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Aanleiding
Ten westen van de Tuinlei in Schelle (prov. Antwerpen) liggen twee voormalige kleiputten die
zich spontaan ontwikkeld hebben na stopzetting van de ontginning. Ze liggen in groengebied.
De eigenaar heeft de intentie om in beide putten een deponie te realiseren. Het Agentschap
voor Natuur en Bos wil voorwaarden opleggen om de waterkwaliteit te garanderen en
voldoende kwalitatief leefgebied voor bepaalde soorten te ontwikkelen. Het gaat daarbij om
soorten zoals rugstreeppad, ijsvogel, visdief, meerdere eendensoorten, riet- en
moerasvogels (o.a. foerageergebied voor woudaap, roerdomp,…). De doelhabitats zijn in
eerste instantie open diep water, met in de oeverzones rietvegetaties, wilgenstruweel en
open pioniervegetaties i.f.v. rugstreeppad. De te behouden waterdiepte, wateroppervlakte,
vorm van het waterlichaam, de afwerkingslaag en waterbodem, … zijn hiervoor cruciale
parameters.

Vraag
1. Welke wateroppervlakte en waterdiepte dient behouden te blijven i.f.v. doelsoorten,
doelhabitats en waterkwaliteit?
2. Aan welke kwaliteitsvereisten dient de waterbodem te voldoen?
3. Zijn er nog aandachtspunten met betrekking tot vorm en afwerking van de waterpartijen
i.f.v. doelsoorten en doelhabitats?

Toelichting
1 Situering en beschrijving
De twee kleiputten zijn gesitueerd in het zuiden van de gemeente Schelle aan de grens met
de gemeente Niel (Figuur 1). De Wullebeek vormt er de scheiding tussen beide gemeenten
en vormt ook de zuidelijke grens van het projectgebied. De kleiontginning ligt in vogelvlucht
2 km van de Rupel en een 1 km van het natuurgebied Walenhoek (Niel). Het niveau van het
projectgebied ligt tussen circa 20,0 m TAW (noordoostelijke zone) en 7,0 m TAW
(zuidwestelijke zone).
Het projectgebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 27 ha en omvat twee kleiputten
gevuld met water, spontaan verboste zones, recent beboste terreinen, werfzones en
kruidenruigtes.
De westelijke plas, Ex-Suez vijver genoemd met code ANTSHL0017 op de Watervlakkenkaart
1.0 (Packet et al. 2018), heeft een oppervlakte van ongeveer 4,34 ha en een maximale
diepte van 13,6 meter bij een waterpeil van 6,63 m TAW (Bijlage 1). Het volume van de plas
bedraagt ongeveer 310.950 m 3 . De maximale diepte wordt bereikt in een smalle zone in de
zuidelijke helft van de plas (oost-west georiënteerd). Centraal bevindt zich een vrij grote
zone van ongeveer 11,9 meter diep. In de noordwestelijke lob is de maximale diepte 11,4 m
over een beperkte oppervlakte. De plas heeft steile onderwaterprofielen langs de oever,
waardoor zeer ondiepe zones (≤1 m) slechts een geringe oppervlakte innemen. Het
waterpeil is veranderd in de tijd. Door Lanckriet et al. (2019) werd een verhoging van het
waterpeil vastgesteld tot 7,7 m TAW (maximale diepte 14,7 m). Het waterpeil wordt niet
gestuurd door een overloop naar de Wullebeek.
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Figuur 1: Situering van beide kleiputten. Links: situering op topografische kaart,
Rechtsboven: situering op orthofoto (2018), rechtsonder: situering van de plassen op het
digitaal hoogtemodel Vlaanderen II (1 m).
De oostelijke plas, Bego Vijver genoemd met code ANTSHL0024 (Packet et al. 2018), is
ongeveer 5,8 ha groot en heeft een maximale diepte van ca. 13,1 meter bij een waterpeil
van 7,3 meter TAW (Bijlage 1). Het volume van de plas bedraagt ongeveer 375.000 m 3 . De
maximale diepte strekt zich uit over een smalle zone in de oostelijke helft van de plas
(noord-zuid georiënteerd). Grote delen van de plas hebben een diepte van ongeveer 7,5 -8,5
meter. De plas wordt eveneens gekenmerkt door steile onderwaterprofielen langsheen de
oever en een geringe oppervlakte zeer ondiep water (≤1 m). Er zijn geen bijkomende
peilgegevens. Het waterpeil wordt niet gestuurd door eventuele overloopconstructies richting
Wullebeek. Opmerkelijk is dat het waterpeil van de Bego Vijver ongeveer 1 meter hoger is
dan dit van de Ex-Suez vijver.
Hydrologisch gezien worden de kleiputten hoofdzakelijk gevoed met regenwater, aangevuld
met een beperkt aandeel ondiep grondwater. Dit leiden we af uit de hydrogeologische
opbouw (Lanckriet et al. 2019) van het gebied (Tabel 1), die vooral bepaald wordt door de
Formatie van Boom. De top van deze slecht doorlatende kleilaag situeert zich tussen 2 à 4
meter onder het maaiveld en de basis tussen de 25 à 30 meter onder het maaiveld. Het
tertiaire oppervlak helt van noord naar zuid. Kenmerkend voor de Boomse klei is de
aanwezigheid van pyriet- en gipskristallen en grote kalkconcreties. De plassen zijn volledig
ingesneden in de slecht doorlatende Formatie van Boom, zonder deze te doorboren en
ontvangen enkel grondwater uit een dun, goed doorlatend quartair dek van leemhoudend
zand vanuit het hogere, noordelijk gelegen gebied. Het landgebruik in deze zone bestaat uit
akkers en weilanden. De hoger gelegen, recent beboste zone bovenop een voormalig
stortterrein ten noorden van beide plassen is hydrologisch geïsoleerd (Lanckriet et al. 2019).
De afvoer van water vanuit de plassen richting Wullebeek wordt bepaald door het reliëf van
de top van de tertiaire kleilaag, indien intact, aan de zuidoever. Het maximale waterpeil dat
bereikt kan worden kan bijgevolg uit een detailkartering hiervan worden afgeleid.
www.inbo.be
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Tabel 1: Lithologische, lithostratigrafische en hydrogeologische opbouw.
Diepte onder
maaiveld (m)
2à4
2 à 4 – 25 à 30
25 à 30 – 40

Lithostratigrafie

Lithologie

Hydrogeologie

Quartair
Formatie van Boom Lid van Terhagen
Formatie van Zelzate Lid van Ruisbroek
(Onder-Rupeliaan)

leemhoudend zand
klei

doorlatend
zeer slecht doorlatend
grootteorde: 10 -12 m/s
eerder doorlatend

fijn zand,
glauconietrijk

1.1 Typologie
De Ex-Suez vijver werd op de Biologische Waarderingskaart als Ap, diep water, (biologisch
zeer waardevol) ingekleurd, De Bego Vijver als App, zeer diep water (biologisch waardevol).
Denys (2009) beschrijft de verschillende stilstaande watertypes in Vlaanderen. Rekening
houdend met de geologische context, waterkwaliteit en voorkomende vegetaties kunnen
beide plassen gerekend worden tot het type Awe, groot, diep, eutroof, alkalisch meer.

1.2 Vegetatie
Om de huidige ecologische waarde van het beide plassen beter te kunnen inschatten werd
een veldbezoek uitgevoerd op 23 juli 2019.
De Ex-Suez vijver is bijzonder helder en had een Secchi-diepte van meer dan 4 meter
(exacte diepte kon niet worden bepaald vanaf de oever). Voor zover kon worden vastgesteld
is de plas slechts schaars begroeid met macrofyten. De bedekking in zeer ondiepe zones
(<1 meter) is laag, met occasioneel tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus) en
zannichellia (Zannichellia palustris). Sporadisch werden fragmenten van brokkelig kransblad
(Chara contraria) aangetroffen. Deze soort is een kensoort van het Europees beschermd
habitattype ‘Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties –
3140’. De vegetaties zijn ogenschijnlijk weinig ontwikkeld en wijzen vooral op de potenties
voor dit habitattype. In het aanspoelsel werd tevens darmwier gevonden (Ulva sp.)
Draadalgen zijn frequent. Dezelfde draadalgen vormen in de wat diepere delen tot 4 meter
een vrij dichte begroeiing. Goed ontwikkelde oevervegetaties zijn schaars en bestaan veelal
uit riet (Phragmites australis) en sporadisch grote lisdodde (Typha latifolia). Grote delen
worden ingenomen door struiken (Salix sp.) en bomen. In ondiepe delen staan tevens wilgen
in het water en wijzen afgestorven bomen op een permanente verhoging van de waterstand.
De Bego Vijver heeft een zeer gelijkaardig beeld met dezelfde soorten, maar beter
ontwikkelde vegetaties. In de ondiepe zones komt moerassikkelmos (Drepanocladus
aduncus) voor. Zeer lokaal in diepere delen, langs stijlranden, is smalle waterpest (Elodea
nuttallii) dominant. Het overheersende aspect wordt echter bepaald door dikke matten
draadalgen in zowel ondiepe als diepere delen. Oevervegetaties zijn beperkt tot sporadisch
aanwezigheid van riet en verspreid grote lisdodde. Op de noordelijke oever is zeebies
(Bolboschoenus sp.) gevonden.
De aanwezige soorten zijn typisch voor ionenrijke, eutrofe wateren. Ondanks het heldere
water is de bedekking van wortelende macrofyten bijzonder laag. Opvallend is dat deze enkel
aanwezig lijken te zijn in zeer ondiepe zones (<0,5 m) die vrij zandig zijn en bovendien
blootgesteld zijn aan golfwerking. Doorworteling van klei is moeilijker, maar de dominantie
van draadalgen op dergelijk substraat kan mogelijk ook verband houden met andere
extreme omstandigheden nabij de bodem (cf. de hoge sulfaatrijkdom en de vermoedelijke
aanwezigheid van fytotoxisch sulfide in de bodem; zie 3.1.5).
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Er zijn geen gegevens over de eventuele begroeiing in de diepere delen (> 4 m) van de
plassen. De aanwezigheid hiervan kan echter niet worden uitgesloten en vergt nader
onderzoek.

1.3 Waterkwaliteit en -kenmerken
Er zijn van beide plassen slechts enkele bepalingen van de fysisch-chemische waterkwaliteit
(Bijlage 2). Op 22/06/2010 werden waterstalen vanaf de oever genomen. Op 23/7/2019
werden van beide plassen de besproken veldvariabelen gemeten. Op 8/11/2017 werden
vanuit een boot 4 waterstalen genomen op twee punten in het midden van de plas van de
Ex-Suez vijver.
Deze gegevens zijn slechts richtinggevend. Om een goed zicht op de fysisch-chemische
kenmerken te hebben dienen meerdere analyses te gebeuren doorheen het jaar. Bovendien
zijn voor het evalueren van de nutriëntentoestand meer nauwkeurige bepalingen nodig. Dit
indachtig dienen de voorliggende gegevens met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te
worden.
Op basis hiervan blijkt dat het water van de Ex-Suez vijver vrij basisch (pH 8) is en een hoge
geleidbaarheid (992 µS.-1 ) heeft. Deze hoge geleidbaarheid wordt veroorzaakt door hoge
concentraties sulfaat, maar ook van calcium, kalium, magnesium, natrium en chloride. De
waarden voor kalium (bijna een vijfvoud van de Vlarem II norm voor grondwater) en
magnesium zijn voor oppervlaktewater zelfs extreem te noemen. De alkaliniteit is niet
bepaald, maar de ionenconcentraties wijzen op hogere waarden. Het gehalte aan zwevende
stoffen en de waarden van stikstof en fosfor lijken niet extreem , maar de
bepaalbaarheidsgrenzen zijn te hoog om deze goed te kunnen schatten en de concentraties
kunnen sterk veranderen doorheen het jaar. De hoge sulfaatconcentraties zijn kenmerkend
voor de kleiputten in de regio en houden verband met de oxidatie van pyriet (zie 3.5.1); dit
is wellicht ook het geval voor de kationen. In hoeverre historische verontreiniging een rol
speelt (Lanckriet 2019) is onduidelijk.
Vanwege de beperkte meetfrequentie en gebruikte bepaalbaarheidsgrenzen kan de fysischchemische kwaliteit niet getoetst worden aan de kwaliteitsvereisten voor het Vlaams
watertype Awe1 , maar overschrijdingen voor sulfaat (jaargemiddelde ≤ 100 mg.l-1 ) en
elektrische geleidbaarheid (90-percentiel ≤ 750 µS.cm -1 ) lijken zeer waarschijnlijk.

1.4 Kennishiaten
Ondanks de informatie die werd medegedeeld of werd vermeld in aangeleverde documenten
blijven er over bepaalde elementen onvoldoende zicht om de situatie volledig correct te
kunnen inschatten.

Er zijn geen gegevens bekend over de huidige stratificatie van beide plassen en de
situering van de spronglaag (zie 3.1.1), noch over de zuurstoftoestand van het
hypolimnion (Figuur 2). Verder zijn de beschikbare fysisch-chemische gegevens te
beperkt om de toestand te kunnen toetsen aan de wettelijk vastgelegde
doelstellingen.

Er zijn geen gegevens bekend over de aan-/afwezigheid van ondergedoken vegetatie
in diepere zones.

Er zijn geen gegevens over de kwaliteit van het grondwater dat afkomstig is van het
hoger gelegen landbouwgebied ten noorden van het gebied.

Over de huidige samenstelling van de onderwaterbodem is niets gekend.

1

Bijlage 2.3.1 VLAREM II, BS 21 MEI 2010. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en
grondwater.
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2 Doelstellingen
De intentie is om het gebied als natuurgebied in te richten, waarbij wordt gestreefd naar
gevarieerde natuur met voldoende kwalitatief leefgebied voor allerhande water-, riet- en
moerasvogels. Heel specifiek worden soorten zoals ijsvogel, visdief, roerdomp en woudaap
vermeld. Voor deze laatste twee soorten wordt vooral foerageergebied beoogd. Een heldere
waterkolom is essentieel voor deze soorten. Verder wordt het gebied gezien als potentieel
leefgebied voor rugstreeppad.
De habitats die deze soorten nodig hebben zijn: open water met een goede waterkwaliteit,
rietvegetaties, wilgenstruwelen en schrale pioniervegetaties met ondiepe (tijdelijke) plasjes
(waterhoudend tot en met juni).
De keuze van de doelsoorten is ontleend aan de doelen vooropgesteld voor de nabijgelegen
Speciale Beschermingszone “Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot
Gent”.
In opdracht van de eigenaar/uitbater werd voor de afwerking van het gebied een
visiedocument opgesteld (Dierickx 2018) met daarin de natuurdoelstellingen op termijn.
Deze vallen samen met de hierboven vermelde doelstellingen waarbij de benodigde
vegetaties en doelsoorten meer in detail zijn beschreven, alsook de randvoorwaarden voor
hun realisatie. Er is bijzondere aandacht voor het creëren van open graslanden en
kruidenvegetaties. De potenties hiervoor zijn in het projectgebied in het recente verleden tot
uiting gekomen door de aanwezigheid van, zowel in faunistisch als floristisch opzicht, zeer
waardevolle vegetaties. Deze doelstelling is niet volledig compatibel met een maximale
bebossing van de site. Naar aanleiding van deze visie w erd een ontwerpplan opgemaakt:
concept_natuurontwikkeling_24.9.2018 (Bijlage 3).
Het huidige voorstel omvat het volledig verondiepen van de Bego Vijver tot 4 m (deponie +
afwerking met deklaag) en het behoud van de Ex Suez vijver als een ondiep systeem (ca.
2,5 m diep) na verondieping (deponie + afwerking met deklaag), waarvan de natuurwaarden
door herinrichting gemaximaliseerd worden.

3 Diepe plassen: functioneren en potenties
De ecologische waarde van diepe plassen wordt vaak onderschat (Osté et al. 2011, Seelen et
al. 2019). Zo wordt, bijvoorbeeld, vaak aangenomen dat diepe plassen ‘te diep’ zijn om een
betekenisvolle vegetatieontwikkeling toe te laten. Gericht onderzoek leert echter dat diepe
plassen vaak tot op grote diepte kunnen begroeid zijn met waterplanten (Seelen et al. 2019;
eigen waarnemingen). Vaak betreft het zeldzame vegetatietypes die ook Europees
beschermd zijn. In Vlaanderen is, bijvoorbeeld, het grootste aandeel van het beschermde
habitattype ‘Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties –
3140’ juist in diepe plassen te vinden. Bovendien zijn deze vegetaties hier duurzamer dan in
ondiepe wateren, onder meer vanwege een minder ongunstige nutriëntentoestand. Evenmin
is het zo dat diepe plassen, althans bij een gunstige zuurstofhuishouding, weinig
levensruimte voor waardevolle invertebraten– of visfauna zouden bieden (Denys et al.
2011).
Grote plassen hebben bovendien een grote aantrekkingskracht op overwinterende
watervogels en indien het oeverprofiel dit toelaat, kunnen helofytengordels en
moerasvegetaties zich langs de oever ontwikkelen. Deze kunnen een gevarieerde
broedvogel- en insectengemeenschap herbergen. De combinatie van een permanent heldere
waterkolom en een gevarieerde vegetatiestructuur langs de oever en in het water zorgt
ervoor dat diepe plassen een aanzienlijk potentieel hebben voor de ontwikkeling van zeer
waardevolle natuur, die bovendien robuuster blijkt te zijn voor eutrofiëring en de effecten
van klimaatopwarming dan in ondiepe systemen.
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3.1 Kenmerken van diepe plassen
Diepe plassen hebben een hogere kans op een heldere waterkolom, een essentieel gegeven
voor het voorkomen van ondergedoken waterplanten. Dit kan verklaard worden door
verschillende
eigenschappen:
fysische
kenmerken,
waterhuishouding,
wateren
bodemsamenstelling (Osté 2010). We bespreken hier enkel de voornaamste.

3.1.1 Diepte en stratificatie
Stratificatie is het optreden van een gelaagdheid in de waterkolom. Gelaagdheid kan
ontstaan doordat water een temperatuurafhankelijke dichtheid heeft. Warmer water met een
lage dichtheid ‘drijft’ op kouder water met een hogere dichtheid. Wanneer in voldoende diepe
plassen het water onder invloed van zonne-energie opwarmt, zorgt de slechte
warmtegeleiding ervoor dat er temperatuurverschillen en dus dichtheidsverschillen ontstaan.
In diepe plassen kunnen in de zomer hierdoor drie lagen in de waterkolom worden
onderscheiden (Figuur 2). Het epilimnion (bovenste, door de wind gemengde laag), het
hypolimnion (diepste laag) en een laag die deze beide scheidt, het metalimnion of
spronglaag. Deze laatste wordt gekenmerkt door een scherpe temperatuurgradiënt. Tijdens
een stabiele stratificatie treedt nauwelijks uitwisseling van water (en daarin opgeloste
stoffen) op tussen hypolimnion en epilimnion. De dikte van de verschillende lagen wordt
bepaald door de menging van de bovenste laag onder invloed van de wind, in combinatie
met de dichtheidsverschillen vanwege de temperatuur. De diepte waarop een spronglaag zal
voorkomen hangt bijgevolg af van de vorm van de plas, inz. de oriëntatie van de grootste
lengte ten opzichte van de dominante windrichting (de strijklengte), de blootstelling van het
wateroppervlak aan de wind (beschutting), het diepteprofiel en de weersomstandigheden
doorheen het jaar. Thermische stratificatie is een seizoensgebonden fenomeen dat zich
instelt in het late voorjaar of de vroege zomer en verdwijnt in het najaar, niet enkel als
gevolg van het afkoelen, maar ook door toenemende windsterkte. De spronglaag komt dan
dieper te liggen, vooraleer min of meer geleidelijk volledig te verdwijnen. Overigens kunnen
ook zomerstormen in zwak gestratificeerde plassen de spronglaag tijdelijk beïnvloeden. In
ondiepe plassen wordt het water het hele jaar door de wind te sterk verstoord om een
stabiele stratificatie mogelijk te maken.
Behalve van belang voor de temperatuursomstandigheden, is stratificatie sterk bepalend
voor de nutriëntenhuishouding. In de zomer zinkt zwevend organisch materiaal (incl.
afstervend fyto- en zoöplankton) naar de waterbodem, waar het gedeeltelijk wordt
afgebroken. Bij die afbraak komen voedingsstoffen vrij, die ten dele in het water oplossen en
gedeeltelijk in het sediment worden opgeslagen. De spronglaag werkt echter als
diffusiebarrière tussen diep en ondiep water. Het bezinken resulteert in een flux van
nutriënten van het epilimnion naar het hypolimnion, waarbij de bovenste laag geleidelijk
voedselarmer wordt. Daarbij is fosfor doorgaans het element dat de ontwikkeling van
fytoplankton in het water het eerst beperkt, soms stikstof, of beide. De concentratie van
fytoplankton blijft erg laag zodra een beperking in (een) voedingsstof(fen) optreedt, ook al
zijn de lichtomstandigheden hoger in de waterkolom voor de groei erg gunstig. Hierdoor blijft
de lichtabsorbtie gering, zodat voor fotosynthese bruikbaar licht dieper in voldoende mate
doordringt om waterplanten te laten groeien. Als de spronglaag in het najaar verdwijnt,
wordt de volledige watermassa opnieuw gemengd en het niet in de bodem opgeslagen deel
van de voedingsstoffen dat zich in het hypolimnionwater bevindt zal over het volledige
watervolume verdeeld worden, waarna het opnieuw beschikbaar zal zijn voor primaire
productie. In plassen met een spronglaag leidt de jaarlijkse cyclus van stratificatie/menging
tot een zgn. ‘nutriëntenval’.
In het hypolimnion vindt afbraak plaats, terwijl er geen gasuitwisseling met de atmosfeer
mogelijk is. De hoeveelheid opgeloste zuurstof die bij aanvang van de stratificatie aanwezig
is, wordt hierdoor geleidelijk aan opgebruikt gedurende de stratificatieperiode. Hoe meer
organisch materiaal er is, hoe sneller dit zal gebeuren. Om een efficiënte nutriëntenval te
www.inbo.be
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onderhouden is het echter nodig dat het hypolimnion steeds voldoende zuurstof behoudt.
Fosfor bindt in aërobe omstandigheden immers sterk met ijzer en wordt dan in de
waterbodem vastgelegd in een voor planten onbeschikbare vorm. In anaërobe
omstandigheden wordt dit fosfor echter opnieuw oplosbaar en bruikbaar. In mindere stabiele
vorm wordt fosfor ook met carbonaten gebonden. Bij zuurstofarmoede zal er minder fosfor
blijvend in de waterbodem worden vastgelegd, of zal dit zelfs opnieuw vrijkomen (interne
eutrofiëring). Hoe meer fosfor, hoe meer fytoplankton, hoe kleiner het doorzicht en hoe
minder diep waterplanten kunnen groeien… Ook kunnen er in zuurstofarme omstandigheden
giftige afbraakproducten gevormd worden. Daarom, en niet louter als leefgebied, is het dus
belangrijk dat het hypolimnion voldoende zuurstofrijk blijft. Dat betekent: niet teveel
organisch materiaal, niet teveel voedingsstoffen en zo veel mogelijk zuurstof.
Hoe groter het volume van het hypolimnion, hoe meer zuurstof het kan bevatten en hoe
meer organisch materiaal het hiermee kan ‘verwerken’ (zelfreinigend vermogen). Een groter
epilimnion laat meer primaire productie toe 2 . Een lage hypolimnion/epilimnion-verhouding is
dus geen goed idee, het omgekeerde werkt echter ‘oligotrofiërend’ (verarmend). Bij een
zelfde oppervlakte zal een diepere plas immers een hogere toelaatbare (nutriënten)belasting
hebben dan een minder diepe.
De hoeveelheid organisch materiaal die in het hypolimnion terechtkomt wordt bepaald door
de interne primaire productie (van fytoplankton en van water- en oeverplanten) en de
hoeveelheid die vanuit de omgeving wordt aangevoerd, voornamelijk in de vorm van
bladeren in de herfst en als afspoelende bodemdeeltjes. Om de productie van fytoplankton te
beperken, is de hoeveelheid nutriënten in de waterkolom, vooral fosfor dus, het voornaamste
aandachtspunt, terwijl voor in de grond wortelende planten de uit de bodem opneembare
fosforfractie de voornaamste rol speelt. Let wel, de nutriëntentoestand van de waterbodem
wordt na verloop van tijd in belangrijke mate door uit de waterkolom bezonken materiaal
beïnvloed. Voor de externe aanvoer van voedingsstoffen zijn grond- en evt.
oppervlaktewater, run-off, de afbraak van organisch materiaal en evt. vogels de
voornaamste bronnen. Intern worden voedingsstoffen gegenereerd door afbraak en, zoals
reeds aangegeven, is in reeds sterk met fosfor beladen wateren ook de vrijstelling uit de
waterbodem zeer beduidend.
Hieruit volgt dat, zowel voor de zuurstofhuishouding zelf, als vanwege de belasting met
nutriënten, de aanvoer en interne productie van organisch materiaal best zo beperkt
mogelijk beperkt blijven. Bladval, maar ook productieve helofytenvegetaties (cf. de gewenste
ontwikkeling van uitgebreide rietvelden), doen de zuurstofvraag stijgen en hoe meer dit het
geval is, hoe groter de volumeverhouding hypolimnion/epilimnion zal moeten zijn om dit
zonder negatieve gevolgen te blijven verwerken. De meeste bladeren vallen dicht onder de
kruin, maar alle bladeren die in het water terecht komen, zullen bezinken. Dichte
boombestanden blijven daarom best wat verwijderd van de oever. Verspreide bomen of
struiken verhogen echter de structuurvariatie en habitatbeschikbaarheid. Run-off en
inspoeling van bodemdeeltjes uit de omgeving zijn het sterkst bij een hellend, onbegroeid
bodemoppervlak, maar zeer beperkt op dicht met grassen of kruiden begroeide bodem. Een
buffer van 5 à 10 m kan volstaan om dit tegen te gaan.

2

Een groter epilimnion zal ook tot meer bodemwoelende vis en watervogels leiden, wat een bijkomende belemmering
voor het behouden van een vegetatierijke toestand kan betekenen.
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Figuur 2: De verschillende lagen bij stratificatie in diepe meren (naar Osté 2010).

3.1.2 Erosie, sedimentatie en resuspensie
In het algemeen gebeurt er in plassen voortdurend verplaatsing van anorganische bodem en slibdeeltjes en organisch materiaal (plantenresten, detritus, algen,…). Onder invloed van
windwerking kan afslag van de oever gebeuren, of treedt erosie op in ondiepe delen. Erosie
vindt vooral plaats aan de noordoostoever. Sedimentatie treedt op in luwere delen (vnl.
zuidwestelijk deel) en bij kalmer weer. De lichtste deeltjes, voornamelijk organisch materiaal
en klei, bezinken op de meest luwe plaatsen. Onder invloed van wind, recreatie en dieren
(watervogels, bodemwoelende vissen) kan eerder bezonken materiaal opnieuw in suspensie
komen. Bij voldoende diepte heeft de wind geen vat meer op de waterbodem.
In diepe plassen komen deze bodemprocessen ruimtelijk gescheiden voor. In ondiepe delen
treedt, naargelang de plaats, overwegend erosie en resuspensie of sedimentatie op en in
diepe delen enkel sedimentatie. Hierdoor worden zwevende bodemdeeltjes verplaatst van de
ondiepe naar de diepere delen: lichtere deeltjes (klei, organische detritus,…) meer dan
zwaardere (zand). Steile onderwaterprofielen werken dit in de hand. Depressies in de
epilimnionzone kunnen sediment vasthouden en het transport naar het hypolimnion
belemmeren.
De netto-sedimentatie van zwevend organisch en anorganisch materiaal (het aandeel dat
permanent tot rust komt) is in een diepe plas groter dan in een ondiepe plas en de
concentratie aan zwevende deeltjes lager, zodat de kans op een heldere waterkolom
toeneemt.

3.1.3 Waterhuishouding en -samenstelling
De herkomst en het aandeel van water met een verschillende herkomst, de verhouding
tussen neerslag, diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater, verdamping en wegzijging,
oftewel de waterhuishouding, bepalen in belangrijke mate de watersamenstelling. Soms is
ook peilbeheersing van belang. Kennis van die factoren is belangrijk om inzicht te krijgen in
het ecologisch functioneren van de plas en de analyse van drukken op het systeem. In het
algemeen kunnen we stellen dat ondiep grondwater door bemesting sterk beïnvloed is met
nutriënten (fosfor en stikstof), terwijl diep grondwater dat vaak minder is; neerslag is
daarentegen bijzonder arm aan fosfor. Toevoer van oppervlaktewater is vaak nefast voor de
waterkwaliteit, onder meer door de in Vlaanderen doorgaans zware belasting met nutriënten.
Als er zeer weinig diep grondwater infiltreert en geen oppervlaktewatertoevoer is, zoals te
Schelle, blijven de verhouding, de concentratie nutriënten in het aangevoerde oppervlakkig
grondwater, alsook inspoeling van bodemdeeltjes, best zo laag mogelijk om een gunstige
www.inbo.be
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nutriëntenhuishouding op termijn te behouden. Afvoeren van water uit de plas kan dan weer
zorgen voor afvoer van nutriënten; ook peilfluctuaties kunnen de verwijdering van stikstof en
de vastlegging van fosfor in het oeverbereik bevorderen, maar dit vereist wel een grote
oppervlakte moeras.

3.1.4 Bodemsamenstelling
Hoewel relatief minder sterk dan in ondiepe plassen, speelt de bodemsamenstelling of het
sediment van een diepe plas eveneens een belangrijke rol in hoe de plas ecologisch
functioneert. In functie van het te gebruiken afdekmateriaal kunnen we stellen dat:
•

klei en leem de grootste bindingscapaciteit voor fosfor vertonen, zelfs onder
zuurstofloze omstandigheden. Deze fijne fracties wervelen echter sneller op en
kunnen zorgen voor vertroebeling van het water, bijzonder in ondiepe delen.
Kalkrijke klei of leem zullen verzuring tegen gaan. Voorwaarde bij gebruik als
afdekmateriaal is dat de klei en leem niet afkomstig zijn van verzadigde
landbouwbodems, geen pyriet bevatten (zie 3.1.5) en ook weinig organisch
materiaal;

•

zand zorgt niet voor vertroebeling en bevat, in principe, een minimale hoeveelheid
nutriënten, weerom op voorwaarde dat het niet afkomstig is uit verzadigde
landbouwbodems. Als afdekmateriaal goed bruikbaar;

•

veen en organisch materiaal, al dan niet of gemengd met bovenstaande (teelaarde,
compost, organisch slib,…), zorgen bij afbraak voor vrijstelling van nutriënten
(eutrofiëring),
vertroebeling
en
zuurstofverbruik
(interne
eutrofiëring,
sulfideproductie). Als afdeklaag te mijden.

In het algemeen wordt weinig organisch (<5%) zand als het meest geschikte afdekmateriaal
beschouwd (Osté et al. 2010). IBB (2010) geeft als norm voor afdekmateriaal P/Fe ≤ 0,3
g.kg-1 en P/Fe ≤ 0,055 (zie hiervoor 3.1.5). Daarnaast gelden de normen die door het
Bodemdecreet
en
Vlarebo
worden
opgelegd
(https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1015384.html).

3.1.5 Zwavelproblematiek
Het hoge pyrietgehalte van de Boomse klei heeft een aantal potentiële consequenties voor de
nutriëntenhuishouding en ecologische kwaliteit van de kleiputten.
Bij de oxidatie van pyriet (grofweg FeS2 ) wordt sulfaat (SO4 ) gevormd. Dit kan gebeuren in
aërobe omstandigheden, met zuurstof, en in anaërobe omstandigheden, met nitraat als
elektronenacceptor. In een carbonaatrijke bodem wordt het hierbij gevormd zuur gebufferd.
Bij pyrietoxidatie komen tevens zware metalen vrij. In de kleiputten zal sulfaat met het (door
contact met de Boomse klei sulfaatrijke) grondwater worden aangevoerd. Gezien het
potentiële aanvoergebied klein is, is deze aanvoer vermoedelijk eerder beperkt. Daarnaast
wordt het in situ gevormd, vooral daar waar klei (in het bijzonder nog niet ‘uitgeloogd’
materiaal) in contact komt met zuurstofrijk water.
Onder zuurstofarme omstandigheden benutten bodembacteriën sulfaat bij de afbraak van
organisch materiaal. Daarbij wordt sulfide gevormd. Dit proces zal eerder in de diepste delen
optreden. Sulfide bindt sterker aan ijzer dan fosfaat, zodat ijzersulfiden (FeS) gevormd
worden en de oplosbaarheid van fosfaat toeneemt indien er geen overmaat ijzer aanwezig is
om dit te binden. Fosfor is doorgaans het limiterende element voor de ontwikkeling van
fytoplankton in het water en daardoor een primair aandachtspunt m.b.t. mogelijke
eutrofiëring. Als er onvoldoende ijzer aanwezig is, kan bovendien de sulfideconcentratie
(eerst in het poriewater van de bodem) zodanig oplopen dat voor planten en dieren toxische
concentraties worden bereikt (Vermaat et al. 2012; Lamers et al. 2013). Naarmate het
hypolimnion zuurstofarmer wordt zal dus de kans op sulfidevergiftiging en op eutrofiëring
10
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toenemen. Een fosfaatrijke, organische bodem en geringe aanwezigheid van ijzer zijn daarbij
negatieve factoren. Een hoger ijzergehalte van de bodem bevordert de binding van fosfo r.
Als bij de herinrichting de klei zodanig wordt afgedekt dat deze geen sulfaat (of sulfide) meer
vrijstelt, zal er nog steeds sulfaat met grondwater en neerslag worden aangevoerd. De
sulfaatconcentratie in neerslag is relatief gering, deze in het ondiep grondwater ten noorden
van de kleiputten onbekend. Om het eutrofiëringsrisico vanwege sulfaat af te wegen wordt
een concentratie van > 19 mg.l-1 bij een alkaliniteit van > 2 meq.l-1 of van 10-19 mg.l-1 bij
een alkaliniteit van 1-2 meq.l-1 in het aangevoerde water als ‘slecht’ beschouwd (Osté et al.
2010). In diepe meren is er bij sulfaatconcentraties van meer dan 30 mg.l-1 vaak sprake van
een anoxisch hypolimnion (Caraco et al. 1989). De gevoeligheid van beide plassen voor
sulfaatgeïnduceerde eutrofiëring na de herinrichting dient nader onderzocht te worden en bij
de keuze van het ontwerp te worden betrokken.

4 Suggesties voor het inrichten van de Ex-Suez
vijver
4.1 Natuurontwikkelingsplan concept 24.9.2018
Het conceptplan (Bijlage 3, concept_natuurontwikkeling_24.9.2018) dient samen met de
opgestelde gebiedsvisie (Dierickx 2018) als basis voor de natuurontwikkeling. Aan de hand
van dit plan worden verdere suggesties gedaan om het gebied optimaal ecologisch te laten
functioneren.
In de Ex-Suez vijver zou een verondieping plaatsvinden, waarbij een eiland zou worden
gecreëerd. Het wateroppervlak van de plas verkleint hierdoor van ongeveer 4 ha tot
ongeveer 3 ha. De diepste delen van de plas zullen ongeveer 3 meter diep zijn. Op het eiland
wordt een mozaïek nagestreefd van schrale, maar bloemrijke pioniervegetaties en struweel,
inclusief enkele depressies waarin moerasvegetaties worden beoogd. Rondom het eiland
wordt een brede zone voorzien van ondiep water. Hierin kan zich potentieel riet ontwikkelen.
Voor de toplaag van het eiland zal plaatselijk materiaal worden gebruikt dat bestaat uit
minerale klei/leem. Volgens Dierickx 2018 is gebleken dat dit materiaal een substraat is met
een bijzonder hoog potentieel voor het ontwikkelen van schrale bloemrijke vegetaties.
Aandachtspunten concept_natuurontwikkeling_24.9.2018:
o
o
o
o
o
o

o

o

de diepte van de plas zal geen stratificatie van betekenis toelaten en verandert het
karakter naar een ondiep systeem met permanente menging;
randvoorwaarden voor gebruikte substraat bij verondieping;
het beheren van een eiland zal extra praktische problemen met zich meebrengen;
eilanden zorgen niet altijd voor een faunistische meerwaarde door overbegrazing van
ganzen;
er zijn geen poelen/plasjes voorzien die nodig zijn voor het voortplanten van
rugstreeppad, dicht met moerasvegetatie begroeide depressies zijn hiervoor ongeschikt;
rietzones gedijen het best op de natte oever en in het water tot een diepte van ca. 1
meter en, geleidelijk ijler wordend, tot maximaal ca. 2 m. Er wordt een grotere diepte (tot
3 m) verondersteld en dus een overschatting gemaakt van de reële oppervlakte. De
moeras- en rietzones moeten vooral gecreëerd worden langsheen de oeverlijn, waarbij
riet tot in het ondiepe water kan groeien, zodat waterriet ontstaat. Hiertoe is meer
oppervlakte aan ondiep water nodig;
naast maaibeheer (hooilanden) is spontane ontwikkeling met begrazing een te overwegen
beheer, dat bovendien meer het pionierkarakter van de begroeiing dat nodig is voor het
leefgebied van rugstreeppad in stand zal houden;
voor het creëren van broedplaatsen voor visdief dienen aangepaste nestvlotjes te worden
aangebracht.
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4.2 Aanbevelingen
4.2.1 Diepte van de plas
Om stratificatie toe te laten zal er een aanzienlijke zone moeten worden gespaard van
verondieping. Hoe diep de spronglaag zich bij een bepaald ontwerp zal manifesteren is niet
exact te bepalen. De minimale diepte kan volgens Osté et al. (2010) vrij goed geschat
worden met de formule van Oskam: diepte spronglaag = 1,5 * 3√ oppervlakte (ha). Dit
geeft voor Ex Suez momenteel een diepte van slechts 2,5 m. Bij een oppervlakte van slechts
3 ha wordt dit hooguit 2,2 m. Een dergelijk lage waarde zal echter enkel bij een zeer hoge
mate van beschutting optreden, als de wind geen enkele vat heeft op het water. In het geval
van Ex Suez is vooral de eventuele aanwezigheid van opgaande begroeiing aan de
zuidwestzijde voor de windwerking van belang (aan de noord- en noordoostzijde bevindt zich
een hoger liggend terrein). In werkelijkheid zal de spronglaag voor een plas van ongeveer 3
ha zich meestal instellen tussen de 3 en 4 meter Osté (2010) en ook dan is deze gevoelig
voor verstoring bij sterkere wind. In een studie van enkele kleiputten in het natuurgebied Ter
Hagen, nabij Riemst, werd in juli 2018 een spronglaag vastgesteld op een diepte tussen 4 en
5 meter (Van Damme & Vergauwe in voorbereiding). Deze plassen zijn ongeveer 1,5 tot 2 ha
groot, kennen een diepte van rond de 10 meter en zijn vrij beschut gelegen. Een spronglaag
op gelijkaardige diepte lijkt voor Ex Suez waarschijnlijker. Rekening houdend met een
metalimnion van ca. 2 m, zal een groot deel van de plas dus dieper dan 7 à 8 meter moeten
blijven. Er zijn geen vuistregels omtrent de minimale verhouding tussen de volumes van
hypo- en epilimnion die een goed ecologisch functioneren bij stratificatie garant stellen. van
Ee & Houdijk (2006) suggereren een optimale verhouding van 3 op 1. Bij voorgaande
aanname geldt hoe groter het volume > 7 m ten opzichte van het volume < 7 m, hoe
robuuster.
Om het mengen van hypo- en epilimnionwater in het najaar geleidelijk te laten verlopen is
het best om voldoende windwerking te behouden, zonder dat grote delen van de
waterbodem aan resuspensie onderhevig zijn. Dit kan door de diepste delen zuidwest noordoost te oriënteren. Dit voorkomt dat de menging al te abrupt verloopt, waardoor de
zuurstofconcentraties tijdelijk te sterk zouden kunnen teruglopen.
Daarnaast zijn goed gestructureerde, ondiepe delen even noodzakelijk. Hier zou naar een
gemiddelde hellingsgraad van ca. 1/20 gewerkt kunnen worden, bij combinatie van een zeer
flauw hellende plas/dras-zone met micro-reliëf en open karakter, die geleidelijk overgaat in
een geleidelijk sterker hellend, maar stabiel, onderwatertalud. Rietgordels zullen zich tot
max. 1,5-2 m diep uitbreiden en vervolgens plaats maken voor louter ondergedoken
vegetatie. Om de productie van organisch materiaal beperkt te houden mag hun oppervlakte
echter niet te groot worden. Dit impliceert ook een relatief groot aandeel oevers met een
steilere helling naar een diepte van ca. 2-4 m.
De rol van rietmassieven als broed-, paai en foerageerhabitat voor fauna is in betrekkelijk
kleine systemen afhankelijk van randeffecten met het open water en hoger bij een meer
grillige begrenzing dan bij zeer compacte massieven.
Een eiland heeft maar een beperkte connectiviteit met de omgeving en de ruimte voor brede
gradiënten is beperkt. Het is ook niet praktisch in beheer, komt gekunsteld over en sluit
minder aan bij de ontstaansgeschiedenis als groeve.

4.2.1.1 Scenario’s
Een grotere garantie op een efficiënte nutriëntenval bekomt men door het volume van de
diepe zone zo groot mogelijk te houden. Op basis hiervan kunnen we twee scenario’s
suggereren: één met verondieping van oeverzones en volledig behoud van de diepste zone
(zowel diepte als oppervlakte), een tweede scenario waarbij naast de oeverzones ook
verondieping plaatsvindt, maar met behoud van een wat kleinere diepe zone (Figuur 3).
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Figuur 3: Twee mogelijke scenario’s voor inrichting met focus op het behoud van diepe
delen. Links met behoud van de bestaande diepe zone, rechts met bijkomende verondieping
in diepere zones.
Scenario 1:
De diepe zone in de zuidelijke helft van de plas wordt gevrijwaard. In de plaats van een
eiland wordt noordoostelijk een kwart van de oppervlakte opgevuld tot iets boven het
waterpeil. Deze zone vormt een buffer met de landbouwpercelen. Verschillen in textuur van
de afwerkingslaag en ondiepe depressies zorgen er voor een combinatie van schrale
vegetaties, poelen en merendeels kleine (< 1 m) tijdelijke plasjes. De noordwestelijke lob
wordt ondieper gemaakt (0-2 meter, zwakke gradiënt) om de ontwikkeling van rietvegetaties
over een grotere oppervlakte te bevorderen. De oost-west gerichte, smalle, diepere slenk
vergroot het contact tussen open water en de oever. Langs driekwart van de noordoever en
langs de zuid- en zuidwestoever is er een relatief steile helling (ca. 1/10) naar een vlakker
deel op diepte van 2-4 m, waarna de diepte verder toeneemt naar het maximum (13-14 m).
Tot ca. 4 m bestaat de bodem uit zandig tot lemig materiaal, hieronder uit de reeds
aanwezige klei.
In dit scenario is een goed doorzicht van de waterkolom wellicht nog vrij waarschijnlijk,
gezien de huidige verhoudingen in grote lijnen worden gerespecteerd. Vegetatieontwikkeling
wordt mogelijk waar de waterbodem niet uit klei bestaat.
Scenario 2:
Dit scenario volgt het eerste scenario met bijkomende verondieping in de noordelijke zone
tot ca. 8 meter tot 10 meter met zand/lemig zand. Ook in de zuidelijke zone wordt een
beperkte verondieping uitgevoerd tot maximaal 12 meter.
Het eerste scenario levert een meer eutrofiëringsresistent systeem, het tweede een grotere
potentieel door submerse vegetatie begroeibare oppervlakte, in de veronderstelling dat het
kleisubstraat hiervoor ongeschikt zou zijn. In scenario 2 is het hypolimnionvolume kleiner en
is er een groter risico op eutrofiëring na verloop van tijd.

4.2.2 Inrichting van de omgeving
Een ander aandachtspunt is de inrichting van de onmiddellijke omgeving van de plas. Zoals
in 3.1 verduidelijkt, is het raadzaam de aanvoer van organisch materiaal uit de omgeving zo
klein mogelijk te houden en ook de aanvoer van nutriënten met het grondwater zo goed
mogelijk te bufferen. Voor dit laatste is een zo breed mogelijke bufferzone tussen de
noordelijke landbouwgronden en het open water gunstig om de retentie van nutriënten te
maximaliseren; de opvulling aan de noordoostelijke zijde komt hier ten dele aan tegemoet.
Voor het eerste zijn een beperkte aanwezigheid van opgaande houtige begroeiing langs het
water en een dichte, begroeiing met grassen en kruiden van sterker hellend terrein
belangrijk.
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4.2.3 Bodemsubstraat
Het bodemsubstraat van de plas dient uit minerale bodem te bestaan zonder bijmenging van
organisch materiaal en een zeer laag nutriëntengehalte. Zand met een hoge
fosfaatbindingscapaciteit (ijzer), een zeer laag fosforgehalte3 en minder dan 5% organisch
materiaal (Jaarsma 2008) beperkt de kans op eutrofiëring. Hoe kleiner de organische fractie
hoe geschikter het materiaal. Bij voorkeur is het materiaal overeenkomstig met de zanden
die van nature in de omgeving worden aangetroffen. Bij gebruik van klei als afdeklaag mag
dit niet pyriethoudend zijn. Kalkrijke kleilagen zijn te prefereren. Materiaal met een fijne
textuur (klei, leem) dient echter niet in de ondiepe delen met turbulente waterbeweging te
worden gebruikt. Hieruit volgt dat in ondiep delen het best zand wordt gebruikt en in de
diepere delen zand en/of klei.
De dikte van de afdeklaag dient minstens 0,5 meter te bedragen. Deze diepte komt overeen
met de worteldiepte van waterplanten. Een dikte van ca. 1 m verdient de voorkeur. De laag
dient continu te zijn en mag niet door erosie of afglijden onderbroken worden.
Om transport van organisch materiaal naar de diepere zones toe te laten, dienen er in het
bodemprofiel geen drempels of kommen aanwezig te zijn.

4.2.4 Moeraszones en waterriet
In de noordwestelijke lob is er een grotere oppervlakte voorzien voor waterriet. Langs de
zuidoever kunnen plaatselijk ook kleinere, minder steile delen worden aangelegd, zodat
kleinere rietkernen kunnen ontstaan. Er dient wel op toegezien te worden dat de vijver nog
voldoende open water bevat. Richtcijfers zijn hierover niet voor handen en zijn afhankelijk
van de context en doelen. Een verhouding van 2/3 open water en een derde oevervegetatie
kan een richtwaarde zijn. Het is niet nodig, noch wenselijk, om de volledige oeverlijn te
verondiepen en de oevers volledig af te schuinen, vermits dit tot grotere structuurvariatie
leidt en steile oevers als broedplaats voor oeverzwaluw of ijsvogel een meerwaarde kunnen
zijn.
Een beperkte ontwikkeling van wilgenkoepels aan de rand of in het riet kan getolereerd
worden. Gezien bij spontane ontwikkeling wilgen courant als pionier optreden dienen geen
aanplantingen van bomen of struiken te gebeuren.
Op in een pionierstadium verkerende terreinen kan spontane rietontwikkeling (of
aanplantingen) onder zware druk komen te staan van begrazing door grote grazers en/of
ganzen. Vooral ganzen kunnen aan waterriet grote schade aanbrengen. Jonge rietzones
dienen dus, zo nodig, beschermd te worden tegen vraat. In het geval van begrazing door
ganzen zal dit ook in ondiep water moeten gebeuren. Wanneer rietkernen voldoende groot
zijn kunnen deze de begrazing aan. Een ander aspect is de hoge gevoeligheid van dergelijke
terreinen voor de vestiging van invasieve niet-inheemse soorten, wat opvolging en snel
ingrijpen impliceert.

4.2.5 Inrichting voor rugstreeppad en schrale pioniervegetaties
In de noordoostelijke bufferzone kunnen depressies/poelen worden voorzien die open en
zonbeschenen dienen te zijn. Dit kan bereikt worden door extensieve begrazing, best met
paarden of pony’s. De poelen zijn best ongeveer 0,5 meter diep, met een mineraal substraat
en moeten minstens water houden tot in de vroege zomer. Zomerdroogval is, onder meer,
bevorderlijk voor het visvrij houden (Van Uytvanck et al. 2014), wat belangrijk is voor de
voortplanting van rugstreeppad. Deze poelen dienen dan ook strikt geïsoleerd te zijn van de
plas. Het afwerken van de bufferzone met mineraal materiaal van ter plaatse zou garant
3

Dit is des te belangrijker omdat de groei van waterplanten tot een grotere nutriëntenflux van bodem naar waterkolom
kan leiden.
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moeten staan voor de ontwikkeling van schrale en bloemrijke vegetaties (med. Herman
Dierickx). Een jaarlijkse evaluatie zal moeten uitwijzen welk beheer deze graslanden in de
loop van de tijd dienen te krijgen. Begrazing met schapen of paarden/pony’s en maaien of
een combinatie ervan behoren tot de mogelijkheden.

4.2.6 Waterpeil
Seizoensgebonden peilschommelingen zijn bevorderlijk voor de ontwikkeling van
oevervegetaties. Het waterpeil kan toch best ingesteld worden op een maximaal peil gezien
in de plas momenteel een peilverhoging wordt vastgesteld. Het instellen van een maximaal
peil voorkomt dat de voorziene poelen niet in contact komen met de plas. Bovendien maakt
afvoer van vijverwater ook de afvoer van nutriënten mogelijk. Mocht dit onvoldoende op
natuurlijke wijze kunnen gebeuren (zie 1), dan kan een gecontroleerde afvoer richting
Wullebeek gemaakt worden, waarbij beekwater onmogelijk de vijver kan instromen.

4.2.7 Situering van kijkhutten en zichtlijnen
Kijkhutten worden best geplaatst waar er vrij zicht is op zowel open water als op de rand van
het rietveld.
Voor de uitwisseling van fauna tussen beide plassen kan gedacht worden aan een min of
meer open corridor tussen beide plassen. Dit kan bereikt worden door een wandelpad tussen
beide plassen te combineren met een strook hooiland en mantel-zoomvegetatie.
Gezien de hoogteligging van de oostelijke oever zou het creëren van een open uitkijkpunt
hierop deze oever een meerwaarde kunnen betekenen.

4.2.8 Verminderen van bladval
Langs de oever staande bomen kunnen via bladval voor bijkomende toevoer van organische
stof en nutriënten naar het water zorgen. Er wordt voorgesteld om langs de zuidelijke en
westelijke oever zones vrij te maken van houtige opslag en waar opslag niet gekapt wordt
een cyclisch hakhoutbeheer in te stellen (bv. 50-100 m breed). In elke zone wordt op een
ander jaar gestart met het hakhoutbeheer. Er kunnen ook enkele hoge bomen blijven staan.

4.2.9 Sternvlotjes
Voor het creëren van broedplaatsen voor visdief zijn sternvlotjes nodig op het open water
van de plas. Hoe deze worden aangelegd en op welke plaats ze best kunnen gelegd worden,
wordt beschreven door Spanoghe (2008) en Van Uytvanck et al. (2014).

4.2.10 Voedselbeschikbaarheid
De doelsoorten zijn niet enkel gebaat bij goed ontwikkelde vegetaties, maar vereisen
uiteraard de aanwezigheid van geschikt voedsel. De doelsoorten zijn zowel planteneters
(eenden en ganzen), als afhankelijk van dierlijk voedsel, zoals vis en insecten (visdief,
woudaap, roerdomp, blauwborst, rugstreeppad). Tijdens het veldbezoek van 23/7/2019 werd
een vrij rijke libellengemeenschap aangetroffen en zijn grote vissen (karpers) en visbroed
waargenomen. Ook de aanwezigheid van koppels futen en dodaarzen wijst op aanwezigheid
van voldoende vis en insecten.
Het verhogen van de oppervlakte aan oever- en watervegetatie en de structuurdiversiteit
ervan zullen de vis- en insectengemeenschap bevorderen, maar hoge densiteiten van
karperachtigen dienen vermeden te worden.
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4.2.11 Monitoring
Om te bepalen of het doel van de maatregelen bereikt wordt, is monitoring van de fysischchemische waterkwaliteit (incl. evolutie van spronglaag en Secchi-diepte) en het effect op de
vegetatie vereist. Een inschatting van het voorkomen van de doelsoorten incl. submerse
vegetatie is gewenst. Hierbij dient de nulsituatie vastgelegd te worden minstens een één jaar
voor de ingrepen.

5 Suggesties voor het inrichten van de Bego vijver
5.1 Natuurontwikkelingsplan concept 24.9.2018
De voorgenomen inrichting van de Bego Vijver laat niet toe om een diepe zone te behouden.
De specifieke afwerkingsvoorwaarden en de te nemen veiligheidsmaatregelen in functie van
stabilisatie maken dat hier weinig bewegingsruimte rest voor aanpassingen (mond. med.
Kurt Jacobs). Verdere aanbevelingen hebben dan ook vooral betrekking op de ontwikkeling
van oevervegetatie en waterriet, schrale bloemrijke vegetaties en de noordelijke talud van
de vijver.

5.2 Aanbevelingen
5.2.1 Diepte van de plas
De voorziene diepte (4 m) zal niet leiden tot stratificatie van de waterkolom. Dit betekent dat
de waterbodem en bodemwoelende vissen een groter effect hebben op de waterkwaliteit
(resuspensie, nutriëntenhuishouding). Het wordt daarom bijzonder belangrijk om voldoende
kritisch te zijn wat betreft het materiaal van de afdeklaag.

5.2.2 Bodemsubstraat
Voor aanbevelingen aangaande het bodemsubstraat kan verwezen worden naar 3.1.4 en
4.2.3.

5.2.3 Moeraszones en waterriet
Om variatie in oevervegetatie te bekomen kan voor deze plas de ontwikkeling van rietzones
een meerwaarde betekenen. Hiertoe kan een uitbreiding van de ondiepe zone aan de
noordoever, zowel ter hoogte van het schiereiland als aan de noordelijke oever, worden
overwogen. De aanbevelingen voor de Ex-Suez vijver zijn ook hier van toepassing.

5.2.4 Inrichting voor rugstreeppad en schrale pioniervegetaties
Voor de inrichting van deze zone kan eveneens verwezen worden naar de inrichting van de
Ex-Suez vijver. De mogelijkheid bestaat om een grote oppervlakte aan schrale, bloemrijke
vegetatie op de hoog oplopende noordelijke oever te realiseren. De helling is zuidelijk gericht
en kan voor meer thermofiele insecten en bijzondere planten geschikt zijn. De schrale
vegetaties kunnen zich best spontaan ontwikkelen en later begraasd worden door
paardachtigen of schapen. De spontane ontwikkeling van struwelen met doornige struiken
kan een meerwaarde zijn. Het openhouden van deze helling zal de inkijk op de plas vanop
het hoogste punt van de site verzekeren. Een corridor tussen beide zones met schrale
graslandvegetaties bevordert de uitwisseling van fauna tussen de twee plassen en zorgt voor
een betere landschapsbeleving.

5.2.5 Waterpeil
Via peilregeling kan het overtollige water worden afgevoerd via het bezinkingsbekken naar
de Wullebeek.
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5.2.6 Interactie Wullebeekvallei - Bego Vijver
Een talud zal de Wullebeekvallei afscheiden van de Bego Vijver. Dit is noodzakelijk vanuit
veiligheidstechnisch oogpunt. Om toch nog voldoende connectiviteit tussen beide gebieden te
behouden is het beter om dit talud niet volledig te bebossen. Een strook schuin op het talud
kan vrij gehouden worden voor open grasland, ruigte en mantel-zoomvegetatie. Dit
vergemakkelijkt de uitwisseling van vooral insecten en vleermuizen die vaak lineaire
elementen volgen voor het bereiken van ander habitat.
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Conclusie
1. Welke wateroppervlakte en waterdiepte dient behouden te blijven in functie
van doelsoorten, doelhabitats en waterkwaliteit?
Diepe plassen hebben een hogere kans op een heldere waterkolom, een essentieel
gegeven voor het voorkomen van ondergedoken waterplanten. Door de nutriëntenval en
geringe resuspensie van bodemmateriaal kunnen diepe plassen zeer helder zijn. De
voorwaarden hiervoor zijn voldoende diepte, zodat stratificatie kan optreden en een
zuurstofrijk hypolimnion. Er worden twee scenario’s voor verondieping voorgesteld voor
de Ex Suez vijver. Eén met volledig behoud van de diepste zone, een tweede met een
wat kleinere diepe zone. Het eerste scenario levert een meer eutrofiëringsresistent
systeem, het tweede een groter potentieel door submerse vegetatie begroeibare
oppervlakte, maar een kleiner hypolimnionvolume.
Er wordt aanbevolen om een wateroppervlakte van circa drie hectaren te behouden
waarvan niet meer dan één hectare een diepte van 0-4 meter heeft. In deze zone kan
waterriet ontwikkeld worden. Circa één hectare wordt landhabitat.
De voorziene diepte (4 m) van de Bego vijver zal niet leiden tot stratificatie van de
waterkolom. Dit betekent dat de waterbodem en bodemwoelende vissen hier een groter
effect hebben op de waterkwaliteit.
2. Aan welke kwaliteitsvereisten dient de waterbodem te voldoen?
Het bodemsubstraat bestaat in de ondiepe delen uit zand vrijwel zonder organisch
materiaal, ijzerrijk, sulfaatarm en met een zeer laag nutriëntengehalte. Het gebruik van
klei/leem als afdeklaag kan enkel in de diepere delen indien deze sulfaatarm, ijzer- en
kalkrijk zijn en lage nutriëntengehaltes bevatten.
De dikte van de afdeklaag dient minstens 0,5 meter te bedragen, ca. 1 m verdient de
voorkeur. De laag dient continu te zijn naar de diepste delen toe.
3. Zijn er nog aandachtspunten met betrekking tot vorm en afwerking van de
waterpartijen in functie van doelsoorten en –habitats?
Er dient op toegezien te worden dat de vijver nog voldoende open water bevat. Zo
wordt aanbevolen om slechts 1/3 van de totale wateroppervlakte ondiep (< 2 m) te
maken. In deze zone kan zich, spontaan of aangeplant, waterriet ontwikkelen. Jonge
rietzones dienen, zo nodig, beschermd te worden tegen vraat.
Met betrekking tot rugstreeppad kunnen depressies/poelen worden voorzien die open en
zonbeschenen dienen te zijn. De poelen zijn best ongeveer een 0,5 meter diep , met een
mineraal substraat en moeten minstens water houden tot in de vroege zomer. Het
afwerken van de bufferzone met mineraal materiaal van ter plaatse zou garant moeten
staan voor de ontwikkeling van schrale en bloemrijke vegetaties.
Seizoensgebonden peilschommelingen zijn bevorderlijk voor de ontwikkeling van
oevervegetaties. Maar het waterpeil wordt toch best ingesteld op een maximaal peil.
Langs de oever staande bomen kunnen via bladval in het water voor bijkomende
toevoer van nutriënten zorgen. Langs de zuidelijke en westelijke oever wordt best een
cyclisch hakhoutbeheer ingesteld, naast delen zonder houtige opslag Er kunnen ook
enkele hoge bomen blijven staan.
Voor het creëren van broedplaatsen voor visdief zijn sternvlotjes nodig. Hoe deze
worden aangelegd en op welke plaats ze best kunnen gelegd worden, wordt beschreven
door Spanoghe (2008) en Van Uytvanck et al. (2014).
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Bijlage 1: Diepteprofielen Ex-Suez vijver en Bego
Vijver
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Bijlage 2: Ecologisch relevante variabelen van ExSuez vijver en Bego Vijver
Ex Suez
Ex Suez
Ex Suez vijver
vijver
vijver
Bego Vijver Bego Vijver
22/06/201 23/07/201 22/06/201 23/07/201
8/11/2017
0
9
0
9

temperatuur
pH
geleidbaarheid
saliniteit
zuurstof
zuurstof
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BOD
COD
chloride
ortho-fosfaat
fosfor totaal
nitraat
nitraat-N
nitriet
nitriet-N
sulfaat
ammonium
ammonium-N
N-Kjeldahl
N-totaal
calcium
kalium
magnesium
natrium
mangaan

22

°C
µS/cm
mg/l
%
mg/l
mg O2/l
mg O2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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mg/l
mg/l
mg/l
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mg/l
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mg/l
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4 stalen (bereik)
vanop boot
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oever

staal vanaf
oever

staal vanaf
oever

staal vanaf
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10,6 (10,4-10,8)
7,9 (7,8-8)
992 (990-994)
9,8 (9,49-9,97)
-

-

23,8
8,29
956
0,4
9,56
112,3

-

24,7
8,42
1062
0,5
9,91
118,6

<2,4
<3
34,5 (32-36)
71,4 (71-71,9)
<0,05
<0,15
<0,89
<0,2
<0,033
<0,01
232 (225-239)
<0,19
<0,15
<2
<2
-

-

-

-

<3
27
171

<3
41
171

-

-

<0,15
<0,44
<0,1
<0,033
<0,01
411
<0,39
<0,3
1,04
160
54,6
42
118
0,031

<0,15
<0,44
<0,1
<0,033
<0,01
413
<0,39
<0,3
1,18
159
53,8
42
115
0,037
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Bijlage 3: Conceptplan natuurontwikkeling 24.9.2018
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