter hoogte van het toeristisch
centrum De Notelaar.
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Fig. II.83 - Kaart van de deelgebieden (beheersvakken) van het Schor bij de Notelaar.
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II.11.6 Kijkverdriet
1 Natuurbeheerder: AMINAL, afdeling Natuur (voorheen waargenomen door Ecotest vzw.)
2 Contactpersonen: Ir. Viviane Vanden Bil
3 Eigenaar: AMINAL, afdeling Natuur
4 Oppervlakte: 5 ha
5 Aanvang beheer: Het reservaat wordt beheerd sinds de winter 1980- 1981.
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: ongeveer 75%
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: Voor de bespreking van de doelstellingen en huidige vormen
van beheer baseren we ons in hoofdzaak op de bespreking van de conservator (Temmerman 1992),
aangevuld met mondelinge en schriftelijke gegevens.
8 Uitgangssituatie
Hiervoor verwijzen we naar een vegetatiekaartje van 1976 (Temmerman 1992), weergegeven in fig.
II.84.
9 Doelstellingen
Het doel van het inwendige beheer omvat het behoud van de typische eigenschappen van een
zoetwaterschor, met hieraan gekoppeld herstel en behoud van de diversiteit van flora en fauna.
Daarnaast worden voorzorgen genomen om verlanding en verruiging tegen te gaan. Concreet beoogt
men een zo groot mogelijke oppervlakte van de rietvelden.
10 Concrete beheersvormen
Niets doen op terreinen met een optimale rietvegetatie (circa 0,5 ha) en in een deel van het
wilgenvloedbos (ruim 1ha), met de bedoeling deze vegetatietypes en de daaraan gekoppelde
levensgemeenschappen te behouden.
Wintermaaiing en afvoer van het maaisel op terreinen met gemengde en verruigde plantengroei, met
de bedoeling riet- en spindottervegetaties uit te breiden en de hieraan gekoppelde fauna te herstellen.
Kappen van kleine stukken van het wilgenvloedstruweel (ca. 0,6 ha) met respectievelijke
omlooptijden van 1, 2, 3 en 5 jaar, met de bedoeling om fauna en flora van de verschillende
groeistadia van wilgenvloedbossen te herstellen (cf. fig. II.85)
Rooien van ongeveer 1 ha wilgenvloedbos, in combinatie met zomermaaiingen op beperkte schaal en
stekken van Riet op de gerooide terreinen, met de bedoeling Riet- en Spindottervegetaties uit te
breiden.
Concreet werd in 1980-1981 ruim 1 hectare verruigd Riet in de zuidwesthoek van het reservaat
gemaaid. De zuidelijke rietvelden worden jaarlijks gemaaid sinds 1982 (met uitzondering van 19891990 waarbij slechts de helft werd gemaaid). Het gevoerde beheer werd opgevolgd met 11
permanente kwadraten. Hieruit blijkt een toename van riet en spindotterbloemen bij een jaarlijkse
maaibeurt en een toename van ruigtekruiden wanneer een jaarlijkse maaibeurt in de winter op de
meest zuidelijke percelen werd overgeslagen (cf. na 1989).
In het noorden bevinden zich 2 laaggelegen rietpercelen. Het rietperceel in de noordoosthoek wordt
circa één keer om de 10 jaar gemaaid om de vitaliteit van de spindotterbloemen te garanderen. Het
perceel in de noordwesthoek begon na 1976 langzaam te verruigen. Dit verruigde deel werd vanaf
1989 jaarlijks gemaaid Het maaisel en strooisel wordt telkens afgevoerd en verbrand om verruiging
tegen te gaan. Het maaien gebeurt met de zeis en vanaf 1994-1995 in toenemende mate met een
bosmaaier (voordien was dit quasi onmogelijk wegens een te sterke verruiging en te dikke
strooisellaag). Men zorgt er wel voor dat er telkens een perceel met hetzelfde vegetatietype
onbeheerd wordt en in verbinding staat met het beheerde perceel. Dit is vooral bedoeld als ‘schutting’
voor invertebraten, maar ook voor vogels als Kleine karekiet, Blauwborst, Bosrietzanger, Rietgors, …
en zoogdieren als Dwergmuis en Bunzing. Op plaatsen waar Riet niet spontaan kon regenereren,
heeft men getracht om Riet te stekken, maar dit is mislukt.
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Het beheer van wilgen is afhankelijk van de soort en de standplaats. De enige Grauwe wilg wordt om
de 2 à 3 jaar gesnoeid. Het beheer van de wilgen wordt weergegeven op fig. II.85. Grote
monumentale schietwilgen aan de oostzijde van het reservaat worden gerust gelaten, maar uitbreiding
wordt voorkomen. Schietwilgen op de voormalige zomerdijk werden gekapt omdat ze verruiging
veroorzaakten. Salix triandra en/ of Salix x mollissima werd al gedeeltelijk gekapt met verschillende
omlooptijden (cfr. fig. II.85). Een kapschema met verschillende omlooptijden werd ingevoerd om
fauna en flora van de verschillende groeistadia van beheerde wilgenvloedstruwelen te herstellen. Op
lager gelegen delen regenereerde Riet na jaarlijkse kappingen van de wilgen, op hoger gelegen delen
werden wilgen vervangen door ruigtekruiden. Naast het kappen van wilgen werden ook wilgen
gerooid, zowel in laag als hoger gelegen delen. In ongeveer 4 jaar werd 1 ha wilgenvloedstruweel op
hoger gelegen delen gerooid. Op laag gelegen delen, kwam Riet in de plaats, op hogere delen ruigte.
Naast het maaien van Riet, worden ook ruigtekruiden, waaronder Harig wilgenroosje, Grote
brandnetel, Ridderzuring, Rietgras, Liesgras, Haagwinde en Fluitenkruid in de winter gemaaid, met
de bedoeling wilgenopslag te vermijden. Deze ruigten komen ook voor op een dijkrestant op het
midden van het schor en worden sinds 1989 ook in de zomer gemaaid met een grotere soortenrijkdom
als gevolg. Verder werden brandnetelhaarden in een rietperceel in de zuidwesthoek van het reservaat
met wortel verwijderd, een groeiplaats met Liesgras in het zuidoostelijk deel van het reservaat werd
twee keer gemaaid gedurende het groeiseizoen om uitbreiding te voorkomen en wordt sinds 1990
Reuzenbalsemien met wortel verwijderd. De uitbreiding van het Liesgras werd teruggedrongen ten
voordele van het Riet, waarna de zomermaaibeurten na 1993 gestopt zijn.
In 1991-1992 werd een verruigd perceel, in ongeveer gelijke mate begroeid met Riet, Harig
wilgenroosje en Brandnetel ongeveer 40 cm diep geplagd over een oppervlakte van 25 m². Het
resultaat van dit plagexperiment was in oorsprong positief in die zin dat Riet in de plaats van
ruigtekruiden uitbreidde. Ondertussen is het perceeltje al voor de helft terug opgeslibd.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
De werkinspanningen voor het gevoerde beheer variëren tussen 700 en 1000 werkuren per jaar.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Het gevoerde beheer verder zetten, eventueel in combinatie met het afgraven van een hoog opgeslibd
gedeelte van het schor (cf. MARS-project). De conservator wenst het toekomstige beheer te zien
uitgevoerd door een combinatie van vrijwilligers en beroepsmensen.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
De jacht in het gebied, recreatie van uit de polder, aanvoer van vervuild sediment, verzanding van de
kil en afslag van het schor beschouwen de natuurbeheerders als bedreigingen voor het gebied.
14 Natuureducatie
Het gebied is niet vrij toegankelijk. In uitzonderlijke omstandigheden is het Kijkverdriet onder
begeleiding toegankelijk voor inventarisaties, onderzoek en beheerswerken.
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Fig. II.84 - Vegetatiekaart van het Kijkverdriet anno 1976 (Temmerman 1992)
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Fig. II.85 - Beheer van het wilgenstruweel op het Kijkverdriet (Temmerman 1992)
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Fig. II.86 - Maaibeheer op het Kijkverdriet.
jaarlijks gemaaid vanaf 1983
jaarlijks gemaaid vanaf 1981-1992, met uitzondering van een strook tegenaan de Schelde, dat niet gemaaid
werd in 1994-1995
maaien om de 2 jaar vanaf 1995-1996
gemaaid in 1995-1996 en verder om de 10 jaar
gemaaid in 1985-1986 en jaarlijks vanaf 1989, met uitzondering van 1986-1987
jaarlijks gemaaid vanaf 1980-1981, met uitzondering van 1989-1990
plagexperiment
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II.11.7 Schor aan de Durmemonding
1 Natuurbeheerder: Gerry Neirinckx (op eigen initiatief)
2 Conservator: idem natuurbeheerder
3 Eigenaar: AWZ
4 Oppervlakte: 6 ha
5 Aanvang beheer: 1987
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: ongeveer 30%
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: gegevens Gerry Neirinckx
8 Uitgangssituatie
Er was bij de aanvang van het beheer amper tot geen Reuzenbalsemien aanwezig. Ook het areaal Riet
was bij de aanvang van het beheer heel beperkt.
9 Doelstellingen
Het in stand houden van een voor avifauna geschikte rietvegetatie in combinatie met een spontaan
evoluerend en in grootte toenemend vloedbos met veel structuurvariatie zijn de voornaamste
doelstellingen. De ruige vegetatie tracht men om te zetten in Riet. Men tracht een evenwicht na te
streven tussen het oppervlak struweel en het oppervlak Riet en ruigte.
10 Concrete beheersvormen
Het zuivere riet wordt gemaaid met een maaicyclus van ongeveer om de twee jaar. De randen van de
rietvelden, met meer ruigtekruiden worden zowel in de zomer als in de winter gemaaid. In alle open
zones met ruigtekruiden en Riet komt massaal Reuzenbalsemien voor. Dit wordt jaarlijks gewied.
Wilgen worden sporadisch gesnoeid, zodat die geen belemmering zijn voor de rietvegetatie. Er
werden ook al enkele experimenten uitgevoerd met betrekking tot het afdammen van een aantal
geultjes, waardoor het water langer ter plaatse bleef, wat een positief resultaat had op het Riet.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
De natuurbeheerder spreekt van gemiddeld 20 uur werk per week voor het huidige gevoerde beheer.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Het gevoerde beheer verderzetten.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Geen
14 Natuureducatie
Op aanvraag kunnen geïnteresseerden met de natuurbeheerder het schor betreden.
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Fig. II.87 - Beheerskaart Schor aan de Durmemonding. Gearceerde zone = om de 1 à 2 jaar maaien van riet en
ruigte. In deze zones wordt ook Reuzenbalsemien gewied.

II.11.8 Vlaams natuurreservaat ‘De Schorren van de Durme’
1 Natuurbeheerder: AMINAL, afdeling Natuur
2 Contactpersonen: Ir. Viviane Vanden Bil
3 Eigenaar: AMINAL, afdeling Natuur
4 Oppervlakte: 23 ha 64 a 38 ca
5 Aanvang beheer: Vlaams natuurreservaat sinds 1970 ("Vlaams natuurreservaat" sinds het Decreet
Natuurbehoud), eerste beheerswerken in 1978
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: In de loop van de 27 jaar werd
ongeveer 60% gemaaid.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: verslagen vergaderingen beheerscommissie
8 Uitgangssituatie
In 1977 bestond het gebied in hoofdzaak uit een uitgestrekte rietvegetatie. In het westen kwamen ook
oude populieren (circa 1 ha 85 a) voor en wilgenstronken dicht bij de dijk. Ook ten oosten van de weg
naar het veer stond een rij wilgen. Op de zomerdijk stonden notelaars. Het is duidelijk dat het gebied
de laatste twintig jaar een sterke verruiging heeft ondergaan.
9 Doelstellingen
Uit de verslagen van de vergaderingen van het VNR blijkt dat men in de jaren ’70 de bedoeling had
om de rietvegetatie te behouden en wou voorkomen dat wilgen uitbreidden. Om dit te realiseren had
men de intentie het riet om de 3 à 4 jaar te maaien.
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10 Concrete beheersvormen
Samengevat bestonden de beheerswerken uit het maaien van het riet in de winter, het vellen van
populieren en kappen van wilgen. In 1978 werd 3,10 ha riet gemaaid, 4,28 ha in 1979, 0,5 ha in 1981
en 2,5 ha in 1983. In 1983-1984 werd het populierenbosje in het westen van het reservaat geveld en
ook begin jaren ‘80 werd het oude wilgenstruweel in het westen gekapt. In 1983 1984 en 1985 werd
ook riet gemaaid ten westen en ten oosten van de veerweg. In 1991 werd nog eenmalig 37 are
gemaaid en daarna werden geen beheerswerken meer uitgevoerd om organisatorische redenen.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Er zijn weinig gegevens gekend over de haalbaarheid van het gevoerde beheer. In 1991 werd slechts
37 are gemaaid gedurende 5 dagen met 2 personen. De beoogde doelstellingen nastreven leek
onhaalbaar.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
De laatste jaren hield men een eerder afwachtende houding aan met onderhavig, overkoepelend
beheersplan in het verschiet.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Dit schorgebied ligt te hoog, waardoor de overstromingsfrequentie te laag is voor de beoogde
doelstelling de rietvegetaties in stand te houden. Het lijkt daarom quasi onmogelijk en onhaalbaar een
rietvegetatie in stand te houden.
14 Natuureducatie
Geen
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Fig. II.88 - Beheerskaart VNR Schorren van de Durme. 2, 3, 4 en 5: gemaaid in winter 1978-1979; 1: gemaaid
in winter 1983-1984; 4: gemaaid in winter 1984-1985; 2, 3 en 5: gemaaid in winter 1985-1986.

II.11.9 Rietsnijderij
1 Natuurbeheerder: Natuurreservaten v.z.w.
2 Conservator: Tom De Beelde,
3 Oppervlakte en 4 eigenaar:
De Rietsnijderij heeft in het totaal een oppervlakte van 2 ha 68 a 36 ca en bestaat uit een oostelijk
deel (Molenwijk) van 92 a 30 ca, eigendom van Natuurreservaten v.z.w., een westelijk deel
(Wareslage) van 1 ha 43 a 3 ca dat Natuurreservaten huurt bij AWZ en een deel te Hamme
(Molenbroek, circa 33 a) in beheer via een overeenkomst met de gemeente Hamme sinds 1965.
5 Aanvang beheer: Het beheer op het westelijk deel vangt aan in 1979, op het oostelijk deel in 1983
en voor het deel te Hamme in 1997.
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: Naar schatting wordt meer dan 90%
van de oppervlakte beheerd. Enkel een paar wilgenstruwelen worden gerust gelaten.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: erkenningsdossiers, jaarverslagen en gegevens van de
conservator.
8. Uitgangssituatie:
Een vegetatiekaart van 1993 (fig. II.89) geeft de uitgangssituatie weer voor het deel Molenwijk. Dit
schor was toen lange tijd onbeheerd en bestond voor 50% uit vrij zuiver riet, 25% ruigtekruiden en
25% vrij oud wilgenstruweel. Het gedeelte Wareslage was toen al jarenlang in beheer. Het oostelijk
deel van Wareslage werd gedurende 30 à 35 jaar onafgebroken jaarlijks in de winter gemaaid door
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rietsnijders, tot juist voor het in 1979 in beheer kwam bij Natuurreservaten vzw. De vegetatie met
75% dotterbloemrijke rietvegetatie is blijkbaar gestabiliseerd door het jarenlange maaibeheer.
Sindsdien wordt dit schor verder elke winter gemaaid tot 1988, waarna het nog slechts tweejaarlijks
gemaaid wordt, zonder opmerkelijke veranderingen inzake vegetatie.
Het oostelijk deel van Wareslage werd gedurende een 20-tal jaar niet meer gemaaid en het riet was in
1979 sterk verruigd met onder andere Haagwinde, Harig wilgenroosje, Kleefkruid en Grote
brandnetel. Sporadisch kwam langs de geulen Spindotterbloem voor. Na een maaibeheer zijn de
ruigtekruiden voor 80% teruggedrongen ten voordele van Riet en Spindotterbloem, dat nu ongeveer
de helft van de bedekking in het voorjaar uitmaakt.
Het schor te Hamme was begin jaren ’80 hoofdzakelijk een rietschor met onder andere
Spindotterbloem. Door de aanwezigheid van verschillende bootjes werden geen beheerswerken
uitgevoerd. Door baggerwerken verdween een deel van het schor, om later opnieuw sterk aan te
groeien. Bij aanvang van de eerste beheerswerken (maaien van het Riet) bestaat dit schor vooral uit
sterk uitgegroeid wilgenstruweel en twee kleinere rietkragen.
9. Doelstellingen:
Een vrij stabiele vegetatie behouden en/of ontwikkelen met vooral Riet en Spindotterbloem,
gecombineerd met een dichte rietvogelpopulatie.
10. Concrete beheersvormen
Een beheerskaart is weergegeven in fig. II.90. Het riet werd aanvankelijk jaarlijks gemaaid en
afgevoerd. Om ook slaap- en broedgebieden te voorzien voor vogelsoorten werden kleinere
oppervlakten slechts om de 2 à 3 jaar gemaaid. Vanaf 1985 werd het riet in het oostelijk deel van de
Rietsnijderij (perceel 1420/b) gemaaid volgens ‘wisselmaaibeheer’: ongeveer de helft van de
oppervlakte wordt gemaaid, terwijl het volgende jaar de andere helft van het rietveld gemaaid wordt.
Daardoor nam het belang van het terrein voor zowel broedvogels als overwinteraars fel toe. Vooral
rietvogels als Kleine Karekiet, Blauwborst en Rietgors profiteren van het jaarlijks overblijven van
zowat de helft van het afgestorven staande riet. In de winter verschijnen regelmatig groepjes
Baardmannetjes die foerageren op het zaad van het overgebleven riet. Vanaf 1988 werden ook de
overige percelen betrokken in het systeem van tweejaarlijkse maaibeurten. Een kleiner aandeel dat
vroeger om de 2 à 3 jaar gemaaid werd, wordt sindsdien vierjaarlijks gemaaid om een meer ruigere
variant te laten ontwikkelen.
In de wilgenstruwelen wordt meestal niet ingegrepen, met uitzondering van zeldzaam ‘insnoeien’.
Uitlopers worden weggekapt om te verhinderen dat de struwelen zich over grotere oppervlakte naar
de lagere schorren gaan uitbreiden door takscheuten.
11. Beheersinspanning en haalbaarheid
Jaarlijks worden twee maaiweekends georganiseerd. Men bekomt het gewenste resultaat op een
drietal dagen met minimum een 5-tal medewerkers.
12. Toekomstvisie natuurbeheerders
Men wenst het wisselmaaibeheer integraal verder te zetten. De huidige oppervlakte lijkt de
natuurbeheerders te klein om te gaan diversifiëren. Enkel de uitbreiding met een 7-tal ha na afgraving
van de op het reservaat aansluitende rivierbedding, kan hieraan een oplossing bieden. Dan kan een
afwisseling ontstaan van stilstaand water, geulen, slik, schor met rietkragen, ruigten en jong en oud
wilgenstruweel. Voor het schor te Hamme wordt wel geopteerd om het wilgenstruweel te laten
ontwikkelen en de kleine rietvelden te behouden.
13. Knelpunten bij het huidige beheer
Aan het deel Wareslage wordt duidelijk afkalving van het schor waargenomen, wat op termijn een
verlies in oppervlakte betekent. Het gebied is te klein om verschillende successiestadia op ruimere
oppervlakte aan bod te laten komen.
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14. Natuureducatie
De Rietsnijderij is niet voor het publiek toegankelijk. Vanaf de dijk heeft men wel een volledig
overzicht van elk reservaatdeel. Elke laatste zondag van april (wanneer de spindotterbloemen in bloei
staan) wordt een geleide wandeling georganiseerd. Infoborden langs de dijk geven uitleg over het
reservaat en het gevoerde beheer. Er werd een reservaatfolder uitgegeven en regelmatig is er
deelname aan natuur- en cultuurhistorische initiatieven met excursies langsheen het reservaat, maar
ook demonstraties van de ambachtelijke productie van rietmatten (in samenwerking met de
rietsnijder), dit o.a. op het Ambachtelijk Weekend van het Waasland, Open Monumentendag, Open
Natuurdag e.d.
Fig. II.89 - Vegetatiekaart van de Rietsnijderij anno 1983 (uit jaarverslagen Natuurreservaten).
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Fig. II.90 - Beheerskaart Rietsnijderij.
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II.11.10 Het Stort bij Weert
1 Natuurbeheerder: AMINAL, afdeling Natuur
2 Contactpersonen: Ir. Viviane Vanden Bil
3 Eigenaar: AMINAL, afdeling Natuur
4 Oppervlakte: 17 ha
5 Aanvang beheer: Vlaams natuurreservaat sinds 1978, eerste beheerswerken in 1984
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: geen gegevens bekend.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: verslagen vergaderingen beheerscommissie
8 Uitgangssituatie
In 1977 bestond het reservaat volledig uit wilgen met een populierenrij in het midden en een dubbele
populierenrij op de zomerdijk.
9 Doelstellingen
Eind de jaren ’70 had men de intentie een deel van de wilgen te vellen en verder te kappen in de hoop
dat riet de bovenhand zou krijgen.
10 Concrete beheersvormen:
In 1984 werden populieren gekapt, alsook een deel van de wilgen. In 1989-1990 werd een deel van de
wilgen verwijderd, waarna het riet werd gemaaid. Het resultaat was teleurstellend, want het riet nam
geen uitbreiding. Ruigtekruiden, waaronder vooral Grote brandnetel, namen wel snel toe. Daarna
werd geen beheer meer gevoerd. In 1995 werd wel een vergunning verleend aan N.V. Charles Roex
(Rechtestraat 19, 3650 Stokkem-Dilsen) voor het kappen van de wilgen.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Niet van toepassing
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
De laatste jaren hield men een eerder afwachtende houding aan met onderhavig, overkoepelend
beheersplan in het verschiet.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Het schor is hoog gelegen en werd destijds vol geplant met Duitse dot, waardoor de diversiteit ter
plaatse laag is. De diversiteit verhogen met behulp van traditionele beheerswerken zoals maaien of
kappen blijkt onmogelijk. In het verleden werden ook al afgravingen van het gebied geopperd.
14 Natuureducatie
Geen.

II.11.11 Schorren van Branst
1 Natuurbeheerder: Wielewaal v.z.w.
2 Conservator: Luc Peeters
3 Eigenaar: Wielewaal en de gemeente Bornem
4 Oppervlakte: 2 ha 52 a 43 ca, waarvan 2 ha 3 a 13 ca in eigendom en 49 a 30 ca van de gemeente
Bornem.
5 Aanvang beheer: 1992
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: ongeveer 20%.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: gegevens van Dhr. Koen Grolus (Wielewaal)
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8 Uitgangssituatie
Tot ongeveer 1988 was het Schor van Branst extensief begraasd door koeien (vandaar nog een
plaatselijke dominantie van Liesgras op de vegetatiekaarten van Hoffmann 1993). Het gedeelte met
dominantie van Duitse dot is een voormalige wijmencultuur. Perceel 751a (fig. II.91) was
aanvankelijk heel open met dominantie van Grote Brandnetel. Ondertussen groeit het perceel
langzaam dicht door wilgenopslag.
9 Doelstellingen
Men wenst plaatselijk een kleine hoeveelheden wijmcultuur te behouden.
10 Concrete beheersvormen
Driejaarlijks kappen van de wijmen, waarbij ieder jaar telkens één perceel gekapt wordt. Op de
overige percelen wordt geen beheer toegepast, maar geopteerd voor een spontane ontwikkeling in de
richting van wilgenvloedbos.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Voor het kappen van één perceel wijmen worden jaarlijks twee werkdagen georganiseerd met
gemiddeld 5 à 10 deelnemers.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Het cyclisch kappen van de wijmen wenst men in te toekomst verder te zetten.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Geen
14 Natuureducatie
Het gebied is enkel toegankelijk na afspraak met de conservator.
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Fig. II.91 - Aanduiding van de percelen op het Schor van Branst die in beheer zijn bij de Wielewaal.
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II.11.12 Sint-Amandsschoor
1 Natuurbeheerder: Vogelbescherming Vlaanderen (KBVBV).
2 Conservator/Beëdigd wachter: Marcel De Vriendt
3 Eigenaar: 5 ha van Vogelbescherming Vlaanderen en deels privé-eigendom (3 ha).
4 Oppervlakte: Het Sint-Amandsschoor is in totaal 8,64 ha
5 Aanvang beheer: Het beheer is gestart in 1986
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: Volgens de conservator 1/3, maar dit
lijkt ons sterk onderschat. Wanneer we de gebieden afbakenen waarin naar schatting al enige vorm
van beheer (zowel maaien, kappen als planten) werd uitgevoerd, dan bekomen we een schatting van
75% .
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: beheersplan en mondelinge gegevens van de
conservator/beëdigd wachter.
8 Uitgangssituatie
De uitgangssituatie was ongeveer zoals nu, met die uitzondering dat E’ (cfr fig. II.92)
wilgenstruwelen waren die gekapt werden en dat A’’ en G beplant werden met notelaars in 1990. G is
opgespoten zandig materiaal dat beplant werd en deels spontaan ontwikkeld is. Nu staat er onder
andere Vlier, Katwilg, Gelderse roos, Meidoorn, Els, Zoete kers, Populier, Els en Esdoorn.
9 Doelstellingen
Behoud van rietvelden en kappen van wijmen om cultuurhistorische redenen en om uitbreiding van
Spindotterbloemen te bevorderen.
10 Concrete beheersvormen
Het concrete beheer voor de verschillende deelgebieden is weergegeven in tabel II.58 en fig. II.92. De
concrete beheersvormen zijn maaien van riet in de winter, een stukje wilgenstruweel vervangen door
riet door kappen en maaien en wijmencultuur verjongen en behouden door een driejaarlijkse kapping.

Tabel II.58 - Beheer van het Sint-Amandsschoor. Wmk = wintermaaiing van riet en kappen van opschietende
wilgen, gk = kappen van grienden, - = geen beheerswerken. De gebieden zijn weergegeven in fig. II.92.

Wintermaandendec.-jan.-feb. A A'
92-93
gk gk
93-94
- 94-95
- -

A''
-

95-96
96-97
97-98

gk gk - - - - -

98-99
99-2000
2000-2001

gk gk - - - - -

2001-2002

gk gk -

B C D
- - wm - - W
m
- - wm - - W
m
- - wm - - W
m
- -

11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Er zijn 15 werkdagen per jaar met gemiddeld 8 deelnemers.
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E E'
- gk
- gk
- wmk

F
-

G
-

- - - - - - - wmk - -

-

- - - -

-

-

- -

12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Verder beheer zoals momenteel, dus behoud van wijmencultuur om cultuurhistorische redenen en het
instandhouden van riet voor vogels en spindotterbloemen. Gebied G zou indien mogelijk moeten
afgegraven worden om opnieuw spontane schorontwikkeling te laten plaatsvinden.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Er is geen jacht in het gebied. In het verleden werden wel visfuiken teruggevonden.
14 Natuureducatie
Geleide wandelingen op aanvraag bij de conservator.
Fig. II.92 - Beheerskaart Sint-Amandsschoor (zie ook tabel II.58).
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II.11.13 Groot Schoor van Hamme met inbegrip van de ‘Fles’
1 Natuurbeheerder: Een klein deel gelegen in de ‘Grauwe Platen’ is in beheer bij Vogelbescherming
Vlaanderen (KBVBV) (fig. II.93). Ook de ‘Fles’ in het westen van het Groot Schoor van Hamme is in
beheer bij dezelfde vereniging.
2 Conservator/ Beëdigd wachter : Marcel De Vriendt
3 Eigenaar: De ‘Fles’ is eigendom van AWZ. In het deel genaamd ‘de Grauwe Platen’ is 1 ha 15 ca
eigendom van Vogelbescherming Vlaanderen. Het schorgebied langs de Schelde ten oosten van de
grote geul en ook de maïsakker is privé-eigendom. In het westen is nog een relatief groot gebied
eigendom van diverse privé-personen. Daarnaast zijn nog een aantal percelen eigendom van AWZ.
4 Oppervlakte: Het Groot Schoor van Hamme is in totaal 65,89 ha groot, waarvan 39,12 ha
schorgebied en 26,77 ha maïsakker. De ‘Fles’ is 1 ha 50 ca groot.
5 Aanvang beheer: De Fles is in beheer sinds 1991 en het gebied in de Grauwe Plaat is in eigendom
sinds 1994.
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: In de gebieden in beheer door de
Vogelbescherming Vlaanderen worden geen beheerswerken uitgevoerd. De Fles is een
populierenaanplant en het gebied in de Grauwe Platen is een wilgenvloedbos. In de schorgebieden in
privé-eigendom werden populieren aangeplant.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: mondelinge gegevens conservator
8 Uitgangssituatie
Het gedeelte in eigendom bij Vogelbescherming Vlaanderen was zoals de huidige situatie: populieren
in de ‘Fles’ en wilgenvloedbos in de ‘Grauwe Platen’.
9 Doelstellingen
De aankoop van het deel in de Grauwe Platen door Vogelbescherming Vlaanderen waren niet zozeer
om beheerswerken uit te voeren, maar om toegang te hebben in het gebied. De aankoop was een
eerste aanzet voor natuurbescherming in de Grote Schoren van Hamme.
10 Concrete beheersvormen
Geen
11 Beheersinspanning en haalbaarheid:
Geen
12 Toekomstvisie natuurbeheerder
Indien het volledige gebied onteigend zal worden, zouden de natuurbeheerders van
Vogelbescherming Vlaanderen opteren om de rietvelden te behouden, om de populieren te
verwijderen en om de rest spontaan te laten ontwikkelen tot wilgenvloedbos. De maïsakker zou weer
onder getij-invloed moeten komen.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Er is jacht in het gebied. Niettegenstaande het gebied ‘Gerangschikt landschap’ is werden en worden
onder de maïsakker, in de geulen en de dijken massaal steenstort aangebracht.
14 Natuureducatie
Geen
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Fig. II.93 - Percelen van het Groot Schoor van Hamme, in eigendom van vogelbescherming Vlaanderen.

II.11.14 De Cramp
1 Natuurbeheerder: Vogelbescherming Vlaanderen (KBVBV)
2 Conservator/Beëdigd wachter: Marcel De Vriendt
3 Eigenaar: 7 ha 41 are 40 ca in eigendom bij Vogelbescherming Vlaanderen, 82 a 20 ca in eigendom
van AWZ, afdeling Zeeschelde.
4 Oppervlakte: 8 ha 23 a 60 ca (kadastrale oppervlakte)
5 Aanvang beheer: Er werden voor het eerst beheerswerken uitgevoerd in1990.
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: naar schatting worden op ongeveer
40% van de totale oppervlakte van de Cramp beheerswerken uitgevoerd.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: beheersplan voor het gebied opgesteld door de
Vogelbescherming Vlaanderen en mondelinge gegevens van de conservator/beëdigd wachter.
8 Uitgangssituatie
Ongeveer zoals de huidige toestand.
9 Doelstellingen
Men wenst het vegetatiemozaïek van rietvelden, wijmen en wilgenvloedbossen te behouden zoals het
ongeveer was op het ogenblik dat de Cramp in beheer kwam.
10 Concrete beheersvormen
Om de drie jaar maait men in de winter de rietvelden en kapt men de opschietende wilgen (cfr. Fig.
II.94: B en B’, F en F’). In gebieden C en E kapt men de wijmen om de 4 jaar. Gebieden A, D en G
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laat men spontaan ontwikkelen (wilgenvloedbos). Het concrete beheersplan staat in tabel II.59
weergegeven en fig. II.94.

Tabel II.59 - Huidig beheersplan voor de Cramp van Vogelbescherming Vlaanderen. Wmk = wintermaaiing van
riet en kappen van opschietende wilgen, gk = kappen van grienden, - = geen beheerswerken.

Wintermaanden
dec.-jan.-feb.
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-2000

A B

B'

C

D E

F

F'

G

-

wmk
wmk
wmk
-

gk
gk
gk

-

Wmk
Wmk
Wmk
Wmk

wmk
wmk
wmk
-

-

wmk
wmk
wmk
wmk

gk
gk
-

11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Er zijn gemiddeld 10 werkdagen per jaar met gemiddeld 8 deelnemers per werkdag.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Beheer verder zetten zoals men nu bezig is, dit betekent in stand houden van rietvelden en wijmen en
het gerust laten van de wilgenvloedbossen.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Recent werd de Cramp twee maal gebruikt als dumpingplaats voor hakselhout, door de aannemers die
dijkwerken uitvoerden in opdracht van AWZ. Daarnaast beschouwt de conservator jeugdbewegingen
die het gebied betreden in de zomer als een verstoring.
14 Natuureducatie
Het gebied is niet toegankelijk, met uitzondering van geleide wandelingen in de winter op aanvraag
bij de conservator.
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Fig. II.94 - Beheerskaart van de Cramp (zie ook tabel II.59)
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II.11.15 Vlassenbroekse schorren
1 Natuurbeheerder: Wielewaal v.z.w.
2 Conservator: De Saeger, Steven, Ringlaan 15 B6, 9200 Dendermonde
3 Eigenaar: Wielewaal v.z.w. , stad Dendermonde
4 Oppervlakte: 5 ha 39 a 99 ca is in beheer bij de Wielewaal, hiervan zijn 4 ha 48a 49 ca eigendom
van de Wielewaal en 91a 50 ca in huur van de stad Dendermonde.
5 Aanvang beheer: 1985
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: Op ongeveer ¼ van de oppervlakte
worden regelmatig beheerswerken uitgevoerd.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: mondelinge gegevens Gustaaf Van Gucht, gegevens conservator
en erkenningsdossier.
8 Uitgangssituatie
In de jaren ’80 was de vegetatie meer gesloten met meer struweel en bos. Onder invloed van het
gevoerde beheer is de vegetatie momenteel meer open.
9 Doelstellingen
De voornaamste doelstelling is het in stand houden en spontane successie van ruigte naar
wilgenvloedbos en in stand houden van vitaal Riet voor broedvogels. Daarnaast tracht men ook
Spindotterbloem in stand te houden.
10 Concrete beheersvormen
De concrete beheersvormen zijn in hoofdzaak het driejaarlijks maaien van de vitale rietvegetatie. De
maaifrequentie van een aantal kleinere percelen is afhankelijk van de beschikbare arbeidskrachten en
de toestand van het rietveld. Om de paar jaar verwijdert men ook de wilgen- en vlieropslag in de
rietvelden. Een zone van ongeveer 5 m aan de voet van de dijk wordt bijna jaarlijks gemaaid en ook
de wilgenopslag wordt hier verwijderd (onder meer ten voordeel van de Spindotterbloem).
In principe bestaat het beheer in het gedeelte wilgenvloedbos uit niets doen. In de toekomst
overweegt men op bepaalde percelen met wijmencultuur te starten.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Het aantal deelnemers op de werkdagen fluctueert heel sterk. De conservator haalt aan dat de
arbeidsintensiteit om de beheerswerkzaamheden uit te voeren een knelpunt is.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Het beheer verderzetten zoals men nu bezig is. Men wenst echter wel over te gaan tot het (bijna)
“niets doen” beheer. Om een daling van het aantal broedparen rietvogels, de vitale rietvelden in stand
te houden en een daling van de hoeveelheid Spindotterbloem te voorkomen wordt wel het bestaande
beheer lokaal verdergezet.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
De conservator haalt als voornaamste knelpunt bij het huidige beheer aan dat de beoogde werken in
de Scheldeschorren zeer arbeidsintensief zijn. Soms hebben ze problemen om bij voorbeeld het
wilgenhakhout uit de rietvelden te halen.
14 Natuureducatie
Een bewegwijzerd natuurpad met bijhorende brochure loopt door de Vlassenbroekse Polder en geeft
veel informatie over de Schelde met nadruk op haar natuurwaarden. De schorren zelf zijn enkel
toegankelijk op een betonweg over een waterleiding in het westelijke schorgedeelte. Regelmatig
worden er ook geleide wandelingen georganiseerd, in de maanden juli en augustus gebeurt dit elke
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zondag. Twee infopanelen (kerken van Vlassenbroek en Baasrode) maken de mensen wegwijs in de
Vlassenbroekse polder en langs de Schelde.
Fig. II.95 - Beheerskaart van de gebieden in beheer in de Vlassenbroekse schorren.
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II.11.16 Groot Schoor van Grembergen
1 Natuurbeheerder: Natuurresevaten v.z.w.
2 Conservator: Tarcy Verstraeten
3 Eigenaar: Stad Dendermonde
4 Oppervlakte: 8 ha 24 a 88 ca (in 1980 was dit nog 9 ha 50 a 18 ca, maar een deel werd onteigend
voor de aanleg van de rijksweg).
5 Aanvang beheer: er is een beheersovereenkomst sinds 1980 en in 1983 werden voor het eerst
beheerswerken uitgevoerd.
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: algemeen vertoont voor dit gebied het
beheerde oppervlak ten opzichte van het areaal “niets doen” een verhouding van 1/5 tot 1/4.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: jaarverslagen van NR, erkenningsdossiers en mondelinge
gegevens van de conservator.
8 Uitgangssituatie
Toen gestart werd met het beheer, waren naast wilgenstruwelen vnl. ruigtes en enkele verruigde
rietvelden aanwezig.
9 Doelstellingen
Het doel van het beheer omvat het behoud en herstel van fauna en flora gebonden aan een
zoetwaterschor. Als “geschikte rietvegetatie” werd gekozen om het areaal aan rietvelden, aanwezig in
1980, "optimaal" te laten ontwikkelen. Hiermee bedoelt men een beheer gericht op het ontwikkelen
van een dichte rietvegetatie met terugdringen van ruigtekruiden. De natuurbeheerders opteren voor
het instandhouden van rietvelden, al dan niet met ruigtes, om zeldzamer wordende broedvogels te
behouden. Rietzanger en Sprinkhaanrietzanger beschouwt men als de belangrijkste voor het
natuurbehoud in Vlaanderen. In het Groot Schoor van Grembergen broedde 1 koppel Rietzanger in
1994 (Van Waeyenberge 1994). Deze soort bezet slechts 7 territoria in het getijdengebied van de
Schelde en de afgelopen 10 jaar is het broedbestand van deze soort zowel in Vlaanderen, als in WestEuropa gedecimeerd. De Sprinkhaanrietzanger had in het Groot Schoor eveneens één zangpost. Er
werden slechts 2 broedgevallen in het getijdengebied van de Schelde vastgesteld. Verder beschouwt
men het behoud van Rietgors en Blauwborst als broedvogel, en de grote aantallen Kleine karekieten
als belangrijk.
Naast het instandhouden van de rietvegetatie, is de spontane ontwikkeling in de wilgenstruwelen en bossen een belangrijke doelstelling, gebaseerd op de zeldzaamheidswaarde van goed ontwikkelde
vloedbossen in Europa en op het belang voor epifytenvegetaties. Ook Spindotterbloem houdt goed
stand in het westelijk deel van het Wilgenstruweel.
Het instandhouden van een voor avifauna geschikte rietvegetatie, in combinatie met een spontaan
evoluerend en in grootte toenemend vloedbos met veel structuurvariatie, zijn globaal dus de
voornaamste doelstellingen.
10 Concrete beheersvormen
Het maaien van het Riet staat weergegeven op fig. II.96. Dit maairegime is globaliserend te noemen
en kan lichtjes afwijken van het effectief uitgevoerde beheer, omwille van onder andere beperkingen
van het aantal vrijwilligers op de werkdagen. Dit valt gedeeltelijk af te leiden uit de schetsen bij de
jaarverslagen. Het beoogde areaal te maaien riet en ruigte is bij de aanvraag tot verlenging sterk
ingeperkt ten opzichte van de oorspronkelijke planning bij de eerste aanvraag tot erkenning (1985). In
1983 werd voor het eerst een smalle rietzone tegen het oostelijke wilgenstruweel gemaaid.
Het noordelijke rietveld (ca. 1 ha) werd jaarlijks gemaaid en gehooid in de winter (jan. - febr.). Dit
resulteerde in een zeer fors ontwikkelde rietvegetatie met sterk en hoog Riet. Aan de randen werden
in de eerste jaren wilgenstruwelen gerooid, zodat het rietland een voldoende grote oppervlakte had en
gemakkelijk beheerbaar was.
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Het zuidelijke rietveld (ca. 1 ha) werd extensiever beheerd met een driejaarlijks wintermaaibeheer,
zodat Riet dominant bleef in deze eerder verruigde vegetatie.
Het maaien gebeurt met de zeis en de bosmaaier. Bij vriesweer wordt ook getracht om met de
maaibalk te werken. Het maaisel wordt op een hoop gebracht en verbrand, waarna het met het getij
wegspoelt.
In grote delen van het Groot Schoor kan voornamelijk wilgenstruweel en -bos ontwikkelen ten koste
van ruigtekruiden en sterk verruigde rietlanden (cf. fig. II.96). In deze delen opteert men voor “niets
doen”.
Ten slotte werden in de jaren ’80 op het schor een 25tal Zwarte elzen aangeplant, met het oog op een
toenemende diversiteit en een toenemend aantal Sijsjes.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Jaarlijks zijn er een tweetal werkdagen met gemiddeld 15 personen.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Het beheer in de toekomst zal zich toespitsen op het maaien van de twee centrale rietvelden, zoals ze
de voorbije jaren werden uitgevoerd. Dit betekent het instandhouden van deze vegetaties en de
oppervlakte die ze nu innemen. Verder richt het beheer zich op het spontaan laten ontwikkelen van
ruigte- en vloedbosvegetaties. Er zullen geen struwelen meer worden gekapt of gerooid.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
In de huurovereenkomst tussen de stad Dendermonde en Natuurreservaten V.Z.W. werd een beperkte
jacht opgenomen met volgende overeenkomsten:
De jacht in het gebied zal beperkt blijven tot 10 maal per jaar. De jagers dienen drager te zijn van
deze overeenkomst en zullen hun jachtdagen opgeven aan Natuurreservaten vzw.
Enkel jacht op Wilde eend is toegestaan. Er moet op het einde van het jachtseizoen elk jaar een lijst
van afschot aan Natuurreservaten vzw. overhandigd worden.
Het aanleggen van voederplaatsen voor wild is niet toegestaan.
Er mogen geen lege patronen in het natuurreservaat blijven liggen
14 Natuureducatie
Het gebied zelf is niet vrij toegankelijk voor de bezoeker. Er is wel een tamelijk overzicht vanop de
dijk. Er werden wel bruggetjes voorzien op een tweetal strategische plaatsen over grote geulen. Deze
geven toegang tot de centrale rietvelden. Na de beheerswerkdagen worden de begaanbare delen van
de bruggetjes weggehaald. Jaarlijks worden een 4-tal geleide wandelingen georganiseerd. Sporadisch
is er een voorstelling op een tentoonstelling en worden educatieve diareeksen gegevens. Deze
natuureducatie wordt mede georganiseerd door de v.z.w. Snuffel, Hamsesteenweg 1, 9150
Dendermonde.
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Fig. II.96 - Beheerskaart van het Groot Schoor van Grembergen. 1: jaarlijks maaibeheer in de winter, 2:
tweejaarlijks maaibeheer in de winter. In de overige zones wordt er geen beheer gevoerd.
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II.11.17 Pottelbergschor
1 Natuurbeheerder: Natuurreservaten v.z.w.
2 Conservator: Willy Van Laere
3 Eigenaar: AWZ, afdeling Zeeschelde
4 Oppervlakte: circa 5 ha
5 Aanvang beheer: 1995
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: 0%
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: gegevens conservator en jaarverslagen Natuurreservaten.
8 Uitgangssituatie
Er zijn vermoedelijk weinig veranderingen ten opzichte van de uitgangssituatie, daar dit reservaat nog
maar recent in ‘beheer’ is bij Natuurreservaten vzw. Voor veranderingen in de vegetatie ten opzichte
van 1992 verwijzen we naar hoofdstuk II.7.
9 Doelstellingen
Men wenst geen beheer te voeren op dit schor, maar spontane ontwikkeling toe te laten.
10 Concrete beheersvormen
Niets doen.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Geen.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Spontane ontwikkeling van het schor toelaten.
13 Knelpunten bij het huidige beheer:
Geen bekend.
14 Natuureducatie
Geen gegevens.

II.11.18 De Scheldeschoren
1 Natuurbeheerder: v.z.w. Durme
2 Conservator: Patrick Neirinck
3 Eigenaar: v.z.w. Durme
4 Oppervlakte: 1 ha 79 a 50 ca
5 Aanvang beheer: 1989
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte: 1/3
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: gegevens conservator
8 Uitgangssituatie
Het Riet was minder dicht en minder hoog dan nu het geval is.
9 Doelstellingen
Als voornaamste doelstelling wenst men het rietveld te behouden, als nestgelegenheid en slaapplaats
voor verschillende vogelsoorten.
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10 Concrete beheersvormen
Het struweel laat men spontaan ontwikkelen. Het Riet maait men ongeveer om de twee jaar.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Om het riet te maaien heeft men ongeveer een halve werkdag nodig met een 10 tal deelnemers.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Idem als doelstelling.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
Geen bekend.
14 Natuureducatie
Het schor is niet toegankelijk, maar is wel goed te overzien vanop de dijk. Geleide wandelingen en
fietstochten worden georganiseerd op aanvraag.

II.11.19 Konkelschoor en de Brede Schoren
1 Natuurbeheerder: Natuurreservaten v.z.w.
2 Conservator: Dirk De Mesel
3 Eigenaar: AWZ
4 Oppervlakte: 1,4 ha 50 ca voor het Konkelschoor en 4 ha 1a 60 ca voor de Brede schoren.
5 Aanvang beheer:
Het reservaat kwam in beheer in 1986. Er werden voor het eerst beheerswerken uitgevoerd in de
winter 1991-1992.
6 Beheerde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte:
De volledige oppervlakte van het Konkelschoor wordt beheerd. In de Brede schoren is dit ongeveer
1/3.
7 Bronnen voor het gevoerde beheer: jaarverslagen van Natuurrreservaten en gegevens van de
conservator.
8 Uitgangssituatie en evolutie:
Konkelschoor:
Tot ongeveer 1979 werd het rietgedeelte elke winter volledig gemaaid voor commerciële doeleinden.
De uitgangssituatie in 1986 is ongeveer zoals het nu is. De rietvegetatie was minder verruigd dan op
de Brede schoren en er was nog geen Reuzenbalsemien aanwezig. Het westelijke uiteinde was wel
sterk verruigd. Tot voor 1985 was er op dat gedeelte een populierenaanplant aanwezig (zone A op fig.
II.98).
Brede Schoren:
Tot voor de Sigmawerken (ongeveer 1985-1987) waren de Brede Schoren sterk verruigd met
dominantie van Grote brandnetel en daarnaast een beetje wilgenstruweel. Net voor de Sigmawerken
was er wel een grote uitbreiding van het riet doordat de zomerdijk gedeeltelijk afgekalfd was en de
overstromingsfrequentie van het schor dus groter. Deze zomerdijk werd opnieuw hersteld met de
Sigmawerken. Het riet is momenteel sterk uitgebreid ten opzichte van 1996.
9 Doelstellingen
Het beheer is gericht op het instandhouden van een zo groot mogelijke diversiteit en het voorkomen
van de habitatten voor vogels van zoetwaterschorren te optimaliseren.
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10 Concrete beheersvormen
De concrete beheersvormen zijn het maaien van riet en het snoeien en kappen van S. x dasycladosstruwelen. Op de Brede Schoren werd ook riet aangeplant, het inspoelgat verdiept en de uitspoelgeul
tijdelijk afgedamd.
Konkelschoor:
In 1991-1992 werd perceel 1 gemaaid (fig. II.98). Het maaisel werd daarna verbrand en het afval
werd afgevoerd. In 1992-1993 gebeurde hetzelfde voor perceel 2. In de winter van 1992-1993 werden
zowel in perceel 2 als perceel 3 alle Salix x dasyclados struwelen afgezaagd. In 1994 1995 en 1996
werden geen beheerswerken uitgevoerd.
In het voorjaar van 1997 werd opnieuw een zone gemaaid.
Brede schoren:
In het najaar van 1992 werd het inspoelgat verdiept en de uitspoelgeul afgedamd, waardoor het schor
natter werd en de rietvegetatie uitbreidde. In het voorjaar van 1993 werd het schot voor het
uitspoelgat terug verwijderd. Het kappen van de wilgen gebeurde in zone A in de winters 1991-1992
en 1992 en 1993 en in zone B in de winter 1992-1993. In het voorjaar 1993-1994 werd op
verschillende zones riet aangeplant (cf. fig. II.97).Dit gebeurde ook in het voorjaar van 1995. In 1996
en 1997 werden geen beheerswerken uitgevoerd.
11 Beheersinspanning en haalbaarheid
Er zijn een viertal werkdagen per jaar voor beide gebieden samen met gemiddeld ongeveer 4
personen.
12 Toekomstvisie natuurbeheerders
Het beheer verder uitvoeren zoals men nu bezig is, dat wil zeggen gefaseerd om de 3 à 4 jaar het riet
maaien om verruiging en ontwikkeling van wilgenvloedbos te voorkomen.
13 Knelpunten bij het huidige beheer
De knelpunten situeren zich vooral in de Brede schoren. Het gebied wordt nog regelmatig bezocht
door jagers en momenteel is de zomerdijk sterk aan het afkalven.
14 Natuureducatie
Er zijn geen geleide wandelingen; dit werd vroeger gedaan, maar er was weinig tot geen respons.
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Fig. II.97 - Beheerskaart van de Brede Schoren. A: Wilgen gekapt in 1991-1992 en in 1992-1993, B: wilgen
gekapt in 1992-1993, C (arcering): aanplant riet in het voorjaar van 1993 en 1994.
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Fig. II.98 - Beheerskaart van het Konkelschoor. 1: gemaaid in 1991-1992; 2: gemaaid in 1992-1993; 2 en 3:
Duitse dot-struweel werd gekapt in 1992-1993. A: voormalig bosje met Canadapopulieren dat werd verwijderd
met de Sigmawerken in 1985-1986.
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III  Beheersdoelstellingen

III.1 Inleiding

III.1.1 Het huidige beheer in de reservaten (cf. II.10)
Uit vorig hoofdstuk blijkt dat de laatste decennia meer en meer zoetwatergetijdengebieden in
eigendom en/of beheer2 gekomen zijn van natuurverenigingen (schor bij de Notelaar, Kijkverdriet, schor
aan de Durmemonding, Rietsnijderij (langs de Durme), delen van het schor van Branst, St.Amandsschoor, de Fles, de Cramp, delen van de schorren voor de Vlassenbroekse polders, Groot
Schoor van Grembergen, Pottelbergschor, Scheldeschoor bij Zele, Brede schoren, Konkelschoor) of
worden door de Staat beheerd als natuurreservaten (het Stort bij Weert, schorren van de Durme). Het
zijn voor het overgrote deel gebieden, die als natuurgebieden zijn "teruggewonnen" op een eeuwenlang
landbouwgebruik, en we kunnen dan ook gerust spreken van natuurontwikkeling "avant-la-lettre"
(HOFFMANN 1993). De vraag stelt zich welk beheer men moet voeren op deze terreinen. Een aantal
natuurbeheerders stellen zich tot doel een zo groot mogelijke diversiteit aan gemeenschappen (en dus
soorten) te behouden. Regelmatig wordt ook een gericht beheer gevoerd voor het behoud van bepaalde
vogelsoorten, die gebonden zijn aan meer of minder uitgestrekte rietvelden. Tweede argument voor het
'rietbeheer' is de voorkeur voor deze habitat van de Spindotterbloem. In de praktijk betekent dit meestal
dat in het winterhalfjaar wilgenstruwelen worden gekapt, waarna de vegetatie jaarlijks of om de twee
jaar wordt gemaaid in de winter. Ook niet verstruweelde rietvegetaties worden vaak in beheer genomen,
waarbij wintermaaiing wordt toegepast. Op zeer kleine schaal werd geëxperimenteerd met afplaggen
van de bovenste bodemlaag (Kijkverdriet).
De brakwaterschorren, grotendeels in beheer bij Natuurreservaten vzw., worden momenteel
gedeeltelijk beheerd, met name met een beheersexperiment op het Galgenschoor om Zeeaster uit te
breiden, het maaien van Riet op het zuidelijk deel van het Galgenschoor en seizoensbegrazing op delen
van het Schor van Doel en het Galgenschoor, enerzijds met runderen anderzijds met schapen. Begrazing
werd geïntroduceerd om de relatief soortenrijke, lichtminnende, zilte graslanden te behouden of terug te
krijgen. Tot voor kort werd het meest zuidelijke deel van het schor van Doel nog begraasd door een
schaapskudde.
Samengevat stelt het huidige beheer tot doel om ter plaatse een zo groot mogelijke (systeemeigen)
variatie te behouden, te herstellen of te creëren. Men spreekt van “bottom-up”, waarbij indicatoren voor
biodiversiteit en oppervlakte ter plaatse aanwezig zijn en de argumentatie voor een bepaald beheer
gebeurt vanuit de potentie van de site zelf (WLO congres 1997). Hierin wordt het gevoerde beheer dus
niet in het grotere kader van het totale ecosysteem geplaatst, en wordt weinig rekening gehouden met het
beheer in andere getijdengebieden in hetzelfde estuarium.
Hiertegenover staat de “top down” visie, waarbij men tot doel stelt het beheer van een systeem
maximaal op elkaar af te stemmen, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met migratie en
uitwisselingsmogelijkheden van de organismen, en waarbij men dus tracht dispersie en migratie
mogelijkheden te maximaliseren. Hierbij onderzoekt men voorbeeldorganismen voor verschillende
dispersiestrategieën en de ruimtelijke noden van die soortgroepen. De argumentatie voor een bepaald
beheer gebeurt vanuit een noodzakelijke ruimtelijke (longitudinale) continuïteit. Deze laatste visie komt
min of meer overeen met één van de eerder geformuleerde ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor het
estuarium (HOFFMANN & MEIRE 1997), namelijk de continuïteit en connectiviteit (zie verder III.2.1).
2

Gelet op de ligging van de intertidale gebieden binnen de rivierbedding is het wel nog altijd de
waterbeheerder die voor beheersmaatregelen en –werken toelating moet geven.
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In de literatuur zijn al heel wat publicaties verschenen met betrekking tot natuurstreefbeelden bij een
bepaalde rivier, ecologische doelstellingen e.d. Voor Nederlandse rivieren verwijzen we onder andere
naar BAS et al. (1997), BRINK et al. (1989), BUYS (1995), DUEL et al. (1995), POSTMA et al. (1995),
RADEMAKER et al. (1993, 1994, 1994, 1995). Voor de Grensmaas verwijzen we naar VAN LOOY & DE
BLUST (1995). Voor standaardwerken met betrekking tot rivier- en rivierbeheer verwijzen we onder
andere naar BOON et al. (1992), CALOW & PETS (1994), NAIMAN & DECAMPS (1990) en HARPER &
FERGUSON (1995). Om deze top-down ecosysteembenadering nader te verklaren gaan we eert in op de
theoretische grondslagen van ecosysteembeheer.
III.1.2 Theoretische grondslagen van ecosysteembeheer
Voor de theoretische grondslagen voor het beheer van de “ Slikken en Schorren van de
Schelde” baseren we ons op CHRISTENSEN et al. (1996) en SIMPSON (1997). Deze theoretische
grondslagen worden zoveel mogelijk toegepast op de Schelde en gekoppeld aan literatuurgegevens.

III.1.2.1 Betekenis van ecosysteembeheer
Ecosysteembeheer vertrekt van de volgende premissen:
1 Ecosysteembeheer is geen op opbrengst gericht beheer, maar stelt duurzaamheid over meerdere
generaties prioritair.
2 Ecosysteembeheer specificeert (liefst kwantitatief) meetbare doelstellingen, in functie van de
beoogde duurzaamheid.
3 Ecosysteembeheer is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op alle niveau’s van ecologische
organisatie. De kennis wordt bij voorkeur in een model gepresenteerd.
4 Ecosysteembeheer erkent dat biologische diversiteit en structurele complexiteit het ecosysteem
bufferen tegen verstoring. Die complexiteit moet ook de genetische variatie waarborgen die langetermijn-aanpassingen van het systeem mogelijk maakt.
5 Duurzaamheid betekent geen status quo. Veranderingen en evolutie zijn inherent aan duurzaamheid
in ecosystemen. Ecosysteembeheer streeft er dus niet naar ecosystemen in een bepaald stadium van
ontwikkeling te ‘bevriezen’. In concreto betekent dit voor de qua watersysteem sterk gedegradeerde
Schelde, beantwoorden aan de principes van integraal waterbeheer, waarvan de hoofddoelstelling is
het watersysteem zodanig te beheren en tot ontplooiing te laten komen, dat ze voldoet aan de
doelstellingen van ecologische functies en van de gebruiksfuncties (cf. MEIRE et al. 1997). Zodoende
verkrijgen we een “nieuw watersysteem” en geen ‘bevriezing’ van de huidige toestand.
6 Processen in ecosystemen spelen zich af over een brede range van ruimte en tijd. Ze vertonen sterke
interacties met andere systemen. Er bestaat geen geëigende ruimte of tijdskader voor beheer.
7 Menselijke inbreng is geen verwerpelijk feit in ecosysteembeheer. Het vastleggen van
beheersdoelstellingen die de duurzaamheid bevorderen is bij voorbeeld een belangrijke menselijke
inbreng. Het handhaven van bepaalde waardevolle cultuurhistorische toestanden moet kunnen
overwogen worden.
8 Ecosysteembeheer erkent dat de huidige kennis met betrekking tot het functioneren van het
ecosysteem slechts voorlopig en onvolledig is. Beheersvoorstellen zijn gebaseerd op hypothesen die
getest moeten worden door onderzoek en monitoring.
Concreet voor de Schelde betekent dit dat nog toekomstige onderzoeksresultaten uit OMES en andere
projecten dit beheersplan moeten kunnen bijsturen.
III.1.2.2 Fundamentele wetenschappelijke principes van ecosysteembeheer
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1 Ruimtelijke en temporele schaal zijn cruciaal. Het functioneren van een ecosysteem impliceert
input, output, omzetting van materiaal en energie en interacties tussen organismen. Om deze
processen te manipuleren en te monitoren, definiëren wetenschappers operationele
ecosysteemgrenzen. Maar grenzen gedefinieerd voor de studie of het beheer van één proces zijn
dikwijls niet geschikt voor de studie van andere. Ecosysteembeheer vereist daarom een brede
flexibele kijk op de afbakening van de beheersgrenzen.
2 Het functioneren van het ecosysteem is afhankelijk van zijn structuur, diversiteit en gaafheid.
Ecosysteembeheer tracht de biologische diversiteit te behouden als een belangrijk component in het
wapenen van ecosystemen tegen verstoring. Diversiteit is echter geen statische maar een dynamische
eigenschap van ecosystemen. “Behoud” van de diversiteit moet dus eveneens actief mee-evolueren.
Beheer van biologische diversiteit vereist een breed inzicht en de erkenning dat de complexiteit en de
functies van een specifieke locatie sterk beïnvloed wordt door het omliggende systeem.
3 Ecosystemen zijn dynamisch in ruimte en tijd. Ecosysteembeheer is een uitdaging want
ecosystemen veranderen continu. Door de jaren of eeuwen zijn veel landschappen veranderd door
natuurlijke verstoringen, die leiden naar mozaïekvlekken van diverse successiestadia.
4 Ecosysteembeheer moet zich realiseren dat verrassingen inherent zijn aan ecosystemen. Adaptief
beheer vangt die onvoorspelbaarheid op door democratische principes te hanteren, door het beheer te
baseren op wetenschappelijke analyses, door het publiek zo goed mogelijk te informeren, door het
inzicht in ecosysteemprocessen te vergroten, door de consequenties van beheersinterventies zo goed
mogelijk in te schatten en door de kwaliteit van de gegevens waarop beslissingen gebaseerd zijn te
verbeteren.

III.1.2.3 De praktijkuitvoering van ecosysteembeheer
1 In de eerste plaats moeten op duurzaamheid gerichte doelstellingen klaar en duidelijk (i.e.
kwantitatief meetbaar) geformuleerd worden. Die doelstellingen kunnen niet vertrekken van op
opbrengst gerichte vragen om wijmen, akkerland, watervoorzieningen, arbitraire oogst van vis of
dergelijke, maar ze moeten steeds de duurzaamheid van het systeem voor ogen hebben. De aanwezige
grondstoffen moeten gekwantificeerd worden en hun eventuele oogst moet worden bepaald in het
licht van de duurzaamheid van het systeem.
2 Ecosysteembeheer kan vereenvoudigd worden door een ruimtelijke opsplitsing van het beheer
naargelang de diverse ruimtelijke processen. Eén perfect beheer voor al die deelprocessen en
verschillende gebieden is ondenkbaar.
3 Ecosysteembeheer moet gericht zijn op een tijdsschaal die die van een mensenleven overschrijdt.
Het vereist lange-termijn-planning en dito verbintenissen.
4) Succesvol ecosysteembeheer vereist aanpasbaarheid aan veranderingen in het ecosysteem zelf en
aan onze toegenomen kennis. Daarenboven moeten de beheersopties verantwoord kunnen worden aan
managers en publiek.
Communicatie in beide richtingen is essentieel. Wetenschappelijk onderzoek moet bij voorkeur
gericht zijn op de kritische beheersopties. De taak van wetenschappers bestaat in het bijzonder in het
opstellen van monitoringprogramma’s, in het vastleggen van de meest geschikte
bemonsteringsmethodes, in het uitvoeren van statistische analyses en opstellen van modellen.
Ecosysteembeheer is geen verwerping van een antropogeen voor een biocentrisch wereldbeeld.
Het is eerder een beheer dat rekening houdt met menselijke behoeftes, maar er tegelijk op wijst dat de
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mogelijkheid om die behoeftes te vervullen zijn grenzen heeft en afhankelijk is van de kwaliteit van
het functioneren van het ecosysteem.

Fig III.1. - Globaliserend schema van ecosysteembeheer
ECOSYSTEEMBEHEER
veranderingen en evolutie inherent

cf. nieuw watersysteem

ruimte en tijd

lange termijnvisie

menselijke inbreng mag

cf. integraal waterbeheer

huidige kennis beperkt

aanpasbaar aan veranderingen

Duurzame doelstellingen

III.2 Beheersdoelstellingen
III.2.1 Verschillende niveaus van ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor het Schelde-estuarium
(naar Hoffmann & Meire 1997) en verschillende benaderingen voor beheersdoelstellingen voor het
Vlaams natuurreservaat.
De ecologische kwaliteitsdoelstellingen van het estuarium zijn te situeren op verschillende
niveaus.
Op het ecosysteemniveau wordt een zelfstandig functionerend duurzaam systeem nagestreefd,
waarin een evenwicht bestaat tussen input, interne fluxen en output van materialen, waarin de
potentieel aanwezige diversiteit in tijd en/of ruimte steeds aanwezig is (MEIRE et al. 1997).
Voldoende ruimte voor het estuarium is hierbij de belangrijkste na te streven kwaliteitsfactor, opdat
het ecosysteem een hoge mate van zelfstandig functioneren kan bereiken. Ruimte betekent dat erosieen sedimentatieprocessen elkaar in tijd en plaats kunnen afwisselen zonder dat de totaalverdeling van
pelagiaal-slik-schor dienen te veranderen: het door erosie verloren gaan van een schor op één plaats
kan gecompenseerd worden door het ontstaan van schor door sedimentatie op een andere plaats.
Ruimte is uiteraard ook nodig opdat binnen het systeem zich allerhande biologische en chemische
processen in voldoende mate kunnen voltrekken, onder meer opdat nutriënteninput en interne
productie van onder meer koolstof, ammonium, nitraat en fosfaat binnen het ecosysteem zelf kunnen
verwerkt worden. Een extraatje dat we van het ecosysteem verlangen, is dat een deel van de input ook
verwerkt wordt in het estuarium.
Op het landschapsecologisch niveau kan een zo natuurlijk mogelijk ontstane structuur met de
aanwezigheid van de principiële estuariene elementen pelagiaal, slik en begroeid schor als doel
gesteld worden, waartussen uitwisselingen ongestoord kunnen verlopen.
Op gemeenschapsniveau is een zo groot mogelijke habitatdifferentiatie na te streven. Pelagiaal
betekent dit onder meer diep en ondiepwaterzones, gebieden met hoge en lage stroomsnelheden, met
lage en hoge turbiditeit, met grove en fijne sedimenten en hoog en laag suspensiegehalte, op de
slikken betekent dit zandige tot en met slib- en voedselrijkere zones. De schorren zijn best volgens
een continuüm gedifferentieerd in lage t.e.m. hoge schor met geulen, oeverwallen en kommen met
gerelateerde edafische omstandigheden. Een grote habitatdiversiteit zal in principe eerder ontstaan in
brede slik- en schorgebieden dan in smalle oeverzones, onder meer doordat daarmee sterke
differentiatie in de isolatiegraad ten opzichte van de waterloop mag verwacht worden.
Deze maximale habitatdiversiteit is ook op het populatieniveau als doel na te streven. Op
ditzelfde niveau zal echter ook de continuïteit of ook connectiviteit een belangrijke ecologische
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kwaliteitsdoelstelling zijn. De definitie van connectiviteit als de mate van verbondenheid van habitats
van hetzelfde type (DUFOURMONT & HONNAY 1997) maakt twee kenmerken belangrijk: de afstand
tussen de habitats en de aan- of afwezigheid van geschikte verbindingsstructuren (corridors) tussen de
habitats. De corridors vormen als het ware de ecologische infrastructuur van het ecosysteem en zijn
absoluut essentieel voor een hoge ecologische kwaliteit (DE BLUST & HERMY 1997).
Behalve naar brede slik- en schorgebieden, moet dus ook gestreefd worden naar een zo groot
mogelijke habitatcontinuïteit en een goede kwaliteit van de verbindende elementen. Deze continuïteit
is des te belangrijker in een geleidelijke gradiëntsituatie van zout naar zoet water, aangezien twee
habitats langs deze longitudinale gradiënt qua zoutconcentratie nooit gelijk zijn. Ontbreekt de habitat
over langere afstand langsheen de gradiënt dan zijn opeenvolgende habitats dusdanig verschillend dat
geen of weinig organismen van dezelfde soort nog gemeenschappelijk zullen zijn en interactie tussen
populaties onmogelijk wordt.
Naast deze hogervermelde criteria gelden nog andere belangrijke ecologische kwaliteitscriteria
zoals water- en sedimentkwaliteit.
Op het niveau van het beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat moet ernaar gestreefd
worden om aan zoveel mogelijk van bovenvermelde onderdelen een bijdrage te leveren. Dit zal echter
niet steeds mogelijk zijn binnen de huidige grenzen van het Vlaams natuurreservaat.
Voor het Vlaams natuurreservaat Slikken en Schorren van Schelde en Durme maken we onderscheid
in:
1) Functionele doelstellingen, waarbij aangehaald wordt welke bijdrage het VNR kan leveren voor
een zelfstandig functionerend qua in- en output quasi gesloten duurzaam systeem.
2) Abiotische en biotische doelstellingen: de inhoudelijke invulling van het Vlaams natuurreservaat
vormt de kern van deze visie. Voor de uitwerking hiervan wordt, naar analogie met het natuurbeleid
in Nederland, gewerkt met een stelsel van natuurdoeltypes. Zij worden door BAL et al. (1995)
gedefinieerd als ‘nagestreefde combinaties van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde
ruimtelijke schaal’.
3) Cultuurhistorische doelstellingen
4) Educatieve doelstellingen

III.2.2 Beheersdoelstellingen: een functionele benadering

III.2.2.1 De functies van het estuarien ecosysteem en de rol van slikken, schorren en GOG’s (naar
MEIRE et al. 1997):

Een schematische weergave van de verschillende fysische componenten, de onderlinge
interacties en uitwisselingen van het Schelde-estuarium wordt weergegeven in fig. III.2
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Fig. III.2 - Schematische weergave van de verschillende componenten van het Schelde-estuarium (MEIRE et al.
1997)
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Zoals al in hoofdstuk II.3 aangehaald zijn estuariene ecosystemen waardevol vanwege de
aanwezige gradiënten en de daaraan gekoppelde specifieke biodiversiteit. Estuaria hebben bovendien
een grote biologische productiviteit, te vergelijken met die van tropisch regenwoud. Dit is deels te
wijten aan het feit dat estuaria zeer open ecosystemen zijn met een grote input van stoffen en energie
van buitenaf, zowel vanuit zee als vanuit de rivier. Estuaria vormen belangrijke filters die elementen
van terrestrische oorsprong tegenhouden voor ze de zee bereiken. Deze filterwerking ontstaat doordat
enerzijds bepaalde stoffen bezinken, maar anderzijds vooral door transformatie en eliminatie van
stoffen. Bijzonder belangrijk voor de biologische productie en de filterfunctie is de wisselwerking
van materiaal tussen de verschillende habitats van het estuarium, een wisselwerking gedreven door
getij en hydrodynamische condities van het estuarium.
Slikken, schorren en GOG’s, die een beperkt deel van de oppervlakte in beslag nemen, hebben een
buiten verhouding grote invloed op het functioneren van het totale estuariene ecosysteem. Bij de
volgende processen spelen de schorren een uitermate belangrijke rol:
• Stabilisatie en invang van sediment, inclusief organisch materiaal (en polluenten). De invang van
sediment (sink) leidt tot een verhoging van de schorren.
• Verhoogd transport van stoffen uit het sediment naar de waterkolom en/of de atmosfeer.
Mechanismen voor deze processen zijn evapotranspiratie en diffusie en advectie van gassen in
het plantenweefsel.
• Zuurstoftransport naar de bodem. Dit proces is van grote invloed op de redox-condities in het
sediment, en beïnvloedt daardoor de fluxen van P en N van de bodem naar de waterkolom en de
atmosfeer.
• Productie van organisch materiaal. Primaire productie door vegetaties is bijzonder hoog. Dit
materiaal komt ter beschikking voor mineralisatie in het schor zelf maar wordt gedeeltelijk ook
geëxporteerd naar het aquatische systeem. Een bijzonder proces is bovendien exudatie van
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organisch materiaal in het sediment via wortelstelsels, waardoor de mineralisatieprocessen in het
sediment worden beïnvloed.
Het Schelde-estuarium is zwaar antropogeen beïnvloed, niet enkel structureel door inpolderingen,
maar ook door een uitermate hoge belasting qua microverontreinigingen, organisch materiaal en
nutriënten. De gemeten concentraties van organische stoffen en anorganische nutriënten behoren tot
de hoogst gekende waarden van estuariene ecosystemen (HEIP & HERMAN 1995). Toekomstig te
verwachten verbeteringen kunnen een impact hebben op de productiviteit van het estuarium, maar
zullen door een betere zuurstofvoorziening het relatief belang van bepaalde processen sterk
veranderen. Zo manifesteert zich nu al de zogenaamde “paradox van de Schelde”, waarbij een
verbeterde waterkwaliteit (hogere zuurstofconcentratie) het nitraatgehalte doet toenemen. Bij een
hoger zuurstofgehalte in het water, treedt er meer nitrificatie en minder denitrificatie op. Hierdoor
neemt de stikstofvracht naar de Noordzee toe, wat kan bijdragen tot de eutrofiëring van de
kustwateren (BILLEN et al. 1985, SOETAERT & HERMAN 1995). Schorvegetaties hebben een groot
potentieel belang in de kringlopen van organisch materiaal en nutriënten in het systeem.
De rol van het intertidaal (slikken en schorren) in het volledige estuariene functioneren (C- en Ncycli enz.) wordt momenteel onderzocht binnen OMES (Onderzoek Milieueffecten Sigmaplan;
MEIRE et al. 1997). Hierin wordt eveneens onderzocht welke beheersmaatregelen bijdragen tot het
bereiken van een grotere veiligheid tegen overstromingen en tot het optimaal functioneren van het
estuariene ecosysteem, met bijzondere aandacht voor de mogelijke rol van gecontroleerde
overstromingsgebieden. Dit onderzoeksproject bestaat voor de opbouw van een ecosysteemmodel uit
3 grote luiken: inventarisatie en monitoring, opstellen van structuurmodellen en procesonderzoek. Dit
onderzoeksproject is momenteel nog lopende. Een schema wordt weergegeven in fig. III.3.
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Fig. III.3 - Schematische weergave van het OMES-project. Het ecosysteemmodel is weergegeven in
rechthoeken, de verschillende onderzoeksprojecten in ovalen, modellen die geen deel uitmaken van het
ecosysteemmodel maar er wel data aan leveren in een ruit (MEIRE et al. 1997).
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Uit dit onderzoeksproject moeten onder meer conclusies voortvloeien met betrekking tot:
- hoeveel C en N wordt geëxporteerd naar de Noordzee
- welke beheersmaatregelen kunnen ertoe leiden dat er maximaal C en N verwerkt wordt in het
ecosysteem
- wat zijn de verwachtingen qua vegetatieontwikkeling
- wat is de bijdrage van nieuwe overstromingsgebieden tot het functioneren van het ecosysteem
Momenteel worden binnen het OMES-project slechts aan een beperkte groep schorplanten
aandacht besteed. Er is gekozen om Riet en biezen in het onderzoek te betrekken. Helofyten
beïnvloeden de microbiële gemeenschap in de rizosfeer (cf. diagenetisch model van SOETAERT et. al.
1996 en het helofytengroeimodel, zie STARINK et al. 1996, MEIRE et al. 1997). In een later stadium zal
ook de invloed van wilgen op de microbiële gemeenschap bestudeerd worden. Toekomstige
onderzoeken zouden eventueel een impact van diverse dominanten in vegetatie op deze processen
kunnen weergeven en dus een mogelijk argument vormen bij de keuze van het habitatdoeltype en dus
van een bepaalde beheersvorm.
Door de potentiële impact op de N-vracht, zoals al eerder aangehaald, is denitrificatie een
uitermate belangrijk proces waaraan binnen OMES een aparte studie is gewijd (VAN DAMME & VAN
CLEEMPUT 1996). Hierbij wordt onderzocht hoe intens de denitrificatie gebeurt in het
zoetwatergetijdengebied en wat de ruimtelijke en temporele variatie is binnen het gebied, zowel in
slikken als schorren en welke factoren deze variatie verklaren. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe
de verschillende processen, die van belang zijn voor denitrificatie zich gedragen onder
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getijomstandigheden en welk overspoelingsregime optimaal is voor denitrificatie. Voor conclusies is
het op dit ogenblik nog te vroeg.

III.2.2.2 Functionele doelstellingen voor het beheersplan
Met betrekking tot de functionele doelstellingen voor het Vlaams natuurreservaat kunnen we
enkel herhalen wat al in vorige visies (zie o.a. MEIRE et al. 1992) uitvoerig aan bod kwam: streven
naar een groter areaal om het zelfreinigend vermogen van het estuarium te versterken.
Concreet voor het beheerplan vertaalt deze noodzakelijke vergroting van het areaal zich
prioritair in het onder estuariene invloed brengen van alle huidige buitendijkse gebieden, zoals de
buitendijkse akkers te Hamme en Vlassenbroek (circa 38 ha) en de buitendijkse stortplaatsen en
ander opgehoogde terreinen (circa 47 ha).
Op het niveau van vegetatiebeheer is het echter (nog) niet mogelijk om aan de hand van de
huidige kennis met betrekking tot het functioneren van het ecosysteem een keuze te maken voor een
bepaalde beheersvorm. Een belangrijke onderzoeksvraag is bij voorbeeld of een vegetatie
gedomineerd door wilgen meer of minder bijdraagt tot de denitrificatie van het systeem dan bij
voorbeeld vegetaties gedomineerd door ruigte, riet of biezen. Kwantitatieve gegevens betreffende de
bijdragen van verschillende vegetatietypes tot denitrificatie zouden in de toekomst een onderbouwing
kunnen betekenen bij de keuze van een bepaalde beheersvorm.
Dit beheersplan moet daarom ruimte bieden en vereist aanpasbaarheid aan veranderingen in het
Schelde-ecosysteem zelf, maar ook aan toename in de kennis (cf. kenmerken ecosysteembeheer).

III.2.3 Abiotische en biotische doelstellingen: natuurdoeltypes (BAL et al. 1995)

III.2.3.1 Mogelijke eenheden
BAL et al. (1995) maken in het “Handboek natuurdoeltypes in Nederland” onderscheid tussen vier
hoofdgroepen:
Hoofdgroep 1: nagenoeg-natuurlijke eenheden
Hoofdgroep 2: begeleid-natuurlijke eenheden.
Hoofdgroep 3: halfnatuurlijke eenheden.
Hoofdgroep 4: multifunctionele eenheden.
Deze vier hoofdgroepen corresponderen met vier beheersstrategieën. In volgorde van toenemende
menselijke invloed (en dus afname van de natuurlijkheid van het betreffende ecosysteem) zijn dit:
1)
Ongestoord laten verlopen van grootschalige landschapsvormende (fysische en biologische)
processen ten behoeve van een natuurlijke differentiatie op landschapsniveau.
2)
Beïnvloeden van grootschalige landschapsvormende (fysische en biologische) processen ter
verhoging van de differentiatie op landschapsniveau.
3)
Bevordering van specifieke successiestadia door middel van kleinschalig ecotoopgericht
beheer.
4)
Meekoppeling met andere gebruiksfuncties van het gebied.
De verschillende hoofdgroepen worden hieronder verder uitgewerkt, met de criteria die voor de
(Nederlandse) getijdengebieden gelden (naar BAL et al. 1995).
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Hoofdgroep 1: nagenoeg natuurlijke eenheden
Het gaat in deze eenheid om het realiseren van een gevarieerd landschap door grootschalige
natuurlijke processen de vrije loop te laten. Voor de ontwikkeling van nagenoeg-natuurlijke eenheden
is een groot gebied nodig (duizenden hectaren). De kenmerkende processen, zoals bij voorbeeld
rivierdynamiek, getijdenwerking, verstuiving en grondwaterbeweging, zijn in dit opzicht bepalend.
Afhankelijk van de uitgangssituatie kunnen inrichtingsmaatregelen nodig zijn. Daarbij kan
gedacht worden aan eenmalige bodemsanering of herstel van reliëf en waterhuishouding. Ook kan
gedurende een beperkte tijd een omvormingsbeheer plaatsvinden, herhaald ingrijpen past echter niet
in deze strategie.
Hiertoe behoren de dynamische zoute en estuarien getijdenlandschappen in Nederland. Het
betreft systemen waar de zee-invloed dominant is (het zoute type), bij voorbeeld zoals bij de
Waddenzee in Nederland, of waarbij er een interactie is tussen zee- en rivierinvloed (het estuariene
type) zoals het Schelde-estuarium.

Hoofdgroep 2: begeleid natuurlijke eenheden.
Ook hier zorgen grootschalige processen nog altijd voor landschappelijke variatie. Afhankelijk
van de aard van de gewenste processturing (die steeds op landschapsschaal plaatsvindt) kunnen
specifieke inrichtingsmaatregelen nodig zijn. Wat de eisen ten aanzien van de oppervlakte betreft
geldt als vuistregel een ondergrens van 500 ha. Bij een goede processturing kan in vele gevallen een
wat kleinere oppervlakte volstaan, maar doorgaans zal echter een veelvoud daarvan nodig zijn.
In begeleid- natuurlijke eenheden wordt wel beheer gepleegd, maar dit beperkt zich tot
integrale maatregelen. Seizoensgebonden manipulatie van waterpeil en begrazingsdruk vallen onder
deze strategie, lokaal soortgericht ingrijpen echter niet. (Her)introductie van doelsoorten is slechts te
overwegen, indien de betreffende soorten het gebied niet op eigen kracht kunnen bereiken en de
potenties voor een duurzame populatie aanwezig zijn. Soorten die voor de procesgang essentieel zijn,
zoals grote grazers, kunnen geïntroduceerd worden.
Ruimtelijke differentiatie van beheer binnen een begeleid-natuurlijke eenheid is niet gewenst.
Als de compartimenten te klein worden, is er sprake van halfnatuurlijke systemen. De begeleidnatuurlijke getijdenlandschappen zijn de gedempte varianten van de nagenoeg-natuurlijke. Bij het
zoute type wordt de dynamiek gedempt door gedeeltelijke afsluiting van de zeearm en/ of begrazing
van de kwelders. Datzelfde geldt voor het estuariene type, waar ook sprake kan zijn van regulering
van de rivierafwatering.
In Nederland behoort de Oosterschelde deels tot het gedempt-dynamisch zout getijdengebied.
Hier leidt de stormvloedkering tot demping vanuit de zeezijde. Een mogelijk toekomstig gedemptdynamisch estuarien gebied is het Haringvliet-Hollands Diep. Hier leiden de Haringvlietsluizen tot
demping vanuit de zeezijde, terwijl ook de afvoer van de rivier is gereguleerd.
Ook regeling door middel van begrazing wordt tot de maatregelen gerekend die horen bij deze
types; een voorbeeld hiervan is het begrazingsbeheer op het Verdronken Land van Saeftinge (cfr.
referentie beheersplan Saeftinge).

Hoofdgroep 3: halfnatuurlijke eenheden.
Kleinschalige bevordering van specifieke successiestadia en de daarvan afhankelijke
doelsoorten staat hier centraal, wat leidt tot een landschapspatroon dat tot op ecotoopniveau door de
mens wordt bepaald. Dit is vooral zinvol, indien er onvoldoende mogelijkheden zijn voor
grootschalige differentiërende processen, of wanneer kleine geïsoleerde populaties van doelsoorten
het risico lopen om te verdwijnen. Inrichting en beheer worden afgestemd op de gemeenschappelijke
eisen van doelsoorten. Voor de meeste halfnatuurlijke eenheden is een actief beheer nodig , zoals
beweiding, maaien, kappen, plaggen. De configuratie van halfnatuurlijke eenheden op
landschapsschaal is erg belangrijk.
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Voor de getijdengebieden zijn de enige voorkomende types die tot deze eenheid behoren de
beheerde en onbeheerde kwelder. Veelal kunnen deze terreintypes onderdeel uitmaken van een
nagenoeg- of begeleid-natuurlijk systeem, maar met name de kwelders die in te diep water gevormd zijn
uit landaanwinningswerken, moeten actief beschermd worden. Wanneer het aangrenzende water
intensief medegebruik kent, kunnen hoogkwalitatieve kwelders apart in deze eenheid onderscheiden
worden, ook al zijn ze sterk afhankelijk van de processen die zich in het multifunctionele deel afspelen.
Hoofdgroep 4: multifunctionele eenheden.
Sensu stricto (d.w.z. enkel de slikken en schorren) is het Vlaams natuurreservaat Slikken en
schorren van Schelde en Durme in principe zo goed als integraal monofunctioneel met natuur als
enige functie. Het intertidale deel van een estuarium is echter niet los te zien van het pelagiaal, en in
die zin is het onderhavig studiegebied multifunctioneel van karakter (onder andere scheepvaart en
recreatie). Het herstelvermogen is wel groot, waarbij overigens wel gewerkt moet worden aan de
verbetering van de waterkwaliteit.

III.2.3.2 Huidige en potentiële natuurdoeltypes voor het VNR ‘Slikken en schorren van Schelde en
Durme’
III.2.3.2.1 De natuurlijkheid van de Zeeschelde
De natuurlijkheid van een ecosysteem wordt bepaald door de mate waarin dat ecosysteem
wordt gestuurd door natuurlijke ecologische processen, en niet door menselijk beheer. Dit betekent
dat ecosystemen in natuurlijkheid toenemen naarmate de menselijke bemoeienis en invloed geringer
zijn in een naar verhouding groter gebied (BISSELING et al. 1994). Men kan natuurlijkheid opsplitsen
volgens volgende drie criteria in volgorde van belangrijkheid (BISSELING et al.1994):

1) Een ongestoord verloop van natuurlijke processen op landschapsschaal, bij voorbeeld
getijdenwerking, het sedimentatie-erosieproces.

2) Een ongestoord verloop van natuurlijke biologische patronen en processen, door afwezigheid van
intensieve menselijke activiteiten. Het gaat hierbij bv. om een ongestoorde ontwikkeling van de
bodemfauna en van de vogelbevolking.
3) Een goede kwaliteit van het aangevoerde water en sediment en van de aanwezige waterbodem.
Voor de Zeeschelde, menen we dat het eerste (en belangrijkste) criterium gedeeltelijk opgaat, de
getijdenwerking wordt niet gereguleerd door een stormvloedkering maar wordt wel sterk beïnvloed
en het sedimentatie-erosieproces is verstoord. Hetzelfde geldt voor de Westerschelde (BISSELING et
al. 1994). Het tweede en derde criterium gaan momenteel echter niet op. De Zeeschelde kende tot
voor kort een weinig natuurlijk rivierbeheer, een intensief menselijk gebruik en een slechte kwaliteit
van water en waterbodem.
Het is wel zaak om de mate van natuurlijkheid nadrukkelijk te zien als een momentopname in het
huidig tijdsgewricht. De natuurlijke potentie van de Zeeschelde (eigenlijk het volledige Scheldeestuarium) laat ruimte voor keuzes die tot herstel kunnen leiden. Door aanpassingen van de
waterhuishoudkundige inrichting en het waterbeheer, door aanpassing van het maatschappelijk
gebruik en door verbetering van de milieukwaliteit, kan de Zeeschelde sterk in natuurlijkheid
vooruitgaan. Estuariene systemen hebben meestal een groot vermogen tot herstel en dit zal sneller
verlopen en een kortere aanpassingsperiode vergen naarmate de uitgangssituatie dichter bij de
natuurlijke situatie ligt. De rivierdynamiek is binnen de grenzen van een bedijkte situatie nog
behoorlijk hoog. De Zeeschelde kan zich mits een aantal fundamentele voorwaarden dan ook
ontwikkelen tot een goed functionerend estuarien systeem met een relatief grote natuurlijke
dynamiek. Het sedimentatie-erosieproces is in grote mate belemmerd door baggerwerken en
schorrandverdedigingen. Voor een goed functionerend estuarien systeem met een grote natuurlijke
dynamiek moet aan een tweetal randvoorwaarden, die ieder voor zich niet gemakkelijk te realiseren
zijn voldaan zijn: 1. een goede waterkwaliteit van de Schelde en 2. hooguit beperkte
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baggerwerkzaamheden voor het onderhoud van scheepvaartgeulen of ook wel het creëren van nieuwe
gebieden zonder invloed op de geul.

III.2.3.2.2 Huidige natuurdoeltypes binnen de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde
In tabel III.1 geven we de relevante fysisch-geografische regio’s, met bijhorende
natuurdoeltypes zoals onderscheiden voor Nederland weer. Een aantal natuurdoeltypes is niet
relevant voor de Zeeschelde, omdat ze ontbreken zoals bij voorbeeld het zout getijdenlandschap, of
omdat ze enigszins afwijken van de Nederlandse toestand (zo zijn onze voormalige vloeiweiden
helemaal niet vergelijkbaar met de Nederlandse stroomdalgraslanden).
Tabel III.1 - Natuurdoeltypes voor de fysisch-geografische regio's rivierengebied, zeekleigebied en
getijdengebied, onderscheiden voor Nederland (BAL et al. 1995). Het Zeeschelde-estuarium kan in deze types
regio's gesitueerd worden.

hoofd
groep
1

rivierengebied

zeekleigebied

getijdengebied

/

/

2

rivierboslandschap in vrij
afstromend riviertraject
rivierboslandschap in
gevarieerd milieu

klei-oermoeras
kleiboslandschap
laagveenmoeras

3

rivier en nevengeul
plas en geïsoleerde strang
rietland en ruigte
nat schraal grasland
stroomdalgrasland
rivierduin en slik
struweel, mantel- en
zoombegroeiing
hakhout en griend
bosgemeenschappen van
zandgrond
bosgemeenschappen van
rivierklei
middenbos
park-stinzenbos

4

akker
grasland
afgeleide doeltypes uit
hoofdgr. 1-4
rietcultuur
inheemse boscultuur
boscultuur met uitheemse
soorten

zoetwatergemeenschap
brakwatergemeenschap
zoute en brakke ruigte en
grasland
rietland en ruigte
nat schraal grasland
bloemrijk grasland
veenheide
struweel, mantel- en
zoombegroeiing
hakhout en griend
bosgemeenschappen van
zeeklei
bosgemeenschappen van
veen op klei
middenbos
park-stinzenbos
akker
grasland
afgeleide doeltypes uit
hoofdgr. 1-4
rietcultuur
inheemse boscultuur
boscultuur met uitheemse
soorten

dynamisch zout
getijdenlandschap
dynamisch estuarien
getijdenlandschap
gedempt-dynamisch
getijdenlandschap
gedempt-dynamisch
estuarien
getijdenlandschap
onbeheerde kwelder
beheerde kwelder
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afgeleide doeltypes uit
hoofdgroep 1-3

Het zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde past niet helemaal binnen de structuur van de
natuurdoeltypes van BAL et al (1995). Onder getijdengebied vallen in Nederland enkel de zoute en
brak-estuariene systemen. De brakke zone van de Zeeschelde sluit hier volledig bij aan.
Zoetwatergetijdenrivieren worden niet in detail uitgewerkt in BAL et al. (1995). Ze vermelden enkel
het volgende: een zoetwatergetijdenrivier vormt een overgangstype tussen het oermoeras en het
rivierboslandschap (afhankelijk van de meest dominante factoren zal in concrete gevallen tot een
indeling besloten moeten worden).
Momenteel komen volgende natuurdoeltypes uit hoofdgroep 4 (multifunctionele eenheid)
buitendijks voor langs de Zeeschelde (selectie uit tabel III.1):
•
•
•
•
•

Akker: vb. de maïsakkers bij Vlassenbroek-Uiterdijk en het Groot Schoor van Hamme
Grasland: langs de Durme te Waasmunster wordt met landbouwdoeleinden nog een buitendijks
weitje begraasd (cfr. hoofdstuk vegetatiekartering).
Rietcultuur: bij voorbeeld het zuidelijk deel van het Galgenschoor; analoog met de rietcultuur is
de biezencultuur in het schor voor het Galgenweel.
Inheemse boscultuur: buitendijks langs de Zeeschelde komt er geen grootschalige inheemse
boscultuur voor. Vergelijkbaar hiermee zijn wel de aanplanten van in hoofdzaak Schietwilg op de
voormalige zomerdijken.
Boscultuur met uitheemse soorten: in hoofdzaak aanplanten van canadapopulieren, bij voorbeeld
in het Groot Schoor van Hamme en de zuidrand van het Vlaams natuurreservaat slikken en
schorren van de Durme.

Daarnaast komen ook afgeleide en/of corresponderende doeltypes voor uit hoofdgroep 3.
• Rietland:
Rietland is het natuurdoeltype dat vooral de laatste 15 jaar in hoofdzaak door de natuurverenigingen
door maaibeheer in stand wordt gehouden in het zoetwatergetijdengebied (o.a. Rietsnijderij,
Kijkverdiet, Notelaar, Groot Schoor van Grembergen,…). In de brakwaterzone ontwikkelt zich dit
zonder beheer.
Kansrijkdom: de meest kritische factoren voor de kansrijkdom van dit voedselrijke type zijn de
aanwezigheid van voldoende vocht, een adequaat beheer en het niet overschrijden van normen voor
de voedselrijkdom (hypertrofie), zware metalen en organische verbindingen.
• wijmen (grienden):
Wijmen buitendijks langs de Zeeschelde komen onder andere nog voor op De Plaat, het SintAmandsschoor en een deel van het Schor van Branst. Dit zijn restanten van wat het areaal wijmen
van begin deze eeuw.
Kansrijkdom: wijmen zijn ook kansrijk binnen de regelmatig overstroomde en natte plekken
binnendijks. De evolutiekaartjes van de wijmen uit hoofdstuk II.3 en de bodemkaart wijzen erop dat
wijmen kunnen voorkomen op matig natte tot uiterst natte kleigronden. Wellicht kunnen we het
volledige alluviale gebied van de Boven-Zeeschelde als potentieel geschikt beschouwen voor wijmen.
• slik en pioniersvegetaties:
Voor de pioniersvegetaties verwijzen we naar de karteringseenheden gedomineerd door Vaucheria,
door pionierende kruidenvegetaties en door biezenvegetaties op de vegetatiekaart. Voor de eerste
twee vegetatietypes geldt dat ze tot dusver niet echt als doel beschouwd werden. Voor de
biezenvegetaties ligt dit anders: in het verleden werden deze aangeplant om economische redenen en
recent als vorm van oeververdediging (HOFFMANN et al. 1997). Dergelijke vormen zijn dus
multifunctioneel en vallen onder hoofdgroep 4 (zie hoger). ‘Spontane’ biezen komen weliswaar
algemeen voor (HOFFMANN et al. 1996), maar vrijwel uitsluitend tussen de dichtgeslibde
breuksteenbestortingen, en vrijwel nooit op vrijliggende slikken. In het verleden was dit anders:
MASSART (1907) wijst erop dat biezen rond de eeuwwisseling algemeen voorkwamen langs de
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Zeeschelde, hoewel nooit duidelijk wordt wat deze auteur met 'algemeen' bedoelde. De biezen
bevorderden aanslibbing. Momenteel komen Bastaardbies, Ruwe bies en uitzonderlijk Driekantige
bies slechts voor in een smalle zone. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren (HOFFMANN et al.
1997): het relatief groot getijverschil in de Zeeschelde, de beperkte oppervlakte vrijliggend slik in het
zoetwatergetijdengebied en de meestal relatief steile slikhelling.
Kansrijkdom: realiseringskansen van dit doeltype hangen nauw samen met het creëren van
bijkomende slikoppervlakken, onder andere door dijklocatie-alternatieven binnen AMIS, en
alternatieve schorrandverdedigingen (O.C.).
• struweel, mantel- en zoombegroeiing
Wilgenstruwelen in de zoetwaterzone zijn frequent aanwezig en bestaan uit spontane inheemse
soorten en verwilderde uitheemse en inheemse wijmensoorten. Wilgenstruwelen laat men momenteel
op de beheerde schorgebieden ontwikkelen als vorm van variatie naast de rietlanden (bv. Groot
Schoor van Grembergen, De Cramp, De Notelaar).
Kansrijkdom: dit type kan zich goed ontwikkelen op plaatsen waar geen of extensief beheer
plaatsvindt.
• bosgemeenschap van rivierklei
Onder dit type vallen de schietwilgenbossen (inclusief complex S.alba-rubens-fragilis) en de zachten hardhoutooibossen. Deze laatste komen (nog?) niet voor langs de Schelde. Ook de wilgenbossen
zijn deels aangeplant of verder verwilderd uit aanplantingen. Ander spontaan ontwikkeld ooibos kon
niet met zekerheid worden vastgesteld. Op het VNR Schorren van de Durme werden wel elzen en
berken vastgesteld, maar deze werden hoogst waarschijnlijk aangeplant. Populieren verjongen zich
ook uit de aanplanten.
Kansrijkdom: Wilgenbossen zijn kansrijk in het Schelde-estuarium. Of bij verder opslibbing en dus
steeds minder onder invloed staan van het getij de vegetatie zal evolueren naar bij voorbeeld een
elzenbroekbos valt nog af te wachten. Het is de vraag of de opslibbing van de huidige schorren
gelijke tred zal houden met de stijging van het gemiddeld hoogwater, opdat de schorren voldoende
onttrokken zullen worden aan de getijdenwerking om dit stadium in de successie te bereiken.
• onbeheerd brakwaterschor
Dit doeltype omvat de natuurlijke kweldergemeenschappen in de meer brakke situaties bestaande uit
zoutminnende planten en riet. In dit type wordt geen enkele vorm van beheer uitgeoefend en
begrazing vindt alleen ongestuurd plaats bij voorbeeld door ganzen. Internationaal is dit type van
groot belang als hoogwatervluchtplaats en als foerageergebied voor een groot aantal vogels (cfr.
II.10.3). Het gaat in hoofdzaak om het Groot Buitenschoor, een deel van het schor van Doel en een
deel van het Galgenschoor.
Kansrijkdom: in Vlaanderen is dit in tegenstelling met Nederland een doeltype met een geringe
zoekruimte, daar de brakke invloed beperkt is tot Antwerpen. Enkel een vergroting van het
buitendijks gebied in deze zone kan de kansrijkdom van dit type vergroten.
• beheerd brakwaterschor
Dit doeltype bestaat uit op perceelsniveau beheerde (gemaaide en/of beweide) hoge en lage schorren.
Het beheer is gericht op het behouden van bepaalde vegetatiestructuren. Langs de Zeeschelde worden
grote delen van het schor van Doel door runderen begraasd in het zomerseizoen, het zuidelijk deel
van het Galgenschoor wordt gemaaid.
Kansrijkdom: idem als voor de onbeheerde brakwaterschorren.
De overige natuurdoeltypes in tabel III.1 zijn niet relevant voor de Zeeschelde, of zijn eerder
natuurdoeltypes die momenteel/potentieel binnendijks voorkomen. Een sterk afgezwakte en afgeleide
vorm van de stroomdalgraslanden in Nederland zijn onze voormalige vloeiweiden. Hiervoor
verwijzen we verder naar hoofdstuk II.4.
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III.2.3.2.3 Prioritering van de natuurdoeltypes
III.2.3.2.3.1 Natuurkwaliteit
BAL et al. (1995) refereren naar de drie basiscriteria voor het bepalen van de waarde van natuur
uit het Nederlandse ‘Natuurbeleidsplan’: verscheidenheid, natuurlijkheid en kenmerkendheid.
PROVOOST & HOFFMANN (1996) halen aan dat deze basisbegrippen niet altijd eenduidig zijn
afgebakend. Voor een bespreking van deze basisbegrippen verwijzen we naar deze auteurs. De drie
natuurkwaliteitscriteria worden door hen geherdefinieerd als biodiversiteit, spontaniteit en
historiciteit.

III.2.2.3.2 Globale prioritering op basis van biodiversiteit en natuurlijkheid.
De definiëring van het begrip natuurkwaliteit leidt tot de volgende twee uitgangspunten (naar
analogie met de ecosysteemvisie Delta BISSELING et al. (1994)):

1) De Zeeschelde levert een grotere bijdrage aan de nationale en internationale biodiversiteit. Voor
de invulling hiervan zijn prioriteiten ontleend aan:
• op ecosysteemniveau: de toetsing op uniciteit van estuariene systemen
• op soortsniveau: de lijst met soorten die internationaal en/of nationaal van betekenis zijn
(doelsoorten)
2) De natuurlijkheid (of misschien beter spontaniteit) in de Zeeschelde bereikt een zo hoog mogelijk
niveau.

Beide uitgangspunten zijn verwerkt in de volgende prioritering:
Prioriteit 1: Ruimte voor natuurlijkheid (hoofdgroepen 1 en 2)
Het streven naar een zo groot mogelijke nationale en internationale biodiversiteit is het best
gediend met de aanwezigheid van grote ongerepte natuurgebieden op landschapsniveau, met andere
woorden: met gebieden die een grote mate van natuurlijkheid hebben. Dit is een stelling die ook
wordt onderschreven in het biodiversiteitsverdrag dat tijdens de UNCED is gesloten (Rio de Janeiro
1992). Als een dergelijk soort gebied, zullen zich in de Zeeschelde ook op langere termijn, soorten
kunnen handhaven, die karakteristiek zijn voor dit gebied en die ook nationaal en internationaal van
belang zijn.
De eerste voorwaarde die een dergelijke duurzame natuur stelt, is dat de omvang van het
gebied groot genoeg is om complexe ecologische systemen te kunnen bevatten, met de daaraan
aangepaste subsystemen en soorten. Uitgestrektheid is tevens van belang om het ecosysteem in staat
te stellen zich te herstellen van plaatselijk optredende natuurlijke catastrofes. In natuurgebieden die
onder deze categorie vallen mag niet worden ingegrepen om een bepaalde toestand te fixeren.
Hiertoe behoren volgende natuurdoeltypes die (theoretisch) voor de Zeeschelde kunnen worden
ontwikkeld (uit BAL et al.1995):
Voor het brakke deel van de Zeeschelde:
• Dynamisch estuarien getijdenlandschap
• Gedempt dynamisch estuarien getijdenlandschap
Voor het zoete deel van de Zeeschelde: een overgangsdoeltype van
• Klei-oermoeraslandschap (=zoetwatergetijdengebied) en
• Rivierboslandschap
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Prioriteit 2: Ruimte voor kleinschalige, locatiegebonden natuur met een kleine zoekruimte (onderdeel
van hoofdgroep 3: halfnatuurlijke eenheden)
Een tweede prioriteit moet worden gegeven aan het creëren van ruimte voor de ontwikkeling
van kleinschalige natuur met een eigen karakteristieke verzameling doelsoorten die alleen door zeer
doelgerichte beheersinspanningen in stand kan worden gehouden. Binnen deze categorie vallen veel
natuurtypes die in een groot deel van Vlaanderen/België kunnen worden gerealiseerd. Maar er zijn
ook types, waarvoor slechts in een klein deel van het land voldoende ecologische kansen aanwezig
zijn. Dit zijn de natuurdoeltypes met een ‘kleine zoekruimte’. Hiertoe behoren alleen de types uit
hoofdgroep 3 of de halfnatuurlijke natuur. Deze categorie natuurdoeltypes heeft als speciale functie
de bestaande natuur met nationale en internationale zodanig te handhaven , dat in de meest nabije
toekomst het huidige niveau van de biodiversiteit in Vlaanderen/België blijft gehandhaafd. Vermits
het getijdensysteem uniek is in Vlaanderen, hebben quasi alle voorkomende natuurdoeltypes een
kleine zoekruimte, zelfs de in hoofdgroep 4 voorkomende biezencultuur.
Natuurdoeltypes met een kleine zoekruimte in Vlaanderen zijn slik, getijdenrietlanden,
wilgenvloedbossen, onbeheerde brakwaterschor, beheerde brakwaterschorren, biezencultuur

Prioriteit 3: Ruimte voor natuur met een grote zoekruimte (onderdeel van hoofdgroep 3 en 4)
Deze prioriteit heeft betrekking op de overgebleven groep uit de totale lijst van
natuurdoeltypes. Het betreft intensief beheerde kleinschalige natuurgebieden (deel van hoofdgroep 3)
of kleinschalige multifunctionele gebieden, die op tal van plaatsen in Vlaanderen te realiseren zijn of
grootschalige gebieden waar de ecologische processen in belangrijke mate zijn verstoord door
menselijke activiteiten.
In het laatste geval gaat het om een afgezwakte vorm van natuur die afgeleid is van een
natuurdoeltype met een hogere kwaliteit. Een aanzienlijk deel van de Zeeschelde behoort tot deze
laatste categorie. Van belang hierbij is zoals hoger vermeld, dat over het algemeen een behoorlijke
potentie aanwezig is voor ecologisch herstel en dus kwaliteitsverbetering.
Samengevat betekent deze prioritering, dat voor de na te streven natuur in de Zeeschelde de
doeltypes uit de hoofdgroepen 1 en 2 en de doeltypes uit hoofdgroep 3 met kleine zoekruimte het
hoogst scoren en wel in die volgorde.
Fig. III.4 - Prioritering op basis van natuurlijkheid en biodiversiteit (naar JANSEN ET AL. 1993)
hoodgroep 1natuurdoeltypen
hoofdgroep 2natuurdoeltypen
hoofdgroep 3- typen
met kleine
zoekruimte

GEWENSTE ONTWIKKELING

hoofdgroep 3-typen
met grote zoekruimte
en hoodgr. 4-typen
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bestaande typen
langs de Zeeschelde

III.2.3.3 Keuze van natuurdoeltype voor het Vlaams natuurreservaat
In de Zeeschelde zijn de voornaamste dynamische processen aanwezig, waarbij er interactie is
tussen zee- en rivierinvloed. De areaalbeperking, de schorrandverdedigingen en baggerwerken echter
zijn een belangrijke belemmering voor het natuurlijk proces van erosie en sedimentatie binnen de
huidige grenzen van het estuarium. Daar deze in de toekomst allicht niet zullen veranderen, omwille
van onder andere scheepvaart en veiligheid, menen we dat het hoogste niveau waar we in de
Zeeschelde naar kunnen streven de begeleid-natuurlijke eenheden zijn (hoofdgroep 2). De begeleidnatuurlijke getijdenlandschappen zijn de gedempte varianten van de nagenoeg-natuurlijke. In de
Zeeschelde is er momenteel regulering van de rivierafvoer. Een mogelijke stormvloedkering zou
eveneens een regulering van de getijdenwerking impliceren. Zoals al eerder vermeld behoren ook
reguleringen door middel van begrazing tot de maatregelen die behoren bij de begeleid-natuurlijke
eenheden.
Samengevat streven we dus naar volgende natuurdoeltypes binnen de begeleid natuurlijke
eenheden voor de Zeeschelde: het gedempt-dynamisch estuarien getijdenlandschap voor de
brakke zone, een overgangsnatuurdoeltype tussen het rivierboslandschap en het klei-oermoeras
voor de zoete zone.
Deze natuurdoeltypes worden hieronder uitgewerkt met aanpassingen voor de Zeeschelde.

III.2.3.4 Ecologische knelpunten om de schorgebieden in de toekomst te beschouwen als een
begeleid-natuurlijk eenheid.
Het ecologisch functioneren van een estuarien systeem is afhankelijk van een goede
waterkwaliteit en een structurele (morfologische) diversiteit (MEIRE & HOFFMANN 1994).
1 Klein en fragmentair areaal
Door inpolderingen en havenwerkzaamheden e.d. is het areaal aan schorgebieden in de loop
der tijd gigantisch ingekrompen. Alleen al in de 20e eeuw zijn de schorren met ongeveer 27%
gereduceerd. De ondergrens voor begeleid natuurlijke eenheden bedraagt 500 ha. Indien we alle
slikken en schorren als een geheel beschouwen, dan hebben we momenteel circa 1294 ha slik en
schor, waarmee we zeker de ondergrens van 500 ha halen. Dit wil daarom nog niet zeggen dat deze
oppervlakte voldoende is voor het herstel van het ondertussen sterk aangetaste systeem. De
schorgebieden zijn afzonderlijk vaak klein en liggen relatief versnipperd. Anderzijds moeten we bij
connectiviteit en continuïteit ook het pelagiale deel van het estuarium meetellen, waardoor het totale
oppervlak rond de 4800 ha komt te liggen.
Bij de gegeven omgevingsparameters van de Zeeschelde zal het aantal aanwezige soorten in
een gebied afhangen van de oppervlakte en van de afstand tot omliggende gebieden. Het aantal
soorten neemt toe tot een bepaalde oppervlakte van het gebied en het aantal soorten is afhankelijk van
de afstand tot andere gebieden. Op basis hiervan zal moeten gestreefd worden om de diverse
macrohabitats zo groot mogelijk te maken (dit bleek ook al uit de functionele benadering cf. III.2.2)
en daarnaast migratiemogelijkheden creëren om de grotere intertidale oppervlaktes habitat met elkaar
te verbinden (MEIRE & HOFFMANN 1994)).
2 Verstoring sedimentatie-erosie
Het Schelde-estuarium wordt druk gebruikt voor de scheepvaart. Om de vaargeul open te
houden wordt hoofdzakelijk in de Westerschelde, maar ook in de Zeeschelde gebaggerd. Deze
werkzaamheden verstoren het sedimentatie-erosieproces. Ook de biotische processen worden
hierdoor verstoord. Als gevolg van de onnatuurlijke diepte van de vaargeul en de kunstmatig hoge
getij-amplitudes nemen schorren, slikken en ondieptes door erosie snel in omvang af. Veel schorren
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in de Zeeschelde zijn dan ook voorzien van schorrandverdedigingen, die op hun beurt conflicteren
met de natuurlijke processen van erosie en sedimentatie. Ook het ontstaan van de zogenaamde
schorkliffen zijn het gevolg van een te sterke erosie.
Door deze verstoring kunnen amper nieuwe schorren ontstaan en dreigen in de toekomst door
het opslibben van de schorren diverse ontwikkelingsstadia uit de successie te verdwijnen en alles naar
een climaxvegetatie (voorlopig wilgenstruweel, eventueel wilgenbos in de zoetwaterzone en riet- en
strandkweekvegetaties in de brakwaterzone) te evolueren. Anderen zijn van mening dat dit niet zal
gebeuren en dat bij abnormale gebeurtenissen zoals extreme stormen, processen zullen optreden
waardoor de successie plaatselijk wordt teruggeschroefd of opnieuw kan beginnen. Ook hier dient de
kanttekening te worden gemaakt dat het schorareaal in dat geval veel moet uitbreiden. Voorspellingen
hoe de vegetatie in de toekomst op de schorren zal evolueren, zijn afhankelijk van processen en
maatregelen, zoals stijgend gemiddeld hoogwater, stormen in combinatie met overstromingen en
dergelijke. Of ook de verdiepingen van de Westerschelde hier een invloed op zullen hebben, dient
nader te worden onderzocht. Mogelijke zeespiegelrijzing ten gevolge van een door de mens
versnelde klimaatsverandering is een verdere onzekere factor, die gevolgen kan hebben voor de
oppervlakte slik en schor en het functioneren van het ecosysteem als zodanig.
3 Slechte waterkwaliteit
Hoewel er in recente jaren een zekere verbetering merkbaar is, is de waterkwaliteit in de
Zeeschelde voorlopig nog steeds slecht te noemen. Dit belemmert in hoge mate de ontwikkeling van
levensgemeenschappen in bodem en water.
4 Industrie
Mogelijke havenuitbreidingen en industriële activiteiten zouden in de toekomst kunnen leiden
tot verdere verstoringen en inkrimpingen van het ecosysteem.

III.2.3.5 Perspectieven voor natuur
Uitbreiding schorren, gebieden met gecontroleerd gereduceerd getij en gecontroleerde
overstromingsgebieden
Zoals al hoger aangehaald is een schaalvergroting en een continue zone van schorgebieden,
waarlangs organismen kunnen migreren en interageren een absolute noodzaak. Creatie van nieuwe en
grote macrohabitats kan op diverse manieren (VAN DEN BERGH et al. 1999) waarvan al een aantal in
planfase (HOFFMANN & MEIRE 1994, 1995, 1996a,b,c).
In tabel III.2 geven we een overzicht van het potentieel toekomstig supplementair areaal
wanneer alle plannen worden uitgevoerd.
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Tabel III.2 - Overzicht van het potentieel toekomstig supplementair areaal intertidaal gebied langs de
Zeeschelde.

type
Buitendijkse akkers
TOTAAL akkers
Buitendijkse stortplaatsen
ander opgehoogde terreinen

locatie
Vlassenbroek
Groot Schoor van Hamme
en ter hoogte van Appels-veer
Groene Meirsch
deel van het Wezenschoor (deel
van de Vlassenbroekse schorren)
ter hoogte van het Schauselbroek
ten noorden van Kruibeke
zanddepot ten zuiden van Lillo

oppervlakte (ha)
11
27
38
20
0,6
1,2

13,6
12
18,7
TOTAAL stort/opgehoogd
74
Dijkherlocaties binnen AMIS
Heusden-brug - Ringvaart
5,6
Schoonaarde-brug - monding 6,5
Paddebeek
Schellebelle-Aardgat - Uitbergen- 54
brug (Wijmeers)
Tussen
Potpolder
I
en 17,7
Waasmunsterbrug
Ter hoogte van Potpolder I
10
van gemeentegrens Zele tot 43
Waasmunsterbrug
van E17 tot gemeentegrens max. 147,5
Hamme en van E17 tot Manta
t.h.v. het Zwijn (3 alternatieven)
67,5/ 150/ 644
Keetenispolder
42
TOTAAL dijkloc. AMIS
max. 970
TOTAAL nieuw/hersteld schor
max. 1082
gecontroleerd gereduceerd getij- Lippensbroek
12
gebieden
Deel van de polder van KBR
circa 120
TOTAAL GGG
ongeveer 132 ha
gecontroleerde
Deel van de polder van KBR
circa 460
overstromingsgebieden
Tielrodebroek
95
Potpolder 1 langs de Durme
98
Scheldebroek (Zele)
32
Paardeweide (Berlare)
86
Weimeers
23
Bergenmeersen (Wichelen)
42
TOTAAL GOG
836
TOTAAL
max. 2050

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat in de toekomst max. 1082 ha schorgebieden,
circa 132 ha GGG en circa 836 ha GOG hersteld of gecreëerd kunnen worden, met een totaal van
meer dan 2000 ha (wanneer alle voorstellen maximaal uitgevoerd worden), die verder kunnen
bijdragen tot een steviger ecologische infrastructuur, waarin slik- en schorgebieden binnen het
estuarium niet langer geïsoleerd zullen liggen.
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Alternatieve schorrandverdedigingen
Baggerwerkzaamheden ten behoeve van de scheepvaart zullen in de toekomst hoogst
waarschijnlijk noodzakelijk blijven, waardoor een blijvende verstoring van het erosiesedimentatieproces zal plaatsvinden. Een verhoging van de komberging kan wel leiden tot een
vermindering van de baggerwerkzaamheden, doordat het slibbergend vermogen van het systeem
vergroot. Belangrijke kanttekening bij de natuurlijkheid van de sedimentatie- en erosieprocessen is
dat de sedimentbelasting van de rivier op zich onnatuurlijk hoog is, vanwege de verhoogde erosie in
het stroombekken van de rivier. Deze erosie wordt vooral veroorzaakt door de intensieve
landbouwuitbating van de bovenstroomse gebieden. Een grotendeels bebost stroombekken, de
natuurlijke situatie, zou een veel geringere sedimentbelasting van de rivier met zich mee brengen. We
moeten er echter van uitgaan dat hieraan op korte of middellange termijn niet veel zal veranderen.
De schorrandverdedigingen belemmeren ook in hoge mate de sedimentatie-erosieprocessen.
Alternatieve schorrandverdedigingen lossen de sedimentatie-erosieverstoring niet volledig op, maar
leveren een bijdrage tot het creëren van habitats en het verhogen van de structuurdiversiteit. Voor
deze dijkuitvoeringsalternatieven verwijzen we naar HOFFMANN & MEIRE (1997) en HOFFMANN et al
(1997). Dijkuitvoeringsalternatieven die al in de Zeeschelde zijn toegepast, zijn 1. alternatieve
schorrandverdediging met perkoenpalen en wilgenteenvlechtwerk als alternatief voor de ecologisch
en vooral landschappelijk minder gunstige breuksteenbestortingen, 2. aanplanten van biezen en 3.
aanleg van plateaus in breuksteenbestortingen.
Herstel oude Scheldemeanders
Wat niet prioritair binnen AMIS is opgenomen, maar eventueel wel per deelproject kan worden
overwogen is het herstel van oude Scheldemeanders. Eind vorige eeuw, begin deze eeuw werden
tussen Gent en Appels heel wat Scheldemeanders rechtgetrokken. Hetzelfde geldt ook voor de
Durme. Het herstel van deze meanders zou de Schelde en Durme hun natuurlijker loop teruggeven,
wat een toename zou impliceren van het areaal slikken en schorren en alle erbij horende
levensgemeenschappen, maar zou tevens een bijdrage leveren tot het beter functioneren van het
systeem. De haalbaarheid van deze maatregel op korte termijn is een ander paar mouwen. In
Gentbrugge werd dit bij het uitstippelen van de natuurontwikkeling van de Gentbrugse meersen
overwogen, maar bleek het niet realistisch (KONGS et al. 1999). Ook het herstel van de oude
Scheldebocht ter hoogte van de ‘Zwaanhoek’, voorgesteld in een van de eerste AMIS-projecten, blijkt
op dit ogenblik niet haalbaar, daar het terrein eigendom is van de Landbouwschool te Melle. Ter
hoogte van de oude Scheldebocht net ten westen van Heusden zijn de Sigmadijken al aangelegd. In
de Kalkense meersen ligt een relatief grote oude Scheldemeander. Deze is ondertussen voor ongeveer
de helft opgevuld en voor de andere helft gedegradeerd tot sloot. Binnen AMIS werd voorgesteld om
opnieuw gereduceerd getij toe te laten op dat slootgedeelte. Ook tussen Wetteren en deze 'Oude
Schelde' lag nog een kleine Scheldebocht. Herstel hiervan werd tot dusver nog niet in overweging
genomen. De oude Scheldemeander ter hoogte van Appels is opgevuld met huishoudelijk afval en
bovendien zijn in dit traject ook al Sigmadijken aangelegd. Net ten noorden van de Paardenweide
(GOG) te Wichelen lag er ook een oude Scheldemeander. De haalbaarheid om dit alsnog te herstellen
zou nader onderzocht moeten worden. Herstel van de oude Durmemeanders of het opnieuw in
verbinding stellen van de Oude Durme met de huidige loop, behoort misschien nog tot de minst
onrealistische mogelijkheden.

Integraal waterbeheer en internationale samenwerking (Meire et al. 1997, Meire & Hoffmann 1994,
Pieters 1993, Boeije 1992, Bisseling et al 1994)
De waterloop zelf zal uiteraard zijn multifunctionaliteit behouden, waarvoor integraal
waterbeheer een absolute noodzaak is. Dit laatste houdt in dat maatregelen en/of ingrepen zo worden
gepland dat ze aan meer dan één doelstelling voldoen en dit op een duurzame manier en met een
minimum aan onderhoud en effecten, tenzij positieve, op andere functies. Bovendien moet het
behoud en herstel van ecologische waarden en het optimaal ecologisch functioneren van het systeem
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eveneens als harde randvoorwaarde gelden, net als veiligheid en economische imperatieven. Dit hoeft
niet negatief te zijn, dit kan in tegendeel leiden tot elkaar versterkende projecten (bv. verhoogde
veiligheid gekoppeld aan verminderde baggerwerken en beter functioneren van een estuarium), maar
zal soms ook leiden tot compromissen wat betreft de gestelde doelstellingen. Ook boven vermelde
maatregelen als vergroting van het slik- en schorareaal, GOG en dergelijke maken deel uit van het
integraal waterbeheer in de Zeeschelde.
Natuurlijk rivierbeheer is een grens overschrijdende aangelegenheid. Wanneer GOG’s in
België gecreëerd worden, vergroot dat de komberging van het systeem. Door het groter volume water
dat bij elk tij heen en weer zal stromen, worden geulen dieper uitgeschuurd waardoor wellicht minder
moet gebaggerd worden, ook in de Westerschelde. Ook de verdiepingen in de Westerschelde zullen
invloed hebben op ontwikkelingen in de Zeeschelde. Bij het onderzoek en de verdere uitwerking van
maatregelen werken Nederlandse en Belgische instellingen in toenemende mate samen. Op
Nederlands grondgebied is de Selenapolder al ontpolderd en ontwikkeld tot het Sieperdaschor.
Ontpolderen van bij voorbeeld de Hedwigepolder kan verder bijdragen tot het vergroten van de
komberging. Een meer natuurlijk rivierbeheer zal echter de noodzaak tot baggerwerk nooit helemaal
kunnen wegnemen, zolang het scheepvaartverkeer zijn huidige schaalgrootte en neiging tot
schaalvergroting aanhoudt.
Verbetering waterkwaliteit
De kwaliteit van het Scheldewater moet zodanig verbeteren, dat levensgemeenschappen zich in
een natuurlijke samenstelling kunnen ontwikkelen. Voor het vervullen van deze voorwaarde is het
noodzakelijk dat specifieke normstellingen, afgestemd op de natuurfunctie, worden gehanteerd.

III.2.3.6 De toekomstige natuurdoeltypes voor de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde.

III.2.3.6.1 Gedempt-dynamisch estuarien getijdenlandschap
Kenmerken
Een estuarium, waarbij de abiotische processen voor een deel gestuurd worden. De dominante
abiotische (fysische) processen zijn de getijdenwerking uit zee en de permanente instroom van zoet
water uit de rivier. De regulering binnen dergelijke systemen kan op verschillende manieren:
• Regulering van de getijdenwerking door aanleg van een stormvloedkering. Een stormvloedkering
behoorde anno 1999 nog altijd tot de toekomstmogelijkheden binnen SIGMA. In de Zeeschelde
wordt het getij kunstmatig opgehouden te hoogte van Gent, maar dit heeft een uitermate geringe
invloed op het getij zelf in de Zeeschelde.
• Regulering van de instroom van rivierwater (o.a. door kunstmatige verdeling van het debiet over
riviertakken of spuibeheer). Er is een gereguleerde instroom van de Dender. De meeste
poldersloten lozen gravitair gedurende laagwater, maar mogelijk worden poldersloten geregeld
gereinigd door middel van spuibeheer zoals bij voorbeeld in Tielrode, waar het gecombineerd
wordt met bevloeien. Ook de watervoorziening voor de Ringvaart en het Kanaal Gent-Terneuzen
hebben een grote impact op de waterstand in de Zeeschelde.
• Bijsturing van de vegetatieontwikkeling door middel van begrazing op landschapsschaal. We
komen hierop terug bij de uitwerking van de concrete gelokaliseerde beheersmaatregelen. Omdat
in een begeleid-natuurlijk systeem de vegetatiestructuur op landschapsschaal wordt bijgestuurd,
zou het hier in principe om integrale jaarrond-begrazing moeten gaan. Waar de habitat
incompleet is (bij voorbeeld in een geïsoleerd uiterwaardgebied) kunnen seizoensmigraties
worden gesimuleerd door de dieren tijdelijk te verplaatsen naar hoger gelegen gebieden (BAL et
al. 1995). Ook bijvoederen in de winter kan toegepast worden om de begrazingsdruk te verlagen.
Uiteraard verdient het de voorkeur dat zo min mogelijk maatregelen nodig zijn, want anders zijn
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we opnieuw bezig met beheer op ecotoopniveau. Momenteel is een eerste seizoen met
runderbegrazing op het schor van Doel (Natuurreservaten vzw) achter de rug.
Referentie: Het verdronken land van Saeftinge is een voorbeeld van een estuarien getijdenlandschap
met integrale begrazing, dat het best vergelijkbaar is met onze brakwaterschorren.
Kansrijkdom in Vlaanderen: In Vlaanderen is dit type enkel kansrijk binnen het Schelde-estuarium.
Procesparameters:
a) gradiënt in het zoutgehalte
b) aanwezigheid van oude schorren met een natuurlijke geomorfologie en overgangen naar
vastelandsbiotopen
c) indicatoren voor een ongestoorde bodem
d) indicatie voor de afwezigheid van verstoring van min of meer schuwe organismen zoals grote
aantallen overwinterende vogels
e) afwezigheid van indicatoren voor verontreinigingen en verstoring
f) indicatie voor een zo natuurlijk mogelijke toevoer van zoet water

III.2.3.7 Overgangsdoeltype tussen Klei-oermoeras en Rivierboslandschap: zoet getijdenlandschap
Kenmerken
Oermoerassen in zoetwatergetijdengebieden ontvangen wel de getijdeninvloed van de zee, maar
niet de zoutinvloed. Er zijn drie externe krachten van invloed op het watersysteem, die gezamenlijk
het zoetwatergetijdenkarakter bepalen:
• peilwisselingen van de rivier;
• het gemiddeld peil op zee;
• de getijdenwerking vanuit zee.
BAL et al (1995) sommen volgende onderdelen op als kenmerkend voor oermoerassen in
getijdengebieden (deels voormalige Biesbosch):
• permanent open water, van belang als migratieroute voor vissen, als foerageer-, slaap- en
rustplaats voor water- en moerasvogels;
• ondiepe waterzones met dagelijks droogvallende platen, gedeeltelijk onbegroeid; paaiplaats voor
vissen, habitat voor larven van amfibieën, foerageer- en broedplaats voor vele water- en
moerasvogels;
• zone die tijdens het vegetatieseizoen regelmatig en vaak langdurig overstroomt, maar niet
permanent onder water staat; deze zone is begroeid met bos en struweel behorend tot het type
zachthoutooibossen; zeer geschikt als broedplaats voor kolonievormende boombroeders
(reigerachtigen, Aalscholver, Lepelaar). Zachthoutooibossen zijn regelmatig overstroomde
wilgenvloedbossen. Zachthoutooibos op basis van Zwarte populier komt niet voor langs de
Schelde. De enige voorkomende Zwarte populier in Vlassenbroek werd met quasi zekerheid
aangeplant (en werd inmiddels verwijderd).
• zone die tijdens het vegetatieseizoen nauwelijks overstroomd wordt, maar die in de winter wel
regelmatig onder water staat; hier groeien struweel en bos behorend tot het type
hardhoutooibossen; op de hogere delen, die uitsluitend in het winterhalfjaar overspoeld raken,
bestaan de grazige vegetaties uit soorten van de stroomdalflora. Een aantal plantensoorten van
droge plaatsen zullen afhankelijk zijn van de omliggende dijken. Deze hardhoutooibossen komen
(nog) niet voor langs de Zeeschelde. De hardhoutooibossen, onder te brengen bij het esseniepenooibos worden gekenmerkt door een weelderige struik- en kruidlaag en een zeer
soortenrijke boomlaag, met als meest karakteristieke soorten Zomereik, Es en Gladde iep. In de
struiklaag zijn Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Rode kornoelje en Wilde kardinaalsmuts goed
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vertegenwoordigd. Of dit ooit in de Zeeschelde zal ontwikkelen blijft af te wachten.
Vermoedelijk is een groter areaal hier opnieuw een noodzaak.
Referentie: deel van voormalige Biesbosch
Toegelaten beheer: begrazing met grote grazers (Edelhert, Ree, Rund, Paard), met waar noodzakelijk
een aantalsregulatie door middel van selectief bijvoeren en/of afschot (afhankelijk van
gezondheidstoestand en vegetatieontwikkeling); bij voorkeur zijn er plaatsen aanwezig die nooit
onder water komen, zodat jaarrond begraasd kan worden; ecotoopgericht overgangsbeheer kan
noodzakelijk zijn om een aantal jaren nutriënten af te voeren.
Kansrijkdom in Vlaanderen: in Vlaanderen blijft een zoet getijdenlandschap beperkt tot de Schelde.
De hoge versnipperingsgraad (de meeste schorgebieden zijn niet veel groter dan enkele tot een
dertigtal ha en zijn onderling niet verbonden door gebieden boven GHW) in het studiegebied blijft
problematisch voor de realisatie van dit doeltype.
Procesparameters:
a) indicatoren van een goede water- en bodemkwaliteit;
b) indicaties voor erosie en sedimentatie, ontwikkeling van dynamiekvariatie op verschillende
plaatsen;
c) indicatie voor een laag accumulatieniveau van zware metalen en organische macro-ionen; blijkt uit
bepalingen in bodemmonsters en grondwaterbepalingen.
e) indicatie voor toenemende rust (toename van verstoringsgevoelige soorten).

III.2.3.8 Toetsing criteria biodiversiteit bij begeleid-natuurlijk systeem voor de Zeeschelde:
Het is de vraag of er soorten en ook “doelsoorten” zullen verdwijnen bij overschakeling op een
nagenoeg-natuurlijke strategie. In de meeste Vlaamse natuurgebieden is sprake van sterke
beïnvloeding door de mens, aangezien meestal een vrij intensief proces- en patroonbeheer wordt
gevoerd. Door dit beheer worden ecotopen in het landschap vastgelegd. In kleine gebieden is dat vaak
de enige manier om soorten te behoeden voor uitsterven. Toch kan het behoud van soorten op lange
termijn veel beter gewaarborgd worden in grote gebieden waar natuurlijk processen zorgen voor de
levensomstandigheden voor het hele scala aan soorten van die gebieden. Dit kan zelfs leiden tot
terugkeer van soorten die niet konden overleven in een ‘vastgelegd’ landschap (BAL et al. 1994). We
zouden in dit geval kunnen denken aan het voorkomen van Kwak in wilgenvloedbossen. In de
volgende paragraaf gaan we globaal na of de nu voorkomende doelsoorten langs de Schelde
benadeeld zullen worden bij het voorgestelde natuurdoeltype.

III.2.3.9 Bespreking doelsoorten
Voor de selectie van doelsoorten worden drie criteria gehanteerd:
•
•
•

het internationaal belang: internationaal gezien heeft Vlaanderen een relatief grote betekenis voor
het behoud van de soort (I- criterium)
de trend: de soort vertoont in Vlaanderen een dalende trend (t- criterium)
de zeldzaamheid: de soort kan momenteel in Vlaanderen zeldzaam genoemd worden (z-criterium)

In BAL et al. (1995) moeten soorten aan twee van de drie criteria voldoen om als doelsoort
opgenomen te worden. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat de aspecten afzonderlijk
onvoldoende aanleiding vormen voor de aansturing van het beheer van natuurterreinen:
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Een consequente uitwerking voor de verschillende groepen is moeilijk omdat niet steeds alle
gegevens voorhanden zijn. Bovendien gebruikt men voor diverse groepen ook dikwijls een andere
aanpak. Zo gebruikt men voor watervogels de 10%-norm om het belang van het gebied voor de soort
aan te duiden en niet zozeer de zeldzaamheid. Ook om het internationaal belang van de soorten aan te
duiden bestaan er in Vlaanderen geen consequente gegevens.
Toch trachten we hier voor de diverse groepen zoveel mogelijk gegevens weer te geven, die
min of meer overeenstemmen met één of meer van de criteria. We doen dit voor hogere planten,
mossen, korstmossen, broedvogels, watervogels, spinnen, loopkevers, zoogdieren en vissen.

III.2.3.9.1 Hogere planten
Internationaal belang:
In de “Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, addendum
6 to T-PVS/plants (97) 1 (VAN LANDUYT 1997)” is Vlaanderen van Europees belang voor het behoud
van 3 soorten hogere planten (Apium repens, Liparis loeselii en Luronium natans) waarvan geen aan
de Schelde voorkomen.
Nationaal belang, trend en zeldzaamheid:
In tabel III.3 wordt een overzicht gegeven van plantensoorten die volgens COSYNS et al. (1994)
een bedreigingscategorie hebben. Wanneer de soorten tot een bedreigingscategorie behoren,
impliceert dit al dat die soort een dalende trend vertoont in Vlaanderen.
Tabel III.3 - Lijst van hogere planten die voorkomen op de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde
(HOFFMANN 1993), die tot een bedreigingscategorie sensu Rode Lijst behoren volgens COSYNS et al. (1994) en
een dalende trend vertonen in Vlaanderen. Soorten tussen haakjes worden verder toegelicht.

Zeldzame soorten met dalende trend
Althaea officinalis
Apium graveolens
Atriplex littoralis
(Calta palustris var araneosa
Cochlearia officinalis
(Cuscuta europaea
Parapholis strigosa
Puccinellia distans
P. maritima
Salicornia brachystachya
S. dolichostachya
Salsola kali
(Schoenoplectus tabernaemontani
S. triqueter
Sium latifolium
Spergularia maritima
S. salina
Suaeda maritima
(Salix fragilis
Triglochin maritimum

Echte heemst
Selderij
Strandmelde
Spindotterbloem)
Echt lepelblad
Groot warkruid)
Dunstaart
Stomp kweldergras
Gewoon kweldergras
Kortarig zeekraal
Langstelige zeekraal
Loogkruid
Ruwe bies)
Driekantige bies
Grote watereppe
Gerande schijnspurrie
Zilte schijnspurrie
Klein schorrenkruid
Kraakwilg)
Schorrenzoutgras

Andere typische soorten die ofwel niet op de lijst staan van COSYNS et al.(1994), of die niet tot
een bedreigingscategorie behoren, maar toch wel typisch voor de Schelde en in die zin ook het doel
van beheer kunnen uitmaken zijn Groot warkruid, Spindotterbloem, Dodemansvinger, Wilde biet en
wilgensoorten (de genetisch zuivere vormen van onder andere Kraakwilg (en Schietwilg) zijn
vermoedelijk erg zeldzaam en vertonen door verregaande hybridisatie een dalende trend.
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Wilgensoorten als doelsoorten beschouwen is wel discutabel omdat niet zeker is dat nog zuiver
genetische vormen langs de Schelde voorkomen.
Volgens VAN LANDUYT (mond. med.) is Ruwe bies (en ook bastaardbies) geen soort meer die
een dalende trend vertoont (cf. recente monitoring DEKONINCK 1996, HOFFMANN et al. 1996). Uit
bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat het grootste aantal van de doelsoorten zilte soorten zijn
die zouden profiteren van begrazing in het Schor van Doel.
Het voorgestelde nulbeheer is van geen invloed op het al dan niet voorkomen van Driekantige
bies. Spindotterbloem zal misschien wel in aantal afnemen, maar deze soort staat nu ook in
onbeheerde vegetaties en in wilgenbossen. Groot warkruid en diverse wilgensoorten zullen bij een
verder verruiging en verstruweling toenemen.
Conclusie: het voorgestelde overgangsdoeltype voor de zoet zone van het estuarium (klei-oermoeras
en rivierboslandschap) met 'nulbeheer' als consequentie vormt geen knelpunt wat de doelsoorten bij
hogere planten betreft. Het groot aantal ‘zilte doelsoorten’ pleit voor een integrale begrazing op een
deel van de brakwaterschorren, zoals momenteel al voorzien is op het Schor van Doel.
Doelsoorten die momenteel niet voorkomen langs de Zeeschelde:
Voor planten geeft HOFFMANN (1993) een overzicht van te verwachten, maar niet aangetroffen
soorten langs de Zeeschelde. Dit gebeurde op basis van oude herbariumspecimens en oudere
literatuur van de Zeeschelde voor de brakestuariene soorten. Voor het zoetwatergetijdengebied werd
floristische gegevens nagekeken van onder andere ZONNEVELD 1960, ANONYMUS 1975/77, DE BOOIS
1982, MANGE 1985; WEEDA et al. 1995 1987 1988 1990; VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1979,
ANONYMUS 1989). Tabel III.4 geeft een lijst van deze te verwachten soorten die eveneens zeldzaam
zijn in Vlaanderen en een dalende trend vertonen, en dus ook als doelsoort kunnen worden
opgenomen.
Tabel III.4 - Lijst van potentiële doelsoorten die momenteel ontbreken langs de Zeeschelde

brakke zone
Armeria maritima
Halimione portulacoides
Honckenya peploides
Juncus maritimus
Oenanthe lachenalii

Engels gras
Zoutmelde
Zeepostelein
Zeerus
Zilt torkruid

zoete zone
Butomus umbellatus
Sagittaria sagittifolia
Senecio aquaticus
Senecio paludosa
Sium latifolium

Zwanebloem
Pijlkruid
Waterkruiskruid
Moeraskruiskruid
Grote watereppe

III.2.3.9.2 Mossen
Voor mossen hebben we geen gegevens over de internationale zeldzaamheid en de trend. Tabel
III.5 geeft wel een lijst weer van de zeldzame en min of meer typische soorten voor moerasbossen
(HOFFMANN 1993)
Tabel III.5 - Lijst van zeldzame en min of specifieke mossoorten van de zoetwaterschorren (HOFFMANN 1993)

Zeldzame mossoorten (z)
Drepanocladus uncinatus
Frullania dilatata
Leskea polycarpa
O. lyellii
O. stramineum
O. striatum
Tortula laevipila
T. latifolia
Ulota bruchii
U. phyllantha

Geplooid sikkelmos
Roest-flesjesmos
Uiterwaardmos
Broedknop-haarmuts
Kleine haarmuts
Gladde haarmuts
Boomsterretje
Riviersterretje
Knots-kroesmos
Broedkorrel-kroesmos
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Uit tabel III. 5 kennen Leskea polycarpa en Tortula latifolia een regelmatige overstroming. De
overige zeldzame soorten komen vrijwel nooit onder water, maar prefereren wel een permanent hoge
relatieve luchtvochtigheid.
Deze zeldzame mossoorten komen vrijwel uitsluitend voor in de relatief oude, min of meer
open S x rubens-bossen. Bij het voorgestelde beheer van spontane ontwikkeling vormen deze mossen
geen probleem, ze zullen vermoedelijk bevoordeligd worden. Voor de verwachte mossen die
momenteel ontbreken langs de Zeeschelde verwijzen we naar HOFFMANN (1993).

III.2.3.9.3 Korstmossen
Analoog met de mossen kunnen we hier geen indicatie geven over de trend in Vlaanderen. Er
komen geen internationaal zeldzame soorten voor. Volgende soorten (tabel III.6) zijn alle zeldzame
tot zeer zeldzame soorten van de buitendijkse gebieden (HOFFMANN 1993 1993b).
Tabel III.6 - Lijst van zeldzame en zeer zeldzame korstmossoorten op de buitendijkse gebieden langs de
Zeeschelde (HOFFMANN 1993 EN 1993B):

Zeldzame lichenen
Usnea cf. subfloridana
Candelaria concolor
Hypogymnia tubulosa
Parmelia caperata
P. perlata
P. tiliacea
Ramalina fastigiata
Vermits deze soorten vooral voorkomen in vrij lichtrijke wilgenstruwelen en -bossen, zullen
deze soorten bij spontane ontwikkeling van de schorren eerder bevoordeligd dan benadeeld worden.

III.2.3.9.2 Broedvogels
Voor broedvogels is het evenmin evident om te zeggen of Vlaanderen van internationaal
belang is voor het behoud van een soort (ANSELIN, mond. med.). In tabel III. 7 wordt een poging
ondernomen een lijst weer te geven van broedvogels van de Zeeschelde, die minstens voldoen aan
één van de criteria om als doelsoort beschouwd te kunnen worden.
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Tabel III.7 - Lijst van broedvogels die werden waargenomen langs de Zeeschelde en die voldoen aan één van de
criteria om als ‘doelsoort’ beschouwd te worden.
De eerste kolom bevat de soorten waarvoor Europa van belang is (TUCKER & HEATH 1994). Daarnaast duiden
we ook de soorten aan die op de bijlage 1 van de Vogelrichtlijnen staan. Indien een soort op één van beide
lijsten staat, dan beschouwen we Vlaanderen van internationaal belang voor het behoud van die soort. Als
zeldzaamheidslimiet kiezen we 200 broedparen in Vlaanderen (x= < 200 bp. en (x) = bp. geconcentreerd op
enkele plaatsen). Daarnaast geven we ook een kolom met de vermoedelijke trend in Vlaanderen (ANSELIN,
mond. med.). In onderstaande tabel geven we een lijst van de soorten uit VAN WAEYENBERGE 1994, die aan
minstens één criterium voldoen.

Broedvogels

Baardmannetje
Bergeend
Blauwborst
Boomkruiper
Bosrietzanger
Bruine kiekendief
Buidelmees
Graspieper
Grauwe gans
Groene Specht
Kleine karekiet
Kluut
Nachtegaal
Patrijs
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Snor
Spotvogel
Sprinkhaanrietzanger
Tortel
Tuinfluiter
Tureluur
Veldleeuwerik
Waterral
Zilvermeeuw

Soorten in
categorie 1-3
(TUCKER &
HEATH 1994)

Soorten
Bijlage 1
vogel
richtlijn

z.z. Vl.
(< 200 bp.)

Trend in
Vlaanderen

x

- en recent +
+
+
?
+
+
+
+

x

x

x
x
(x)

x
x

x

x

x

x
x
x

(x)

?
fluct.
?
?
?
fluct.
?
?

Baardmannetje, Blauwborst, Bruine kiekendief, Buidelmees, Grauwe gans, Kleine karekiet,
Rietgors, Rietzanger, Sprinkhaanrietzanger, Snor, Tureluur, Waterral en Zilvermeeuw zijn voor
Vlaanderen de meest opmerkelijke broedvogelsoorten (VAN WAEYENBERGE 1994) en vertonen een
bepaalde vorm van zeldzaamheid of habitatpecificiteit. Deze vormen momenteel in hoofdzaak het
‘doel’ van het beheer.
We beschouwen Vlaanderen als internationaal belangrijk voor het behoud van een bepaalde
soort, als die soort staat in bijlage 1 van de vogelrichtlijn of in categorie 1-3 (TUCKER & HEALTH
1994). Niet alle soorten uit bovenstaande tabel zijn karakteristiek voor de Schelde: zo zijn volgende
soorten die op een lijst staan van internationaal belang of een dalende trend vertonen niet typisch
voor de Schelde, en niet eens gebonden aan een vochtige habitat: Boomkruiper, Graspieper, Groene
Specht, Nachtegaal, Patrijs, Spotvogel, Tortel, Tuinfluiter en Veldleeuwerik. Wanneer we als
criterium voor zeldzaamheid minder dan 200 broedparen nemen (voorstel ANSELIN, mond. med.), dan
zijn slechts volgende soorten als zeldzaam te beschouwen: Baardmannetje, Bruine Kiekendief,

303

Buidelmees en Snor. Daarnaast kunnen ook nog Grauwe Gans en Tureluur aan het lijstje toegevoegd
worden omdat ze slechts zeer geconcentreerd voorkomen. Als trend beschouwen we hier dat de soort
een dalende, een fluctuerende of een onduidelijke trend mag hebben, om in aanmerking te komen
voor een doelsoort.
Wanneer een soort minstens aan 2 van de 3 criteria moet voldoen, dan kunnen we nog 5
soorten als doelsoorten beschouwen: Baardmannetje, Bruine kiekendief, Kluut, Snor en
Tureluur.
Baardmannetje, Bruine kiekendief en Snor vormen argumenten contra, Tureluur pro
begrazingsbeheer in het Schor van Doel. Soorten die momenteel het doel van beheer uitmaken zoals
Blauwborst, Kleine karekiet, Rietzanger en dergelijke zullen vermoedelijk bij een spontane
ontwikkeling van wilgenstruweel en een hiermee gecombineerde plaatselijke achteruitgang van de
rietvegetatie in aantallen afnemen. Deze soorten zijn anderzijds niet echt zeldzaam en bij het afgraven
van opgehoogde terreinen en inrichten van de huidige buitendijkse maïsakkers zullen ook nieuwe
(weliswaar tijdelijke) rietvegetaties ontstaan, die deze plaatselijke achteruitgang van deze soorten
kunnen opvangen.
Het potentiële voorkomen van zeldzame soorten die gebonden zijn aan uitgestrekte, onder
water staande rietvelden, zoals Roerdomp en Grote karekiet valt eveneens sterk te betwijfelen bij
spontane ontwikkeling. Anderzijds kunnen bij een uitbreiding van moerasbossen andere potentiële
soorten opduiken zoals bij voorbeeld Kwak (broedt onder andere in moerasbossen (LIPPENS & WILLE
1972) en Woudaapje (wilgenopslag in Riet bevordert de nestelmogelijkheden voor deze soort
(DEVILLERS et al. 1988)). Dergelijke voorspellingen zijn echter moeilijk te maken en van vele
factoren afhankelijk.

III.2.3.9.4 Watervogels
Bij watervogels gebruikt men niet de zeldzaamheid, maar de 10%-norm om het belang van het
gebied op Vlaams niveau voor die bepaalde soort aan te duiden (DEVOS, mond. med). Op
internationaal vlak gebruikt men de 1%- norm (zie tabel III.8).

Tabel III.8 - Lijst van watervogels die aanmerking komen als doelsoorten voor de Zeeschelde.

Soortlijst
watervogels
Grauwe gans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Pijlstaart
Tafeleend
Kuifeend
Kluut
Bontbekplevier
Zilverplevier
Bonte strandloper
Rosse grutto
Wulp
Tureluur

Vlaanderen van
belang in Vlaanderen (>
Internationaal belang 10%, watervogeltellingen,
(YSEBAERT et al. 1997)
databank I.N.)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
?
?
x
?
?
?
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trend in
Vlaanderen
+
+
+
+
+
+
+
+
fluct./stab.
fluct./stab.
-

Soorten waarvoor de Schelde van nationaal en internationaal belang is, zijn Grauwe gans,
Krakeend, Wintertaling, Pijlstaart en Tafeleend. Vermoedelijk heeft het beheer van de
schorvegetaties, bij voorbeeld het maaien van de rietvegetaties weinig invloed op de aantallen van
Krakeend, Wintertaling, Pijlstaart en Tafeleend.
Het toenemen van het oppervlak aan zilt grasland zou mogelijkerwijs een positief effect kunnen
hebben op de aangroei van ganzenpopulaties (PROP & DEERENBERG 1991; OLFF et alii 1992), maar
vele andere factoren (bij voorbeeld de oppervlakte) spelen een belangrijke rol, waardoor zinvolle
uitspraken hierover moeilijk te maken zijn. Intensieve begrazing door vee gaat bovendien niet alleen ten
koste van riet- en strandkweekvegetaties, maar zal zeebiesvegetaties eveneens doen achteruitgaan. Dit
kan een negatief effect hebben op de populatie Grauwe ganzen, die bij voorkeur foerageren op de
wortelknollen van Zeebies.
Bovendien kunnen Grauwe ganzen lokaal ook bijdragen tot het verdwijnen van
waterrietgordels. Ervaringen in de Nederlandse Oostvaardersplassen en elders hebben aangetoond dat
begrazing van rietvegetaties door Grauwe ganzen grote effecten kan hebben op de structuur en de
omvang van door Riet gedomineerde vegetaties (KVET & HUDEC 1971, DROST 1993). De ganzen
begrazen de jonge scheuten in het voorjaar en de zomer. Riet reageert daarop door nieuwe, dunne
scheuten te maken. Er zijn helaas geen kwantitatieve gegevens voorhanden over effecten van
ganzenbegrazing buiten de Oostvaardersplassen. Daardoor is niet duidelijk in hoeverre de gegevens
uit de Oostvaardersplassen, met het grote aantal ruiende vogels in de zomer, toepasbaar zijn op
gebieden waar Grauwe ganzen alleen broeden. Toch lijken ganzen ook elders effect op de rietgordel
te hebben (GRAVELAND & COOPS 1997). In het Schor van Doel is er een stijgende trend van de
broedgevallen en het voorkomen van de Grauwe gans. Deze trend is in grote delen van Nederland en
ook in Vlaanderen merkbaar (VAN DE BERGH 1991, DEVOS & ANSELIN 1996). Of deze stijgende
trend zich ook zal verderzetten is natuurlijk een open vraag. Momenteel foerageren de ganzen vooral
op de knollen van Zeebies. Of ze ook hier een grote invloed hebben op de rietvegetatie valt zeer te
betwijfelen, daar het Riet op het Schor van Doel gedurende de laatste 5 jaar sterk is toegenomen.
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III.2.3.9.5 Spinnen
Voor spinnen bestaat er geen Rode Lijst en gegevens met betrekking tot de internationale
zeldzaamheid en de trend. We baseren ons hier op de mondelinge mededelingen van HENDRICKX &
MAELFAIT (tabel III.9)

Tabel III.9 - Lijst van spinnensoorten die in aanmerking komen als doelsoorten voor het VNR Slikken en
Schorren van Schelde en Durme.

internat.
Belang (I)

Soortenlijst
Familie CLUBIONIDAE
Clubiona juvenis Simon, 1878
Familie LYCOSIDAE
Pardosa agrestis
Pardosa purbeckensis (F.O.P.-Cambridge, 1861)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)
Familie LINYPHIIDAE
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855)
Hypomma fulvum Bösenberg 1902
Baryphyma duffeyi (Millidge 1954)
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841))
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)
Savignya frontata (Blackwall, 1833)
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871)
Erigone longipalpis (Sundevall, 1830)
Donacochara speciosa (Thorell, 1875)
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1870)
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871)
Halonates distinctus
Halonates reprobus

dalende
trend
(t)

zeld
zaam.
(z)

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Soorten die aan twee van de drie criteria voldoen komen niet voor. Strikt gezien kunnen we
dus geen doelsoorten onderscheiden. Uit HENDRIKS (1996) blijken de faunistisch interessante
spinnensoorten vooral in het brakke gedeelte in een veel hoger aantal voor te komen. Van de tien
meest talrijk gevangen spinnensoorten is bijna de helft van deze soorten zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Het gaat hier om de soorten Tmeticus affinis, Hypomma fulvum, Donacochara speciosa en
Baryphyma duffeyi. De voornaamste ecologische karakteristieken van eerstgenoemde drie soorten is
vooral hun preferentie voor uiterst natte, zompige gebieden en rietvelden die 's winters niet gemaaid
worden. Laatstgenoemde soort blijkt een voorkeur te hebben voor de eerder jonge stadia van de
brakke schorren. Dit geldt tevens voor Pardosa purbeckensis, die eveneens nog vrij talrijk aanwezig
was maar door de manier van bemonsteren slechts weinig gevangen werd. Hierbuiten is nog een
redelijk aantal zeldzame soorten in klein aantal gevangen nl Clubiona juvenis, Baryphyma pratense,
Porrhomma oblitum, Microlinyphia irnpigra, Oedothorax agrestis, Oedothorax gibbosus,
Walckenaeria vigilax en Erigone longipalpis. Ook deze soorten zijn typische soorten voor dergelijke,
constant vochtige plaatsen.

306

Globaal kunnen we concluderen dat de zeldzaamste soorten voorkomen ofwel in uiterst natte,
zompige gebieden en rietvelden die 's winters niet gemaaid worden of een voorkeur hebben voor de
eerder jonge stadia van de brakke schorren.
Een inschatting van de impact van het voorgestelde beheer op de spinnen is moeilijk te maken
gezien de meeste vangsten in rietvegetaties gedaan werden en er weinig vergelijking is met bij
voorbeeld wilgenstruweel. De vereiste van de zeldzaamste soorten aan uiterst natte en zompige
gebieden en rietvelden die in de winter niet gemaaid worden zijn tevens een argument om in de
toekomst afgravingen van schorren te overwegen, zoals die nu binnen het MARS-project gepland
zijn.

III.2.3.9.6 Loopkevers
In Vlaanderen komt maar één enkele soort voor die op de meest recente Rode lijst van de
International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) staat
(GROOMBRIDGE 1993, cit. in DESENDER et al. 1996). Deze soort (Carabus intricatus) komt niet voor
langs de Zeeschelde. Strikt genomen komen er dus geen soorten voor langs de Zeeschelde waarvoor
Vlaanderen van internationaal belang is. Een wat ruimere interpretatie van het internationaal belang
kunnen we ook aanduiden met de Rode lijst categorie voor Denemarken, Nederland, België en
Luxemburg samen (DESENDER & TURIN 1996, cit. in DESENDER et al. 1996). Indien een soort ook
voor die landen een Rode-lijstsoort is, dan beschouwen we dit hier als criterium om het internationaal
belang aan te duiden. Alle voorkomende soorten van de Zeeschelde die op de Rode lijst van
Nederland, België, Denemarken en Luxemburg samen, staan ook op de Rode Lijst van Vlaanderen.

Tabel. III.10 - Lijst van loopkeversoorten, die in aanmerking komen als doelsoort voor het VNR Slikken en
Schorren van Schelde en Durme.

Zeldzame soorten
Vlaanderen (z)

DNLB (I)

Agonum micans

niet op RL

Agonum nigrum
B. octomaculatum

waarschijn
lijk bedreigd
niet op RL

Bembidion aeneum

niet op RL

Bembidion bipunctatum niet op RL

trend in Vlaanderen (t)

geen significant
verschil
geen significant
verschil
geen significant
verschil
geen significant
verschil
geen significant
verschil
geen significant
verschil
geen significant
verschil

Bembidion clarcki

niet op RL

Bembidion fumigatum

niet op RL

Bembidion iricolor

niet op RL

geen significant
verschil

Bembidion maritimum

niet op RL

sterke achteruitgang
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Verspreiding langs
Zeeschelde
uit vangsten Hendrickx
(1996)
verspreid in het zoete
gedeelte
1 exemplaar in Groot schoor
van Hamme
Konkelschoor
Saeftinge, Groot
buitenschoor, Doel en
Galgenschoor
2 exemplaren in
Galgenschoor
Konkelschoor
Brede schoren, Schor bij de
Durmemonding, Schor te
Kruibeke (3 exemplaren
totaal)
Saeftinge, Groot
buitenschoor, Doel en
Galgenschoor
Groot buitenschoorschor bij

Bembidion normannum niet op RL
Chlaenius nigricans
Dromius longiceps

sterk
bedreigd
niet op RL

Pogonus chalceus

niet op RL

Tachys bistriatus

niet op RL

Fort Liefkenshoek
geen
significant 1 exemplaar op Schor bij
verschil
Bath
zeer
sterke 1 exemplaar in Brede
achteruitgang
Schoren
geen
significant Schor Zimmermanpolder,
verschil
Galgenschoor, Oosterweel (3
exemplaren totaal)
geen
significant 1 exemplaar in Doel en 1 in
verschil
Saeftinge
zeer
sterke verspreid in het zoete
achteruitgang
gedeelte

Uit tabel III.10 kunnen we 4 doel-loopkeversoorten afleiden nl. Agonum nigrum (iz),
Bembidion maritimum (tz), Chlaenius nigricans (itz) en Tachys bistriatus (tz).
Bij het voorgestelde beheer zal het Riet in de brakke zone blijven, maar zullen rietvegetaties in
de zoete zone binnen de huidige grenzen van het VNR afnemen. De impact van het voorgestelde
nulbeheer voor loopkevers is moeilijk te voorspellen, daar het grootste gedeelte van de staalnames
gebeurde in rietvegetaties en dat de overige vegetaties slechts af en toe bemonsterd werden.
Bembidion maritimum werd zowel gevangen in zilte graslandvegetaties, als in strooiselloos Riet in de
brakke zone en vormt dus geen pro- of contra-argument met betrekking tot integrale begrazing in
Doel. Tachys bistriatus werd gevangen in diverse vegetatietypes en blijkt dus niet enkel afhankelijk
te zijn van rietvegetaties. Van de overige 2 doelsoorten Agonum nigrum en Chlaenius nigricans
werden elk slechts één maal gevangen in rietvegetaties.

III.2.3.9.10 Vissen
Voor de zeldzaamheid en de trend in Vlaanderen van de voorkomende vissen in de Zeeschelde,
baseren we ons op de Rode Lijst (VANDELANNOOTE & COECK, in voorbereiding). We beschouwen
Vlaanderen belangrijk voor het behoud van de soort als de soort zeldzaam is in Europa. Hiervoor
baseren we ons op de zeldzaamheidslijst in LELEK (1987).
Tabel III.11 - Lijst van vissoorten die in aanmerking komen als doelsoort voor het VNR Slikken en Schorren van
Schelde en Durme.

Recent waargenomen
soorten in de Zeeschelde
Bittervoorn
Brakwatergrondel
Bot
Dunlipharder
Fint
Kleine modderkruiper
Koornaarvis
Kroeskarper
Rivierdonderpad
Rivierprik
Spiering
Vetje
Verdwenen soorten van de
Zeeschelde

Rode Lijst-categorie
? zeldzaam
zeldzaam
zeldzaam
zeldzaam
quasi uitgestorven,
niet meer voortpl.
zeldzaam
zeldzaam
? zeldzaam
zeldzaam
zeldzaam
zeldzaam
? zeldzaam
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dalende trend
in Vlaanderen

zeldzaam
in Europa
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

Atlantische steur
Atlantische zalm
Barbeel
Elft
Grote modderkruiper
Houting
Kopvoorn
Kwabaal
Winde
Zeeforel
Zeeprik

uitgestorven
uitgestorven
zeldzaam
uitgestorven
? met uitsterven
bedreigd
uitgestorven
zeldzaam
uitgestorven
? zeldzaam
uitgestorven
uitgestorven

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

Uit bovenstaande tabel merken we dat heel veel soorten aan minstens 2 criteria voldoen. Enkel
Brakwatergrondel, Koornaarvis en Kopvoorn voldoen slechts aan 1 criterium. De rest kan dus als
doelsoort beschouwd worden. Of we de verdwenen soorten van de Zeeschelde, die ook internationaal
heel zeldzaam zijn, nog ooit terug zullen krijgen, valt deels sterk te betwijfelen en is in ieder geval
onvoorspelbaar. Uit VAN DAMME & DE PAUW (1996) blijkt dat de Zeeschelde niet meer als habitat
geschikt is voor Atlantische steur, Atlantische zalm, Barbeel, Elft, Kopvoorn, Zeeforel en Zeeprik.
Bij een verbeterde waterkwaliteit zou de Schelde wel theoretisch geschikt zijn voor Winde, Houting
en Kwabaal. Maar ook van de recent waargenomen soorten, zijn er veel zeldzaam binnen Europa en
verdienen ze dus zeker veel aandacht. Eén van de knelpunten is de connectie met ondiepe, vrijwel
stilstaande wateren als paai- en broedplaats. Ook relatief grote geulen in de schorren, die niet volledig
leeglopen, zijn van belang als broedkamer (COECK, mond. med.). Juvenielen zouden op algen
foerageren. Voor het beheersplan is het dus van belang om het areaal aan schorren en dus ook het
aantal geulen te verhogen. Op niveau van vegetatiebeheer, zou dit van weinig invloed zijn voor de
vissen. VAN DAMME & DE PAUW (1996) halen wel aan dat waterplanten van belang zijn als substraat
voor het afzetten van eieren en eco-niche voor de larven. We hebben geen gegevens of er hiervoor
preferenties zijn qua vegetatietype (bij voorbeeld Riet t.o.v. ruigtekruiden).

III.2.3.9.11 Zoogdieren
Eventuele doelsoorten voor het Schelde-estuarium kunnen het voorkomen van Bruinvis,
Gewone Zeehond en Otter zijn. Van deze soorten is een verbeterde waterkwaliteit in het volledige
Schelde-estuarium en ook de Noordzee vereist. Het beheer op de schorren is vermoedelijk van weinig
invloed.

III.2.3.10 Integrale begrazing
Begrazing in het zoetwatergetijdengebied valt in eerste instantie niet te verkiezen, omwille van
de relatieve grote isolatiegraad en de te kleine oppervlakte van de individuele schorgebieden.
Momenteel het grootste aaneengesloten zoetwaterschor is slechts 40 ha (met ernaast wel 27 ha
maïsakker) groot. In de toekomst valt begrazing te overwegen wanneer grote schorgebieden kunnen
gecreëerd worden met behulp van dijklocatie-alternatieven binnen AMIS ter hoogte van het Zwijn
(HOFFMANN & MEIRE 1994), in KBR en andere gebieden.
Runderbegrazing startte al in 1999 op het Schor van Doel, dit om de typische, relatief
soortenrijke, lichtminnende, zilte graslandtypes te behouden of terug te krijgen. Zowel riet- als
strandkweekvegetaties (LEEMANS & VERSPAANDONCK 1975; BAKKER & RUYTER 1981;
BAKKER 1984 1989) worden teruggedrongen ten voordele van zilte graslandtypes bij begrazing door
runderen. Ook schapenbegrazing kan de vegetatie doen ontwikkelen in de richting van kweldergrasland.
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Praktijkervaring in Saeftinge doet, eerder om praktische redenen, opteren voor runderen (zie ook
hoofdstuk IV). Het systeem van extensieve runderbegrazing valt onzes inziens te overwegen voor het
schor van Doel, daar het aansluit bij Saeftinge, waar al ca. 750 ha begraasd wordt. Het valt onzes inziens
niet te verkiezen voor het Galgenschoor daar dit schor relatief geïsoleerd is en te klein om integrale
begrazing toe te laten. Bovendien hebben aaneengesloten brakke rietvegetaties eveneens een unieke
waarde.
We zetten hier pro en contra -argumenten voor integrale begrazing in Doel nog eens op een rijtje.
Vooreerst willen we nog eens opmerken dat het voorstel waarbij getracht wordt om rietvegetaties en
zilte vegetaties te behouden, waarbij het gebied nogmaals in twee gesplitst wordt, onzes inziens niet te
verkiezen valt omwille van volgende redenen:
- het maken van een compartimentering druist in tegen de belangrijkste visie van dit beheersplan,
waarbij getracht wordt om een integraal beheer voor te stellen. Wanneer we in het schor van Doel
opnieuw ‘de kool en de geit willen sparen’ houdt dit een beheer in waarbij kleinschalige bevordering
van specifieke successiestadia en de daarvan afhankelijke doelsoorten centraal staat (halfnatuurlijke
eenheden).
Argumenten die pleiten voor integrale begrazing op het Schor van Doel, aansluitend bij Saeftinge:
1) Van nature horen grazers thuis in dergelijke systemen.
2) Historisch argument: het schor van Doel werd tot in de jaren ’70 (vermoedelijk niet meer in de jaren
tachtig) nog begraasd door rundvee en paarden.
3) De nabijheid van Saeftinge maakt een uitbreiding van een gebied met integrale begrazing mogelijk
(750 ha begraasd in Saeftinge en circa 50 potentieel te Doel).
4) Herstel van zilt grasland, een zeldzame habitat in Vlaanderen
5) Een groot aantal doelsoorten/zeldzame soorten profiteren van begrazing en/of beweiding:
planten: Selderij, Dunstaart, Stomp kweldergras, Gewoon kweldergras, Kortarig zeekraal, Langstelige
zeekraal, Gerande schijnspurrie, Zilte schijnspurrie, Klein schorrenkruid en Schorrenzoutgras.
Vogels: Tureluur (4 à 5 territoria op het Schor van Doel in 1994), Grauwe gans (afhankelijk van de
intensiteit van begrazing)
6) Habitatpecificiteit: de zeldzame broedvogels die door integrale begrazing benadeeld worden
(Baardmannetje, Snor, Bruine Kiekendief , Rietzanger en Waterral) zijn niet specifiek gebonden aan
brakke gebieden, terwijl Tureluur wel gebonden is aan zilt grasland.
Argumenten die pleiten tegen een integrale begrazing van het Schor van Doel:
1) Het verdwijnen van een brak rietveld rijk aan zeldzame vogelsoorten (Baardmannetje, Snor, Bruine
Kiekendief , Rietzanger en Waterral)
2) Zilt graslandtype is op Vlaams niveau wel zeldzaam, maar net over de grens ligt 750 ha dat begraasd
is. Is een extra begrazing van deze 50 ha dan wel noodzakelijk?
3) Op vlak van zeldzame en/of doelsoorten:
Broedvogels: Baardmannetje (geschatte populatie 6 in 1994, cf. DEVOS & ANSELIN 1996) en Snor
(geschatte populatie 7-10 in 1994 L.C.) komen langs de Zeeschelde enkel in de rietvegetatie van het
Schor van Doel voor. Ook Bruine Kiekendief is een doelsoort die in de rietvelden van het Schor van
Doel broedt (2 territoria in 1993), maar deze vertoont een positieve trend in Vlaanderen. Andere door
VAN WAEYENBERGE (1994) aangehaalde ‘relatief’ zeldzame soorten die benadeeld kunnen worden
door integrale begrazing zijn Rietzanger (2 territoria in Doel in 1994) en Waterral (4 territoria in
1994).
Op het vlak van spinnen en loopkevers is het niet mogelijk om de impact van integrale begrazing
op de zeldzame soorten te voorspellen. Een aantal zeldzame en bedreigde soorten zijn wel gebonden aan
brak milieu, maar er is geen uitsluitsel of deze een preferentie vertonen voor zilt grasland of voor brakke
rietvegetatie.
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Conclusie:
Het is duidelijk uit bovenstaande argumenten dat de keuze voor al dan niet integraal
begrazingsbeheer voor het Schor van Doel niet éénduidig is. Toch menen we dat hier meer argumenten
voor dan tegen integrale begrazing zijn. Indien er een keuze moet gemaakt worden dan stellen we het
streven naar integrale begrazing voor.
We moeten er hier meteen bij opmerken dat er nog een praktisch knelpunt optreedt, namelijk dat
er op Nederlands grondgebied nog een deel van het schor privé-eigendom is. Ook dit gedeelte zou in de
context van de voorgestelde keuze het best onteigend worden.

III.2.3.11 Eenmalige ingrepen
De meeste schorgebieden zijn al vrij oud en verkeren van nature al in een vergevorderd
successiestadium. Het grootste deel van de meeste schorren ligt ruim boven de GHW-lijn en worden dus
bij minder dan 50% van de hoogwaters overstroomd. Dit betekent dat ze in de natuurlijke successie al
het stadium van wilgenstruweel/bos hebben bereikt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat bij het verlaten
van het landbouwsysteem vrijwel alle schorgebieden onmiddellijk spontaan worden gekoloniseerd door
wilgen. Eenmalige, maar drastische ingrepen zijn het afgraven van schorgebieden met de bedoeling
de successie van nul te laten beginnen3.
Met de huidige beheersmaatregelen, zoals maaien en kappen worden weliswaar bepaalde plantengemeenschappen (en de daaraan gebonden andere biota) in stand gehouden, maar de volledige gradiënt
van dagelijks overstroomd slik tot vrijwel nooit meer overstroomde hoge schorre, m.a.w. een patroon
waarin alle natuurlijke successiestadia aanwezig zijn, wordt daarmee nooit bereikt. Vooral de eerste
slikkoloniserende vegetaties zijn langs de Zeeschelde zeldzaam (geworden), terwijl een geleidelijke
overgang van slik naar schor al even sporadisch voorkomt (HOFFMANN et al 1997). Om een situatie te
creëren waarin dit wel mogelijk is, kan worden overgegaan tot het geheel of gedeeltelijk afgraven van
bestaande schorgebieden, en dit tot op een voldoende laag niveau. Men dient hierbij uit te gaan van het
plaatselijk GHW. Op grond van een aantal metingen van biezenpopulaties op steenbestorte oevers
kunnen we vaststellen dat deze globaal op 0,5 à 1m onder GHW voorkomen. Een afgraving tot onder dit
niveau lijkt dan ook aan te raden. Dit heeft als belangrijke consequentie dat de bodemvorming, die tot
stand kwam onder een, in veel gevallen eeuwenoud, landbouwregime (met name gekarakteriseerd door
de opbouw van een organisch aangerijkte bovenlaag), teniet wordt gedaan en dat andere
landbouwinvloeden, zoals kunstmatig gegraven geulen, uitgediepte geulen en zomerdijken eveneens
verdwijnen. De uitgangssituatie is daarom zeer goed vergelijkbaar met de uitgangssituatie van een
volledig nieuw slik- en schorgebied.
Bij het afgraven moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de oude schorgebieden een
zeer compacte, kleiige bodem bezitten, een bodem die ook de basis vormt van vele van de huidige
slikken. Bij afgraven zal een dergelijke, voor wortels moeilijk doordringbare bodem allicht niet
gemakkelijk gekoloniseerd worden door biezen. Eerst zal zich een nieuwe sliklaag moeten afzetten,
waarin biezen zich kunnen vestigen. Vanuit deze situatie kan men verwachten dat zich een
successiereeks zal opbouwen in functie van de hierboven al geschetste parameters. Gebieden die
momenteel het minst frequent overstromen zijn bijv. de Cramp en het Stort bij Weert.
Bij te overwegen afgravingen dient men er ook rekening mee te houden dat dispersie en migratie
mogelijk wordt/blijft. Hierbij is onderzoek van voorbeeldorganismen voor verschillende
dispersiestrategieën en de ruimtelijke noden van die soortgroepen noodzakelijk (DUEL 1992, VAN DER
WINDEN et al. 1996, VANACKER et al. 1998).
Een mogelijke optie zou ook het afgraven van enkele (delen van) brakwaterschorgebieden kunnen
zijn, zodanig dat een geleidelijke overgang wordt gecreëerd van tweemaal daags overstroomde tot
3

Dergelijke drastische, eenmalige ingrepen dragen ook de voorkeur weg van de waterbeheerder,
precies omdat deze de gelegenheid bieden de komberging te verhogen en opvang van slib in de hand
te werken.
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minder dan 25 % van de hoogwaters overstroomde gebieden. Hierdoor kunnen zowel slikkoloniserende,
lage als hoge schorvegetaties tot ontwikkeling komen en kan een natuurlijke, geomorfologische
structuur met kom-oeverwalsysteem tot ontwikkeling komen, daar waar op de twee grootste brakwaterschorgebieden (schor van Doel en Galgenschoor) momenteel een groot aantal rechte, gegraven geulen
voorkomen. Deze optie zal vermoedelijk worden gerealiseerd binnen AMIS in de Keetenispolder.
De optie van éénmalige afgravingen lijkt ons niet de eerste prioriteit op korte termijn, omwille van
1) de hoge kostprijs die deze afgravingen met zich zullen meebrengen
2) het op dit ogenblik moeilijk is om de sedimentatiesnelheid na afgraven van de schorren te
voorspellen.
Sedimentatiesnelheden op de schorren wordt momenteel onderzocht binnen het kader van
OMES. Momenteel blijkt dat er zeer grote verschillen bestaan in sedimentatie tussen de verschillende
schorren langs de Zeeschelde. (fig. III.5). Dit is niet alleen in functie van de overstromingsfrequentie,
ook de ligging en de geomorfologie van het schor spelen een rol. De vegetatie blijkt niet zozeer een
differentiërende rol te spelen in de sedimentatiesnelheid wanneer het schorgedeelten betreft die
eenzelfde overstromingsfrequentie hebben. De grootste sedimentatie is te vinden op het Nieuw Schor
van Appels waar slik in een klein jaar tijd met 5,27 cm is opgehoogd! Op het Schor van Doel is de
laagste sedimentatie gemeten, namelijk 1 mm. Dit kan echter een vertekend beeld geven daar het
sediment bij de hoogste sedimentatie sterk waterverzadigd was terwijl het sediment bij de laagste
sedimentatie een heel wat lagere hoeveelheid water bevatte, waarbij compactie optreedt (MUYLAERT
ET AL. 1997).

Fig. III.5 - Sedimentatiesnelheid in functie van de overstromingsfrequentie (uit Criel et al. 1999).
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Momenteel wordt in het kader van het LIFE-project MARS een pilootproject uitgewerkt
waarbij het Kijkverdriet over een oppervlakte van 1 ha ongeveer 1 meter afgegraven zal worden.
Monitoring van de heraanslibbing en de vegetatieontwikkeling van het gebied na de werken zal
waardevolle informatie geven met betrekking tot de mogelijkheid van terugschroeven van de
successie op andere schorren (HENNISSEN & MEIRE 1997).
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Besluit:
Het terugschroeven van de successie door afgravingen is geen eerste prioriteit, maar resultaten
uit het MARS-project en andere toekomstige kennistoename moeten in het huidige beheersvoorstel
wel toegepast kunnen worden.

III.2.3.12 Natuurontwikkeling op buitendijkse gebieden, momenteel anders dan slikken en schorren
Als we de buitendijkse gebieden, zijnde alle terreinen, die tussen de winterdijk en de
rivierbedding gelegen zijn, als potentieel overstromingsgebied beschouwen dan bestaat het potentieel
slikke- en schorrengebied langs de Zeeschelde uit een groter oppervlak dan de huidige 507 ha gekarteerd
schorgebied
Buitendijkse akkers.
Het meest in aanmerking komend om terug te worden opgenomen in het estuarien systeem zijn de
buitendijks gelegen akkers, met name deze ter hoogte van de Vlassenbroekse polders (11 ha) en deze ten
noorden van het Groot Schoor van Hamme (27 ha). De enige grote ingreep bestaat erin de huidige
zomerdijk af te graven, waardoor over de hele breedte rivierwater het terrein opnieuw kan overspoelen.
Beide akkergebieden hebben een bijzonder gunstige hoogteligging ten opzichte van het GHW: ons
baserend op tijgegevens van 1991 en eigen hoogtemetingen in 1992 ligt de akker voor de
Vlassenbroekse polder gemiddeld 56 cm onder GHW (hoogteligging: 4,72m, GHW91: 5,28m), terwijl de
akker ten noorden van het Groot Schoor van Hamme zelfs gemiddeld 87 cm onder GHW gelegen is
(hoogteligging: 4,63m, GHW91: 5,40m). Hierdoor mag een schorontwikkeling verwacht worden die
begint met de eerste slikkoloniserende vegetaties, zoals hierboven besproken. Hoewel minder natuurlijk,
kan overwogen worden om niet de volledige zomerdijk af te graven, maar slechts delen, zodat het
rivierwater wel binnen en buiten kan, maar de huidige algemene vorm verzekerd blijft. Er moet echter
naar gestreefd worden een zo natuurlijk mogelijke watertoe- en afvoer te verkrijgen, opdat de normale
geomorfologische genese (binnen de geboden omstandigheden) kan plaatsgrijpen.
Buitendijkse zanddepots.
Ten zuiden van Lillo ligt in het brakestuarien gebied een groot buitendijks zanddepot (18,7 ha),
dat in feite moet beschouwd worden als een schorgebied. Gezien de geringe oppervlakte van en de in de
recente tijden gestage inkrimping van brakwaterschorgebieden is elke uitbreiding ervan bijzonder
belangrijk, te meer daar bij voldoende diepe afgraving het lage schor opnieuw tot ontwikkeling zou
kunnen komen. Het afgraven van dit gebied stelt bovendien minder problemen dan de hiernavolgende
gebieden, omdat het grotendeels gaat om opgespoten zand.
Buitendijkse stortplaatsen en andere opgehoogde terreinen.
De Keetenispolder is een buitendijks gelegen gebied waarvan het centrale deel relatief recent
werd opgehoogd met zandig materiaal. Binnen AMIS wordt voorgesteld om dit gebied af te graven tot
op schorniveau (HOFFMANN & MEIRE 1997). Er wordt voorgesteld om met een geleidelijke helling af te
graven van circa 5,20 m tegen de dijk tot 4,00 m TAW rivierwaarts. Hier kan een brak slik- en
schorgebied hersteld worden met een oppervlakte van ca. 50 ha. Het vormt een belangrijke schakel in de
reeks brakwaterschorren langs de Zeeschelde. Vooral langs de zoutgradiënt is continuïteit en
connectiviteit cruciaal, waardoor realisatie van dit brakwater-intergetijdengebied bijzonder belangrijk is.
Langs de Zeeschelde zijn verschillende grote stortplaatsen aangelegd, die tussen de winterdijk en
de rivierbedding gelegen zijn. Ze liggen grotendeels in het zoetestuarien gebied. Het betreft met name de
nog in bedrijf zijnde stortplaats ter hoogte van Appels-veer (ca. 20 ha) de overdekte stortplaats ten
oosten van de brug van Temse (langs de rechteroever, ca. 8 ha), die in feite in het verlengde van het
Schor van Bornem gelegen is, de overdekte stortplaats voor het Schauselbroek (Steendorp, ca. 13,6 ha)
en het overdekte stort ten noorden van Kruibeke (ca. 12 ha). Het laatste stort is gelegen in een belangrijk

313

overgangsgebied tussen het brak- en zoetestuarien deel van de Zeeschelde, waar globaal nog zeer weinig
schorgebieden overblijven.
Het leidt geen twijfel dat de huidige biologische waarde van deze gebieden zeer laag is, waardoor
vanuit dat standpunt weinig bezwaar kan bestaan tegen het integraal afgraven. Afgraven zou om de
hierboven al gegeven redenen moeten gebeuren tot op een niveau dat ca. 0,5 à 1m onder het huidige
GHW gelegen is. Alle stortplaatsen grenzen direct aan de rivier zonder voorliggend schor, waardoor
afgraving kan gebeuren tot aan de huidige oeverlijn.
Er komen verder een aantal terreinen voor die kunstmatig werden opgehoogd, zoals een deel van
het Wezenschoor ten noorden van Vlassenbroek (ten behoeve van een weekendverblijf, ca. 1,2 ha),
terreinen die meer nog dan stortplaatsen in aanmerking komen voor afgraving (gezien het geringere
probleem van het storten van afgegraven materiaal).

III.2.3.13 Bijkomende argumenten om af te stappen van het huidige beheerspatroon.
Het huidige gevoerde beheer waarbij Riet wordt instandgehouden door wintermaaiing, kappen
van wilgen en plagexperimenten lijkt ons op termijn minder zinvol, niet enkel omwille van de relatief
hoge beheersinspanning en puur omwille van het streven naar een hogere natuurlijkheid, maar ook
omwille van de volgende argumenten:
•

•

•

•

Uit lokale zaadvoorraadanalyses blijken gigantische hoeveelheden zaden van Grote brandnetel in
de meer gerijpte bodems onder zowel de rietvegetaties en de wilgenstruwelen van de Notelaar en
het schietwilgenbos van het Nieuw Schor van Appels voor te komen (HENDRICKX 1996).
Wanneer we dit veralgemenen naar andere zoetwaterschorgebieden dan zijn er heel veel
inspanningen nodig om deze ‘Urtica- tijdbom’ de baas te blijven en zuivere rietvelden blijvend in
stand te houden, laat staan wilgenstruwelen om te zetten in rietvelden. Uit de vergelijking van de
vegetatiekaarten blijkt ook dat er ondanks de huidige beheersinspanningen, toch een trend
optreedt naar verdere verruiging van de rietvelden en een verdere verstruweling en verbossing.
GRAVELAND & COOPS (1997) noemen verlanding, onnatuurlijke waterpeilfluctuaties, eutrofiëring
en begrazing als belangrijkste factoren die aan de achteruitgang van waterrietvegetaties
bijdragen. Effecten van verlanding kunnen onder natuurlijke omstandigheden worden
gecompenseerd, doordat stukken verlandingsvegetaties bij stormen wegeroderen. Ook kunnen in
natuurlijke situaties voortdurend nieuwe moerassen ontstaan, bij voorbeeld wanneer een rivier
zijn loop verlegt. Dat de Zeeschelde binnen de huidige winterdijken niet veel speelruimte heeft
om zijn loop te verleggen is een vaststaand feit. Hierdoor kunnen slechts op beperkte oppervlakte
nieuwe rietmoerassen ontstaan, met uitzondering van de buitendijkse akkers en de af te graven
terreinen.
Waterriet dat gedurende grote delen van het jaar in het water staat, blijkt ook een voorwaarde te
zijn voor veel zeldzame soorten die niet in verland Riet voorkomen. Zo blijkt Grote Karekiet
uitsluitend te nestelen in groeikrachtig, in het water staand Riet. Uit de gegevens van HENDRICKX
(1996) bleken de zeldzaamste spinnensoorten voor te komen in uiterst natte, zompige gebieden en
rietvelden die 's winters niet gemaaid werden.
In ieder geval is het onmogelijk met het huidige maaibeheer om verlanding tegen te gaan.
Strooiselophoging wordt wel tegengegaan door afvoer van strooisel bij beheer en bij sterke
stroming. De duurzaamheid van het rietveld is in hoge mate afhankelijk van de
overstromingsfrequentie en -duur. De gunstige hoogte van het rietveld is dan ook de sleutelfactor
en het al dan niet maaien heeft wellicht enkel een vertragend effect bij de overgang naar een
ander successiestadium.
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•

GRAVELAND & COOPS (1997) stellen tevens dat maatregelen gericht op het instandhouden,
herstel of ontwikkeling van waterrietvegetaties zich moeten richten op onder andere a) het
opnieuw in gang zetten van successiereeksen, b) verdere verbetering van de waterkwaliteit

III.2.3.13 Besluit
We vatten de prioriteiten voor het beheersplan op korte en lange termijn voor het beheersplan
nog eens als volgt samen:
Eerste prioriteit: voorstel op korte termijn:
1) Afgraving van kunstmatige ophogingen en schorontwikkeling buitendijkse akkers.
2) De overige gebieden geen beheer (het spontaan laten verder evolueren).
3) Integrale begrazing wordt voorgesteld voor het Schor van Doel
Op lange termijn:
Na een veranderende praktijksituatie en een kennistoename met betrekking tot o.a. het
functioneren, sedimentatiesnelheid en effecten van afgravingen van schorgebieden kan op lange
termijn éénmalige afgravingen van bepaalde schorgebieden overwogen worden.
III.2.4 Cultuurhistorische doelstellingen
Riet snijden
Het cultuurhistorisch instandhouden van het rietsnijden lijkt ons het meest aangewezen in de
Rietsnijderij. Het grootste deel van de Rietsnijderij werd gedurende 30 à 35 jaar onafgebroken
jaarlijks in de winter gemaaid door rietsnijders, tot juist voor het in 1979 in beheer kwam bij
Natuurreservaten vzw. De vegetatie met 75% Spindotterbedekking is blijkbaar gestabiliseerd door het
jarenlange maaibeheer. Sindsdien werd dit schor elke winter gemaaid tot 1988, waarna het nog
slechts tweejaarlijks gemaaid wordt, zonder opmerkelijke veranderingen qua vegetatie.
Naast de cultuurhistorische doelstelling, heeft het beheer in de Rietsnijderij ook
natuurbehoudsdoelstellingen, zij het op een lager niveau, waarbij het beheer in hoofdzaak gericht is
op de doelgroepen rietvogels en Spindotterbloem. Uit HENDRICKX (1996) bleek ook dat dit schor
bijzonder rijk is aan loopkeversoorten.
Biezen snijden
Sinds de jaren tachtig worden opnieuw biezen gesneden in het Schor voor het Galgenweel.
Vermoedelijk was dit vroeger op veel plaatsen zo, in functie van vooral de stoelenmakerij.
Momenteel ontbreekt het echter aan concrete historische gegevens. De recente aanplanten van Ruwe
bies gebeurden met materiaal van de Bergse Maas. In de toekomst zou er wel moeten op gelet worden
dat dit met materiaal van de Schelde zelf gebeurt, daar de Bergse Maas-biezen morfologisch en
genetisch sterk afwijken van de biezen langs de Zeeschelde (DEKONINCK 1996, TRIEST 1996)
Wijmen
Traditioneel werden langs de Schelde wijmen gekweekt voor de mandenmakerij. De oudste
melding dateert van 1600 te Bazel. Buitendijks langs de Schelde werden de meeste wijmen aangelegd
rond 1930. Nu nog zijn onderhouden wijmen aanwezig op de Plaat bij Driegoten, het Stort bij Weert,
het Schor van Branst en het Sint-Amandsschoor. Op zuiver floristische gronden heeft het
instandhouden van wijmen weinig zin, daar blijkt dat dit relatief soorten- en structuurarme vegetaties
zijn. Echt oude wijmbossen bestaan echter niet langs de Zeeschelde, zodat we geen uitspraak kunnen
doen over de mogelijke rijkdom hiervan.
Toch hebben wijmen een zekere cultuurhistorische waarde, die instandhouding van een
representatieve oppervlakte zeker rechtvaardigt. Er kan getracht worden om dit ook binnendijks te
doen. Toch is ook een behoud op geringe oppervlakte buitendijks gerechtvaardigd, daar buitendijkse

315

en binnendijkse wijmen wel verschillend zijn, qua traditioneel gebruikte soorten en de hieraan
gekoppelde toepassingen, plantdichtheden, en bijhorende ondergroei.
Vloeiweiden
Hoewel gebaseerd op relatief weinig historische soortsgegevens kunnen we concluderen dat de
voormalige vloeiweiden langs de Schelde niet van hoge botanische waarde waren. Het andere type
vloeiweide zoals in de Damslootvallei die niet met Scheldewater overstroomden maar onder water
bleven door water van het achterland dat niet kon wegstromen, waren daarentegen wel buitengewoon
waardevol. Buitendijks verdwenen de vloeiweiden aan het begin van deze eeuw. Bij een herstel van
de buitendijkse vloeiweiden is de te verwachten flora wel een open vraag, maar de verwachtingen
zijn niet hoog.
Op lange termijn (bij een verbeterende waterkwaliteit) lijkt ons een herstel van een
bevloeiingssysteem wel te rechtvaardigen, maar dan eerder binnendijks in de gecontroleerde
overstromingsgebieden (waar het trouwens nu nog gebeurt in het Tielrodebroek), waar het zou
moeten gecombineerd worden met natuurvriendelijke landbouw, of nog beter, met natuur als
hoofdfunctie.
III.2.5 Educatieve en recreatieve doelstellingen
Natuureducatie is een aspect van het natuurbeleid dat op verschillende niveaus aan bod dient te
komen. Hierbij is onder andere het contact tussen natuurwachters / terreinbeheerders en de bevolking
van belang. Hier worden een aantal ideeën geopperd die een schakel kunnen zijn in het proces van
natuureducatie:
1) Het plaatsen van goede en duidelijke informatieborden bij de diverse schorgebieden.
2) Het beter toegankelijk maken van een aantal grotere schorgebieden of schorgebieden die niet
overzichtelijk zijn vanop de dijk, dit door de aanleg van knuppelpaden. Hierbij wordt bij voorbeeld
gedacht aan het Schor aan de Durmemonding. (later kan ook aan andere schorgebieden gedacht
worden zoals bij voorbeeld het Groot Schoor van Hamme, De Cramp, …). Dit kan gekoppeld worden
aan andere doelstellingen in het gebied zoals bij voorbeeld de relatief geringe afstand tot de
Rietsnijderij en bij voorbeeld de Plaat in Driegoten en vlakbij Tielrodebroek (cultuurhistorische
doelstellingen m.b.t. het Riet snijden, wijmencultuur en vloeiweidensysteem). Dit kan ook gezien
worden met een koppeling van de bestaande infrastructuren langs de Schelde zoals ‘Vlaanderens
fietsroute’ op de dijken en de mogelijkheid tot het nemen van het veer in Tielrode.
3) Natuureducatieve centra vormen een meer georganiseerde schakel in het proces. Momenteel is er
een centrum bij de Notelaar en één van de Wielewaal in Vlassenbroek (Salix), waar natuur en kunst
belicht wordt. De uitbouw van een permanent natuureducatief centrum of een milieuboot waarbij de
Schelde als geheel belicht wordt, lijkt ons toch een noodzaak om het hoe en het waarom van
natuurbehoud bijna dagelijks duidelijk te maken, om zo het maatschappelijk draagvlak te vergroten.
We dienen wel op te merken dat er al een milieuboot bestaat in Vlaanderen, voor de diverse Vlaamse
waterlopen samen.
Een natuureducatief centrum kent onder andere volgende functies:
- voorlichting over beleid en beheer van de schorren
- de actualiteit van het natuurbeheer
- startpunt van geleide excursies
- startpunt van een vrij toegankelijke wandelroute / knuppelpad
- ontmoetingspunt voor de streek en milieuverenigingen
Het zou wenselijk zijn de verschillende elementen ruimtelijk bij elkaar te brengen, zodanig dat
de educatieve en recreatieve doelstellingen gecentraliseerd kunnen worden. Een mogelijk scenario is
de inrichting van de gebieden rond de Durmemonding als centraal gebied. Hier kunnen enerzijds de
cultuurhistorische elementen, zoals wijmcultuur (‘t Stort bij Weert en de Plaat), rietsnijderij
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(Schorren aan de Durme, Rietsnijderij) en vloeiweide (Tielrodebroek) uitgebouwd worden en kunnen
meer natuurlijke schorontwikkelingen getoond worden (Schor aan de Durmemonding en Schorren
aan de Durme). De uitbouw van een knuppelpadensysteem lijkt hierbij de aangewezen formule.
Interessant voordeel voor dit centrale punt is de aanwezigheid van een tweetal veren, die de
voormelde gebieden met elkaar verbinden. Tevens is het gebied goed bereikbaar via fietspaden en
kan de integratie van natuur en Sigmaplan perfect geïllustreerd worden. Landschappelijk vormt de
monding van de Durme bovendien een referentiebeeld voor het zoetwatergetijdengebied als zodanig.
Voor het brakwatergetijdengebied lijkt Lillo als centraal punt bijzonder geschikt. Enerzijds ligt hier
een groot brakwaterschor met een lange historiek, het Galgenschoor, anderzijds ligt hier het
toekomstig nieuwe slik- en schorgebied van het Lillopoldertje. Lillo heeft bovendien een
weekendveer naar Doel, wat een belangrijke troef is voor fietsrecreatie.

317

318

IV  Beheersvormen
In dit hoofdstuk behandelen we enkel die beheersvormen, die kaderen in de
beheersdoelstellingen geformuleerd in hoofdstuk III. Sommige onderdelen kwamen al aan bod in
hoofdstuk III, waar we dan ook naar verwijzen. Volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk niet
behandeld: ontpoldering (hiervoor verwijzen we naar de AMIS-voorstellen, zie HOFFMANN & MEIRE
(1994 1995 1996); VAN DEN BERGH et al; 1999), gecontroleerd gereduceerd getij (hiervoor verwijzen
we naar de rapporten betreffende Kruibeke, Bazel en Rupelmonde) vloeiweiden (zie hoofdstuk
II.4)en dijktaludbeheer (zie VANALLEMEERSCH et al. 1997).

IV.1 Niets doen
Zoals blijkt uit het successieschema (fig. II.72, hoofdstuk II.9) bestaat de toekomstige, en in veel
gevallen al de huidige vegetatie van de brakwaterschorren, uit homogene rietvelden zonder of met zeer
weinig karakteristieke halotolerante plantensoorten. Hoogstens kan nog een mozaïek standhouden van
riet- en strandkweekvegetaties met aan de schorranden smalle fragmenten van zeekraal- en kweldergrasgemeenschappen. Dit is al grotendeels het geval op het Galgenschoor. Ook op de andere
brakwaterschorren is het riet gedurende de laatste 5 jaar sterk uitgebreid (cf. hoofdstuk II.8.2).
Niets doen in de zoetwaterschorren zal in principe een evolutie teweeg brengen die analoog is aan
de natuurlijke successie, zoals geschetst in hoofdstuk II.9.2.
Indien we te maken hebben met kruiden- of rietvegetaties als uitgangssituatie, dan zullen deze, op
vrijwel alle zoetwaterschorren vrij snel evolueren in de richting van aaneengesloten wilgenstruwelen en
bossen, die qua houtige gewassen hoofdzakelijk zullen beheerst worden door S. alba, S. x rubens en
Salix fragilis in de boomlaag, S. triandra, S. x mollissima en S. x dasyclados in de struiklaag. Het betreft
met andere woorden een mengsel van natuurlijke soorten en hybriden en cultivars, die zich spontaan
kunnen vestigen uit vegetatieve structuren.
Vooral de bossen hebben een hoge soortenrijkdom (vooral veroorzaakt door de grote
epifytenrijkdom) en een grote structuurrijkdom. Het is vermoedelijk bovendien slechts vanuit deze
situatie dat een verdere evolutie naar een Carici remotae-Fraxinetum mogelijk is.
Deze beheersvorm wordt voorgesteld voor alle schorren met uitzondering van het Schor van
Doel, de Rietsnijderij en een perceel wijmencultuur, als cultuurhistorisch waardevol landschap. De Plaat
is daarvoor zeer geschikt.

IV.2 Integrale begrazing
In hoofdstuk III.2.3.10 werden de voor- en nadelen van integrale begrazing in Doel besproken.
Integrale begrazing wordt voorgesteld voor het Schor van Doel aansluitend bij Saeftinge. Hiervoor zou
in principe nog een schorgedeelte op Nederlands grondgebied moeten onteigend worden.

IV.2.1 Begrazing op zoutschorren
Invloed van begrazing op de zoutwaterschorren wordt uitgebreid behandeld door BAKKER &
RUYTER, (1981), BAKKER (1985a, b 1989) en OLFF et al. (1997). Na 4 jaar begrazing op de
Oosterkwelder op Schiermonnikoog, blijkt dat de vegetaties met Rood zwenkgras, Helm, Zeealsem en
Strandkweek in oppervlakte achteruitgaan, terwijl de Engels grasvegetatie een aanzienlijke oppervlakte
gaat innemen. Deze situatie wijkt uiteraard af van het Schor van Doel door het zoutere milieu. Toch
kunnen een aantal zaken veralgemeend worden. Zowel riet- als strandkweekvegetaties worden
teruggedrongen ten voordele van Puccinellietum- en Armerion maritimae-gemeenschappen bij
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begrazing door runderen (LEEMANS & VERSPAANDONCK 1975; BAKKER & RUYTER 1981; BAKKER
1984 1989). Ook schapenbegrazing richt de vegetatieontwikkeling naar een kweldergrasland. Bij
begrazing gaan de competitievere soorten achteruit, waardoor de vegetatie lager en opener wordt, zodat
andere soorten, die toleranter zijn ten opzichte van begrazing, een kans krijgen. De vegetatie wordt ook
gevarieerder en de vegetatie-eenheden kleiner, zodat de vegetatie als het ware fijnkorreliger wordt
(BAKKER & RUYTER 1981). Er wordt ook een vergelijking gemaakt tussen hooien en begrazen van de
zoutwaterschorren en de invloed naar het soortenaantal. Bij hooien neemt het aantal soorten snel toe,
omdat in het eerste jaar strooisel wordt afgevoerd. Het vee heeft daarentegen enige tijd nodig om het
strooisel via vertrapping tot omzetting te laten komen, maar wanneer dat eenmaal is gebeurd, wordt het
aantal soorten hoger dan bij hooien. Het plaatselijk opentrappen van de zode doet waarschijnlijk
vestigingsmogelijkheden ontstaan voor nieuwe soorten. Begrazing heeft een reductie van de
bovengrondse biomassa tot gevolg.
Het verschijnen van lage kweldersoorten op plaatsen die hoger liggen dan zonder begrazing het
geval is, wekt de indruk dat de bodem zouter wordt bij begrazing. Waarnemingen in Nederland
(WESTHOFF & SYKORA 1979) en elders bevestigen deze indruk. Langdurige bepalingen van het
zoutgehalte in de bovenlaag van 0-5 cm in strandkweekvegetatie (en in andere vegetaties, BAKKER
1983) geven aan dat de bodem van de begraasde vegetatie nochtans niet zouter is dan die van de
gehooide of de controlevegetatie. Het optreden van lage kweldersoorten bij begrazen wordt verklaard,
doordat de zode blijvend kort wordt gehouden en wordt opengetrapt door vee. Lage kweldersoorten
worden beschouwd als lichtkiemers en zouden daardoor in de open, begraasde zode meer kans op
vestiging hebben dan in de gehooide zode (BAKKER 1985).
Een bijkomende invloed van begrazing met vee in Schiermonnikoog, naast de achteruitgang van
het later in de successie voorkomende Strandkweek en de vestiging van ‘lage kweldersoorten’ was de
terugkeer van Rotganzen (OLFF et al. 1997). Er bleek een goede relatie op te treden tussen de distributie
van de ganzen en de belangrijkste voedselplanten: Zwenkgras (24% eiwitten in mei), Kweldergras (28%
eiwitten in mei) en Zeeweegbree (28% eiwitten in mei). Strandkweek, dat veel hoger in de gradiënt
voorkwam, heeft veel lagere voedingswaarde (12% eiwitten, BAKKER 1989) en werd gemeden door de
ganzen. De beperking van het voorkomen van de ganzen tot de lagere soorten zou niet enkel bepaald
zijn door verschillende tussen de soorten, maar daarnaast blijkt ook dat eenzelfde soort (vb. Rood
zwenkgras), een hogere voedingswaarde heeft op lagere delen. Ook andere studies wijzen op een grotere
voorkeur van herbivoren voor ‘gestresseerde’ planten, omdat de voedingswaarde daarvan meestal groter
is (BREMAN & DE WIT 19983, BINK 1986, WHITE 1993, CRAWLY 1997, zie OLFF et al. 1997). Runderen
grazen planten met veel lagere voedingswaarde dan ganzen en verkiezen soms Strandkweek (BAKKER
1989). Doordat op de begraasde plaatsen een terugkeer voorkomt van ‘lage kweldersoorten’ kunnen
runderen op deze manier begrazing mogelijk maken door kleinere herbivoren zoals ganzen. Terwijl vee
in staat is om een successie te onderbreken en retrogressie te veroorzaken, blijken ganzen niet in staat
om dominantie van Strandkweek te voorkomen of te doorbreken (OLFF et al. 1997).
NORRIS et al. (1997) toonden een toename aan van de broedgevallen van Tureluur op een
begraasd zout schor in Groot-Brittannië (estuarium van de Wash) gedomineerd door kweldergrassen. Ze
houden een pleidooi om begrazing verder te zetten en te herintroduceren op voormalig begraasde
zoutmoerassen.
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IV. 2.2 Ervaringen met begrazing in het Verdronken Land van Saeftinge (LENSINK et al. 1997)
IV.2.2.1 Effecten
Flora
Beweiding van schorren heeft een duidelijk effect op de vegetatie. Zowel schapen, runderen
als paarden zorgen voor een verschuiving naar relatief korte, grazige vegetaties. Soorten zoals
Gewoon kweldergras, Zilte rus, Rood zwenkgras, Schorrenzoutgras (schapenbegrazing) en Fioringras
worden in Saeftinge bevoordeligd door begrazing en nemen als gevolg daarvan in bedekking toe. Ook
een soort als Zeealsem neemt als gevolg van begrazing toe. De verschillende grazers hebben wel
verschillende voorkeuren voor planten en ook verschillende graasgewoonten in ruimte en tijd.
Hierdoor kan de structuur en het aanzien van de begraasde schorvegetatie verschillen.
Over het algemeen neemt de variatie in begroeiing als gevolg van begrazing toe
(overbegrazing uitgezonderd); dit geldt vooral voor structuuraspecten en in mindere mate voor de
floristische samenstelling. Verruiging door Strandkweek en Riet wordt door begrazing tegengegaan.
Rietvegetaties kunnen bij langdurige runderbegrazing zelfs geheel verdwijnen.
Betreding is een neveneffect van begrazing. Door betreding worden soorten als Zilte en
Gerande schijnspurrie, Zeeweegbree en Schorrenzoutgras bevoordeligd. Dit geldt vooral bij matig
intensieve schapenbegrazing op een niet te slappe bodem. Bij begrazing met rundvee treedt al snel
vertrapping van de zode op. Vooral in de lagere delen ontstaan dan vrijwel vegetatieloze
modderpoelen. Op de hogere schordelen ontstaan (vooral bij rundvee) netwerken van koeiepaden die
jarenlang intact blijven.
Tabel IV.1 - Vegetatietypes in Het Verdronken Land van Saeftinge volgens de typologie van DIJKEMA &
BOSSINADE (1990), met successiezone waartoe het type behoort en of er al dan niet sprake is van
runderbegrazing (LENSINK ET AL. 1997).

Vegetatietype
Engels slijkgras
Engels slijkgras en Kortarig Zeekraal
Engels slijkgras en Gewoon Kweldergras
Zeekraal en Gewoon Kweldergras
Zeeaster en Zeekraal
Gewoon Kweldergras en Zeekraal
Gewoon Kweldergras en Engels slijkgras
Gewoon Kweldergras en Zilte rus
Riet
Zeeaster en Zeebies
Schorrenzoutgras
Zeebies
Fioringras en Rood zwenkgras
Zeealsem en Rood zwenkgras
Spiesmelde en Zeebies
Strandkweek
Strandkweek en Rood zwenkgras
Strandkweek en Akkerdistel
Rood zwenkgras en Fioringras
Rood zwenkgras
Zilte rus en Rood zwenkgras
Rood zwenkgras en Paardebloem
Rood zwenkgras en Zilverschoon
Engels raaigras
Rood zwenkgras en Strandkweek
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zone
pionierzone
pionierzone
pionierzone
laag schor
laag schor
laag schor
laag schor
laag schor
brak schor
brak schor
brak schor
brak schor
brak schor
brak schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor
middelhoog schor

begrazing
nee
nee
nee
nee
nee
ja/nee
ja/nee
ja
nee
nee
nee/ja
nee/ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Maaien versterkt het beweidingseffect. Het bevordert het ontstaan van een lage gesloten
grasmat. Structuurvariatie zoals bij beweiding ontbreekt echter. Bovendien zijn betredingseffecten
niet aanwezig. In plaats daarvan zijn trekkersporen (wanneer het maaien machinaal plaatsvindt) zeer
lang op het schor zichtbaar en veroorzaken op die plaatsen een verdichting van de bodem.
Fauna
De extensieve begrazing met runderen in Saeftinge heeft een aantal gevolgen voor de fauna. In
de nabijheid van dijken blijven oppervlaktes korte grazige vegetaties aanwezig. Daarnaast kunnen elders
op hoger gelegen delen hogere vegetaties ontstaan. Een aantal soorten broedvogels is hierbij gebaat,
ondermeer Kievit. Daarnaast vormen deze vegetaties een geschikt foerageergebied voor Smient,
Kolgans en Grauwe gans.
Grauwe ganzen consumeren in de winter een aanzienlijke hoeveelheid knollen van Zeebies. In
hoeverre de ganzen de Zeebies in haar ontwikkeling beïnvloeden is niet bekend. In de Dollard blijken de
ganzen langs geulen vrijwel alle knollen tot een meter vanaf de rand te consumeren (ENSELINK 1994).
Hierdoor is herstel van de Zeebies uitgesloten. In velden Zeebies, zonder ontsluiting van bodem door
een geul consumeerden de ganzen alleen knollen uit de bovenste 10 cm van de bodem. Hier blijft
ongeveer een kwart van de biomassa gespaard. Beide processen dragen ertoe bij dat de afgelopen jaren
de Zeebies in de Dollard is achteruitgegaan. Onderzoek naar de relatie tussen Zeebies en vraat door
Grauwe gans in de Dollard (ENSELINK et al. 1997) en vergelijkbare vraat door Sneeuwganzen in NoordAmerika, wijst erop dat bij een begrazingsintensiteit van meer dan 4000 gansdagen per maand per ha,
Zeebies achteruitgaat. In Saeftinge ligt de begrazingsintensiteit in de winter rond 1500 gansdagen per
maand per ha. Dit doet vermoeden dat de Grauwe gans in Saeftinge geen uitgesproken negatief effect
zal hebben op de ontwikkeling van Zeebies. Nader onderzoek naar de relatie tussen Grauwe gans en
Zeebies (en andere dominanten) in Saeftinge is echter gewenst.
Smient, Kolgans en in mindere mate ook Grauwe gans prefereren korte grazige vegetaties als
voedselbron. Begrazing met runderen of schapen is in deze faciliterend (CADWALADR & MORLEY 1972
1973). Daarnaast houden Smient en Kolgans in het voorjaar vermoedelijk zelf korte vegetaties in stand.
Dit mechanisme is ondermeer bekend van Rotgans (SPAANS 1987) en Brandgans (PRINS et al. 1981).

IV.2.2.2 Evolutie begrazing in Saeftinge
Met ingang van 1997 is op Saeftinge een einde gekomen aan begrazing met schapen. In 199496 is gebleken dat schapenbegrazing bedrijfseconomisch, voor het toenmalige schapenbedrijf, niet
langer haalbaar was en begrazing met runderen betere perspectieven bood.
Sinds Het Verdronken Land van Saeftinge beheert wordt door Het Zeeuwse Landschap,
wordt voor begrazing van het gebied samengewerkt met veehouders. Dit werd en wordt belangrijk
geacht omdat vee in eigen beheer duurder zou uitvallen voor de natuurbeheerder. In de samenwerking
is steeds een evenwicht gezocht tussen de natuurwaarden die voortvloeien uit de doelstelling van het
beheer en de bedrijfseconomische belangen van de betrokken veehouder. In genoemd evenwicht
worden aard, omvang en intensiteit van de begrazing primair bepaald door de doelstellingen van het
beheer. Deze beleidslijn zal ook in de toekomst worden voortgezet, waarbij de Stichting desgewenst
ook een financiële bijdrage zal leveren.

IV.2.2.3 Type grazer
Begrazing van buitendijkse terreinen kan plaatsvinden met schapen, runderen en/of paarden.
Schapen zorgen meestal voor een combinatie van kort afgegraasde vegetaties en nauwelijks
begraasde vegetaties. Runderen vormen het andere uiterste met een geleidelijke overgang van
intensief begraasde delen naar nauwelijks begraasde delen. Paarden nemen een tussenpositie in. De
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ontwikkelingsmogelijkheden voor een gevarieerde vegetatiestructuur zijn met runderen dus groter
dan met paarden of schapen. Daarnaast hebben paarden de eigenschap dat ze latrines maken. Op
dergelijke locaties treedt vaak verruiging van de vegetatie op, als gevolg van de verrijking met mest.
Hiermee werd echter geen ervaring opgedaan in Saeftinge. Of de paarden in een dergelijk groot
gebied ook latrinegedrag zullen vertonen valt sterk te betwijfelen. In veel kleinere gebieden van de
grootteorde van 60 tot 80 ha in de Vlaamse kustduinen, waar integrale jaarrondbegrazing gebeurt
door Shetland pony's of ezels werd geen latrinegedrag vastgesteld (LAQUIERE 1999; CALLEBAUT
1999).
Schapen vragen veel zorg en toezicht, paarden minder en runderen nog minder. Schapen zijn
in hun graasgedrag eenvoudig te sturen. Runderen en paarden bepalen meer zelf waar ze vreten.
Schapen zorgen met hun kleine hoeven voor een verdichting van de bodem, zonder dat vertrapping
van de vegetatie optreedt. Vanwege hun grotere gewicht in verhouding tot het hoefoppervlak is het
risico van vertrapping van de vegetatie bij runderen en paarden groter, zeker onder natte
omstandigheden.
Hoge vloeden vormen een risico voor de grazers van buitendijkse gebieden. Schapen kunnen
nauwelijks zwemmen, runderen en paarden daarentegen wel. De afgelopen jaren zijn af en toe
schapen verdronken. Runderen bleken zich in deze situatie te kunnen redden en desnoods vanaf de
buitenzijde van het schor naar de dijk te zwemmen en te lopen. Daarnaast hebben acht runderen zich
in de tweede helft van 1996 zes maanden zonder hulp en zorg in het schor kunnen redden. Met
paarden is in het gebied geen ervaring opgedaan. Ervaringen uit getijloze gebieden als de Slikken van
Heen zijn niet zonder meer toepasbaar op Saeftinge.
Bedrijfseconomisch gezien, zijn in de huidige omstandigheden de mogelijkheden met
runderen groter dan met schapen. Belangrijkste reden is het verschil in zorg en toezicht dat beide
vragen. Het nut van paarden in slikke- en schorrengebieden is slecht bestudeerd. Voorgaande
argumenten leiden tot een keus voor begrazing met runderen op Saeftinge.

Tabel IV.2 - Kenmerken en factoren in overweging te nemen bij de keuze vóór begrazing met schaap, rund, of
paard. - afwezig, + matig, ++ sterk, +++ zeer sterk (naar LENSINK et al. 1997)

schaap rund paard
variatie vegetatiepatroon
latrines
stuurbaarheid graasgedrag
risico vertrapping vegetatie
zwemvermogen
noodzakelijke zorg en toezicht
noodzaak tot bijvoeren
bedrijfseconomische mogelijkheden

+
++
++
+
-

+++
+
+
++
+.*
-*
+

++
+?
+
+
+?
+*.
-*
?

* afhankelijk van het type rund of paard, extensief tot niet noodzakelijk

Voor het Schor van Doel is schapenbegrazing ook minder aan te bevelen. Schapen houden wel
kweldergraslanden in stand, maar gaan minder de successie van Strandkweek terugschroeven naar
kweldergraslanden dan runderen, tenzij weinig ander voedsel beschikbaar is.

IV.2.2.4 Inrichting
Voor een optimaal effect op de patronen en processen in het terrein is begrazing gewenst
over een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied. In principe wordt uitgegaan van één grote eenheid.
Het begrazingspatroon wordt in belangrijke mate gestuurd door de situering van de
drinkwatervoorziening voor de runderen langs de dijk. Door verspreid een aantal drinkwaterpunten te
maken, wordt voorkomen dat binnen de grote eenheid een sterke concentratie van dieren optreedt.
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In de komende jaren zal de runderbegrazing vanaf de dijken worden georganiseerd. Runderen
hebben per dag ongeveer 80 liter zoet water nodig. De ligging van waterpunten is in het brakke milieu
van Saeftinge een belangrijke stuurvariabele voor de begrazing. Door de watervoorziening langs de
dijk te situeren, kan de gewenste gradiënt in begrazingsdruk vanaf de dijk naar de Westerscheide
worden gerealiseerd. Voor andere voorzieningen als likstenen geldt eenzelfde argumentatie. Langs de
Zeedijk/Gasdam zijn thans zes waterpunten aanwezig. Deze blijven gehandhaafd. Nabij genoemde
zes waterpunten zijn hoogwatervrije plaatsen aanwezig: het zandplateau en vijf vliedbergen.
Voordat runderbegrazing in het gedeelte bij Emmadorp gaat plaatsvinden, zullen ter hoogte
van de Rijksdam een drinkwatervoorziening en een vluchtheuvel aangebracht worden. Daarnaast zal
nagegaan worden of bij Emmadorp de huidige verharde schapenovergang geschikt is voor runderen.
Zonodig zal deze worden aangepast. Voorts zal bij Emmadorp een vangkooi gebouwd worden.
Naar verwachting zal de buitenzijde van het schor niet of nauwelijks worden begraasd door
de runderen. Enerzijds zal dit een gevolg zijn van de situering van de drinkwatervoorziening langs de
dijk en anderzijds door fysieke barrières als kreken. Hierdoor zullen op de noordelijke delen van ‘de
Noord’ ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor rietvegetaties. Op dit moment is onduidelijk welke
betekenis rietvelden hebben voor de runderen onder extreme situaties. Het is niet uitgesloten dat na
hoge vloeden in het beweidingsseizoen runderen ongeacht fysieke barrières als kreken, toch naar
rietvelden trekken en deze gaan begrazen. Mocht ook aan de buitenzijde van de Noord het riet
hierdoor verdwijnen en zich niet kunnen herstellen, zal worden overwogen het buitenschor alsnog uit
te rasteren. In dit verband is onderzoek naar de effecten van de runderbegrazing, mede in relatie tot
het gedrag van de dieren, gewenst.

IV.2.2.5 Oppervlakte
In het beheer van de terrestrische levensgemeenschappen op Saeftinge wordt de volledige
gradiënt van laag naar hoog en zoet naar zout nagestreefd, zowel in een begraasde als een
onbegraasde situatie. De zoet-zout gradiënt loopt van oost naar west. Op macroschaal loopt de
overgang laag-hoog van noordwest naar zuidoost. Op mesoschaal is deze overgang langs iedere kreek
aanwezig, met de hoogste delen direct langs de geul (oeverwal) en de lagere in de kommen.
Wanneer de begrazing vanaf de dijk zou plaatsvinden is de ontwikkeling van de verschillende
levensgemeenschappen van de overgangen mogelijk en gewaarborgd. De intensiteit van de begrazing,
in combinatie met de bereikbaarheid van het terrein, zal zodanig vorm worden gegeven, dat ongeveer
een derde van de thans begroeide oppervlakte wordt beïnvloed door begrazing (750 ha), direct
grenzend aan de dijk. Verder van de dijk af, zal het terrein niet of nauwelijks worden bezocht door de
grazers

IV.2.3 Begrazingsdensiteit
Veebezetting van 1,5 stuks jongvee per ha leidde op Schiermonnikoog plaatselijk tot
overbegrazing (BAKKER 1985). De nadelen van de hoge veebezetting gelden niet alleen voor de
vegetatie. Een vegetatie die overal kort is biedt minder mogelijkheden tot dekking en rust zodat het
terrein ook minder waardevol wordt voor broedvogels. Een matig begraasde kwelder krijgt een groter
aantal broedvogels dan een vergelijkbaar, meer intensief begraasde of niet begraasde kwelder (VAN
DIJK & BAKKER 1980). BEEFTINK (1979) raadt lagere dichtheden aan: circa 1 rund per 3 ha. De
densiteit op de schorren langs de Wash in Groot-Brittannië is ongeveer 1 rund per ha, en lijkt gunstig,
onder andere qua effect op het aantal broedgevallen van Tureluur (NORRIS et al. 1997).
Begrazing met runderen op Saeftinge heeft onder meer als doel om vegetatietypes die
afhankelijk zijn van begrazing in stand te houden. Het aantal dieren zal dan ook zijn afgestemd op de
productie en oppervlakte van deze vegetatietypes. Het gaat om de types die in tabel IV.2 afhankelijk
zijn gesteld van begrazing. Indien de productie de consumptie in ruime mate overtreft, kunnen binnen
het begraasde gebied ook onbegraasde vegetaties bestaan, bijvoorbeeld rietvelden.
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De productie van de grazige vegetaties in Saeftinge is niet goed bekend. Gerichte metingen in
grazige vegetatietypes (Kweldergrastype, Kweekgrastype) op de brakwaterslikken en -schorren van
de Dollard komen op een productie van ongeveer 1 kg droge stof/m²/jaar (WALGEMOET 1993). Op
schorren in de Oosterschelde zijn in kweldergrasvegetaties waarden van ongeveer 0,9 kg ds/m²/jaar
en in strandkweekvegetaties van bijna 1 kg ds/m2/jaar (BAKKER et al. 1993). In vergelijking tot de
Dollard wordt Saeftinge gekenmerkt door een grotere aanvoer van voedingsstoffen en in vergelijking
tot de Oosterschelde door een lagere zoutstress. Hierdoor is de productie in Saeftinge mogelijk hoger
dan in de twee genoemde gebieden. In vergelijking met de Oosterschelde is het water in de
Westerscheide troebeler, met hogere slibafzettingen na inundatie. Beide factoren remmen de
fotosynthese en dus de productie. Veiligheidshalve wordt in het vervolg voor Saeftinge uitgegaan van
een productie van 1 kg ds/m2/jaar, waarvan 85% in het vegetatieseizoen (mei-oktober). De dagelijkse
consumptie van runderen wordt geschat op ongeveer 2,5% van het gewicht. Dit komt neer op
ongeveer 12 kg droge stof per dag. Bij een beweidingsseizoen van 200 dagen bedraagt de consumptie
daardoor 2400 kg ds/koe/jaar.
Onderzoek naar begrazing in grote natuurgebieden laat zien dat bij een gunstige verhouding
tussen de productie van de vegetatie en de consumptie door grote herbivoren, de dieren vooral
grassen consumeren (CORNELISSEN & VULINK 1996). Bij een ongunstige verhouding neemt het
aandeel andere voedselplanten snel toe. Het omslagpunt ligt ongeveer bij een verhouding
productie/consumptie = 3.0. Uitgaande van de geschatte huidige oppervlakte grazige vegetaties
(kweldergrasvegetaties) in de verschillende eenheden op Saeftinge, blijkt dat verhouding
productie/consumptie varieert tussen 1.3 en 2.8. Onder deze omstandigheden is de kans groot dat de
kweldergrasvegetaties niet volledig in de behoefte van de runderen kunnen voorzien. Het gevolg is
dat de runderen andere vegetatietypes gaan benutten, zoals vegetaties met Strandkweek, Zeebies of
Riet. In vergelijking tot genoemd onderzoek wijkt Saeftinge op een punt af, namelijk door het getij.
Wanneer in het vegetatieseizoen een hoge vloed optreedt, vormen de rietvegetaties na de vloed de
enige zoete voedselbron, omdat de stengels gedeeltelijk boven water blijven. Het Riet is dan zeer
aantrekkelijk. Dit impliceert een extra druk op het aanwezige Riet.
Langs de dijken van Saeftinge komt ongeveer 220 ha (potentieel) grazige vegetatie voor.
Gebieden ver van de dijk verwijderd, zoals de Noord, zijn hierin niet opgenomen. Uitgaande van een
verhouding tussen productie en consumptie van minimaal 3,0 in de (potentieel) grazige vegetaties,
zouden op iedere 100 ha grazige vegetatie maximaal 120 runderen kunnen grazen. Op Saeftinge is
daardoor ruimte voor ongeveer 260 runderen. Indien de Gasdam haar functie verliest kan het
Sieperdaschor in de begrazing worden betrokken. Naar schatting komt ongeveer 80 ha van het 120 ha
grote Sieperdaschor voor extensieve begrazing in aanmerking (= 100 ca. runderen).
Voor Doel komen we volgens dezelfde redenering op een maximum van 1 rund per ha. Indien we
nog wat Riet willen overhouden moet dit liefst minder. In een experimentele fase lijkt het aangewezen te
starten met een onderbezetting van bijvoorbeeld 1 rund per 2 ha, die naderhand eventueel kan aangepast
worden.

IV.2.4 Consequenties van het begrazingsbeheer voor het Schor van Doel
Het is duidelijk dat voor de concrete uitwerking afspraken met het Zeeuws Landschap en de veeeigenaren van Saeftinge moeten gemaakt worden voor de concrete invulling. Ook hier zal
praktijkervaring en monitoring een absolute noodzaak zijn. Het beste zou ook zijn indien de begrazing
vanop de dijk kan gebeuren. Na onderhandelingen tussen Natuurreservaten vzw en AWZ, bleek dit
echter voor problemen te zorgen, omdat volgens AWZ de breuksteenbestortingen die een barrière zijn
voor de runderen, niet konden vervangen worden en omdat gevreesd wordt voor stabiliteitsproblemen
voor de dijk. Inmiddels werden daarom twee vluchtheuvels aangelegd op het schor. Andere
consequenties bij het voorgestelde begrazingsbeheer is de afrastering en de watervoorziening. Ook is
speciale aandacht vereist voor de combinatie beweiding/bezoekers. Een huidig knelpunt, waarvoor nog
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een oplossing dient gevonden te worden, is de onteigening van een stukje tussenliggend schor op
Nederlands grondgebied dat momenteel nog in privé-bezit is.
In afwachting van overeenkomsten tussen de natuurbeheerder van het Verdronken Land van
Saeftinge en de natuurbeheerder van het Vlaams Natuurreservaat Slikken en Schorren van Schelde en
Durme kan voorlopig geopteerd worden voor seizoensbegrazing met inscharing, zodat enerzijds
kweldergrasgemeenschappen tot ontwikkeling kunnen komen en anderzijds voldoende grote
oppervlaktes riet- en zeebiesvegetaties instandgehouden worden

IV.2.5 Begrazing op de zoetwaterschorren
Literatuurgegevens betreffende begrazing van zoetwaterschorren zijn ons niet bekend. Bij
realisatie van grote schorgebieden in het zoetwatergetijdengebied kan deze beheersvorm overwogen
worden, eventueel aansluitend met binnendijks begraasde delen. Het grootste aaneengesloten
zoetwaterschor dat kan gerealiseerd worden binnen AMIS situeert zich ter hoogte van het Groot
Schoor van Hamme en het Sint-Amandsschoor. In de jaren ’80 werd er nog begrazing toegepast op
het Schor van Branst. Plaatselijk werd de vegetatie gedomineerd door Liesgras.
Aan de zuidrand van het Noordelijk Deltabekken worden delen begraasd met
landbouwdoeleinden. Intensief begraasde weiden zijn gedomineerd door Agrostis stolonifera, Poa
trivialis en Lolium perenne. Extensievere weilanden bevatten minder Lolium perenne, maar Festuca
arundinacea (VAN DE RIJT 1993).
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IV.3 Afgraven hoog opgeslibde schorren, stortplaatsen
Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk III.2.3.11 en III.2.3.12, waar het éénmalig afgraven van
hoog opgeslibde schorren en het afgraven van opgehoogde terreinen besproken wordt.
IV.4 Bosontginning
Waar mogelijk valt het te overwegen om populierenaanplanten te verwijderen, daar deze
weinig natuurwaarden hebben. Wanneer het schor plaatselijk opgehoogd is, kan dit gecombineerd
worden met afgraven.

IV.5 Beheersmaatregelen bij het beheer met cultuurhistorische doelstellingen
IV.5.1 Rietsnijderij
Voor de Rietsnijderij stellen we voor om het beheer verder te zetten zoals dit nu gebeurt door
Natuurreservaten vzw. Dit houdt concreet in dat het riet om de 1 à 2 jaar in de winter gemaaid wordt
(zie hoofdstukken II.11.10).
IV.5.2 Wijmenperceel op de Plaat bij Driegoten
Het instandhouden van een wijmenperceel is het best op een plaats waar dit traditioneel en
recent ook nog het geval was. Dit kan op de Plaat bij Driegoten en/of de schorren van Weert of
Branst. We stellen een oppervlakte voor van circa 1 ha, met volgende soorten: S. x dasyclados, S.
viminalis en S. x mollissima var. undulata. Wat het beheer betreft kunnen deze om de 3 à 4 jaar
gekapt worden (zie ook II.3). Een bord met inlichtingen bij dit schorgedeelte lijkt wel aangewezen.
Ook binnendijks is het aangewezen op een wijmenperceel met alle traditionele ‘binnendijkse soorten’
aan te leggen indien de mogelijkheden voorhanden zijn.
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V  Concrete, gelokaliseerde beheersmaatregelen

V.1 Overzicht per deelgebied
Op basis van de in hoofdstuk III geformuleerde beheersdoelstellingen en de in hoofdstuk IV
besproken beheersvormen kunnen we de concrete, gelokaliseerde beheersvormen in tabel V.1
samenvatten. Voor een uitgebreide bespreking van het huidige beheer verwijzen we naar hoofdstuk
II.11.

Tabel V.1 - Beheer voor de slikken en schorren van het Vlaams natuurreservaat Slikken en Schorren van
Schelde en Durme.

Deelgebied
Alle slikken
Groot buitenschoor
Schor Ouden Doel
Galgenschoor
Keetenispolder
Lillopolder
reststroken brakke zone
Schorren van KBR
De Notelaar
Kijkverdriet
Stort ten oosten van
Temsebrug
Schor aan de
Durmemonding
VNR slikken en schorren
van Durme
Rietsnijderij
rest Durme

Schor van Bornem
Stort bij Weert
De Plaat bij Driegoten
Schor van Branst
Schor van Mariekerke
Sint-Amandsschoor
Groot Schoor van
Hamme en de Fles

huidig beheer
niets
niets
niets/ingeschaarde
seizoensbegrazing runderen
maaiexperimenten/rietsnijden
niets, opgehoogd
niets, zanddepot
niets/ biezencultuur
Galgenweel
niets
maaien/kappen
maaien/kappen/wieden/plagexp
erimenten
niets, stort

voorstel
niets doen
niets doen
integrale begrazing aansluiting
Saeftinge
niets doen
afgraven tot op schorniveau
afgraven tot op schorniveau
niets/ evt. lokaal biezencultuur als
cultuurhistorische doelstelling
niets doen
niets doen
niets/afgraven MARS
afgraven tot onder GHW

maaien/ kappen/
niets, educatie
aanplant experimenten/ wieden
niets/ in verleden enkele
niets/ eventueel
beheersexperimenten
populierenaanplant kappen en
afgraven
wintermaaiing
wintermaaiing
niets/weitje/populierenaanplant niets doen /populierenaanplanten
/maïsakkertje
verwijderen/ natuurontw. op
maïsakkertje (eventueel afgraven)
voormalig wijmencultuur
niets doen
voormalig wijmencultuur
niets doen
voormalig wijmencultuur
niets doen, wijmencultuur
voormalig wijmencultuur
niets doen/ klein perceeltje wijm
niets/ deel wijmencultuur
niets doen
deels wijm/ deel opgehoogd
niets doen /opgehoogd deel
afgraven
deels populierenaanplant
niets doen / waar mogelijk
populierenaanplant verwijderen,
eventueel bij schoruitbreiding (+
hat Zwijn) extensieve begrazing
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maïsakker Hamme

wintermaaiing/planten

zomerdijk afgraven c.q.
doorsteken en schorontwikkeling
toelaten, eventueel extensieve
begrazing
niets doen
niets doen, afgraven opgehoogd
deel
zomerdijk afgraven of doorsteken
en schorontwikkeling toelaten
niets doen

niets
wintermaaiing
niets
stortplaats
wintermaaiing/kappen
wintermaaiing/kappen/planten
niets

niets doen
niets doen
niets doen
afgraven tot onder GHW
niets doen
niets doen
niets doen

Cramp
wintermaaiing/kappen
Schorren van
wintermaaiing/kappen
Vlassenbroek
maïsakker Vlassenbroek
Groot schoor van
Grembergen
Nieuw schor voor Appels
Scheldeschoren
Schor van Zele
Stort van Appels
Brede Schoren
Konkelschoor
reststroken zoete zone

V.2 Toegankelijkheid
Gezien het huidige probleem met illegale visfuiken, dat wellicht bij een toenemende
verbetering van de waterkwaliteit zal toenemen, stellen we voor om de slikken niet toegankelijk te
maken voor het publiek. De reden hiervoor is onder andere de verstoring voorkomen voor de grote
aantallen watervogels en het beperken van visvangst.
Schorren die in de toekomst voorzien worden van knuppelpaden (voorstel Schor aan de
Durmemonding, Schorren aan de Durme) zullen uiteraard wel vrij toegankelijk zijn. Hierbij kunnen
wel beperkingen optreden in het broedseizoen. Voor andere schorren lijkt het zinvol dat deze enkel
toegankelijk zijn met geleide wandelingen. Gezien de moeilijke betreedbaarheid van de schorren
zonder knuppelpaden, worden deze ook nu nauwelijks betreden, met uitzondering van
jeugdbewegingen op sommige plaatsen.

V.3 Beperking bij het nulbeheer
Van de scheepvaart zijn veel klachten in verband met drijvende voorwerpen op de Schelde,
vooral tussen Schoonaarde en Melle. Naast allerlei 'drijvende' voorwerpen als autowielen, koelkasten
e.d. drijven ook zware takken, boomkruinen en zelfs hele bomen in de waterweg, die schade kunnen
veroorzaken aan de scheepvaart (NOTA AWZ-AMINAL 28.497/63). Naar aanleiding van deze
problemen, maakt men een inventaris van de riskante begroeiingen die voor de scheepvaart
verwijderd dienen te worden. Uit preventief oogpunt in verband met de veiligheid van de
scheepvaart, zullen deze bomen en struiken van de oevers weggenomen worden
(samenwerkingsovereenkomst AWZ-AOSO-AMINAL 26/08/97). Het weghalen van de
schorrandbegroeiing betreft vermoedelijk hoofdzakelijk aangeplante bomen (S. alba s.l., P. x
canadensis). In deze context is verwijdering ervan aanvaardbaar. Zelfs kan overwogen worden dat
voormalige ophogingen van de schorrand (zomerdijken) worden verwijderd.
Om allerlei drijvende voorwerpen te vermijden, maar ook als ethisch en landschappelijk argument
lijkt het wel aangewezen om zoveel mogelijk vuilnis uit het
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