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AANLEIDING
Achtergrond:
Het normale waterpeil in de Handzamevaart is bij de monding gelijk aan het IJzerpeil
(3,14 m TAW) en ter hoogte van de dorpskom van Kortemark 3,95 m TAW. De waterloop
kent een beperkt verval, hetgeen zich vertaalt in een trage afvoer.
De Handzamevaart/Krekelbeek is te karakteriseren als een neerslagrivier. De tendens
van de voorbije decennia tot het streven naar versnelde afvoer, het groot aantal akkers
in het stroomgebied en het groter verval van de toevoerbeken zorgt dat de waterloop bij
regenval onderhevig is aan sterke peilschommelingen.
Deze veranderingen hebben invloed op het overstromingsregime van de
Handzamebroeken in ruime zin. Daarom werd de waterhuishouding van de broeken
zoveel mogelijk losgekoppeld van de peilen van de Handzamevaart1:
-

-

-

In 1962 werden 2 gemalen gebouwd (in Esen en in Werken) om het broekgebied
te onderbemalen; de oevers van de Handzamevaart werden (hoger) bedijkt. De
laatste dijkwerken tussen de Steenstraat en de Barisdamstraat gebeurden nog
heel recent (jaren ’90).
De invloed van de Zarrenbeek op de omliggende broeken werd in dezelfde periode
sterk beperkt door kleinschalige bedijking en het graven van een by-pass naar de
Handzamevaart langs de Steenstraat.
Om wateroverlast op de rechteroever van de Handzamevaart te beperken werden
2 waterlopen die vroeger gravitair in de Handzamevaart loosden (Bombeek en
Praatbeek), gesifonneerd onder de Handzamevaart en zo in verbinding gesteld
met het bemalingsgebied van de pompstations. Het benedenstroomstraject van
de Colvebeek die ter hoogte van het centrum van Werken nog steeds gravitair in
de Handzamevaart uitmondt, werd bedijkt.

De beide pompstations handhaven een broekpeil van 2,60 m à 2,80 m (TAW).
Veronderstellend dat er vroeger enkel gravitaire ontwatering plaatsvond lag het
historische broekpeil (stroomafwaarts Barisdam) dus vermoedelijk ergens rond de 3,14
m à 3,30 m TAW, afhankelijk van de positie in de vallei (dichter of verder van de
monding) gelegen.
Stand van zaken aankopen ANB in het gebied:
Gezien het gebied vogelrichtlijngebied is en er belangrijke potenties zijn voor het herstel
van botanisch waardevolle hooilanden/hooiweiden heeft het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) er een aankoopproject gestart.
Momenteel heeft het Agentschap al een groot deel van het broekgebied tussen de
Zarrenstraat (weg van Zarren naar Werken) en Barisdamstraat in eigendom. Ook langs
de rechteroever van de Oude Zarrenbeek zijn al flink wat percelen in eigendom.
Natuurherstel door peilaanpassingen: opties
Enerzijds kan de vraag gesteld worden of de huidige aanslagpeilen van de
bemalingsstations
zonder
veel
invloed
op
de
landbouwkwaliteit
en
het
bedrijfsvoeringscomfort op de private percelen kan verhoogd worden in de zomerperiode.

1

Het vroegere waterlopenstelsel in de Bethoostersche Broeken anticipeerde wellicht al op hetzelfde probleem,
zij het minder ingrijpend, via o.a. de Oude Gracht, die als een soort van leigracht kon beschouwd worden.
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Anderzijds kunnen hogere winterpeilen ingesteld worden voor het ganse gebied gezien op
dat moment geen dieren of gevoelige gewassen aanwezig zijn.
Beide bemalingsgebieden kunnen ook eenvoudig hydrologisch van elkaar gescheiden
worden. Dit is in principe mogelijk via een beperkte kleinschalige afdamming op enkele
waterlopen. Op deze manier kan het aanslagpeil van de pompen gedifferentieerd worden.
Bij het streven naar waterpeilherstel zal een minimale invloed hiervan op private
percelen steeds de beslissende afwegingsfactor zijn.
Vandaar dat in een alternatief scenario kan bekeken worden of een eerste aanzet tot
peilherstel in enkele deelgebieden waar het ANB al een groot deel in eigendom heeft tot
de mogelijkheden behoort. Het gebied tussen Zarrenstraat en Barisdam lijkt hiervoor op
het eerste zicht het meest geschikt, in tweede instantie kan ook naar het gebied op de
rechteroever van de Oude Zarrenbeek gekeken worden.
Peilherstel Zarrenstraat-Barisdam
Een peilherstel in het blok tussen de Zarrenstraat en de Barisdamstraat (Figuur 1) is
eenvoudig te bewerkstelligen door het voorzien van een stuw op de Oude Gracht ter
hoogte van de Zarrenstraat.
Deze peilaanpassing zal evenwel ook invloed hebben op enkele andere stroomopwaarts
gelegen deelgebieden:
-

het valleigebied van de Bombeek, op de rechteroever van de Handzamevaart
het valleigebied van de Oude Gracht, ten oosten van de Barisdamstraat

In de benedenstroomse omgeving van de Bombeek (op de rechteroever) zou dergelijke
ingreep een significante vernatting betekenen. In dit deelgebied heeft het ANB geen
percelen in eigendom hetgeen een knelpunt vormt bij peilaanpassing voor natuurherstel.
Ten oosten van de Barisdamstraat heeft het ANB een groot deel van de natste percelen
in eigendom waardoor het knelpunt minder groot is.
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Pomp

Figuur 1. Situering van deelzone 1 Zarrenstraat–Barisdam (percelen in eigendom van
ANB zijn ingekleurd)

Peilherstel zone rechteroever Oude Zarrenbeek
Het peilherstel in deze zone (Figuur 2) kan bewerkstelligd worden door de afwatering van
deze percelen te laten gebeuren via de verbinding van de gesifonneerde Praatbeek naar
de Oude Gracht (voor zover dit nog niet het geval is) en de Oude Gracht op te stuwen ter
hoogte van de Steenstraat. Op deze manier dient het afwateren van de percelen naar de
Oude Zarrenbeek wel belemmerd te worden (voor zover dit nu al niet het geval is).
Knelpunt is dat dit deelgebied niet overwegend in eigendom is van het ANB en dat
significante effecten kunnen verwacht worden op private percelen (toch tenminste als
een voor het natuurbehoud significante peilverandering zou ingesteld worden).
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Figuur 2. Situering van deelzone 2 rechteroever Oude Zarrenbeek (percelen in eigendom
van ANB zijn ingekleurd).

Verwijderen van de pompgemalen en herstel van de vroegere afwatering
Het verwijderen van de pompgemalen en het herstel van de vroegere afwatering kan
eventueel op langere termijn een te verkiezen scenario zijn. De huidige
compartimentering van het afwateringsnetwerk maakt het instellen van verschillende
peilen per deelgebied op korte termijn wel veel makkelijker.

VRAAGSTELLING
Het ANB wenst op korte termijn samen te zitten met de polder Bethoostersche Broeken
om een voorstel van peilaanpassing aan de pompgemalen, in functie van de
natuurwaarden, te bespreken.
De hierboven geschetste voorstellen met betrekking tot specifieke deelgebieden dienen
gezien te worden in een rij van aan te pakken deelgebieden die zich progressief zullen
uitbreiden over de ganse vallei. Het tempo hiervan zal naar alle waarschijnlijkheid
gekoppeld zijn aan het tempo en de concentratie van de verworven gronden door het
ANB in dit gebied.
Vandaar dat het ANB van het INBO advies wenst te vragen welke peilen voor het
natuurbehoud wenselijk zouden zijn (minimum – maximum en evt. zomer – winter) in
functie van de status van het gebied als vogelrichtlijngebied. Hierbij kan indien relevant
ook een onderscheid gemaakt worden in verschillende zones (Esen, Werken-Zarren, …).
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Afhankelijk van de situatie op het terrein kan het ANB dan deelgebied per deelgebied
onderhandelen met de polder en overige belanghebbenden om deze ideale situatie
deelgebied per deelgebied te gaan verwezenlijken.

TOELICHTING
Wat de meest geschikte waterpeilen zijn, hangt in belangrijke mate af van de
beheerdoelstellingen voor het gebied en/of beheeropties die reeds genomen zijn. Die
kunnen zowel van faunistische als botanische aard zijn. Bovendien kunnen hier ook
historische referentiebeelden in meegenomen worden (zie o.a. ZWAENEPOEL 2009). Ook is
het van belang om de randvoorwaarden te kennen (bv. naar landbouwuitbating en
veiligheid toe). In de vraagstelling wordt kort melding gemaakt van een aantal specifieke
beheerdoelstellingen en randvoorwaarden. Gezien specifiek verwezen wordt naar de
status van het gebied als Europees beschermd vogelrichtlijngebied zijn de peilvoorstellen
in dit advies vooral gericht op een behoud en herstel van de ornithologische waarden,
zowel in de broedperiode als in het winterseizoen. In een latere fase kan een toetsing
gebeuren met peilen die wenselijk zijn vanuit botanisch oogpunt.
Het bepalen van de meest geschikte peilen wordt bemoeilijkt door het ontbreken van
tijdreeksen van waterpeilen in het studiegebied. Daarom werd vooral gebruik gemaakt
van de hoogtekaarten met overstromingsimulaties die eerder beschikbaar zijn gesteld
door ANB. Die kaarten geven een beeld van de overstromingsperimeter bij verschillende
TAW-peilen (met interval van 10 cm). In dit advies hebben we ons beperkt tot het
gedeelte van de Handzamevallei waarvan de afwatering gebeurt naar de IJzer (al dan
niet met de hulp van een pompstation), met klemtoon op de twee deelgebieden die in de
adviesvraag worden vernoemd. Het gebied ten noorden van de Handzamevaart tussen
Beerst en Vladslo wordt buiten beschouwing gelaten gezien het afzonderlijke
hydrologische regime.
Beknopte beschrijving avifauna van de Handzamevallei
Uit tellingen en inventarisaties van het INBO blijkt dat de Handzamevallei gekenmerkt
wordt door een gedegradeerde weidevogelgemeenschap waarbij de meest kritische
soorten zeer zeldzaam zijn of ontbreken. De meest talrijke broedvogelsoorten in het
inventarisatiejaar 2001 waren Kievit (86 paren), Veldleeuwerik en Graspieper (beide 21
paren), en Slobeend (15 paren). Positief was de aanwezigheid van Zomertaling (3 paren)
en op één plaats broedden ook Grutto’s (5 paren). Grauwe Gors (toen nog 6 paren) is
inmiddels verdwenen. Uitzonderlijk komt Kwartelkoning tot broeden (2003, in
Esenbroek). De rietkraagjes op de perceelsranden vormen het broedgebied voor soorten
als Rietgors (50 paren) en Rietzanger (15 paren).
In de winter wordt de aanwezigheid van watervogels (vooral eenden en steltlopers) sterk
bepaald door het al of niet optreden van overstromingen in perioden met veel neerslag.
De meest voorkomende eendensoorten tijdens overstromingsperioden zijn Smient (max.
13078 in januari 2003), Wintertaling (905 in maart 2002), Pijlstaart (843 in maart 202)
en Slobeend (206 in maart 2006). Bij de steltlopers worden soms hoge aantallen
vastgesteld van Kievit (6785 in december 1999), Wulp (1351 in januari 2003) en Grutto
(465 in maart 2002). Ook groepjes Kleine Zwanen (10-20) worden er vrij regelmatig
waargenomen.
De vermelde aantallen zijn piekaantallen die slechts uitzonderlijk vastgesteld worden,
maar ze geven vooral een goed beeld van de grote potentie van het gebied als
pleisterplaats voor doortrekkende en overwinterende watervogels. Daarnaast is er een
sterke uitwisseling van watervogels tussen de Handzamevallei en het Blankaartgebied.
De graslanden in de Handzamevallei worden ondermeer gebruikt als nachtelijk
foerageergebied door Smienten die overdag in het Blankaartbekken verblijven.
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Aangewezen waterpeilen voor avifauna
Voor dit advies gebruiken we hoofdzakelijk dezelfde uitgangspunten als bij het opstellen
van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Blankaartbekken en de IJzerbroeken,
naar aanleiding van het opstarten van een natuurinrichtingsproject in dat gebied (DEVOS
et al. 2006). Kwantitatieve oppervlakteberekeningen ontbreken evenwel door het
momenteel niet beschikbaar zijn van een digitaal terreinmodel in GIS.
De Handzamevallei is landschappelijk en ecologisch gezien sterk vergelijkbaar met de
IJzerbroeken. Beide gebieden bestaan hoofdzakelijk uit overstroombare graslanden die
als hooiland of graasweide gebruikt worden. Net als in de IJzerbroeken kan in de
Handzamevallei dus de klemtoon gelegd worden op enerzijds gunstige voorjaars- en
zomerpeilen voor broedende weidevogelsoorten en anderzijds gunstige najaars- en
winterpeilen voor overwinterende en doortrekkende watervogels. Peilen in functie van
moerasontwikkeling zijn gezien het landbouwkundig gebruik en de huidige
beheerdoelstellingen voor het gebied niet in overweging genomen (dit in tegenstelling tot
het Blankaartgebied).
In de literatuur is heel wat informatie terug te vinden over waterpeilen en waterdieptes
die geprefereerd worden door verschillende vogelsoorten. Die informatie werd gebundeld
in DEVOS et al. (2006) en wordt hieronder nog eens bondig samengevat.
Broedende weidevogels
De meeste weidevogels broeden in open en (relatief) vochtige graslandgebieden. Het
waterpeil is een belangrijke bepalende factor voor de vestiging en het broedsucces van
weidevogels. Hoewel de waterpeilvereisten verschillen van soort tot soort en er nog
steeds discussies bestaan over de exacte relatie tussen waterpeilen en weidevogels (zie
o.a. OOSTERVELD et al. 2006, MELMAN 2006), kan onderstaande beschrijving beschouwd
worden als een gunstige situatie voor weidevogels.
Bij de aankomst van de broedvogels dienen de vogels een natte situatie aan te treffen
(plas-dras situaties). Tegen de tijd dat er eieren worden gelegd, dient de grond weer
enigszins opgedroogd te zijn, waarbij reliëfverschillen voor de nodige variaties tussen nat
en droog kunnen zorgen. In de praktijk betekent dit dat men begin maart het slootpeil
instelt op (max.) 20-30 cm onder het maaiveld, hoewel men steeds rekening dient te
houden met plaatselijke omstandigheden. Vooral in het begin van de broedtijd oefenen
plassen op het land een grote aantrekkingskracht uit op de vogels, om te drinken, baden
en foerageren. Bij het zakken van het water ontstaan slikveldjes en slikranden langs
sloten die zeer aantrekkelijk zijn voor soorten als Watersnip en Tureluur. Bij zeer sterke
ontwatering van > 80 cm lopen de dichtheden van weidevogels sterk terug. Bovendien
gaan graslanden dan in versnelde wijze evolueren naar Rietgrasruigtes (in de hand
gewerkt door versnelde mineralisatie van het veen in de bodem) die voor weidevogels
weinig interessant zijn.
Het optimale waterpeil verschilt van soort tot soort. Er worden grosso modo twee
groepen weidevogelsoorten onderscheiden: de Kemphaangroep (Watersnip, Zomertaling,
Kemphaan) en de minder kritische Gruttogroep (Kievit, Scholekster, Grutto, Tureluur)
(OOSTERVELD 2006). De Kemphaangroep vereist moerassig grasland om zich te vestigen,
met een slootpeil van 0-20 cm onder het maaiveld. De Gruttogroep gedijt niet alleen
goed bij een hoog waterpeil, maar verdraagt een waterpeildaling tot zo’n 80 cm onder
het maaiveld, op voorwaarde dat beheer- en landbouwactiviteiten het broedsucces niet
negatief beïnvloeden (bv. door vroeger te maaien) (zie ook GULDEMOND et al. 1995). De
reden dat soorten als Grutto en Tureluur (in Nederland) minder kritisch zijn ten opzichte
van waterpeilen, zou kunnen zijn dat er op vochthoudende bodems (bv. klei en veen)
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steeds vochtige plekken te vinden zijn waar kan gefoerageerd worden (b.v. laagtes,
greppels en slootkanten).
Het belang van ondiep, open water in het broedseizoen bleek ook uit onderzoek naar de
broedende weidevogels (vooral Tureluur) in Groot-Brittannië (SMART et al. 2006). De
aanwezigheid van ondiepe plassen en poelen met een totale randlengte van minstens 50
meter bleek een bepalende factor te zijn. In Groot-Brittannië streeft men bij het opstellen
van instandhoudingdoelstellingen in weidevogelgebieden naar drassige tot overstroomde
terreinen op 20-30 % van de oppervlakte van het gebied (KIRBY & CHIVERS 1999).
Winteroverstromingen hebben tevens een invloed op broedende weidevogels, zowel in
positieve als negatieve zin (AUSDEN et al. 2001). Positieve effecten zijn dat de bodem veel
zachter en meer doorweekt wordt in het voorjaar wat gunstig is voor soorten als
Watersnip, en dat de vegetatie korter is in het voorjaar (gunstig voor soorten als Kievit).
Het belangrijkste negatieve effect is dat de densiteiten aan macro-invertebraten (vnl.
aardwormen) aanzienlijk lager liggen in gebieden die onder water staan. De effecten van
winteroverstromingen op weidevogels in de IJzervallei dienen in de nabije toekomst
onderzocht en geëvalueerd te worden.
Bij de zangvogelsoorten speelt het waterpeil veel minder een rol dan bij eenden- en
steltlopersoorten. Het effect speelt alleen onrechtstreeks: er wordt bv. later gemaaid in
natte gebieden en dat is gunstig voor soorten als Paapje en Grauwe Gors. De waterpeilen
worden daarom vooral ingesteld met het oog op broedende steltlopers en eenden.
Grosso modo kan gesteld worden dat gebieden waar het waterpeil zich situeert tussen 5
cm boven (plaatselijk) tot 80 cm onder het maaiveld potentieel geschikt zijn voor
weidevogels.
Doortrekkende/overwinterende watervogels.
Ondiep water en overstroomde graslanden in het bijzonder trekken in de winter- en
trekperiode (1 september-15 april) grote aantallen watervogels aan. Dit positief effect is
tweeledig: er ontstaat bijkomend foerageergebied en door vernatting worden gebieden
minder toegankelijk waardoor er minder verstoring is.
Het foerageren gebeurt hoofdzakelijk op twee manieren: al slobberend op de overgang
van land naar water (aan de waterlijn) en al grondelend waarbij met de snavel in of
boven de bodem wordt gewoeld. Dit grondelen is alleen maar mogelijk wanneer het
water niet te diep is. Grote vogels met een lange hals (zoals Kleine Zwaan) kunnen een
waterdiepte van 1 meter aan, maar de meeste eenden soorten prefereren een diepte van
maximaal 25 cm (Pijlstaart tot 30 cm).
Om ideaal habitat te creëren voor een gevarieerde watervogelgemeenschap wordt
aanbevolen om wetlands te inunderen tot op een gemiddelde waterdiepte van 10 tot 20
cm, waarbij verschillen in topografie voor voldoende variatie in dieptes zorgt (BOERTMANN
& RIGET 2006, COLWELL & TAFT 2000). KIRBY & CHIVERS (1999) houden voor de meeste
watervogelsoorten een waterdiepte van max. 25 cm aan.
Het is niet wenselijk om het volledige gebied te inunderen
overgangszones tussen grasland en ondiep water behouden blijven.

zodat

voldoende

Voorstel peilbeheer Handzamevallei- deelgebieden Werkenbroek en Esenbroek
Voor zowel de broedende weidevogels als overwinterende watervogels werd op basis van
literatuurgegevens en hoogtemetingen het meest aangewezen waterpeil in de
Handzamevallei bepaald. Ook binnen deze twee groepen hebben vogelsoorten echter elk
hun eigen, specifieke habitatvereisten, ook ten aanzien van waterpeilen. Het is dan ook
onmogelijk om één waterpeil in te stellen dat optimaal is voor àlle soorten. Gezien de
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aanwezige reliëfverschillen in het gebied ontstaat bij de voorgestelde peilen echter een
voldoende grote verscheidenheid in waterdieptes om te voldoen aan de habitatvereisten
van nagenoeg alle doelsoorten. Niets belet ook dat in een latere fase het peilbeheer nog
verder verfijnd wordt, bijvoorbeeld in functie van de instandhoudingsdoelstellingen die
momenteel in opmaak zijn voor de Handzamevallei.
Met de uitgangspunten zoals eerder beschreven, worden volgende peilinstellingen voor
de beschouwde deelgebieden in de Handzamevallei geadviseerd:
- In functie van broedende weidevogels is bij de start van het broedseizoen (1 maart)
een peil van 3,30 m à 3,35 m TAW aangewezen. Plaatselijk staat er dan tot 10 cm
water boven het maaiveld en zijn er dus heel wat plas-dras situaties aanwezig (Figuur
3). Er kan verwacht worden dat dit peil in de loop van het voorjaar en vroege zomer op
een natuurlijke wijze zal dalen naar 3,20 m TAW en lager (waarbij plas-dras terreinen
geleidelijk zullen uitdrogen). Om ook in erg droge perioden ondiep water te behouden
als foerageergebied voor weide- en watervogels is een beperkte maaiveldverlaging op
enkele percelen te overwegen (afgraving tot net op of onder het zomerpeilniveau).

Figuur 3. Waterdieptes in het studiegebied bij een peilinstelling van 3,30 m TAW.

- Gezien voor het gros van de (weide)vogels een maaidatum van ten vroegste 1 juli
aangewezen is, wordt voorgesteld om het peil vanaf 1 juli (eventueel iets vroeger in
natte zomers) te laten zakken naar 3 à 3,5 m TAW. Dit peil moet toelaten om ook de
laagst gelegen graslanden te maaien en/of te laten (na)begrazen. Dit zomerpeil kan
behouden worden tot op het ogenblik van de tweede maaibeurt (vaak omstreeks
midden september). Een late tweede maaibeurt en/of een iets intensievere nabegrazing
in het najaar is van belang om graslanden met een relatief korte grasmat de winter te
laten ingaan (en op die manier verruiging te voorkomen).
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- Na de laatste maaibeurt kan het aan- en afslagpeil aan de pompen opnieuw hoger
ingesteld worden (3,30 à 3,35 mTAW). Om dit peil te bereiken is men uiteraard
afhankelijk van de neerslag die er valt. Vanaf 15 oktober is een verhoging van het peil
naar 3,40 m TAW wenselijk, eventueel iets hoger. Het ideale peil voor de meeste
overwinterende eendensoorten ligt wellicht ergens tussen 3,40 m en 3,50 TAW.

Figuur 4. Waterdieptes in het studiegebied bij een peilinstelling van 3,40 m TAW.

CONCLUSIE
Op basis van bovenstaande analyse en de huidig beschikbare informatie kunnen we
volgende peilinstelling aan de pompen in het gebied adviseren:
Datum van peilinstelling
15 september
15 oktober
1 maart
1 juli

Afslagpeil pompen
3,30
3,40
3,30
3,00

m
m
m
m

TAW
TAW
TAW
TAW

Aanslagpeil pompen
3,35
3,45
3,35
3,05

m
m
m
m

TAW
TAW
TAW
TAW

Deze peilen zijn in de eerste plaats op een theoretische manier vastgelegd en het is
aangewezen om deze in de loop van de komende jaren te toetsen aan de praktijk. Het is
mogelijk dat op basis van deze praktijkervaringen hier en daar bijsturingen noodzakelijk
zullen zijn. Een goede, wetenschappelijk onderbouwde monitoring van de eventuele
peilverhoging is daarom aangewezen.
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