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AANLEIDING
In 2006 stelde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een structuurvisie (ANB, 2006)
op om de planologische bestemming van het Bos van Aa te realiseren.
In het kader van de technische werkgroep ’Bos van Aa’ (januari 2010), heeft
Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) aan het INBO de vraag gesteld of een wijziging van het
inrichtingsplan mogelijk was, zodat de noodzakelijke ecologische aspecten van de
oorspronkelijke visie werden gerespecteerd, maar tegen een lagere kost (Vermeersch S.
& Huybrechts W., 2010).
In december 2010 vraagt Firma De Dijcker een wijziging aan van het INBO-advies
IR.2010.11 met betrekking tot de dimensionering van de vijvers en het gebruik van zand
als afdeklaag (Van Damme D., 2010).

VRAAGSTELLING
In Van Damme (2010) wordt commentaar geformuleerd op twee aspecten van het
inrichtingsplan:
- de dimensionering van geplande oppervlaktewateren, nl. de noordwestelijke vijvers;
- het gebruik van zand als afdeklaag na het deels opvullen van de bestaande putten met
leem/klei.
De voorgestelde wijzigingen beïnvloeden de habitatcondities en ecologische potenties van
het gebied. Het INBO wenst bijgevolg hierop een aantal opmerkingen te formuleren.

TOELICHTING

1. Voorafgaande opmerking
De structuurvisie en de technische uitwerking van het inrichtingsplan met de concrete
voorstellen voor de dimensionering van de vijvers, werden uitgewerkt door het ANB.
Van Damme (2010) vermeldt de twee noordelijke vijvers, met de nummers 2 en 3.
Volgens de nummering in het inrichtingsplan zijn dit echter niet de meest noordelijke
vijvers, maar de kleinere centraal-westelijk gelegen vijvers. Op basis van de aangegeven
ligging en het bijgevoegde deelplan (niet identiek aan het inrichtingsplan),
veronderstellen we dat alle opmerkingen betrekking hebben op de noordwestelijke vijver.

2. Dimensionering van de vijvers volgens het inrichtingsplan Agentschap
Natuur en Bos
2.1 Bepaling van volumeverhoudingen
Het plan ‘Bos van Aa te Zemst. Structuurvisie en fasering van de afwerking en inrichting
in functie van natuurontwikkeling’ van 8 december 2005, met laatste revisie 1 augustus
2006 en verder ‘ANB-inrichtingsplan’ genoemd, geeft enkel bathymetrische contouren
weer voor zones 0-1, 1-4, 4-8 en +8 m. Dit is onvoldoende om een beeld van het
uiteindelijke volume van de vijvers en de volumeverhoudingen tussen epi- en (eventueel)
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hypolimnion1 te schetsen. Evenmin kunnen de zone waarin mogelijk een metalimnion (de
zogenaamde spronglaag2) gevormd zal worden en de duur en stabiliteit van verticale
stratificatie (= met vorming van thermische gelaagdheid in het vegetatieseizoen) goed
ingeschat worden. Grosso modo wordt aangenomen dat in Vlaanderen een stabiele
stratificatie waarschijnlijk wordt vanaf een grootste diepte van 6 m, maar zowel naar
boven als (vooral) naar onder toe zijn afwijkingen mogelijk, al naargelang de morfologie,
oriëntatie en omgeving van het waterlichaam. Bovendien kan hierin variatie optreden
tussen jaren. Bij Nederlandse plassen met een oppervlakte van ca. 10 ha schommelt de
diepteligging van de spronglaag bv. tussen 5 en 11 m (Osté et al., 2010).

2.2 Algemene principes en randvoorwaarden
Bij onderzoek naar de inrichting van zandwinningsplassen in Nederland werden door van
Ee & Houdijk (2006) enkele aanbevelingen geformuleerd ter optimalisatie van de
morfologie in functie van natuurdoelstellingen. Veel zandafgravingen hebben slechts een
zeer smalle oeverzone en een onderwaterbodem met een sterk hellend profiel. De smalle
oeverzone heeft tot gevolg dat er slechts over een verhoudingsgewijs geringe
oppervlakte watervegetatie aanwezig is. Het is aan te raden om de helling flauwer te
maken en zo een groter areaal ondiep water met variatie in fysische structuur te creëren.
Als optimaal wordt door deze auteurs een verhouding tussen diep (met spronglaag) en
ondiep water van 3:1 voorgesteld. Eventueel moet in de ondiepe delen periodiek de
ophoping van organisch materiaal voorkomen worden. Osté et al. (2010) stellen dat nog
verder onderzoek nodig is omtrent de beste verhouding tussen oeverzone en het diepe
deel en dat vuistregels op basis van ondiepe systemen niet zomaar naar diepe wateren
kunnen worden vertaald.
De geldigheid van alle eenvoudige, algemene stelregels voor de inrichting en
dimensionering van stilstaande wateren is eerder beperkt. Plaatselijke omstandigheden
zijn, bijzonder in kleinere systemen, steeds van groot belang voor het uiteindelijke
resultaat. Sowieso is bij diepe, gestratifieerde wateren het belang van zowel
waterplanten, macro-invertebraten als vispopulatie op de nutriëntenhuishouding en de
ecologische toestand kleiner dan bij ondiepe systemen.

3. Diepe en ondiepe plassen: fundamenteel verschillend
3.1 Relevantie van de aangehaalde literatuur
Van Damme (2010) verwijst naar literatuur over de aanleg van grote wateren in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In deze referenties vindt men evenwel
weinig of geen concrete aanwijzingen die de gemaakte opmerkingen ondersteunen. Bij
de vermelde referenties Austin et al. (1996), Cob (1999) en Sargent & Carter (1999), ligt
het accent op de aanleg van hengelvijvers met een specifiek visbestand, eerder dan op
natuurlijke vijverecosystemen. Onder meer worden door Austin et al. (1996) en Sargent
& Carter (1999) de randvoorwaarden beschreven bij het graven van vijvers voor
recreatieve, esthetische of landbouwkundige doeleinden. Er wordt hierbij gestreefd naar
een maximale visproductie door het beperken van de watervegetatie, de constructie van
steile oevers en het bemesten en bekalken van de vijver (cf. enkele relevante uittreksels
uit de gebruikte literatuur in bijlage 1). Wellicht is er verwarring m.b.t. het in de
literatuur vaag omschreven en heel uiteenlopend ingevulde begrip ‘pond’. In het
Verenigd Koninkrijk worden hiermee normaliter kleinere (< 2 ha) en/of ondiepe wateren
1

Epilimnion: het permanent gemengde, bovenste deel van het watervolume in thermisch gelaagde
meren; hypolimnion: het diepere deel in dergelijke meren waarvan het water tijdelijk niet met dit
van het epilimnion wordt gemengd.
2
Bij ijsvorming kan eventueel een tweede stratificatieperiode optreden.
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bedoeld. Naargelang de bron gaat het om kunstmatige, niet gestratifieerde wateren of
door ondergedoken vegetatie over de volledige oppervlakte begroeibare wateren.

3.2 Algemene effecten van verondiepen op systeemkenmerken
Van Damme (2010) stelt een algemene verondieping voor van de noordwestelijke vijver
tot een maximale diepte van -5 m, ter verkleining van het volume hypolimnion. Enkele
aannamen in de argumentatie hiervoor zijn o.i. evenwel onjuist.
Vooreerst
dient
opgemerkt
dat
geïsoleerde,
diepe
plassen
bij
eenzelfde
nutriëntenbelasting (hoeveelheid per oppervlakte en tijdseenheid) een gemiddeld lagere
nutriëntenconcentratie vertonen en dus minder eutrofiëringsgevoelig zijn dan ondiepe
plassen. De reden hiervoor is de overheersende sedimentatie en permanente opsluiting
van voedingsstoffen in het sediment. In vergelijking met een doorlopend gemengde,
ondiepe plas zijn in een gestratifieerd water met eenzelfde volume, tijdens het
groeiseizoen, minder voedingsstoffen beschikbaar voor primaire productie in de
waterkolom. Een ander element dat aan een betere nutriëntenhuishouding bijdraagt is
het relatief grotere aandeel van diep grondwater in de voeding. Diep grondwater is
doorgaans nutriëntenarmer. Een geringere beschikbaarheid van voedingsstoffen vertaalt
zich in een lagere fytoplanktonproductie vanwege sneller optredende nutriëntenlimitatie
in de fotische3 zone. De hoeveelheid fytoplankton wordt bovendien beperkt door de
hoeveelheid ingestraald licht. Bij eenzelfde oppervlakte wordt dit fytoplankton in een diep
meer verdeeld over een groter volume, waaruit een lagere concentratie volgt. Minder
fytoplankton en een geringere mate van resuspensie van bodemmateriaal door
windwerking bij een kleinere oppervlakte aan golfwerking onderhevige waterbodem,
leiden tot helderder water. Bij dit alles speelt fosfor als productielimiterend element een
cruciale rol. Het is slechts bij een overmatige belasting met nutriënten (inz. fosfor) en
een daarmee gepaard gaande verhoogde productie van organische stof, dat de
zuurstofhuishouding van het hypolimnion in het gedrang komt. Een dergelijke situatie is,
zoals Van Damme (2010) beaamt, niet gewenst. Bij anaërobe afbraak ontstaan immers
toxische stoffen en wordt fosfor vrijgesteld uit het sediment. Om dit te voorkomen
moeten de richtwaarden die voor het watertype ‘groot, diep, eutroof, alkalisch meer’
gelden ter ondersteuning van een goede ecologische toestand (Europese Kaderrichtlijn
Water en het Vlaams decreet integraal waterbeleid4) minstens gehaald worden.
Zoals in 2.1 aangehaald is bij verondieping tot 5 m een gestratifieerde toestand weinig
waarschijnlijk. Veeleer zal dan een permanent gemengde toestand verkregen worden.

3.3 Inschatting van de nutriëntenbelasting
Het bepalen van de nutriëntentoestand bij een specifieke morfometrie door middel van
empirische modellen (zie bv. Vollenweider, 1968; Sas, 1989; Vleeshouwers et al. 2004;
Brett & Benjamin, 2007; Lock et al. 2007; Louette et al. 2008a; Osté et al. 2010) vereist
inzicht onder meer in de verwachte nutriënteninput en verblijftijd. Omtrent de
grondwatervoeding en -kwaliteit is evenwel geen informatie beschikbaar. Bovendien zijn
dergelijke modellen opgemaakt voor grote wateren en mogelijk minder goed toepasbaar
3

De fotische zone is dat deel van de waterkolom, waar voldoende licht doordringt om fotosynthese
toe te laten. De diepteligging van deze zone is zeer afhankelijk van de helderheid van het water en
is seizoengebonden.
4
Zie 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, Belgisch Staatsblad N. 2010 — 2345, 21-52010.
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op relatief kleine wateren. Bij gebrek aan de noodzakelijke meetgegevens voor het
doorrekenen van dergelijke modellen, is het niet aangewezen kwantitatieve conclusies in
de discussie te betrekken.Volgende algemene principes worden verduidelijkt aan de hand
van eigen waarnemingen en literatuur.
Twee elementen zijn in een gestratifieerd meersysteem cruciaal: zuurstofbeschikbaarheid
en zuurstofvraag. De ‘draagkracht’ en daarmee de duurzaamheid van een goede
ecologische toestand, hangt sterk samen met de hoeveelheid zuurstof die in het
hypolimnion voorradig is bij vorming van de spronglaag. Bij een gelijk blijvend aanbod
van organische stof (cf. zuurstofvraag; ten dele afkomstig van primaire productie in het
meer) is een in verhouding te klein hypolimnionvolume dus veeleer een risicofactor,
gezien hierin bij aanvang een kleinere hoeveelheid zuurstof voorradig zal zijn, die sneller
wordt uitgeput. Ook stuurt de relatieve oppervlakte van diepe delen ten opzichte van
ondiepe delen de efficiëntie waarmee bezinkend materiaal en daarmee voedingsstoffen
uit de mineralisatiekringloop onttrokken worden. Een diepe ‘slenk’ met gering volume,
zoals in Van Damme (2010) wordt voorgesteld, is dan ook een minder gunstig ontwerp
dan een breed, komvormig profiel waarbij voldoende ruimte tussen 1 à 4-6 m diepte
wordt voorzien, maar waar ook een groot hypolimnion aanwezig is.
Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de meer stabiele waterkolom na vorming van een
spronglaag, cyanobacteriën bevordert ten opzichte van ander fytoplankton en dat bij een
zeer groot zuurstofloos hypolimnion problemen optreden bij plotse destratificatie. Dit
onderstreept weerom de noodzaak van een zo gering mogelijke nutriëntenbelasting.
Hierbij valt te noteren dat bij voldoende windexpositie de spronglaag normaliter niet
plotseling verdwijnt, zodat menging geleidelijk gebeurt en de kans op negatieve gevolgen
niet gedramatiseerd mag worden (Nijburg & Verhoeven, 1999). De verwijzingen
dienaangaande in Van Damme (2010) moeten in een optiek van een ontoereikende of
zelfs slechte ecologische toestand gesitueerd worden.
Variabelen die het goed functioneren van een gestratifieerd water ondersteunen zijn o.m.
een geringe nutriëntenbelasting, lange verblijftijd, voldoende groot hypolimnionvolume,
submerse vegetatieontwikkeling en efficiënte begrazing van het fytoplankton door
zoöplankton. Negatief zijn o.m. de aanvoer van nutriëntenrijk water en organisch
materiaal, afwezigheid van macrofyten, nutriëntenrijke en een gemakkelijk in suspensie
gebrachte bodem.
Hoewel de zuurstofverzadiging van het hypolimnion in de loop van het vegetatieseizoen
door afbraakprocessen aanzienlijk terugloopt, heerst hier in niet-geëutrofieerde plassen
geen volledige zuurstofloosheid. Aan zuurstofarme omstandigheden aangepaste
bodemfauna, inz. chironomiden en oligochaeten, kan dan ook tot op aanzienlijke diepte
verwacht worden. Bovendien hebben vissen en vele bodembewonende soorten de
mogelijkheid om verticaal te migreren naargelang de omstandigheden (Lock et al.,
2007). Figuur 1 geeft de evolutie van de temperatuurgelaagdheid en zuurstoftoestand
weer in de Grote Vijver te Mechelen, een voedselrijke maar heldere, vegetatierijke plas.
Een spronglaag wordt in juni rond een diepte van ca. 7 m zichtbaar, waarna deze in de
drie volgende maanden naar ca. 9 m opschuift en de zuurstofverzadiging pas op een
diepte van meer dan 10 m afneemt tot 1-2 %. Hoewel een goed voorbeeld van stabiele
stratificatie, wordt duidelijk weergegeven dat ook hier sprake is van een in de tijd
dynamische situatie.
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Figuur 1: Verloop van de thermocliene (blauw, °C) en oxycliene (rood, % zuurstofverzadiging) in
de Grote Vijver te Mechelen in de loop van 2008 (Louette et al., 2008b).

Osté et al. (2010) rekenen verdiepen van een plas als een van de systeemmaatregelen
die gericht zijn op het vergroten van de toelaatbare belasting. Het extra uitdiepen van
een plas kan bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de robuustheid van
het ecologisch systeem. Een plas met een groter volume en een grotere diepte heeft een
hogere toelaatbare belasting. Door het groter volume vindt bij dezelfde belasting
namelijk meer verdunning plaats. Ook vindt er minder opwerveling plaats van slib
wanneer het areaal aan diepe zones toeneemt.

4. Biodiversiteit
4.1 Kolonisatiediepte van ondergedoken waterplanten
De veronderstelling dat er in eutrofe wateren een ‘…onbegroeide zone in regel tussen -2
m en -4 m.’ zou voorkomen is onjuist en wordt zowel door buitenlandse als Vlaamse (zie
verder) voorbeelden weerlegd. Over het algemeen is het water in zandwinningsplassen
tot op grote diepte vaak erg helder, o.a. door het lage gehalte aan nutriënten. Hierdoor
kunnen tot op grote diepte wortelende, ondergedoken waterplanten voorkomen.
Kenmerkend zijn de diverse soorten kranswieren, die tot op een diepte van 6 m (en
meer) kunnen voorkomen (o.m. Jaarsma & Verdonschot, 2000; van Ee & Houdijk 2006).
Voor voedselrijke, ondiepe (permanent gemengde) Vlaamse wateren is de minimale
diepte tot waarop submerse, wortelende vegetatie verwacht wordt bij een goede
ecologische toestand 2 m en voor diepe, gestratifieerde wateren 4 m (Schneiders et al.,
2004; Leyssen et al., 2005). Dit laatste vooral omdat in diepe wateren de
lichtomstandigheden door een geringere fytoplanktonconcentratie beter zijn, zodat
macrofyten ook diepere delen kunnen koloniseren. Een algemene referentiebeschrijving
voor een diepe plas in Vlaanderen vanuit het oogpunt van de Europese Kaderrichtlijn
Water zou als volgt kunnen luiden (Van Wichelen et al., 2005; VMM, 2008; van der Molen
& Pot, 2007): het water is helder met een zomergemiddelde van chlorofyl a van 3,2 µg/l.
In het zomerhalfjaar treedt geen algenbloei op. De relatieve bijdrage van cyanobacteriën
uitgedrukt in % biomassa van het fytoplankton bedraagt maximaal 2,5%. Ondergedoken
waterplanten groeien tot een diepte van minstens 4 m. Kenmerkend zijn de diverse
kranswieren en fonteinkruiden, zoals sterkranswier, breekbaar kransblad, gewoon
kransblad, glanzig fonteinkruid en doorgroeid fonteinkruid. Emergenten zijn vooral
mattenbies en riet.
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Ter illustratie nog enkele concrete waarnemingen m.b.t. de kolonisatiediepte in ‘eutrofe
diepe wateren’: Kallemoeie-Papelenvijver te Nazareth 5 m (Denys & Packet, 2004),
Gavers te Harelbeke 5 m (INBO, niet gepubliceerd), Muisbroek te Antwerpen-Ekeren 6 m
(Denys et al., 2005), Grote Vijver te Mechelen 4,5 m in de zomer en 6 m in het voorjaar
(Louette et al., 2008b), Nieuwdonkvijver te Berlare minstens 4 m (INBO, niet
gepubliceerd), grindplas te Kessenich 3,8 m (Lock et al., 2007). In de Kempen is zelfs
een aanzienlijk grotere kolonisatiediepte haalbaar, bv. 8,5 m in de Mellevijver te
Turnhout (Denys et al., 2004).

4.1 Kolonisatiediepte van bodemfauna
De veronderstelling dat bodemfauna slechts tot op een diepte ‘… tussen de -2 en -3 m.’
zou voorkomen kan, zoals in 3.3 reeds aangestipt, niet onderschreven worden, tenminste
zolang het waterlichaam een (vrij) goede ecologische toestand vertoont. Veelal wordt
waargenomen dat de biomassa op het talud van een put op een diepte van 5-10 m een
maximum bereikt. Waarnemingen tonen het voorkomen aan van o.m. borstelwormen,
dansmuglarven, driehoeksmosselen, slakken, erwtenmosselen en vlokreeftjes tot 14 à 20
m diepte. Op een diepte van 39 m werden in Nederland nog chironomiden,
borstelwormen, bivalven en gastropoden bemonsterd (Cornelissen, 2000). In Kessenich
werden grotere tweekleppigen (driehoeksmossel, bolle stroommossel) in de zomer
aangetroffen tot op 5-6 m diepte, ongeveer de diepte waarrond de spronglaag zich op
dat moment bevond (INBO, niet gepubliceerd). In de Grote Vijver Mechelen komen o.a.
Asellidae, Bythinia, Corbicula, Dreissena, Gammaridae, Gyraulus, Limnephilidae,
Pisidium, Theromyzon en Valvata voor tot op minstens een gelijkaardige diepte
(mondelinge mededeling T. Warmoes (VMM)).
We wijzen er op dat de ‘zelfreinigende capaciteit’ in gestratifieerde wateren, zoals in 3.3
toegelicht, hoofdzakelijk berust op het netto sedimentatieproces en in veel mindere mate
op de biologische interacties die zoals in ondiepe meren, de doorslag kunnen geven
(Declerck et al., 2006)

4.2 Natuurpotenties van diepe plassen
De conclusie dat een grote oppervlakte ‘sink’ samen gaat met een lage biodiversiteit is
onterecht en de idee dat diepe wateren met een spronglaag per definitie ‘biologisch
minder waardevol’ zouden zijn is achterhaald. Integendeel bezitten diepe plassen in
potentie
een
grotere
habitatdiversiteit dan
ondiepe plassen
en
zijn
de
ontwikkelingsmogelijkheden voor minder tolerante soorten uit voedselarmer water er
groter. In Vlaanderen en elders zijn het juist dergelijke matig voedselrijke systemen die
een hoge diversiteit aan gevoelige soorten vertonen. In de oeverzone zorgt windwerking
voor
permanent
zuurstofrijke
omstandigheden
en
textuurverschillen
in
de
bodemsamenstelling, Hierdoor kunnen andere invertebraten voorkomen dan in ondiepe
plassen. Denys (2009) illustreert verschillen tussen diepe en ondiepe wateren in de
gemeenschappen van macrofauna, perifytische rotiferen, diatomeeën en macrofyten.
Mede door de betere resistentie tegen eutrofiëring en grotere helderheid bieden
dergelijke wateren goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van vegetaties met
breedbladige fonteinkruiden (N-2000 habitattype 3150) en kranswieren (N-2000
habitattype 3140) en vinden specifieke soorten hier geschikte omstandigheden.
Voorbeelden van habitatwaardige diepe, eutrofe wateren zijn o.a. Gavers (Harelbeke),
Muisbroek (Ekeren) (N-2000 habitattypes 3140 en 3150), Kleine en Grote Vijver
(Mechelen), Nieuwdonkvijver (Berlare), Blaarmeersen (Gent) (N-2000 habitattype 3140)
en Witte Brug (Wijnegem) (N-2000 habitattype 3150). De aanwezigheid van diep water
verhoogt de aantrekkingskracht voor bepaalde watervogels, zoals duikeenden. In deze
optiek is het behouden van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan watertypen en
7/22
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helder water essentieel om de habitatheterogeniteit en daarmee de biodiversiteit in het
gebied te maximaliseren.
In Nederland werden verschillende studies gedaan naar de haalbaarheid van het
verondiepen van zandwinningsputten. Cruciaal voor het behoud van de kwaliteit en de
helderheid is het in stand houden van de diepte en daarmee de spronglaag en de
kwaliteit van het gestorte materiaal, die niet mag leiden tot een verslechtering van de
waterkwaliteit (van Ee & Houdijk, 2006).
Verwijzend naar 3.3 kunnen we stellen dat bij een goed functionerend systeem geen
negatieve implicaties van ‘zomerstormen’ op de biodiversiteit te verwachten zijn.

4.3 Problematiek van omwoelen van de waterbodem door karper
Van Damme (2010) stelt dat de waterbodem in de ondiepe zone intensiever door
benthivore vis omgewoeld zal worden naarmate de oppervlakte ‘sink’ groter is. Diepe
plassen zijn evenwel minder productief dan ondiepe plassen. Hierdoor zal de
voedselbeschikbaarheid kleiner en de productie van witvis lager zijn (Osté et al., 2010).
Dit weerspiegelt zich in de samenstelling en biomassa van de natuurlijke
visgemeenschap, de situatie die hier wordt beoogd. Baars en blankvoorn domineren in
heldere plassen, brasem en snoekbaars domineren in troebele plassen. Anders dan in
ondiepe plassen kan het zoöplankton in diepe plassen over een grotere diepte migreren,
waardoor de relatie tot predatie door vis verschilt. De verhouding diep/ondiep bepaalt
voor een belangrijk deel de ontwikkelingsmogelijkheden voor de vegetatie en de
samenstelling van de visgemeenschap. In wateren met een groter aandeel ondiep water
zullen de effecten van benthivore en planktivore vissen wellicht groter zijn.

5. Peilvariatie
Uit de opmerking dat in de ‘zone ondiep water… gedurende de zomer … nauwelijks nog
water staat.’ blijkt een veronderstelde peilvariatie van bijna 1 m. De optredende
schommelingen zijn in hooguit enkele decimeter te vatten. Hoe de ontwikkeling van
rietkragen de ‘oppervlakte van zuurstofrijk open water’ tot ‘minder dan 50% van het
totaal van het nog resterende open water.’ kan herleiden is ons mathematisch
onduidelijk. We veronderstellen dat hier de oppervlakte van de ondiepe oeverzone wordt
bedoeld. De uitbreiding van een verlandingsvegetatie met riet tot een waterdiepte van
ca. 1 m is te verwachten en maakt deel uit van de natuurdoelstelling. Tot iets grotere
diepte is hooguit een ijle begroeiing van emergente vegetatie te verwachten. Om een
voldoende uitgestrekte gradiënt tussen nat en droog te bekomen, kan een gemiddelde
oevergradiënt van 1/20 gehanteerd worden. Er wordt aangeraden om het profiel daarbij
niet te gelijkmatig te laten glooien, maar tevens steilere delen, bultjes en poeltjes te
voorzien om een grotere structuur- en daarmee habitatvariatie te bekomen (Osté et al.,
2010). Periodiek droogvallende oeverdelen vergroten de biodiversiteit van macrofauna en
waterplanten.

6. Afdekken van gestort materiaal
6.1 Kenmerken van het gestort materiaal
In Van Damme (2010) wordt verondersteld dat het reeds aanwezige stortmateriaal uit
weinig consistent slib bestaat. Dit is niet het geval, aangezien het volgens Firma De
Dijcker gaat om lemige bodem. Er zal dus geen sprake zal zijn van het ‘wegpersen’ van
het substraat bij verdere opvulling.
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De aangehaalde voorbeelden (Zwaaikom van de IJzer, Sterneneiland van Zeebrugge, …)
zijn niet vergelijkbaar met de situatie in het Bos van Aa.

6.2 Kenmerken van de afdeklaag
De argumentatie om niet met zand, maar met ‘nutriëntenarme klei/leem’ af te dekken of
eerst een ophoging gevolgd door een afgraving uit te voeren, kan niet worden gevolgd.
Het afdekken met nutriëntenarm materiaal met een grovere textuur is een aanvaarde
praktijk, die technisch haalbaar is. De continuïteit van de deklaag kan (en moet) wel
gecontroleerd worden.
Onder de invloed van wind kunnen klei- en leemdeeltjes opwervelen en hierdoor
verantwoordelijk zijn voor de vertroebeling van de waterkolom en hogere
voedselrijkdom, wat pleit voor het gebruik van zand (Osté et al., 2010). Dit materiaal
sluit ook beter aan bij de natuurlijke deklaag in het gebied. De efficiëntie van ‘sediment
capping’ is in grote mate afhankelijk van het gebruikte materiaal. Om de kansen op
eutrofiëring tot een minimum te beperken, heeft een zandgrond met een hoge
fosfaatbindingscapaciteit en een laag gehalte fosfaat en organische stof de voorkeur. Hoe
kleiner de organische fractie (maximaal 10%, maar beter 5%), hoe geschikter het
materiaal, omdat afbraak van organische stof zuurstof vergt en kan bijdragen aan de
nalevering van fosfaat. Een overzicht van de verschillende bodemtypes in Vlaanderen
met hun bijhorende textuurfracties toont aan dat voor leem en klei dergelijke waarden
moeilijker kunnen bekomen worden (bijlage 2). Bijkomend voordeel van het gebruik van
zand is de geringe vertroebeling van het water tijdens de toepassing. Waterplanten
kunnen tevens gemakkelijker wortelen in een zandlaag (Osté et al., 2010). Bij
combinatie van een voedselrijk bodemsubstraat met een grotere ondiepe zone, verhoogt
ook het risico op nalevering van nutriënten na begroeiing door waterplanten. Deze
kunnen immers via opname door het wortelstelsel ook voedingsstoffen naar de waterlaag
transporteren.

6.3 Storttechnieken
Bij het storten en het aanbrengen van een afdekkingslaag is het aangewezen om te
vermijden dat bodemdeeltjes in de bovenste waterlagen terechtkomen, waar ze
moeilijker bezinken. Negatieve effecten tijdens het storten, zoals vertroebeling,
verontreiniging en voedselverrijking kunnen beperkt worden door een aangepaste
storttechniek, juiste stortperiode en geschikte samenstelling van te storten grond. Om de
potentiële stortverliezen5 tot een maximum te beperken, is het mechanisch storten met
een stortkoker de beste methode. Daarbij dient de opening van de stortkoker zich zo
dicht mogelijk boven de bodem te bevinden. Het verondiepen van ondiepe delen (boven
de spronglaag) kan beter in de winter uitgevoerd worden, als de plas niet gestratifieerd
is, zodat gesuspendeerd materiaal naar de diepere lagen kan bezinken. De gestorte
grond moet bij voorkeur uit minerale grond met een grote (stort)dichtheid, hoge
samenhang (cohesie) en een laag gehalte aan organische stof bestaan, zodat slechts een
geringe fractie in suspensie gaat en vrijkomende deeltjes snel bezinken (Bruning & van
Dam, 2007).

5

Het potentieel stortverlies is het percentage van de gestorte grond dat tijdens de stort in
zwevende vorm in het water achterblijft en tot vertroebeling leidt (Eenhoorn et al., 2001).
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7. Omgeving
Het voorstel voor het aanleggen van bermen rond de waterpartijen kan niet gesteund
worden. Bermen verminderen de windwerking op de plassen. Hierdoor verhogen de
kansen op plotse, in plaats van geleidelijke destratificatie. Daarnaast kan de verminderde
dynamiek in het oeverbereik de habitatheterogeniteit ongunstig beïnvloeden. De bermen
passen ook niet in de doelstelling van het inrichtingsplan om een visueel open landschap
te creëren.
De stelling dat de wind vroeger voornamelijk uit zuidwestelijke richting kwam en onder
invloed van de klimaatsverandering steeds meer uit noordoostelijke richting waait blijft
zuiver speculatief.

CONCLUSIE
•

•

•

•

Diepe plassen hebben een belangrijke ecologische waarde. De idee dat diepe
wateren met een spronglaag per definitie biologisch minder waardevol zouden zijn
dan ondiepe plassen is achterhaald. In tegendeel bezitten diepe plassen in
potentie een grotere habitatdiversiteit en zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor
minder tolerante soorten uit voedselarmer water er groter.
Het gebruik van leem en klei als afdekmateriaal leidt tot het aanleveren van
organisch materiaal en het langdurig opwervelen van bodemdeeltjes. Daarentegen
is het afdekken met nutriëntenarm materiaal met een grovere textuur een
aanvaarde praktijk die technisch haalbaar is en niet de nadelen heeft van leem of
klei.
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft voldoende argumenten en
waarnemingen om aan te tonen dat de aanpassingen aan het inrichtingsplan die
voorgesteld worden door Van Damme (2010) in opdracht van Firma De Dijcker de
beoogde natuurontwikkelingsdoelstellingen van het gebied hoogstwaarschijnlijk
zullen hypothekeren en tot een minder verscheiden natuurbeeld zullen leiden.
Op basis van bovenstaande argumentatie wordt besloten dat de aanbevelingen
gegeven in het INBO-rapport IR.2010.11 niet aangepast dienen te worden.
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BIJLAGEN
Bijlage 1. Voorbeelden van relevante uittreksels uit de gebruikte literatuur in Van Damme
(2010): Sargent M.S. & Carter K.S. (1999) en Austin et al. (1996).
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Bijlage 2. Overzicht van de verschillende bodemtypes van Vlaanderen met bijhorende kenmerken (verwerking door B. De Vos op basis van
Aardewerk databank Noord).
AARDEWERK Noord (boven Samber & Maas)
Summary statistics per Textuurklasse
48323 horizons
Processed by Bruno De Vos (19/01/2011)
Range is 95% interval begrepen tussen percentiel 2.5 en 97.5%

TEXTUURKLASSE
Z
S
P
L
A
E
U

n
11606
6679
3207
6025
11893
5314
3016

TEXTUURKLASSE
Z
S
P
L
A

n
11787
6643
3178
5944
11847

Zand
Gem Mediaan
91,8
92
77,0
78
59,4
60
35,7
35
6,3
6
34,5
34
12,2
9

pH-H20
Gem Mediaan
5,73
5,6
5,96
5,9
6,14
6,1
6,41
6,5
6,69
6,8

Range
83-99
68-88
51-67
16-64
1-14
2-71
0-42

Range
4.1-8.4
4.2-8.4
4.2-8.4
4.3-8.3
4.4-8.2

20/22

Textuurfracties (gew%)
Leem
Gem Mediaan Range
5,7
5
0-14
15
16
2-27
32,9
33
23-43
52,2
54
21-74
77,2
77
67-87
39,4
41
7-67
39,9
42
16-54

Gem
2,3
7,4
7,7
12,2
16,5
26,2
47,9

Klei
Mediaan Range
2
0-7
8
1-15
8
2-12
13
5-19
17
7-26
26
18-37
46
36-72

Zuurheid (pH) en carbonaatbuffer (gew%)
pH-KCl
n
Gem
Mediaan
Range
n
11801
4,87
4,5
3.3-7.8
11845
6648
4,96
4,7
3.5-7.6
6678
3182
5,12
5
3.6-7.5
3207
5958
5,38
5,3
3.6-7.5
6024
11852
5,64
5,8
3.6-7.4
11894
INBO.A.2011.4

CaCO3
Gem Mediaan
0,78
0
0,98
0
0,94
0
1,17
0
0,53
0

Range
0-9.6
0-12.5
0-12.5
0-13.3
0-8.5

E
U

5106
2946

6,74
7,11

6,9
7,5

4.3-8.5
4.5-8.6

5131
2953

5,67
6

5,8
6,5

3.4-7.5
3.3-7.4

C/N
Mediaan
22,4
14,2
13,1
11,3
9,9
9,7
8,2

Range
11.0-51.9
7.6-30.5
7.6-31.9
7.5-23.9
0-18.1
7.1-21.7
6.4-15.7

5315
3016

2,94
5,58

0
0,9

0-19.5
0-26.6

Koolstof (%) en C/N ratio
TEXTUURKLASSE
Z
S
P
L
A
E
U

Koolstof
n
Gem Mediaan
11842 0,48
0,10
6676 0,56
0,20
3207 0,63
0,30
6025 0,68
0,40
11894 0,49
0,30
5315 0,84
0,30
3013 1,18
0,60

TEXTUURKLASSE
n

CEC totaal
Gem Mediaan

Range
0-2.4
0-2.8
0-2.8
0-3.2
0-2.1
0-4.8
0-5.8

n
435
255
105
168
176
150
109

Gem
24,9
16,7
14,6
12,8
10,4
10,8
8,91

Range

Cation Exchange Capacity (cmol+/kg)
CEC mineraal
n
Gem
Mediaan
Range

n

CEC organisch
Gem Mediaan

Z

5025

5,56

4,70

0.7-16.6

585

3,56

3,40

1.20-6.64

585

204,2

122,7

S

5698

7,88

7,10

2-18.9

985

5,82

5,30

2.10-11.80

985

302,2

183,0

P

2939

8,43

7,80

2.6-19.2

518

6,93

6,40

2.30-12.92

518

198,9

188,4

L

5720 10,50

9,60

0.1-22.5

1050

9,72

9,40

4.92-17.38

1050

227,2

215,1

A

11628 10,89

11,00

0.1-20.7

765

10,83

9,70

764

237,6

228,3

E

5058 19,12

18,40

1292

18,51

17,90

1290

219,0

202,1

U

2934 30,41

28,60

0.1-36.5
16.654.3

1064

28,31

27,30

5.52-25.39
10.3030.37
18.0645.38

1062

227,6

207,7
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Range
30.5684.4
38.2569.3
47.6516.4
53.0456.1
42.0450.3
49.1509.1
48.4532.8

V (protonenverzadiging in %)
n
Gem Mediaan Range
424

35,8

24,0

0-100

513

46,4

45,0

217

52,4

54,0

2-98.2
0.4100

479

59,7

69,0

3-100

798

69,7

79,0

437

65,2

74,0

138

69,1

76,0

2-100
6.9100
8.3100

Men gaat ervan uit dat organische stof voor 50% uit koolstof bestaat (Dijkstra et al., 2004)
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