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AANLEIDING
De polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (verder kortweg KBR) worden ingericht als
gecontroleerd overstromingsgebied (kortweg GOG). Naast waterberging dienen ook een
aantal natuurcompensaties te worden gerealiseerd binnen het gebied. In de polder van
Kruibeke, ten noorden van de Barbierbeek, wordt een slikken- en schorrengebied
ontwikkeld door het toelaten van gereduceerde getijdenwerking. In de polder van Bazel
en Rupelmonde, ten zuiden van de Barbierbeek, moet een weidevogelgebied ontwikkeld
worden met een oppervlak van 150 ha dat minstens 100 broedparen weidevogels
huisvest. Ook 97.5 ha bos moet worden gecompenseerd binnen de totale bosoppervlakte
van 150 ha (Anonymus 2010). Het betreft voornamelijk rivierbegeleidende bossen, onder
andere elzenbroekbossen (figuur A in Bijlage 1).
Ondertussen zijn reeds verschillende inrichtings- en beheermaatregelen genomen om het
weidevogelgebied te ontwikkelen. Een geschikte grond- en oppervlaktewaterstand is
evenwel essentieel voor weidevogels. Tot voor kort waren deze waterstanden vooral
afgestemd in functie van landbouwdoeleinden, de laatste jaren vooral in functie van de
uitvoering van de inrichtingswerken. Deze zijn evenwel niet geschikt voor weidevogels,
welke vooral in het voorjaar voldoende hoge waterstanden vereisen (Van Braeckel et al.,
2004). Om het te ontwikkelen weidevogelgebied van Rupelmonde te vernatten zijn dan
ook op twee verschillende locaties stuwen voorzien (figuur 1). In dit advies worden
maximale en minimale stuwhoogtes gesuggereerd. Met deze stuwhoogtes kan rekening
worden gehouden in de momenteel lopende studie voor het technisch ontwerp van deze
stuwen. In het weidevogelgebied van Bazel wordt gereduceerde getijdenwerking
geïntroduceerd.
Om de kwaliteit van de momenteel aanwezige rivierbegeleidende bossen te verhogen en
vooral om het areaal elzenbroekbossen uit te breiden, zijn aanpassingen van de gronden oppervlaktewaterstanden noodzakelijk. Een verhoging van de waterstanden
(vernatting) is nodig (Van Braeckel et al., 2004) en zal gerealiseerd worden door middel
van een stuw (figuur 1). In dit advies worden maximale en minimale stuwhoogtes voor
deze stuw gesuggereerd, waarmee rekening kan worden gehouden in de momenteel
lopende studie voor het technisch ontwerp van een visvriendelijke stuw op deze locatie.
Voor de situering van de verschillende gebruikte plaatsnamen verwijzen we naar figuur B
in bijlage 1.
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Figuur 1: Situering van de geplande stuwen/uitwateringslocaties.
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VRAAGSTELLING
Kan het INBO maximale en minimale stuwhoogtes van de voorziene stuwlocaties bepalen
ten behoeve van de ontwikkeling van het weidevogelgebied van Rupelmonde en de
optimale ontwikkeling van de rivierbegeleidende bossen?
TOELICHTING

1. Inleiding
In 1996 startte het hydrologisch onderzoek in de polder van KBR. In 1998 is het
piëzometernetwerk er sterk uitgebreid. Sindsdien zijn in het kader van nieuwe
vraagstellingen of inzichten piëzometers bijgeplaatst of verplaatst. Sinds 2003 worden
bijvoorbeeld ook oppervlaktewaterstanden ingemeten en sinds de zomer van 2007 zijn
extra piëzometers geplaatst in het weidevogelgebied van Rupelmonde. Momenteel wordt
op 48 locaties grondwater opgemeten en op 9 locaties slootpeilen.
In Vandevoorde et al. (2002) en Van Braeckel et al. (2004) zijn de integrale resultaten
van deze monitoring gerapporteerd. Sindsdien zijn deelaspecten van de hydrologische
monitoring gerapporteerd in Anonymus (2009, 2010).
Om het weidevogelgebied van Rupelmonde en de rivierbegeleidende bossen te
optimaliseren moeten ze hydrologisch als 2 aparte entiteiten worden beheerd. De
topografie van de gebieden laat namelijk niet toe om de beoogde doelstellingen te halen
bij een gezamenlijk peilbeheer (cf. 3.1).

2. Materiaal en methode
Om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de huidige hydrologische omstandigheden zijn
voor dit advies enkel de meetgegevens gebruikt van de 6 laatste hydrologische jaren
(april 2004 tot april 2010). Van elke piëzometer of peilschaal gelegen in het
weidevogelgebied of in de bossen van Bazel en Rupelmonde zijn de volgende variabelen
in meter TAW (GXG’en) afgeleid (Van Der Sluijs & De Gruijter, 1985):
- Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG): gemiddelde van de 3 hoogste
grondwaterstanden per hydrologisch jaar over de gebruikte 6 jaren
- Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG): gemiddelde van de 3 laagste
grondwaterstanden per hydrologisch jaar over de gebruikte 6 jaren
- Gemiddelde grondwaterstand (GG): gemiddelde van de grondwaterstanden over
de gebruikte 6 hydrologische jaren
- Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG): gemiddelde van de 3 metingen
rond 1 april per hydrologisch jaar over de gebruikte 5 jaren
Deze puntgegevens (GXG’en) zijn omgezet in een continu gebiedsdekkend raster door
middel van Kriging interpolatie (Spatial Analyst). De rastercellen hebben een grootte van
5 x 5 m. Deze rasters omvatten de hydrologische gradiënten in het weidevogelgebied.
Om verdere inzichten te verwerven in de relatie tussen oppervlaktewater en grondwater
enerzijds en het reliëf of topografie anderzijds zijn deze afgeleide variabelen (GXG’en)
uitgezet langs raaien of profielen. Aanvullende tijdreeksen laten toe om inzichten te
verwerven in de seizoenale variaties in het grond- en oppervlaktewater. Op basis van
deze rasters, profielen en tijdreeksen verkrijgt men inzichten in de hydrologie van het
gebied in casu het weidevogelgebied en de rivierbegeleidende bossen.
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3. Grond- en oppervlaktewatersysteem
Een globale beschrijving van de topografie en het huidige oppervlakte- en
grondwatersysteem van de polder van Bazel en Rupelmonde wordt gegeven met
specifieke aandacht voor het weidevogelgebied van Rupelmonde en de rivierbegeleidende
bossen in Bazel en Rupelmonde. Dit is afgeleid uit de interpolaties en verder in detail
bestudeerd aan de hand van de verschillende grondwaterprofielen en tijdreeksen.

3.1 Topografie
Een duidelijk beeld van het huidige reliëf of topografie is uiterst belangrijk om het
hydrologische functioneren van het gebied te vatten. In het weidevogelgebied van
Rupelmonde situeren de laagste zones zich in het noordelijk deel, alsook in het uiterste
oosten en zuidwesten. De zone ertussen is beduidend hoger gelegen. Hierdoor slingeren
twee min of meer parallelle depressies van zuidwest naar noordoost (figuur 2).
De rivierbegeleidende bossen zijn globaal lager gelegen. Ten noorden van de
Verkortingsdijk in de Bazelse polder is er wel een vrij scherpe hoogtegradiënt van west
naar oost waar de centrale donk is gelegen. Ten zuiden van de Verkortingsdijk zijn de
laagste delen centraal gelegen in de Kooi. Ook de zone rond de 3 noordelijke uitlopers
van de Rupelmondse kreek behoort tot de laagste zone van het bosgebied. Het uiterste
zuidwestelijke deel alsook het oostelijk deel van het bosgebied in de Rupelmondse
polder, aansluitend op het weidevogelgebied zijn hoger gelegen (figuur 2).
Het weidevogelgebied ligt globaal genomen hoger dan het bosgebied. Omwille van deze
topografische verschillen is het nodig om een apart peilbeheer toe te passen in het
weidevogelgebied en in de rivierbegeleidende bosgebieden.

Figuur 2: Digitaal terreinmodel van het weidevogelgebied en het bosgebied van Bazel en
Rupelmonde (2004) (rastercellen van 5x5m).
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3.2 Huidig oppervlaktewatersysteem
De afvoer van het oppervlaktewater in de polder van Bazel en Rupelmonde gebeurt ter
hoogte van de uitwateringssluis bij Kallebeekveer. Bij laagwater stroomt het water er
gravitair naar de Schelde. Alle sloten stromen dan ook in de richting van deze uitwatering
(figuur 3).
In het bosgebied van de Bazelse polder (ten noorden van de Verkortingsdijk) loopt de
belangrijkste afwateringssloot zuidelijk vanaf de Bazelse kreek. Alle kleinere
afwateringsslootjes vanuit de bossen staan hiermee in verbinding. Ter hoogte van de
Lange gaanweg voegt het afgevoerde water van de kasteelvijver van Wissekerke zich
hierbij. De sloot loopt verder zuidelijk tot aan de Verkortingsdijk waar het water via de
Balkstaftwissel naar de dijksloot stroomt. Momenteel is de afwatering evenwel vooral via
de sloot net ten noorden van de Verkortingsdijk die aansluit op de sloot parallel aan de
Lange gaanweg (t.h.v. Fasseit) en uitmondt aan de sluis bij Kallebeekveer. Het is
onduidelijk of de duiker onder de Verkortingsdijk die verbinding maakt met het
bosgebied in de Rupelmondse polder, nog functioneel is.
Onder de Blauwe gaanweg zit een duiker die het water van de Rupelmondse kreek
noordwaarts afvoert naar de grotere afwateringssloten in de broekbossen van de Kooi.
Deze grote afwateringssloten, waarop de vele kleinere sloten in de bossen zijn
aangesloten, komen uiteindelijk samen ter hoogte van peilschaal KBRS003X (figuur 3).
Deze afwateringssloot loopt parallel aan de Blauwe gaanweg in de richting van
Kallebeekveer.
In het weidevogelgebied van Rupelmonde lopen alle grotere afwateringssloten van west
naar oost en draineren naar de dijksloot. Tussen deze grotere west oost gerichte sloten
liggen er nog kleinere noord zuid gerichte verbindingsloten (figuur 3).
Het huidige niveau van het oppervlaktewater in de polder van Bazel en Rupelmonde
wordt momenteel kunstmatig geregeld ter hoogte van de uitwateringssluis bij
Kallebeekveer. Op basis van de tijdsreeks (Figuur 4) schatten we dat de instelpeilen zich
sinds 2007 in de winter rond 0.9 mTAW situeren en in de zomer mogelijks rond de 1.00
mTAW (i.e. omgekeerd polderpeil). Geregeld worden in de afwateringssloten wel hoge
peilen opgemeten tot 1.3 mTAW wat een gevolg is van hoge neerslaghoeveelheden of de
inlaat van Scheldewater. In droge periodes schommelt het peil tussen de 0.85 en 1
mTAW. In de volledige polder van Bazel en Rupelmonde is het oppervlaktewaterpeil
evenwel nagenoeg horizontaal.
Uit de tijdreeks is bovendien een stijgende trend van het oppervlaktewaterpeil af te
leiden.
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Figuur 3: Hydrografie: de belangrijkste afwateringssloten met stroomrichting (zwarte lijnen) en het
drainagenetwerk in het weidevogelgebiedvan Rupelmonde (lichtblauwe lijnen).

1.40
1.30

meter TAW

1.20
KBRS002X
1.10

KBRS003X
KBRS005A

1.00

KBRS009X
0.90
0.80

1/04/2010

1/12/2009

1/08/2009

1/04/2009

1/12/2008

1/08/2008

1/04/2008

1/12/2007

1/08/2007

1/04/2007

1/12/2006

1/08/2006

1/04/2006

1/12/2005

1/08/2005

1/04/2005

1/12/2004

1/08/2004

1/04/2004

0.70

Figuur 4: Tijdreeks van oppervlaktewaterpeilen tussen 04/2004 en 04/2010 (situering van de
peilschalen cf. figuur 3).
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3.3 Huidig grondwatersysteem
In figuur 5 worden de geïnterpoleerde gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG)
(links) en geïnterpoleerde gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) (rechts) in meter
TAW gegeven voor het gehele weidevogelgebied en bosgebied van Bazel en Rupelmonde.
De GHG geeft een beeld van de grondwaterstand op het einde van de winterperiode, de
GLG voor de zomer- of herfstperiode. De grondwaterpeilen vertonen duidelijk
verschillende patronen in de zomer- en winterperiode.
De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) sluit nauw aan bij de bestaande
topografie. De grondwaterstand is hoogst ter hoogte van de centrale donk alsook op de
overgang naar de westelijke Wase cuesta (buiten GOG). Ook in de Rupelmondse polder
op de grens tussen het weidevogelgebied en bosgebied reikt het grondwateroppervlak
hoog. De laagste grondwaterstanden worden aangetroffen centraal in de Kooi, alsook ten
noorden van de Kooi in het westelijk deel van het bosgebied van de Bazelse polder en
ten zuiden van de Kooi in de omgeving van de Rupelmondse kreek. Dergelijk patroon van
het grondwateroppervlak doet een grondwaterstroming vermoeden van de donk in
westelijke richting naar het Bazels bosgebied, alsook in oostelijke richting naar het Bazels
weidevogelgebied (hier verder buiten beschouwing gelaten). Het grondwater stroomt
eveneens naar de Kooi toe vanuit de Wase cuesta. Ook vanuit de kleine verhevenheid op
de grens van het Rupelmonds bos- en weidevogelgebied stroomt het grondwater in de
richting van zowel het weidevogelgebied als het bosgebied.
Uit figuur 5 (vergelijking tussen links en rechts) is duidelijk dat er minder variatie is in
het zomergrondwateroppervlak in vergelijking met de winter. Het grondwateroppervlak is
ook in de zomer hoogst in het westelijk deel ter hoogte van de Wase cuesta en helt af
naar het noorden, oosten en zuiden. Het laagste grondwateroppervlak wordt bereikt in
het uiterste noorden van de polder van Bazel en het zuiden van de polder van
Rupelmonde. De opbolling van de watertafel in de centrale donk is veel minder
uitgesproken. Bij de kleine verhevenheid op de grens van het Rupelmonds bos- en
weidevogelgebied bolt de watertafel niet meer op, integendeel, ongeveer hier bevinden
zich de laagste peilen van de hele polder.
Om het grondwatersysteem van het weidevogelgebied van Rupelmonde verder in detail
te bekijken is een aparte interpolatie van uitsluitend dit deel uitgevoerd. Het resultaat
hiervan is gegeven in figuur 6. Het verschil tussen de grondwaterstand in zomer- en
winterperiode wordt hierin duidelijk benadrukt. Globaal is het grondwateroppervlak in de
winter hoogst in het westelijk deel (hoger gelegen opduiking). Het grondwateroppervlak
helt zowel in noordelijke, oostelijke als zuidelijke richting af. In de zomerperiode (figuur 6
rechts) is het grondwateroppervlak het laagst centraal en in het westelijk deel van het
weidevogelgebied en het hoogst in het oostelijk deel. Dit betekent dat het grondwater in
deze periode stroomt van het oosten (de Schelde) naar het (zuid)westen in de richting
van het centraal en westelijk deel van het weidevogelgebied.
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Figuur 5: Geïnterpoleerde gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) (links) en geïnterpoleerde
gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) (rechts) van het weidevogelgebied en bosgebied in
Bazel en Rupelmonde.

Figuur 6: Gedetailleerde interpolatie van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) (links) en
geïnterpoleerde gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) (rechts) van het weidevogelgebied van
Rupelmonde. De nummers komen overeen met de raaien of profielen in figuur 7 en 8.
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Het grondwatersysteem wordt verder in detail bekeken ter hoogte van de verschillende
raaien van piëzometers. Langs deze raaien zijn hoogteprofielen geconstrueerd op basis
van het digitaal terreinmodel (DTM) waarop de verschillende GXG’en (GHG, GVG, GG,
GLG) van de piëzometers zijn uitgezet. In figuur 7 zijn de verschillende profielen
gesitueerd. Ze lopen telkens van west naar oost m.u.v. profiel 3 en 8 die van zuidwest
naar noordoost lopen en van profiel 7 dat van noordwest naar zuidoost gericht is. Het
uiterst rechtse punt op ieder profiel komt overeen met het peil van de dijksloot. Op ieder
profiel is telkens met een pijl de grens tussen het weidevogelgebied en het bosgebied
weergegeven. De ligging van de sloten is met een dikke pijl aangegeven. De GHG van de
slootpeilen geeft het gemiddeld peil weer bij hevige of langdurige neerslag. De GG geeft
vermoedelijk het peil weer dat overeenstemt met het huidige stuwpeil bij de uitwatering
aan het Kallebeekveer.

Figuur 7: Situering van de verschillende profielen of raaien met aanduiding van de hoogte van het
maaiveld. De verschillende nummers komen overeen met de profielen in figuur 8.

3.4 Conclusies grond- en oppervlaktewatersysteem
Uit bovenstaande en vooral uit de figuren 5 en 6 en de profielen in figuur 8 kan het
volgende worden geconcludeerd:
- Het oppervlaktewaterpeil is in de volledige polder van Bazel en Rupelmonde
nagenoeg horizontaal. Bij sterke neerslag stijgen de peilen tot 1.3 mTAW, in
droge perioden
ligt het peil tussen de 0.85 en 1 mTAW. Het
oppervlaktewatersysteem wordt gevoed door grondwater uit en oppervlaktewater
van op de cuesta. Uit veldwaarnemingen blijkt dat ter hoogte van de uitwatering
aan Kallebeekveer in droge perioden ook Scheldewater wordt ingelaten.
- In het broekbos van de Kooi is het grondwaterpeil in de winter nagenoeg gelijk
aan het gemiddeld hoogste oppervlaktewaterpeil in de grotere afwateringssloten.
In de zomer is het grondwaterpeil gelijk aan het gemiddelde oppervlaktewaterpeil.
Dat het grondwater in de zomer niet verder wegzakt kan worden verklaard door
voeding vanuit de cuesta (grondwatertoevoer, kwel) of vanuit het
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oppervlaktewater. Het uitgebreide netwerk van greppels en grachten aangesloten
op de grotere afwateringssloten veroorzaakt een vlakke grondwatertafel in de
bossen (door drainage en/of irrigatie). Enkel in het uiterste noorden en zuiden
zakt het grondwater in de zomer onder het oppervlaktewaterniveau. Dit kan
verklaard worden door een geringere grondwatervoeding vanuit de cuesta en/of
door sterkere drainage (bv. van de Barbierbeek in het noorden).
In de winter (GHG) en het voorjaar (GVG) bolt de grondwatertafel duidelijk op
tussen de grote drainagegrachten in. Onder de donk bereikt de GHG 2 tot 2.5
mTAW, in het noordelijk weidevogelgebied 2 mTAW en in het zuidelijk
weidevogelgebied 1.5 mTAW. In deze periode werken alle waterlopen in de polder
drainerend. M.a.w. het oppervlaktewater wordt gevoed vanuit het grondwater. De
directe drainerende invloed van de grachten is soms beperkt, zie bv. dijksloot in
profiel 4 (figuur 8).
In de zomer en het najaar (GLG) zakt het grondwater zowel in het noordelijk als
zuidelijk weidevogelgebied onder het oppervlaktewaterpeil tot 0.5 mTAW of lager.
In deze perioden wordt het grondwater dus aangevuld vanuit de waterlopen. Dit
irrigerend effect is echter gering en kan niet voorkomen dat de grondwaterpeilen
op 100 m of verder van de waterloop dalen tengevolge van evapotranspiratie.
De gracht langs de Blauwe Gaanweg draineert het grondwater van het noordelijk
deel van het Rupelmonds weidevogelgebied in de winter en in het voorjaar (figuur
6 en vergelijk lagere peilen in profiel 3 t.o.v. profiel 4 in figuur 8).
Profielen 4, 5 en 6 suggereren een beperkte voeding van het grondwater vanuit
de Schelde in de zomer (ook te zien op figuur 6). Langs de Schelde liggen de
grondwaterpeilen hoger dan het peil van de dijksloot en hoger dan de peilen meer
naar het westen (van de Schelde weg).
Onder de centrale donk zakt het grondwater in de zomer diep weg. Waarschijnlijk
is er nog een beperkte opbolling van de grondwatertafel, waardoor een beperkte
hoeveelheid grondwater vanuit de donk naar de omgeving stroomt, maar de
bestaande data laten geen gefundeerde uitspraak over de GLG onder de donk toe.
In het weidevogelgebied zakken de grondwaterpeilen sterk vanaf eind maart en
worden in juni reeds peilen bereikt die de GLG benaderen (figuur 9). De
grondwaterpeilen dalen er in de zomer duidelijk onder het oppervlaktewaterpeil.
In het bosgebied zakken de grondwaterpeilen sterk vanaf half april. Met
uitzondering van zeer droge perioden (zomer 2008) zakken ze niet of slechts
kortstondig dieper dan het oppervlaktewaterpeil (figuur 10).
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Figuur 8: Grondwaterprofielen van het weidevogelgebied en bosgebied in Bazel en Rupelmonde. De
ligging van de sloten met resp. GXG’en van de oppervlaktewaterpeilen, is aangeduid met een dikke
pijl. De dunne pijl situeert de grens tussen het weidevogelgebied en bosgebied.
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Figuur 9: Tijdreeksen van enkele piëzometers en peilschalen in het weidevogelgebied van
Rupelmonde (situering van de piëzometers en peilschalen cf. figuren 3 & 11).
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Figuur 10: Tijdreeksen van enkele piëzometers en peilschalen in het bos van Bazel en Rupelmonde
(situering van de piëzometers en peilschalen cf. figuren 3 & 11).
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Figuur 11: Situering van een aantal piëzometers in het bos- en weidevogelgebied van Bazel en
Rupelmonde.
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4. Vernatting
4.1 Bosgebied Bazel en Rupelmonde
4.1.1 Noodzaak van vernatting
De mesotrofe elzenbroekbossen zijn ecologisch het meest waardevolle vegetatietype dat
voorkomt in het huidige GOG KBR, welke bovendien ressorteren onder het prioritair
habitattype 91E0 Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) (Vandevoorde et al., 2002). Bij de aanleg van de
ringdijk is een hoog aandeel van deze mesotrofe elzenbroekbossen gekapt. Onder de
huidige hydrologische omstandigheden is het oppervlakte waar dergelijk bostype
voorkomt en zich kan ontwikkelen bovendien eerder beperkt (figuur 12). Om de kwaliteit
van de huidige te verhogen en vooral om het areaal mesotroof elzenbroekbos uit te
breiden is een vernatting essentieel (Van Braeckel et al., 2004). Voor optimale
ontwikkeling van elzenbroekbossen, zijn ’s winters en tot diep in het voorjaar
waterstanden vereist tot tegen of zelfs net boven het maaiveld. In de zomer mogen deze
niet verder wegzakken dan 0.3 m onder het maaiveld. Vanaf het vroege najaar zijn
opnieuw waterstanden tot tegen of zelfs boven het maaiveld vereist (De Becker et al.,
2004; T'Jollyn et al., 2009).

Figuur 12: Potenties voor mesotroof elzenbroek in het bosgebied van Bazel en Rupelmonde in de
actuele en in vier vernatte situaties op basis van Niche-Vlaanderen (Callebaut et al., 2007).

Voor de ontwikkeling van het ecohydrologische model Niche-Vlaanderen (Callebaut et al.,
2007) werden van een groot aantal vegetatietypen standplaatsfactoren gemeten
verspreid over heel Vlaanderen. De databank met deze meetdata vormt de basis van dit
ecohydrologisch model (i.e. verfijning van De Becker et al., 2004). Uit deze databank
blijkt dat de hydrologische karakteristieken (GXG’s) van de standplaats van mesotrofe
elzenbroekbossen op minerale bodems in Vlaanderen sterk verschillen van deze op
veenbodems. In de databank zitten geen opnamen van elzenbroekbossen op alluviale
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(venige) klei, zoals deze voorkomen in Bazel en Rupelmonde. Uit een korte analyse
(Bijlage 2) blijkt dat de hydrologische karakteristieken voor veenbodems beter geschikt
zijn dan deze voor minerale bodems om de potenties voor mesotroof elzenbroek op
alluviale kleibodems te berekenen.
Wij berekenden de potenties voor mesotroof elzenbroekbos aan de hand van de criteria
van Callebaut et al. (2007) voor de huidige situatie en vier vernatte situaties waarbij
telkens de GHG en GLG met 10 cm werden verhoogd. Uit figuur 12 en tabel 1 blijkt dat
een verhoging van de grondwaterpeilen met 20 tot 30 cm leidt tot een maximale
toename van de potentiële oppervlakte mesotroof elzenbroekbos.
Tabel 1: Potentiële oppervlakte mesotroof elzenbroekbos in het bosgebied van Bazel en
Rupelmonde in de actuele en in vier vernatte situaties.
Potentiële oppervlakte (ha) mesotroof
elzenbroek in bosgebied

Actueel
Grondwater +10 cm
Grondwater +20 cm
Grondwater +30 cm
Grondwater +40 cm

6.1
9.7
12.1
12.5
9.4

4.1.2 Maatregelen
Het oppervlaktewaterpeil in het bosgebied kan volledig geregeld worden bij
uitwateringslocatie 1 (figuur 1). Een peilverhoging met 20 tot 30 cm in de winter zal een
gelijkaardige peilverhoging van het grondwater in de broekbossen veroorzaken gezien de
grondwaterpeilen er de oppervlaktewaterpeilen volgen (figuren 8 en 10). Dit betekent
dat het peil er minimaal tot 1.2 mTAW en maximaal tot 1.4 mTAW moet kunnen worden
gestuwd.
In de zomer wordt het peil best verlaagd tot minimaal 0.9 en maximaal 1.1 mTAW om
het optreden van stagnerend water in de broekbossen te vermijden. Stagnerend
oppervlaktewater, zeker als het rijk is aan sulfaat, kan interne eutrofiëring (vrijstelling
van fosfaat) veroorzaken met een verruiging van de vegetatie als gevolg (Lucassen et
al., 2004).

4.2 Weidevogelgebied Rupelmonde
4.2.1 Noodzaak van vernatting
Oosterveld & Altenburg (2005) suggereren voor de Nederlandse weidevogelgebieden een
grondwaterstand geschikt voor weidevogels als grutto tussen 0 en 40 cm onder het
maaiveld tot eind april die in het verdere verloop van het broedseizoen mag wegzakken
tot 60 cm onder het maaiveld. Op basis van ervaringen in de IJzervallei adviseert Van
Braeckel et al. (2004) een grondwaterstand rond het maaiveld voor het broedseizoen en
een grondwaterstand tot 30 cm onder het maaiveld tijdens het broedseizoen (april tot
juni).
Gezien de landschapstructuur en bodemgesteldheid in de Vlaamse weidevogelgebieden
nogal durft af te wijken van de Nederlandse, lijkt het ons aangewezen om de
referentiewaarden te weerhouden volgens Van Braeckel et al. (2004), zij het met een
lichte uitbreiding. In dit advies suggereren we dan ook te streven naar een
voorjaarsgrondwaterstand die ligt tussen de 0 en 40 cm onder het maaiveld.
Uit de analyse van de huidige grondwaterstanden blijkt momenteel slechts 32% van het
weidevogelgebied een voorjaarsgrondwaterstand te hebben tussen 0 en 40 cm onder het
maaiveld (tabel 2 en figuur 13 links), vooral gesitueerd in het NW-deel van het
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weidevogelgebied. Om een zo groot mogelijk aandeel van het weidevogelgebied van
Rupelmonde geschikt te maken voor weidevogels is een vernatting noodzakelijk. Indien
we de oppervlakte met een dergelijke grondwaterstand willen maximaliseren moet de
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) 30 cm verhoogd worden. Dan bereikt 49%
van het weidevogelgebied een voorjaarsgrondwaterstand tussen de 0 en 40 cm onder het
maaiveld (tabel 2 en figuur 13 rechts). Bij dergelijke verhoging overstroomt 21% van de
oppervlakte. Bij een verdere verhoging (40 cm) van de voorjaarsgrondwaterstand neemt
dit aandeel niet verder toe maar overstroomt een groter deel (33% van het oppervlak
zou dan overstroomd zijn) (Tabel 2).

Figuur 13: De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) in meter ten opzichte van het maaiveld
onder de huidige omstandigheden (links) en nadat deze 30 cm wordt verhoogd (rechts).

Tabel 2: Percentage van oppervlakte per grondwaterstandcategorie bij behoud of verhoging (in cm)
van actuele voorjaarsgrondwaterstand (verschillende vernattingsscenario’s). [percentage in grijs=
voor weidevogels geschikt geachte voorjaarsgrondwaterstand].

< -1.4
-1.4 - -1.2
-1.2 - -1.0
-1.0 - -0.8
-0.8 - -0.6
-0.6 - -0.4
-0.4 - -0.2
-0.2 - 0
>0

GVG
2
2
5
13
21
25
22
10
1

GVG+10
1
1
3
8
17
24
25
17
4

GVG+20
1
1
2
5
13
21
25
22
11

GVG+30
1
0
1
3
8
17
24
25
21
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1
0
1
2
5
13
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25
33
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4.2.2 Maatregelen
Het drainagenetwerk in het zuidelijke weidevogelgebied watert helemaal af naar de
dijksloot. Het opstuwen van het waterpeil in de dijksloot zal een verhoging van de
waterpeilen in het drainagenetwerk en van het grondwater in het gehele
weidevogelgebied veroorzaken. Het huidige waterpeil in de dijksloot varieert tussen 1.0
en 1.2 mTAW. Om de nodige vernatting te realiseren is een opstuwing tot minimaal 1.3
en maximaal 1.5 mTAW noodzakelijk en voldoende.
Door het verhogen van het peil in de dijksloot zal het drainagestelsel langduriger
watervoerend zijn en zullen de grondwaterpeilen stijgen. In de winter is er voldoende
water om het peil in de dijksloot te verhogen tot 1.5 mTAW. In de loop van het voorjaar
zal het grondwater beginnen zakken. Toch valt te verwachten dat in een groot deel van
het weidevogelgebied het grondwater zich tussen 0 en 40 cm onder maaiveld zal
bevinden. Zo zullen de in het vroege voorjaar overstroomde gronden geleidelijk droog
komen te staan en geschikt worden als foerageergebied voor de weidevogels.
Zonder grondwatermodel is het onmogelijk om het effect van het hogere slootpeil op de
grondwaterpeilen en in de tijd nauwkeurig te berekenen. Met continue monitoring van de
grond- en oppervlaktewaterpeilen ten behoeve van een adaptief peilbeheer zal de
gewenste vernatting (i.e. huidige gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand + 0.3 m)
kunnen worden gerealiseerd.
Gezien het na te streven waterpeil in het weidevogelgebied van Rupelmonde hoger is dan
dat in het bosgebied en dit laatste geregeld wordt ter hoogte van de uitwateringslocatie
1, waar momenteel alle waterlopen naar toe stromen, is het nodig om het
oppervlaktewatersysteem van het weidevogelgebied te isoleren. Om de twee entiteiten
(bossen vs. weidevogelgebied Rupelmonde) hydrologisch van elkaar te isoleren, dienen 2
stuwen te worden gebouwd met een regelbaar peil tussen 1 en 1.5 mTAW. Een eerste
situeert zich op de dijksloot ter hoogte van de Fasseit, een tweede in het zuiden op de
dijksloot nabij de Rupelmondse kreek (figuur 14 rechts). In principe zou de dijksloot ook
eenvoudig kunnen worden afgedamd. Het voordeel van een stuw is dat bij eventuele
vroegtijdige daling van het waterpeil in het weidevogelgebied water kan worden
ingelaten vanuit het bosgebied. Er kan ook geopteerd worden voor één stuw (ter hoogte
van Fasseit) en één dam (ter hoogte van de kreek).
Drainage van het grondwater in het noorden van het Rupelmonds weidevogelgebied
wordt voorkomen of verminderd door het dempen of afdammen van de sloten ten westen
en ten oosten van de Blauwe gaanweg op de locatie weergegeven op figuur 14 (links).
Zoals bleek uit profiel 4 (figuur 8) hebben deze sloten een drainerende impact. Ook de
afwateringsgrachtjes die uitkomen in de grote afwateringssloot ten zuiden van de Blauwe
gaanweg moeten worden afgedamd (figuur 14 rechts).
De zones tussen de stuwen en de uitwateringssluizen fungeren als opvangbekken om het
getijdeneffect in het slootpeil te bufferen (Van Braeckel et al., 2004).
Indien de hoge peilen in de zomer kunnen worden gehandhaafd dient te worden
toegezien dat het oppervlaktewater niet stagneert omdat dit kan leiden tot interne
eutrofiëring. Ten gevolge van sulfaatreductie kan fosfaat worden vrijgesteld uit de bodem
wat leidt tot algenbloei en de vrijstelling van sulfiden welke toxisch zijn voor tal van
helofyten (Lucassen et al., 2004). Om dit te voorkomen is een zekere doorstroming
essentieel wat kan bekomen worden door de stuwen geleidelijk te verlagen in de
zomerperiode (na de broedperiode van de weidevogels).
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Figuur 14: Situering van de af te sluiten afwateringssloot (links) en locatie van de twee regelbare
stuwen op de dijksloot die het weidevogelgebied hydrologisch scheiden van het bosgebied (rechts).

4.3 Overzicht maatregelen
Volgende inrichtingsmaatregelen worden geadviseerd:
- Een regelbare stuw ter hoogte van uitwateringslocatie 1 (figuur 1) voor beheer
van de waterpeilen in de bossen. Stuwpeil moet regelbaar zijn tussen 0.8 en 1.5
mTAW.
- Bouwen van een regelbare stuw (0.8 tot max. 1.5 mTAW) op de dijksloot ten
noorden en ten zuiden van uitwateringslocatie 2 (figuur 1) voor het beheer van
het waterpeil in het Rupelmonds weidevogelgebied.
(0.8 mTAW is het drempelniveau van de uitwateringssluis)
- Bouwen van een regelbare stuw (0.9 tot max. 1.5 mTAW) op de dijksloot ten
noorden en ten zuiden van uitwateringslocatie 3 (figuur 1) voor het beheer van
het waterpeil in het Rupelmonds weidevogelgebied.
(0.9 mTAW is het drempelniveau van de uitwateringssluis)
- Bouwen van regelbare stuwen (1 – 1.5 mTAW) op de dijksloot in het noorden ter
hoogte van de Fasseit en in het zuiden ter hoogte van de Rupelmondse kreek
(figuur 14 rechts), zodat beide hydrologische entiteiten van elkaar kunnen worden
gescheiden.
- Dempen van de sloot langs de Blauwe gaanweg (figuur 14 links) en de greppels
ten zuiden van de Blauwe gaanweg (figuur 14 rechts).
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CONCLUSIE
De huidige grondwaterpeilen in de polder van Bazel en Rupelmonde zijn te laag om de
weidevogel- en bosdoelstellingen te realiseren. Vernatting is noodzakelijk.
Uit de analyse van de hydrologische data concluderen we dat een verhoging van de
oppervlaktewaterpeilen tot een gewenste vernatting zal leiden. De in te stellen
stuwpeilen voor het bosgebied verschillen van deze voor het hoger gelegen
weidevogelgebied.
In dit advies worden concrete stuwpeilen voor beide deelgebieden geformuleerd en
locaties voor stuwen en andere ingrepen (afdammen, dempen van grachten)
voorgesteld.
Hydrologisch monitoring blijft na uitvoering van de werken noodzakelijk om via een
adaptief peilbeheer de gewenste grondwaterpeilen te realiseren.
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BIJLAGEN
Bijlage 1 Natuurinrichting in GOG KBR en overzichtskaart

Figuur A: Situering van het weidevogelgebied van Bazel en Rupelmonde, alsook van het gebied
waar rivierbegeleidende bossen zijn of worden ontwikkeld. Deze worden gemakkelijkheidhalve
opgedeeld in bosgebied Bazel en bosgebied Rupelmonde met de Verkortingsdijk (Figuur B) als
grens.
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Figuur B: De verschillende wegen (rood) en belangrijkste sloten en kreken (blauw) die in dit advies
worden gebruikt zijn op de overzichtskaart gesitueerd, alsook de verschillende polders. In dit
advies wordt de grens tussen de Verkortingsdijk en het verlengde ervan richting Kallebeekveer als
grens genomen tussen de Bazelse en Rupelmondse polder. Enkele gebruikte plaatsnamen zijn op
de kaart gelokaliseerd.
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Bijlage 2 Potentieverkenning voor mesotroof elzenbroekbos m.b.v. NicheVlaanderen (Callebaut et al., 2007)
Het bodemtype in de Niche-Vlaanderen-tabel voor mesotroof elzenbroekbos dat het
dichtst aanleunt bij de in Bazel en Rupelmonde voorkomende (venige) kleigronden is
‘alluviale leemgronden, rijk aan organisch materiaal (OM); venige leemgronden’.
Elzenbroekbossen op dit bodemtype werden gevonden met een GHG tussen 46 cm onder
maaiveld en 6 cm boven maaiveld en een GLG tussen 110 cm en 29 cm onder maaiveld.
Mesotrofe elzenbroeken op veenbodems komen voor op nattere standplaatsen: GHG
tussen 18 cm onder en 24 cm boven maaiveld en GLG tussen 32 cm onder maaiveld en
15 cm boven maaiveld.
We bepaalden de potenties voor mesotroof elzenbroek in het bos- en weidevogelgebied
van Bazel en Rupelmonde op basis van de hydrologische karakteristieken voor de
alluviale leembodems en voor de veenbodems en vergeleken deze met het actueel
voorkomen van mesotroof elzenbroek in het gebied (o.b.v. Vandevoorde et al., 2002).
De potenties werden bepaald aan de hand van de geïnterpoleerde GXG-kaarten in figuur
5. Hierbij werd geen rekening gehouden met de trofie- en zuurtegraad van de bodem,
zoals dat in Niche-Vlaanderen wel gebeurt. Uit figuur A blijkt duidelijk dat de berekende
potenties op basis van de karakteristieken van veenbodems veel beter overeenstemt met
het actuele voorkomen dan deze op basis van de alluviale leembodems.

Figuur C: Vergelijking van berekende potentie voor en het actueel voorkomen van mesotroof
elzenbroekbos op basis van de hydrologische karakteristieken voor alluviale leembodems (rechts)
en veenbodems (links).
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