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Aanleiding
Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van
droogte. Hierdoor zagen enkele gouverneurs zich genoodzaakt om maatregelen te nemen en
beperkingen op watercaptatie vanuit waterlopen op te leggen. Deze beslissingen werden
genomen op basis van informatie van de verschillende waterbeheerders en experten. Het
ontbrak echter aan een duidelijk afwegingskader.
Ondertussen schreef de Vlaamse Overheid de opdracht uit voor de ‘Uitwerking van een
reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste’. Het doel van de
opdracht is om een afwegingskader op te maken dat toelaat om tijdens periodes van
waterschaarste weloverwogen beslissingen te nemen. Deze studie 1 startte in 2020.
Een belangrijk luik hierbij is de afweging of en wanneer er maatregelen nodig zijn om te lage
debieten en peilen in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen te voorkomen in functie van
de ecologische doelstellingen. De voorbije maanden is door een werkgroep bestaande uit de
provincies, ANB, INBO en VMM al een aanpak voorgesteld voor een ecologisch
afwegingskader in onbevaarbare waterlopen. De werkgroep wijst daarnaast op de nood aan
een ecologisch afwegingskader voor de bevaarbare waterlopen.

Vragen
1. Welke ecologisch relevante bevaarbare waterlopen moeten in de ecologische
kwetsbaarheidskaart opgenomen worden?
2. Wanneer zijn er bij droogte reactieve maatregelen op bevaarbare waterlopen
aangewezen in functie van ecologische doelen? Kunnen er drempels gedefinieerd
worden?

Toelichting
Dit advies is een aangevulde versie van het INBO-advies INBO.A.3959 en vervangt
dat advies.
Het INBO biedt, binnen het beperkte tijdsbestek voor opmaak van een advies, een
pragmatische insteek voor reactieve maatregelen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke
inzichten en expertkennis. Dit advies beperkt zich tot wat de gevolgen kunnen zijn
voor aquatische fauna en flora (habitattype 3260) en/of primaire productie bij
extreem lage debieten en/of waterpeilen in bevaarbare waterlopen. De gevolgen
van langdurige droogte voor terrestrische biota en op de abiotiek in valleigebieden
valt buiten de scope van dit advies, maar wordt wel kort geschetst in bijlage 1.
Dit advies kan niet aangewend worden als leidraad voor toepassing van ecologische
afvoerregimes (e-flows) in het beheer van de bevaarbare waterlopen zoals de Europese
commissie aan alle Europese lidstaten vraagt. Daarvoor zijn ook de andere aspecten van
afvoer en bijkomend wetenschappelijk onderzoek nodig.
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Klimaatverandering en de invloed op Vlaamse
waterlopen

Door klimaatverandering verwacht men voor Vlaanderen meer verdamping in zowel de
winter als de zomer en een toename van de neerslag in de winter. De neerslagverandering in
de zomer is complexer: het zou minder vaak regenen (lagere neerslagvolumes) maar de
hevige zomeronweders kunnen extremer zijn en vaker voorkomen, hoewel niet alle
klimaatmodellen het over dit laatste eens zijn (Willems et al., 2008). In opdracht van het
Waterbouwkundig Laboratorium stelde de KU Leuven scenario’s op, op basis van
hydrologische en hydrodynamische riviermodellen, over de concrete invloed hiervan op
hoog- en laagwaterdebieten in rivieren in het stroomgebied van de Schelde. De conclusies
voor de verschillende deelbekkens in het Vlaamse binnenland voor het laagwater in de zomer
liggen in dezelfde lijn, met name:
•

Door de sterke daling van de zomerneerslag en de toename van de verdamping daalt
het debiet aanzienlijk.

•

Tijdens droge zomers kunnen de laagste rivierdebieten met meer dan 50% dalen
(gemiddeld 20% in het minst pessimistische scenario, gemiddeld 70% in het meest
pessimistische scenario) (Willems et al., 2008).

Het is duidelijk dat de verwachte daling in laagwaterafvoeren de kans op watertekorten
aanzienlijk kan doen toenemen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het industrieel en
huishoudelijk watergebruik, de diepgang voor de scheepvaart, de waterkwaliteit (Willems et
al., 2008) en dus ook voor de aquatische fauna.
Droogte in 2017, 2018 en 2019
Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van
droogte. De start van het laagwaterseizoen 2 in 2017 werd reeds voorafgegaan door een
droge periode. Deze periode van droogte hield aan gedurende het hele laagwaterseizoen,
met in juni 2017 een hittegolf die leidde tot bijzondere maatregelen in gans Vlaanderen
(Boeckx et al., 2018). In 2018 werd Vlaanderen voor het tweede opeenvolgende jaar
getroffen door een droogtecrisis. De lente en zomer van 2018 kenden een uitzonderlijk hoge
waarde voor de gemiddelde temperatuur en abnormaal lage waarden voor de
neerslaghoeveelheid. De uitzonderlijk lage neerslaghoeveelheden van mei en juni, gevolgd
door een heel aantal maanden waarin steeds minder neerslag dan normaal viel, leidde in de
zomer van 2018 tot het nemen van maatregelen. De periode tussen 2 juni en 6 augustus
2018 wordt in alle 308 Vlaamse gemeentes door het KMI bestempeld als uitzonderlijk. In de
periode 1 juli – 30 november bereikte het afgevoerde volume in de IJzer, Dender, BovenSchelde en Kleine Nete nieuwe minima. De beheerders van de waterwegen konden pas begin
december weer overschakelen naar een normaal beheer zonder droogtemaatregelen,
waaronder diepgangbeperkingen (Boeckx et al., 2019). Ook de afvoeren op de waterwegen
in het laagwaterseizoen van 2019 waren (heel) laag. Tegen eind september 2019 vertoonden
de afvoeren voor een heel aantal locaties de laagste waarden sinds het begin van de
metingen. De totaal afgevoerde volumes in 2019 tussen april en eind september betekenden
voor de IJzer (Haringe) en de Leie (Menen) een nieuw minimumrecord voor de totale
cumulatieve afvoer gedurende het groeiseizoen. Verder was voor een heel aantal locaties het
totaal afgevoerde volume in het groeiseizoen gelijkaardig aan dat in 2017. Dat was het geval
voor de Boven-Schelde in Helkijn, de Zeeschelde in Melle, de Dender in Overboelare, de
Demer in Aarschot en de Kleine Nete in Grobbendonk (Boeckx et al., 2020).

2
Traditioneel wordt gesteld dat het laagwaterseizoen loopt van 1 april tot eind september. Op 1 oktober start het
nieuwe hydrologische winterseizoen (Boeckx et al., 2020)
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Ecologische afvoerregimes of e-flows

Het afvoerregime is de primaire bepalende factor voor de structuur en het functioneren van
aquatische en oeverecosystemen van beken en rivieren. Het is nu algemeen aanvaard dat
een natuurlijk variabel stromingsregime, eerder dan enkel een minimale lage stroming, nodig
is voor het duurzaam behoud van oppervlaktewatersystemen (Poff et al., 1997; Bunn &
Arthington, 2002). De structuur en het functioneren van aquatische ecosystemen wordt dus
voornamelijk beïnvloed door afvoeren die variëren per uur, dag, seizoen, jaar of zelfs langer
(figuur 1). Deze hydrologische regimes spelen een voorname rol in het bepalen van de
fysische habitats, die op hun beurt bepalend zijn voor de biotische samenstelling en de
productie van zowel het pelagisch als het benthisch systeem.
Overal ter wereld hebben hydrologische veranderingen de ecologische toestand van
rivierecosystemen verslechterd. Dit besef heeft geleid tot de implementatie van ‘e-flow
management’ (Postel & Richter, 2003).
Het ecologisch afvoerregime of e-flow regime (i.e. parameters zoals basisdebiet, frequentie
en grootte van piekafvoeren, verhang, gemiddelde stroomsnelheid, optreden van frequente
overstromingen …) zorgt ervoor dat aquatische biotopen en hun typerende soorten of
soortgroepen al dan niet kunnen voorkomen in de waterloop en is daardoor mede bepalend
voor de daaraan gekoppelde ecologische beoordeling van het waterlichaam (cfr.
Kaderrichtlijn Water (KRW)). E-flows hebben als doel de patronen en ecologische gevolgen
van het natuurlijk afvoerregime na te bootsen, maar in tegenstelling tot het natuurlijk
afvoerregime laat het e-flow regime een zekere graad van hydrologische verandering toe. De
uitdaging voor de waterbeheerders bestaat erin om de toelaatbare grenzen van
hydrologische verandering zo goed mogelijk vast te leggen. De Europese Commissie
beschouwt e-flows als het hydrologisch regime dat nodig is om de ecologische doelstellingen
(i.e. ‘GET’ = Goede Ecologische Toestand) in natuurlijke waterlichamen te behalen. Bij
kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen zijn de ecologische doelstellingen minder
streng (i.e. ‘GEP’ = Goed Ecologisch Potentieel) en dient bij het bepalen van e-flows ook
rekening gehouden te worden met de technische haalbaarheid en de socio-economische
belangen. Het belang van het implementeren van ecologische afvoerregimes (e-flows) wordt
uitgebreider toegelicht in bijlage 2.

Figuur 1. Schematische voorstelling van het verloop van het debiet in een waterloop gedurende een jaar
met compenserende maatregelen om een ecologisch afvoerregime te creëren, gebaseerd op vijf
aanbevolen bouwstenen of ‘building blocks’ (UK TAG, 2013). De extreem lage afvoer die onderwerp is
van dit advies, wordt aangeduid met een rood vierkant.
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Gevolgen van droogte voor aquatische fauna in
bevaarbare waterlopen

Aquatische ecosystemen kunnen (onomkeerbare) schade van verdroging ondervinden. Zo
kan het gebrek aan water leiden tot droogval en verminderde werking van visdoorgangen
(rechtstreeks effect). Extreem lange droge periodes hebben daarnaast niet alleen invloed op
de waterkwantiteit, maar ook op de waterkwaliteit (onrechtstreeks effect). In tegenstelling
tot de invloed van klimaatverandering op waterkwantiteit, blijven de waterkwaliteitseffecten
in de discussies onderbelicht. Hierover is ook nog maar weinig bekend (Loeve et al., 2006).
Wat de hoeveelheid opgelost zuurstof in het water betreft, is bijvoorbeeld wel bekend dat de
concentratie meestal daalt bij een hogere watertemperatuur. Het waterpeil heeft hier een
invloed op. Hoe lager het waterpeil, hoe sneller en sterker immers de watertemperatuur
stijgt. Door het kleinere watervolume in ondiep water, hebben aanwezige vervuilingsbronnen
(zie verder) ook een grotere impact dan in diep water. Niet alleen stijgen de concentraties
polluenten, maar omdat ondiep water sneller opwarmt, versnelt de afbraak van organisch
materiaal, met zuurstofproblemen en een verhoogde kans op vissterfte tot gevolg. Ook
biochemische processen bij droogval van waterbodems en verzilting (zoutstress) kunnen
indirecte gevolgen zijn van droogte op de waterkwaliteit.
Daarnaast neemt de kans op acute ecologische problemen zoals vissterfte,
cyanobacteriebloei, botulisme … (bijlage 3) sterk toe bij langdurige droogte. Dat werd in
2017, 2018 en 2019 op meerdere locaties vastgesteld. Dit alles kan leiden tot een
verslechterde ecologische toestand.
Op niveau Vlaanderen kunnen we de schade als onomkeerbaar beschouwen als doelsoorten
lokaal uitsterven en dus verlies aan genetische diversiteit optreedt (i.e. genetische
verarming) aan een tempo dat niet gecompenseerd wordt door dispersie of evolutionaire
adaptatie.
Een recente Nederlandse studie toont aan dat langdurige droogte resulteert in afnemende
scores voor de Europese KRW-maatlatten (Verdonschot et al., 2020). Stagnerend water
heeft vooral negatieve gevolgen voor stroomminnende soorten (Verdonschot et al., 2015).
Dit zijn vaak de kenmerkende soorten die in de KRW-maatlatten worden gebruikt om de
ecologische kwaliteit te bepalen. Waarnemingen na de extreme droogte van 1976
suggereren dat herstel niet vanzelfsprekend is; veel voorkomende beeksoorten in Nederland
keerden snel terug, maar voor zeldzame soorten en soorten met specifieke habitateisen was
dit niet altijd het geval (van Dam & van Apeldoorn, 1978).

4 Afstemming op het reactief afwegingskader
De “Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens
waterschaarste (VMM 2021)”, dat wordt opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Overheid,
moet toelaten om tijdens periodes van waterschaarste weloverwogen beslissingen te nemen
bij volgende twee droogteniveaus:
•

Droogteniveau 1: Het watersysteem komt mogelijk onder druk met gevaar op
waterschaarste voor een of meerdere sectoren en/of aan het watersysteem indien
geen voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dit niveau komt overeen met de fase
“alarm”.

•

Droogteniveau 2: Het watersysteem bereikt een kritiek niveau, waarbij er zich
effectief waterschaarste voordoet voor een of meerdere sectoren. Dit niveau komt
overeen met de fase “crisis”.

Het afwegingskader is niet bedoeld om ingezet te worden tijdens calamiteiten of bij het
voorkomen van problematieken die los staan van droogte.
www.inbo.be
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Indicatoren voor droogte en waterschaarste
Een van de doelen is het opstellen van indicatoren, criteria en drempelwaarden die toelaten
om gebiedspecifiek na te gaan of droogteniveau 1 of 2 zich voordoet. Omdat beide
droogtetoestanden te maken hebben met ofwel dreigende waterschaarste (toestand 1) ofwel
effectieve waterschaarste (toestand 2), werd eerst een inventaris gemaakt van alle soorten
waterschaarste. Deze bestaat uit een overzicht van alle betrokken waterbehoeftige sectoren,
deelsectoren, toepassingen waarvoor water gebruikt wordt en waarbij dus een tekort kan
ontstaan. Daarna werden voor elk van deze (deel)sectoren en toepassingen een of meerdere
indicatoren met bijhorende criteria en drempelwaarden bepaald die toelaten om op
objectieve wijze na te gaan of het watertekort zich effectief voordoet of niet.
Dit advies geeft voor het aspect ‘aquatische ecologie’ een beschrijving van de indicatoren
met de criteria en (gebiedsgerichte) drempelwaarden voor een droogteniveau 1 en 2, en de
wijze van berekening op basis van beschikbare data (meetgegevens).

5

Opbouw van een ecologische
kwetsbaarheidskaart en maatregelenkaart

Om in functie van het reactief afwegingskader en andere (inter)nationale en regionale
regelgevingen/richtlijnen rond waterlopen de negatieve ecologische effecten van langdurige
droogte in de toekomst te voorkomen, is de opmaak van een ecologische
kwetsbaarheidskaart voor waterlopen in het kader van droogte noodzakelijk. Dit is inclusief
een snel werkbare methodiek voor de opmaak van kaarten met maatregelen voor tijdens
droogteperiodes.

5.1
•

Het wetgevend kader
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

Het doel van de Kaderrichtlijn Water is de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa
veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. De
Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Hiervoor
moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Voor elk waterlichaam werden
ecologische kwaliteitsdoelen geformuleerd. De term ‘goede ecologische toestand’ en ‘goede
chemische toestand’ vormen de basis voor een nieuw normenkader voor de verschillende
Europese lidstaten.
•

De Europese Habitatrichtlijn en Natura 2000

De Europese Habitatrichtlijn beoogt de instandhouding van de natuurlijke leefmilieus en de
wilde flora en fauna in Europa. Meer specifiek gaan de EU-lidstaten de verbintenis aan een
aantal habitattypes en soorten (opgenomen in de bijlagen van voornoemde richtlijn) op hun
grondgebied in een gunstige staat van instandhouding te brengen en te behouden (artikel 2
van de richtlijn). De Bijlage II van de Habitatrichtlijn bevat een lijst van soorten waarvan
geoordeeld wordt dat Europa een belangrijke verantwoordelijkheid draagt voor hun
voortbestaan.
•

Decreet Integraal Waterbeleid

Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 zet de Kaderrichtlijn Water om naar de
Vlaamse wetgeving. Dit decreet gaat verder dan de KRW door ook een goede kwantitatieve
toestand na te streven. Bij het uitvoeren en het opvolgen van het integraal waterbeleid moet
rekening gehouden worden met o.a. volgende beginselen:

6

INBO.A.4183

www.inbo.be

1. het standstill-beginsel (voorkomen dat de toestand van watersystemen verslechtert);
2. het preventiebeginsel (optreden om schadelijke effecten te voorkomen, in plaats van
ze achteraf te moeten herstellen);
3. het bronbeginsel (preventieve maatregelen aan de bron uitvoeren);
4. het voorzorgsbeginsel (wanneer er sterke aanwijzingen bestaan dat een ingreep
ernstige effecten heeft op het milieu, moeten er maatregelen volgen ook al is er nog
wetenschappelijke onzekerheid over die effecten).
•

Oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen (VLAREM II)

De oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen streven voor het aspect ecologie naar
laagwaterafvoeren die compatibel zijn met de realisatie van de goede ecologische toestand of
het goede ecologische potentieel, vermeld in artikel 5 van het decreet van 18 juli 2003, en
de realisatie van de instandhoudingsdoelen voor de speciale beschermingszones, vermeld in
artikel 36bis van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu en de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2014 tot aanwijzing
van de speciale beschermingszones en tot definitieve vaststelling van de bijhorende
instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.
•

Ecological flows of e-flows

Net als de (regionale) milieu afvoerstandaarden zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, het
Decreet Integraal Waterbeleid en de Oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen (VLAREM
II) is ook de ontwikkeling van de implementatie van ecologische afvoerregimes (e-flows) van
groot belang. De Europese commissie vroeg aan alle Europese lidstaten om aandacht te
besteden aan de toepassing van e-flows in het beheer van oppervlakte-waterlichamen (cfr.
CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water
Framework Directive).
Voor het bepalen van de e-flow in de door DVW beheerde rivieren en overgangswateren, is
een holistische aanpak vereist die de volledige rivierecosystemen in beschouwing neemt, cfr.
de vier componenten of een selectie van de relevante componenten per waterlichaamtype
zoals beschreven in bijlage 2. Hierbij verwijzen we naar Buysse et al. (2018). Daarin werd
gesteld dat door de specificiteit en de complexiteit van de verschillende geselecteerde
waterlopen het niet mogelijk is om één plan van aanpak voor te stellen voor de bepaling van
de e-flow. Estuaria (bv. Zeeschelde) zijn een heel verschillend waterlichaamtype dan de zeer
grote rivieren (bv. Maas), de grote rivieren (bv. Moervaart) en de grote beken Kempen (bv.
Grote Nete), en vragen daarom (deels) een ander inhoudelijk plan van aanpak.
•

Benelux-beschikking (M (2009) 1) inzake de vrije vismigratie

Op 16 juni 2009 werd een nieuwe Benelux-beschikking (M (2009) 1) inzake de vrije
vismigratie in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden goedgekeurd. Deze
beschikking vervangt de Beschikking M (96) 5 van 26 april 1996. De nieuwe Beneluxbeschikking wil het beleid inzake de vrije vismigratie afstemmen op de Europese regelgeving.
Meer specifiek worden hiermee de uitvoeringstermijnen van het beleid afgestemd op de
Europese Kaderrichtlijn Water. De nieuwe Benelux-beschikking M (2009) 1 legt de lidstaten
o.a. op om:

www.inbo.be

•

de tot dusver met succes geleverde inspanningen voort te zetten teneinde de
knelpunten voor de vrije migratie in de ecologisch belangrijke waterlopen
met inbegrip van de verbindingswaterlopen weg te werken;

•

90% van de hindernissen van eerste prioriteit weg te werken voor 31
december 2015 en de rest van deze hindernissen voor 31 december 2021;
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•

50% van
december
25%, het
december

de hindernissen van tweede prioriteit weg te werken voor 31
2015 en de rest van deze hindernissen in twee delen van telkens
eerste deel voor 31 december 2021 en het tweede deel voor 31
2027;

•

bij de uitvoering van werken aan kunstwerken die een hindernis opleveren de
hindernissen voor vissen passeerbaar te maken;

•

niet meer toe te staan dat nieuwe hindernissen zoals stuwen,
waterkrachtturbines, pompen en gemalen worden opgeworpen zonder dat
een oplossing wordt voorzien voor de vrije migratie.

In bijlage 4 wordt het belang van longitudinale connectiviteit en vrije vismigratie
gedocumenteerd.
•

De Europese palingverordening

Om de dramatische achteruitgang van de bestanden van de Europese paling (Anguilla
anguilla) te stoppen, vaardigde de Europese ministerraad in 2007 de palingverordening uit
(EG/1100/2007). Deze verordening verplicht alle lidstaten om tegen eind 2008 voor elk
stroomgebied een beheerplan op te maken voor de bescherming en het herstel van de
palingbestanden. De verordening stelt dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen
om ervoor te zorgen dat op termijn minstens 40% van de volwassen zilverpaling (t.o.v. een
natuurlijke referentiesituatie zonder menselijke impact) de open zee kan bereiken om zich
voort te planten.

5.2

Ecologisch afwegingskader

Naar aanleiding van het in opmaak zijnde reactief afwegingskader stelde een werkgroep
bestaande uit de provincies, ANB, INBO en de VMM, een aanpak op voor het ecologisch
afwegingskader voor onbevaarbare waterlopen. De idee daarbij is dat hoe kwetsbaarder de
waterloop, hoe strenger de beschermingsmaatregelen.
Ook voor de bevaarbare waterlopen wordt een indeling voorgesteld op basis van ecologische
kwetsbaarheid. De indeling wordt gebaseerd op:
•

de aanwezigheid van de Habitatrichtlijnsoorten (Bijlage II) en/of van regionaal
belangrijke doelsoorten en/of van het habitattype ‘3260’;

•

het strategisch belang van de waterloop als hoofdmigratieroute voor migrerende
diadrome 3 en potamodrome 4 vissoorten;

•

het waterlichaamtype.

Het ecologisch afwegingskader is onder andere gebaseerd op het concept van de
leefgebiedenbenadering. De leefgebiedenbenadering staat voor een bundeling van te
beschermen soorten die gelijkaardige ecologische eisen stellen binnen een bepaald
waterlooptype. Hierdoor kan voor een grote groep van soorten in een bepaald waterlooptype
een samenhangend pakket van beheermaatregelen worden gebundeld. Het soortenbeleid
verschuift daarmee van een benadering gericht op het beschermen van individuele soorten
naar het creëren en in stand houden van leefgebied voor een groep van soorten die gebaat
zijn bij vergelijkbare maatregelen (LNV, 2007). We kunnen ervan uitgaan dat maatregelen
die genomen worden voor een welbepaalde soort, ook ten goede zullen komen aan andere
soorten of soortengroepen. Maatregelen voor bijvoorbeeld stroomminnende vissoorten zoals
3
Tot de diadrome groep behoren vissoorten die omvangrijke verplaatsingen ondernemen tussen leefgebieden in zee en
zoetwater.
4
Tot de potamodrome groep behoren vissoorten die zich verplaatsen binnen onze inlandse ‘zoete’ rivieren en tussen
rivierbekkens.
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rivierdonderpad en kopvoorn in grote beken en kleine rivieren, zullen ook ten goede komen
aan andere stroomminnende biota in grote beken en kleine rivieren. Dat kunnen naast
vissoorten (bv. serpeling) ook soorten zijn uit andere biotische groepen zoals macroinvertebraten (bv. larven van bosbeekjuffer, gewone bronlibel en beekrombout) en/of
macrofyten (bv. waterranonkels, breedbladige fonteinkruiden).
De voorgestelde criteria vertonen veel raakpunten met de criteria gebruikt voor de
prioriteringskaart vismigratie. In die kaart wordt eveneens rekening gehouden met de
verspreiding van Habitatrichtlijnsoorten en stroomminnende soorten (Stevens & Coeck,
2010).

5.2.1 Kwetsbaarheid
5.2.1.1 Ecologische zeer kwetsbare waterlopen
Europees beschermde habitats en soorten
Het Europees beschermde habitattype 3260, de submontane- en laaglandrivieren met
vegetaties behorende tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion, wordt
voornamelijk gekenmerkt door het voorkomen van waterranonkels, haaksterrenkroos en/of
bepaalde fonteinkruiden. Het al dan niet voorkomen van dit habitattype is afhankelijk van de
aanwezigheid van typische soorten (De Saeger et al., 2008; Leyssen et al., 2010). Wanneer
minstens één van deze soorten wordt aangetroffen, wordt het betreffende segment van de
waterloop gerekend tot habitattype 3260. Maatregelen ter bescherming van het habitattype
2360 komen ten goede van de typische faunasoorten die ermee geassocieerd zijn (De Knijf &
Paelinckx, 2013).
Naast habitattype 3260 zijn ook de Habitatrichtlijnsoorten fint, beekprik, rivierdonderpad,
grote modderkruiper, rivierprik, zeeprik en zalm relevant als doelsoorten in een
ecologisch afwegingskader voor bevaarbare waterlopen.
Tabel 1. Overzicht van de HR vissoorten (bijlagen II, IV en V) van belang in Vlaanderen met hun huidige
Rode Lijst status (Verreycken et al., 2012).

Voor
rivierdonderpad,
beekprik
en
grote
modderkruiper
bestaat
een
soortenbeschermingsprogramma (SBP) (ANB, 2017; Van Wichelen et al., 2021). De (recent)
teruggekeerde fint, rivier- en zeeprik en zalm zijn dan weer belangrijke sleutelsoorten voor
de rivieren die op de belangrijkste migratieroutes liggen.
Het huidig areaal van rivierdonderpad, beekprik en grote modderkruiper is onvoldoende
groot om deze soorten in stand te houden en de toekomstperspectieven worden nog niet
www.inbo.be
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gunstig ingeschat. Bij ernstige droogtestress dreigen deze relictpopulaties verloren te gaan
en is er sprake van onherstelbare schade. De kans op herkolonisatie vanuit andere
(deel)bekkens is klein omdat deze populaties vaak geografisch geïsoleerd zijn en het
waterlopennetwerk nog steeds sterk versnipperd is.
De grote modderkruiper is een typische rivierbegeleidende soort die voornamelijk wordt
aangetroffen in de uiterwaarden (overstromingsvlaktes) van waterlopen (oude
rivierbeddingen, meanders, moerassen, veedrinkpoelen, grachten en sloten). De volwassen
dieren zijn enigszins bestand tegen uitdroging van hun habitat tijdens de zomer en kunnen
zelfs volledige droogval overleven. Dit is een overlevingsstrategie die de vis bevoordeelt ten
opzichte van vissen die hiertoe niet in staat zijn. Droogval houdt echter ook risico’s in omdat
het de vis vatbaarder maakt voor predatie door onder meer ratten en reigerachtigen. Met
droogte die al vroeg in het jaar optreedt, heeft de soort evenwel meer moeilijkheden. Het is
zelfs een van de belangrijkste redenen van zijn verdwijnen in onze contreien. Deze soort
paait namelijk in het voorjaar in plas/dras zones zoals ondergelopen weilanden en ondiepe,
vegetatierijke slootjes die tot het einde van juni waterhoudend moeten zijn om de larven
volledig te kunnen laten ontwikkelen. Bovendien zorgt droogte ook voor een toegenomen
verlanding van zijn leefgebied. Een verbeterde hydrologie in combinatie met geschikt
(paai)habitat vormen dan ook de belangrijkste aspecten om tot een succesvol herstel van
deze soort te komen. De huidige droogteperiodes zijn bijgevolg nefast voor de nog
aanwezige relictpopulaties en extra onttrekking van water uit waterlopen die zich in de buurt
van de relictgebieden van deze soort bevinden, maakt het voor de grote modderkruiper nog
moeilijker, zo niet onmogelijk, om zich succesvol voort te planten en op termijn een meer
duurzame populatie uit te bouwen. De Demer wordt in het SBP specifiek aangeduid als
kerngebied voor de grote modderkruiper (Van Wichelen et al., 2021).
Fint is een sleutelsoort voor onder andere de Zeeschelde en de Rupel omdat ze informatie
geeft over een of meerdere ecologische functies (Breine et al., 2019) (bv. indien de
Zeeschelde opnieuw geschikt is als migratieroute voor een veeleisende soort zoals de fint,
betekent dat ze dat ook is voor heel wat andere soorten). Mocht de primaire productie 5 in de
Zeeschelde in elkaar storten door langdurige droogte, dan kan dit leiden tot potentieel
omvangrijke ecologische schade, zoals het opnieuw verdwijnen van de pas teruggekeerde
fint. Het belang van de primaire productie in de Zeeschelde wordt geschetst in de nota van
Maris et al. (2018) die meegeleverd wordt bij dit advies in bijlage 6. Een drastische shift in
de primaire productie kan jarenlange en potentieel onomkeerbare gevolgen hebben voor de
ecologie in de getijdewateren (Zeeschelde, Getijdedijle en –Zenne, Getijdenetes).
Rivierprikken komen talrijk voor in de Schelde. In de Beneden-Zeeschelde worden vooral
jonge dieren aangetroffen. Adulte paairijpe rivierprikken trekken tussen december en april de
Zeeschelde op en komen dan vast te zitten onder de eerste stuwen van de Bovenschelde
(Merelbeke en Asper). Een klein deel van de trekpopulatie kan niettemin ver doordringen in
het stroomgebied van de Bovenschelde (Kerkhove). Ook in andere kanalen en zijrivieren van
de Schelde, zoals de Ringvaart, de Leie, de Zwalm, de Dijle en de Kleine Nete, zijn er
waarnemingen. Ook in de Grensmaas wordt sporadisch rivierprik gesignaleerd. Behalve de
Dijle trekt rivierprik waarschijnlijk ook de Demer op, maar de soort werd er nog niet
opgemerkt. Gerichte monitoringscampagnes in het migratieseizoen kunnen hier duidelijkheid
brengen. Migratiebarrières verhinderen dat de paaigebieden bereikt worden. Het oplossen
van vismigratieknelpunten op de hoofdmigratieroutes is daarom belangrijk.
Sinds een aantal jaar worden er weer meldingen gedaan van zeeprik in Vlaanderen. Het
INBO ving tijdens vismigratieonderzoek zeeprik in de Zeeschelde, de Bovenschelde en in de
Demer bij Diest. Hun voortplantingsplaatsen zijn vooralsnog onbekend. In Nederland plant
zeeprik zich voort in de Roer, een zijrivier van de Maas. Volwassen zeeprikken trekken vanaf
5
Primaire productie, dit is de groei van algen, is een essentieel proces. Enerzijds produceren algen zuurstof, anderzijds
vormen zij de basis van de voedselketen.
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het voorjaar tot aan het begin van de zomer de grote rivieren op naar paaiplaatsen die tot
honderden kilometers landinwaarts kunnen liggen. De grote bevaarbare rivieren fungeren als
migratieroute. De soort is gevoelig voor het normaliseren van rivieren waarbij
migratiebarrières ontstaan en paaiplaatsen verdwijnen.
Tot voor kort werd de zalm als uitgestorven beschouwd in Vlaanderen. In Wallonië wordt al
tientallen jaren gewerkt aan het herstel van de soort. Dat gebeurt via herintroductie van
eieren en jonge zalmen. De jonge zeewaarts migrerende zalm (smolt) wordt dan ook
geregeld aangetroffen in de Grensmaas en het Albertkanaal. Sinds 2002 worden opnieuw
volwassen zalmen op de Maas gerapporteerd. Verstoring van de waterhuishouding en
ongunstige waterkwaliteit (o.a. zuurstofgebrek) zijn belangrijke bedreigingen. Ecologische
debieten en een goede waterkwaliteit in doortrekgebieden zoals de Grensmaas zijn dus van
cruciaal belang.
Het INBO stelt voor om die (delen van) bevaarbare waterlopen waarin een of
meerdere populaties van fint, rivierdonderpad, beekprik, grote modderkruiper,
rivierprik, zeeprik en zalm en/of habitattype 3260 voorkomen, op de ecologische
kwetsbaarheidskaart in te kleuren als ‘ecologisch zeer kwetsbare waterlopen’.

5.2.1.2 Ecologische kwetsbare waterlopen
Kleine modderkruiper
Kleine modderkruiper is een beschermde vissoort van bijlage II van de Habitatrichtlijn met
een ongunstige regionale staat van instandhouding. Deze soort heeft een iets ruimer
verspreidingsgebied en komt behalve in stromende waterlopen ook in stilstaande wateren
voor. De soort is iets minder gevoelig voor verdroging dan beekprik, rivierdonderpad en
grote modderkruiper. Voor deze soort is een SBP in uitvoering (ANB, 2017).
Stroomminnende vissoorten
In een regio met hoofdzakelijk laaglandrivieren zoals Vlaanderen, zijn riviertrajecten met
stroomminnende soorten van nature minder talrijk aanwezig. Daarbovenop zorgden talrijke
menselijke ingrepen (opstuwing, verbreding, verdieping...) op vele plaatsen voor een afname
van de natuurlijke dynamiek en stroomsnelheid, waardoor de kansen op vestiging en/of
herstel van de stroomminnende soorten nog kleiner zijn geworden.
Kopvoorn en serpeling zijn obligaat stroomminnende vissoorten waarbij alle levensstadia
nood hebben aan stromend water. De partieel stroomminnende kwabaal is voor sommige
van zijn levensstadia gebonden aan stromend water. In Vlaanderen zijn de stroomminnende
vissoorten de laatste decennia van de vorige eeuw sterk achteruitgegaan. Hun actuele
verspreiding beperkt zich hoofdzakelijk tot de midden- en bovenlopen van een aantal
rivieren.
Maatregelen voor het in stand houden van een minimaal debiet en dus een minimale
stroomsnelheid, zullen ten goede komen van alle stroomminnende biota. Dat kunnen naast
stroomminnende vissoorten ook stroomminnende macro-invertebraten en macrofyten zijn.
Hoofdmigratieroutes voor diadrome en potamodrome vissoorten
Vissen kunnen hun populaties enkel in stand houden als ze zich kunnen voortplanten,
voeden, groeien en beschermen in hun leefgebied. Bij al deze biologische aspecten speelt
migratie een rol. Vissen moeten in stroomop- en stroomafwaartse richting kunnen migreren
over kleine tot (middel)grote afstanden op zoek naar paai-, opgroei- en
overwinteringsgebieden. Bovendien moeten vissen kunnen vluchten voor predatoren of
tijdelijk ongunstige omstandigheden (bv. vervuiling). Vismigratie is dus een complex gedrag
dat van soort tot soort en afhankelijk van het levensstadium van de vis sterk kan verschillen.
www.inbo.be
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De meeste kunstwerken in een waterloop vormen echter een belemmering voor de vrije
migratie van vissen en zorgen ervoor dat de ecologische functies van een waterloop niet of
slechts gedeeltelijk benut kunnen worden. De fragmentering van de vishabitat heeft niet
alleen directe gevolgen voor de overleving van een populatie, maar de genetische isolatie
leidt in vele gevallen ook tot verlies van genetische variatie en een verhoogd risico op lokale
extinctie (Raeymaekers et al., 2009).
Belangrijke hoofdmigratieroutes voor diadrome en potamodrome doelsoorten in Vlaanderen
zijn de Schelde, de Dender, de Leie, de Dijle, de Demer, de IJzer en de Maas. Rivierprik,
zeeprik, spiering, bot, elft, fint, paling, Atlantische zalm en driedoornige stekelbaars
(trachurus-populaties) behoren tot de diadrome vissoorten. Zoetwatervissen die omvangrijke
verplaatsingen uitvoeren zijn o.a. winde, Europese meerval en driedoornige stekelbaars
(semi-armatus-populaties).
Meer
duiding
bij
de
potamodrome
en
diadrome
migratiestrategieën en het belang van laterale connectiviteit wordt gegeven in bijlage 4.
Het INBO stelt voor om die (delen van) bevaarbare waterlopen waarin een of
meerdere populaties kleine modderkruiper, kopvoorn, serpeling, kwabaal
voorkomen en/of die (delen van) bevaarbare waterlopen die een belangrijke
hoofdmigratieroute vormen voor diadrome* en potamodrome vissoorten, op de
ecologische kwetsbaarheidskaart in te kleuren als ‘ecologische kwetsbare
waterlopen’.
*met uitzondering van de diadrome soorten uit Bijlage II van de Habitatrichtlijn: rivierprik, fint, zeeprik
en Atlantische zalm. Hun voorkomen duidt op een ‘ecologisch zeer kwetsbare waterloop’.

5.2.1.3 4.2.1.3 Ecologisch minder kwetsbare waterlopen
Bevaarbare waterlopen waar geen populaties van fint, rivierdonderpad, grote modderkruiper,
kleine modderkruiper, kopvoorn, serpeling of kwabaal voorkomen, en/of die geen belangrijke
hoofdmigratieroute vormen voor diadrome en potamodrome vissoorten en/of waarin
habitattype 3260 niet voorkomt, worden beschouwd als minder kwetsbaar.
Het INBO stelt voor om die (delen van) bevaarbare waterlopen die niet
onderverdeeld worden als ecologisch (zeer) kwetsbare waterlopen, op de
ecologische kwetsbaarheidskaart in te kleuren als ‘ecologisch minder kwetsbare
waterlopen’.

5.2.2 Waterlichaamtypes bevaarbare Vlaamse waterlichamen
Waterlichamen worden op ecologische gronden ingedeeld in een aantal types (tabel 2)
waarvoor telkens een referentiekader en een normenkader werd uitgewerkt (Schneiders et
al., 2009).
Een ecologische kwetsbaarheidskaart voor bevaarbare Vlaamse waterlichamen bevat de
waterlooptypes vanaf ‘Grote beek’ tot en met ‘Getijrivieren met gradiënt zoet tot zout’ (zie
verder).
In tabel 3 worden de Vlaamse waterlichamen onder beheer van DVW in alfabetische volgorde
opgelijst met vermelding van het waterlooptype volgens de Vlaamse KRW-typologie
(https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/bekken-gentsekanalen/toestand/oppervlaktewaterkwaliteit/karakteriseringoppervlaktewaterlichamen/gk_karakterisering-oppervlaktewaterlichamen.pdf).
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Tabel 2. Indeling in waterlooptypes zoals gerapporteerd aan Europa in functie van de KRW (Z-ZL-L =
zand-zandleem-leem) (Uit: Schneiders et al., 2009).

Enkel de getijdewateren met zoutinvloed zijn gecategoriseerd als overgangswater voor de KRW. O*: alle
overgangswateren van zout tot brak – O1 = macrotidaal en O2 = mesotidaal; Mlz: zoetwatergetijdegebied.
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Tabel 3. De Vlaamse waterlichamen onder beheer van DVW met vermelding van het waterlooptype
volgens de Vlaamse KRW-typologie.
NR

CODE

NAAM

CATEGORIE

149
150
151
187
28
153
55
204
58
155
205
103
104
67
206
70
71
81
82
156
95
39
132
123
124
125
5
7
8
9
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
48
49
50
172
173
174
203
175
176
178
54
13
14
179
181
40
41
42
43
93
38
21
183

VL05_149
VL05_150
VL05_151
VL05_187
VL05_28
VL05_153
VL08_55
VL11_204
VL05_58
VL11_155
VL11_205
VL05_103
VL05_104
VL05_67
VL11_206
VL05_70
VL08_71
VL05_81
VL08_82
VL08_156
VL08_95
VL08_39
VL08_132
VL11_123
VL05_124
VL08_125
VL05_5
VL08_7
VL08_8
VL05_9
VL05_158
VL05_159
VL05_160
VL05_161
VL08_162
VL05_163
VL08_164
VL11_165
VL05_166
VL05_167
VL05_168
VL05_169
VL05_170
VL08_48
VL05_49
VL05_50
VL08_172
VL08_173
VL05_174
VL11_203
VL05_175
VL08_176
VL08_178
VL05_54
VL11_13
VL05_14
VL08_179
VL11_181
VL11_40
VL08_41
VL11_42
VL08_43
VL05_93
VL05_38
VL05_21
VL05_183

AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO
AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I
ALBERTKANAAL
ANTWERPSE HAVENDOKKEN + SCHELDE-RIJNVERBINDING
BENEDENVLIET
BERGENVAART
BOVEN-SCHELDE I
BOVEN-SCHELDE II+III
BOVEN-SCHELDE IV
BRUGSE REIEN
DEMER III+IV
DEMER VI
DEMER VII
DENDER I
DENDER II+III
DENDER IV
DENDER V
DIJLE V
DIJLE VI
GENTSE BINNENWATEREN
GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE
GETIJDEDURME
GETIJDENETES
GROTE NETE I
GROTE NETE II
GROTE NETE III
IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN
IJZER I
IJZER II
IJZER III
KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
KANAAL CHARLEROI-BRUSSEL
KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)
KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT
KANAAL GENT-OOSTENDE I + COUPURE + VERBINDINGSKANAAL
KANAAL GENT-OOSTENDE II
KANAAL GENT-OOSTENDE III
KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN
KANAAL IEPER-IJZER
KANAAL LEUVEN-DIJLE
KANAAL PLASSENDALE-NIEUWPOORT
KANAAL ROESELARE-LEIE
KANAAL VAN BEVERLO
LEIE I
LEIE II
LEIE III
LEOPOLDKANAAL I
LEOPOLDKANAAL II
LOKANAAL
MAAS I+II+III
MOERVAART
NETEKANAAL
NOORDELIJKE RINGVAART
TOERISTISCHE LEIE
VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN
VLADSLOVAART
WESTELIJKE RINGVAART
ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE
ZEESCHELDE I
ZEESCHELDE II
ZEESCHELDE III + RUPEL
ZEESCHELDE IV
ZENNE II
ZIELBEEK - BOSBEEK
ZUIDERVAARTJE
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN

Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Meer
Bzl
Rivier
Bg
Rivier
Pb
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Meer
Ai
Rivier
Rk
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Mlz
Rivier
Mlz
Rivier
Mlz
Rivier
BgK
Rivier
BgK
Rivier
BgK
Rivier
Bg
Rivier
Rk
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rk
Rivier
Rk
Rivier
Rk
Rivier
Rzg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Pb
Rivier
Pb
Rivier
Rg
Rivier
Rg
Rivier
Mlz
Rivier
Mlz
OvergangswaterO1o
OvergangswaterO1b
Rivier
Rg
Rivier
Bg
Rivier
Pz
Rivier
Rg

14

INBO.A.4183

TYPE

STATUUT

Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Sterk Veranderd
Kunstmatig
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Kunstmatig
Natuurlijk
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Kunstmatig
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Natuurlijk
Sterk Veranderd
Natuurlijk
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Sterk Veranderd
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Kunstmatig
Kunstmatig
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Sterk Veranderd
Kunstmatig
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5.2.3 Overzicht ecologisch afwegingskader
Onderstaande tabel geeft een overzicht op basis waarvan de bevaarbare Vlaamse
waterlichamen in dit voorstel worden ingedeeld in ecologisch zeer kwetsbare, ecologisch
kwetsbare en ecologisch minder kwetsbare waterlopen.
Tabel 4. Indeling van de bevaarbare Vlaamse waterlichamen volgens ecologische kwetsbaarheid.

Ecologisch zeer
kwetsbaar

Bevaarbare
Vlaamse
waterlichamen

Ecologisch
kwetsbaar
-Habitatrichtlijnsoort
Bijlage
II
(kleine
modderkruiper)

-Habitatrichtlijn-soorten
Bijlage II (fint, rivierdonderpad,
beekprik,
grote
modderkruiper,
rivierprik, zeeprik en
zalm)

-Stroomminnende
vissoorten (kopvoorn,
serpeling, kwabaal)
-Hoofdmigratieroute
voor
diadrome
en
potamodrome
vissoorten

-Habitattype 3260

6

Ecologisch minder
kwetsbaar

-Waterlopen die niet
vallen onder de indeling
geldend
voor
de
ecologisch
zeer
kwetsbare
en
ecologisch
kwetsbare
waterlopen

Drempelwaarden voor de verschillende Vlaamse
waterlichaamtypes

Het INBO stelt drempelwaarden voor debiet of waterdiepte voor per waterlooptype en
ecologische kwetsbaarheid. De drempelwaarden laten toe om specifiek per bevaarbare
waterloop na te gaan of droogteniveau 1 (dreigende waterschaarste of toestand 1) of
droogteniveau 2 (effectieve waterschaarste of toestand 2) zich voordoet. Op basis van
verdere kennisopbouw kunnen ze, indien nodig, in de toekomst verfijnd worden.

6.1

Belang van een minimaal debiet

Het belang van minimale afvoeren voor het aquatisch leven wordt al sinds vele decennia
erkend (cfr. Tennant, 1976). Lage afvoeren (low flows), ook ‘base flows’ of basisafvoeren
genoemd, treden het grootste deel van het jaar op. Lage afvoeren voorzien in geschikt
habitat, temperatuur, opgeloste zuurstof en chemische samenstelling voor aquatische
organismen, drinkbaar water voor terrestrische dieren en bodemvocht voor planten.
Een minimaal debiet tijdens de natuurlijke extreem lage afvoeren moet zorgen voor een
minimale stroming en is o.a. noodzakelijk voor het in stand houden van de stroomafwaartse
drift van voedsel voor vissen (bv. invertebratendrift).
Gereduceerde debieten, zoals voorspeld in talrijke regio’s, betekent dat veel soorten niet
langer voldoende kwaliteitsvol water zullen hebben om te overleven, te migreren of zich
voort te planten (www.iucnffsg.org).
Voor Vlaanderen zijn er geen debietdata beschikbaar die ver genoeg teruggaan in de tijd om
een weerspiegeling te kunnen zijn van afvoerregimes kenmerkend voor ‘nauwelijks of niet
verstoorde natuurlijk afstromende rivieren 6’. Het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) stelt
gegevens beschikbaar over waterpeilen en debieten in de Vlaamse bevaarbare waterlopen.
6

rivieren zonder ingrijpende antropogene beïnvloeding
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We kunnen met deze gegevens niet nagaan wat de vereisten voor minimale afvoer moeten
zijn onder natuurlijke omstandigheden. Wel kunnen we deze data gebruiken om een lage
afvoer te definiëren die minimaal nodig is voor het behoud van de nu aanwezige fauna
tijdens langdurige droge periodes.
‘Hands-off’ debiet
Het is evident dat watercaptaties een veel grotere proportionele impact hebben bij lage
afvoeren. Daarom ligt de focus voor het bepalen van drempelwaarden op het beheer van
watercaptaties bij lage afvoeren. Watercaptatie vereist een waterbeheer dat beperkingen
oplegt (‘restrictive management’) waarbij milieubescherming wordt bereikt door bepaalde
praktijken te beperken, zoals bijvoorbeeld door het implementeren van een ‘hands-off’ debiet
(HOD) (Barker & Kirmond, 1998). Bij een HOD wordt captatie toegestaan op
voorwaarde dat de afvoer nog boven een bepaalde kritische waarde zit, maar wordt
gestopt als deze waarde wordt onderschreden. De afvoer kan verder zakken maar dit
gebeurt dan onder een natuurlijke snelheid geleid door meteorologische en geologische
condities, niet door artificiële invloeden (Acreman et al., 2006). De HOD-drempel moet
dus in een zekere buffer voorzien aangezien niet kan ingeschat worden hoe lang
droogteperiodes duren en hoe sterk het debiet en het waterpeil verder zullen
dalen.
Voor het bepalen van het HOD of het minimale debiet (drempelwaarde droogteniveau 2)
waarbij een captatieverbod wenselijk is om ecologische schade te vermijden, maken we
gebruik van de beschikbare debietsdata voor de periode 1991-2020 (zie hoofdstuk 6.2).

6.2 Debietwaarden voor droogteniveau 1 en 2
Voor droogteniveau 1 stellen we per waterloop een specifieke drempelwaarde voor per
maand. Die is berekend op basis van de historische percentielwaarde, met name de P15percentielwaarde voor ecologisch zeer kwetsbare waterlopen en de P10percentielwaarde voor ecologisch kwetsbare waterlopen. Deze percentielwaarden
komen respectievelijk overeen met het Q90 en Q85 debiet. Als droogteniveau 1 wordt
bereikt op basis van het 7-daagse gemiddelde van de voorafgaande dagdebieten, dan kleurt
deze indicator ‘oranje’. Dit niveau komt overeen met de fase “alarm” uit het reactief
afwegingskader.
In het kader van dit advies was het niet mogelijk om waterloopspecifieke ecologische criteria
te koppelen aan het alarmpeil van droogteniveau 1, noch om tijdsafhankelijke
drempelwaarden te ontwikkelen: drempelwaarden die rekening houden met voorafgaand
opgetreden debieten. Bijvoorbeeld in de Boven-Zeeschelde is de kans dat er problemen met
de waterkwaliteit optreden, lager indien er in de voorafgaande maanden een hoog debiet
was (hoofdstuk 7.1 & Maris et al., 2018).
Voor droogteniveau 2 stellen we per waterloop een vaste drempel voor. Die wordt
berekend op basis van de historisch droogste maandpercentielwaarde, met name de
maand met de historisch laagste P15-waarde voor ecologisch zeer kwetsbare
waterlopen of P10-waarde voor de ecologisch kwetsbare waterlopen. Als
droogteniveau 2 wordt bereikt, dan kleurt deze indicator ‘rood’ = waterschaarste. Dit niveau
komt overeen met de fase “crisis” uit het reactief afwegingskader. De ecologische relevantie
van de droogteniveau 2-drempel wordt telkens getoetst aan het minimum debiet dat nodig is
voor het operationeel houden van de vispassages op de waterlopen. Indien, in uitzonderlijke
gevallen, dit minimum debiet niet volstaat dan stellen we bijkomende mitigerende
maatregelen voor (bv. Dender (zie verder)).
Het is de bedoeling om deze drempels te gebruiken in het reactief afwegingskader.
Droogteniveau 1 geeft aan of we al dan niet te maken hebben met een ‘droge’ aanloop naar
het hydrologisch droge seizoen en heeft bijgevolg een ‘early warning’ functie. Wanneer
droogteniveau 2 bereikt wordt, kan het ‘hands-off’ debiet (HOD) geïmplementeerd worden.
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Ecologische aftoetsing van drempelwaarden voor droogteniveau 2
We toetsen de berekende drempelwaarden voor droogteniveau 2 voor de ecologisch zeer
kwetsbare grote rivieren aan de maatgevende vispassagedebieten (hoofdstuk 7.3). Het
maatgevende vispassagedebiet wordt bepaald door de vispassage met het grootste
vispassagedebiet op de betreffende rivier. Door te streven naar een 100%
werkingspercentage van de vispassages, wordt met oog op een goede ecologische werking
ook een minimale continue stroming op gestuwde rivieren gerealiseerd.
Voor de ecologisch zeer kwetsbare Zeeschelde (hoofdstuk 7.1), Grensmaas (hoofdstuk 7.2)
en Grote Nete (hoofdstuk 7.5) waarop geen kunstwerken en vispassages aanwezig zijn,
stellen we de P15 of Q85 voor van de historisch droogste maandpercentielwaarde als ‘handsoff’ debiet voor droogteniveau 2.
Voor de kwetsbare peil-gereguleerde gestuwde rivieren met een lager basisdebiet, met name
de Dender, stellen we de P10 of Q90 voor van de historisch droogste maandpercentielwaarde
als ‘hands off’ debiet plus de ingebruikname van het aanwezige buffervolume zoals ook
toegepast bij de grotere peil-gereguleerde rivieren (hoofdstuk 7.3).

Berekeningswijze van de percentielwaarden op basis van historische
meetreeksen
We berekenden per maand de debiet-percentielwaarden P10 (voor de ecologisch kwetsbare
waterlopen) en P15 (voor de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen). Dit kon enkel voor
waterlopen waar een of meer meetstations aanwezig zijn. De percentielen werden berekend
op de 7-daagse voorafgaande debieten (die voor iedere dag worden berekend) en
gegroepeerd per maand. De berekening heeft betrekking op de periode 1991-2020.
Bijvoorbeeld in het geval van een volledige datareeks over 30 jaar zijn er voor de maand
april 900 observaties (= 30 dagen in april x 30 jaar) waar de percentielen op berekend
worden. Minder observaties zijn te wijten aan het later opstarten van een meetstation of
door onderbrekingen/storingen in de debietmetingen.

Illustratie en toepassing van de methode op de Zeeschelde
Het debiet van de Zeeschelde wordt gemeten in Melle. Kolom ‘n’ in tabel 5 toont het aantal
beschikbare debietregistraties per maand voor de periode 1991 tot en met 2020. Op basis
van dat aantal waarnemingen berekenden we de P15-percentielwaarden per maand. In de
maand januari wordt droogteniveau 1 bereikt bij een gemeten debiet in Melle van 20,15
m³/s, in februari bij 24,21 m³/s etc. De vaste drempelwaarde voor droogteniveau 2 wordt
bepaald door de laagste waarde uit kolom ‘Droogteniveau 1’ (= 4,27 m³/s in september).
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Tabel 5. Berekende maandpercentielen van het debiet (P15) in de Zeeschelde in Melle voor de periode
1991-2020 (kolom n = het aantal beschikbare registraties op basis waarvan de percentielwaarden per
maand werden berekend; oranje = droogteniveau 1 werd bereikt; rood = droogteniveau 2 werd
bereikt).

Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

6.3

n
930
848
930
900
930
900
930
930
900
930
900
930

Droogteniveau 1

Droogteniveau 2 = HOD

Drempelwaarde
P15 (m³/s)

Drempelwaarde
P15 (droogste maand) (m³/s)

20,15
24,21
23,94
12,22
9,98
7,29
4,87
4,32
4,27
5,59
9,01
15,73

4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27

Belang van een minimale waterdiepte

Te lage waterdiepte of droogval kan vissen verplichten om langer aanwezig te blijven in
delen van beken of rivieren die niet de gewenste fysisch-chemische karakteristieken bieden.
Dit kan leiden tot een daling van hun fitness. Te lage waterpeilen kunnen daarnaast ook
predatie doen toenemen. Verhoogde stress, verminderde fitness en verwondingen
veroorzaakt door predatoren zullen de vissen verzwakken en hen vatbaarder maken voor
parasieten en ziektes. Vissen hebben bij lage waterpeilen dus nood aan het behoud van
voldoende leefgebied die hen bescherming biedt tegen predatoren, maar die ook
voedselbeschikbaarheid verzekert. Voldoende waterpeil biedt enigszins ook een buffer tegen
snelle en sterke stijging van de watertemperatuur. Voor de bevaarbare waterwegen wordt, in
functie van de scheepvaart, meestal een streefpeil 7 gehanteerd en zijn er ook meestal
alarmpeilen afgebakend. Als de streefpeilen gehandhaafd kunnen blijven, dan betekent dit
meestal ook dat de vispassages open kunnen blijven (= ecologische doelstelling). Een
alarmpeil betekent dat het streefpeil met een bepaalde waarde wordt onderschreden omdat
er onvoldoende debiet is en als gevolg daarvan er onvoldoende waterdiepte (diepgang)
behouden blijft voor de scheepvaart. Op dat moment sluiten de vispassages automatisch.

6.4 Waterdieptes voor droogteniveau 1 en 2
Het Waterbouwkundig Laboratorium werkte al drempels uit voor die waterlopen waar
waterdiepte relevanter is dan debiet. Deze drempels staan beschreven in (Boeckx, 2021). In
deze memo wordt per indicator die opgenomen is in het VRAG, de detaillering en praktische
implementatie opgelijst.
We nemen de DN1- en DN2-drempels uit deze memo over voor de grote en kleine rivieren
(respectievelijk hoofdstuk 7.3 en 7.4) die we in dit advies catalogeren als ‘ecologisch minder
kwetsbaar’ hun kunstmatig statuut.

7

Het oppervlaktewaterpeil dat de waterbeheerder door middel van stuwing probeert te handhaven.
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De enige waterlichamen die we als ecologisch kwetsbaar catalogeren en waarvoor we ook de
peildrempels voorgesteld door het Waterbouwkundig Laboratorium overnemen, zijn IJzer I,
II en III.

7

Drempelwaarden voor de verschillende
waterlooptypes

Door de specificiteit en de complexiteit van de verschillende bevaarbare waterlopen is het
niet mogelijk om één drempelwaarde voor te stellen in functie van een captatieverbod.
Estuaria (bv. Zeeschelde) zijn een heel verschillend waterlichaamtype dan de zeer grote (bv.
Maas) en grote rivieren (bv. IJzer) en de grote beken Kempen (bv. Grote Nete), en vragen
daarom (deels) een andere aanpak. Het resultaat is een gedifferentieerde aanpak in relatie
tot de ecologische kwetsbaarheid van de bevaarbare waterlopen.

7.1

Mesotidale en macrotidale laaglandestuaria (Mlz & O1)

Estuaria vormen een bijzonder type van waterlichaam door de extra component van de
getijdenwerking. De (inheemse) biota in het water en op de oevers van estuaria zijn
aangepast aan sterke hydrologische variaties en natuurlijk veranderlijke bovenafvoer
(neerslagvariatie). In estuaria beïnvloedt deze variatie in zoetwaterdebieten de
getijkenmerken (asymmetrie, hoog- en laagwaterstanden) en zijn ze sturend op de
verblijftijd 8 van het water. Deze verblijftijd heeft een belangrijke invloed op het ecologisch
functioneren van de rivier. Zo is de productiviteit van plankton en de hogere trofische
niveaus die zich hierop voeden (bv. vis), mee bepaald door de verblijftijd. Tenslotte
beïnvloedt zoetwaterafvoer de ruimtelijke en temporele variaties in zoutconcentratie en de
resulterende zoutstress. Naast rechtstreekse osmotische effecten op biota, speelt mogelijk
ook een onrechtstreeks effect door een gewijzigde slibhuishouding, bijvoorbeeld door
verschuiving van het turbiditeitsmaximum. Deze veranderingen in de concentratie zwevende
stof beïnvloedt de sedimentatiesnelheden, het lichtklimaat en de zuurstofhuishouding. Dat
heeft op zijn beurt o.m. effect op de morfologische ontwikkeling van het systeem, de
primaire productie en de habitatkwaliteit voor vis en bodemdieren.
Op basis van de aanwezigheid van (paaiende) fint in de Zeeschelde, de Rupel en de Durme,
behoren deze estuaria tot de categorie ‘ecologisch zeer kwetsbare waterloop’.

Boven-Zeeschelde
Op basis van de door INBO gehanteerde methodiek met de berekening van de historische
Q85 (P15 Percentiel) stellen we voor de ecologisch zeer kwetsbare Zeeschelde I en II een
minimum dagwaarde of drempelwaarde van minimum 4,27 m³/s (DN2), gemeten in Melle,
als het zevendaags gemiddelde voor. De duur van de droogte tijdens het laagwaterseizoen
en de buffercapaciteit die nodig is zodat geen ecologische schade optreedt, kan niet
voorspeld worden.
De voorgestelde drempelwaarde DN2 is ook gebaseerd op:

8

•

het maatgevende vispassagedebiet van de in ontwerp zijnde vispassage tussen de
Bovenschelde en de Boven-Zeeschelde in Merelbeke;

•

een zo hoog mogelijk openingspercentage door de ingebruikname van een zeker
buffervolume. We stellen voor het opwaarts waterpeil in ‘het Groot Pand’ een
maximale daling onder streefpeil voor, het zogenaamd alarmpeil.

De verblijftijd geeft de tijd weer die water nodig heeft om door de Zeeschelde te passeren.
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Dit buffervolume kan eventueel nog worden vergroot wanneer de waterbeheerder in een
periode van (aanhoudende) zeer lage afvoer, een streefpeilopzet in ‘het Groot Pand’ in voege
brengt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het laagwaterseizoen of tijdens periodes met
aanhoudende droogte.
Het maatgevende debiet van de vispassage in Merelbeke bij gemiddeld laagtij zal tussen de
2 en 3 m³/s bedragen (Visser et al., 2021; in voorbereiding). Bovendien moet men ook
rekening houden met de schutverliezen die optreden bij de twee scheepvaartsluizen naast de
stuw en vispassage in Merelbeke. De schutverliezen bedragen hier ongeveer 0,6 – 0,9 m³/s
(Michielsen et al., 2012). Vispassagedebiet (= max 3 m³/s) en schutverlies (= max 1 m³/s)
samen bedragen maximaal 4 m³/s. Door het streven naar een 100% werkingspercentage
van de vispassage in Merelbeke, wordt met oog op een goede ecologische werking ook de
zeer belangrijke minimale continue stroming in de Zeeschelde I en II gerealiseerd.
De voorgestelde waarde is iets strenger dan de waarde voorgesteld door Maris et al. (2018).
Daardoor worden ook problemen met SPM en primaire productiviteit enigszins getemperd. In
tabel 15 in bijlage 5 staan de berekende maandelijkse drempels voor DN1.
Om een debiet van 4,27 m³/s te handhaven voor de Boven-Zeeschelde zijn gecoördineerde,
gewest- en grensoverschrijdende maatregelen in het bovenstrooms gebied nodig. De
Internationale Scheldecommissie, de intergouvernementele instantie voor duurzaam beheer
van het Scheldedistrict, meldt op haar website 9 dat “het nodig is om van gedachten te
wisselen over de klimaatscenario’s, over de adaptatieplannen van elke partij en om een
samenhangende en afgestemde strategie te voorzien voor aanpassing aan de
klimaatverandering, in samenhang met de uitvoering van o.a. de KRW”. Het is duidelijk dat
het ambitieniveau hier ruimer moet gaan dan ‘van gedachten wisselen’. Er zullen bijkomende
adaptatiemaatregelen genomen moeten worden in Vlaanderen én de omringende regio’s.
Enkel op die manier kan de watervoorraad in Vlaanderen worden beveiligd en de goede
toestand worden bereikt, zowel voor oppervlakte- als voor grondwater.
Nota Universiteit Antwerpen
De Universiteit Antwerpen schreef de nota ‘Minimaal debiet voor ecologie in de BovenZeeschelde’ (Maris et al., 2018) (bijlage 6). Deze nota richt zich in de eerste plaats op een
minimumdebiet en de effecten ervan op de Boven-Zeeschelde. Deze zone is het meest
gevoelig aan lage debieten. Ook andere zones in het estuarium worden beïnvloed door lage
debieten (o.a. door verschuiven van de zoutgrens), maar als in de Boven-Zeeschelde een
debiet wordt ingesteld voor een minimaal ecologisch functioneren, worden in de meer
afwaartse zones ook geen problemen met lage debieten verwacht.
Sinds 2009 wordt de Boven-Zeeschelde geregeld geconfronteerd met zeer hoge
concentraties zwevende stof (SPM) in de zomer. Deze SPM-waarden zijn sterk afhankelijk
van het debiet: lage debieten leiden tot hogere SPM-waarden. Hoge concentraties zwevende
stof zijn nadelig voor het ecosysteem, in de eerste plaats door de negatieve effecten op
primaire productie. De sterke primaire productie in de Zeeschelde is de motor achter de
verbetering van het ecosysteem. Om een goede waterkwaliteit te verzekeren, mag SPM niet
te hoog worden en dus het debiet niet te laag. Daarom hanteren Maris et al. (2018) de
relatie tussen zwevende stof en debiet om een minimum debiet af te leiden.
Door veranderingen in de bathymetrie (verdieping) is de Schelde veel gevoeliger geworden
voor lage debieten. Daar waar voor 2009 een gemiddeld debiet van 10 m³/s volstond om het
gemiddelde zwevende stof gehalte niet boven 130 mg/l te laten komen, is vanaf 2009 een
minimum debiet van 40 m³/s vereist. Dit is niet meer realistisch: de Boven-Zeeschelde zal
dus geconfronteerd worden met sterk toegenomen SPM-waarden. Toegenomen SPM zal ook
gevolgen hebben op de in het water levende biota. Hoe ver deze gevolgen zullen strekken, is
9

https://www.isc-cie.org/

20

INBO.A.4183

www.inbo.be

momenteel moeilijk in te schatten. Uit de waarnemingen blijkt wel dat bij SPM-waarden
boven 200 mg/l, de algenbloei (chlorofyl a concentratie) drastisch daalt. Het valt echter niet
uit te sluiten dat er reeds effecten zijn bij concentraties tussen 130 en 200 mg/l. 200 mg/l
(zesmaandelijks gemiddelde) wordt bereikt als het debiet onder 16 m³/s (zesmaandelijks
gemiddelde) zakt. Een zesmaandelijks gemiddeld debiet van 16 m³/s kan daarom als
absoluut minimum worden beschouwd. Om dit te bereiken, leidden Maris et al. (2018) voor
elke maand, rekening houdend met het normale maanddebiet, een maandgemiddeld
minimum af (tabel 6).
Tabel 6. Maandgemiddeld minimumdebiet voor de Boven-Zeeschelde (uit Maris et al., 2018) in functie
van het proberen voorkomen van problemen met zwevende stof.
maand

Debiet
(m³/s)

januari
februari
maart

35
35
35

april

19

mei

17

juni

16

juli
augustus
september
oktober
november
december

14
12
8
12
25
35

Het zevendaags gemiddelde kent 2 m³/s als minimum. Uit voorzorg is het tijdens de periode
van algenbloei (mei-oktober) echter aangewezen steeds te streven naar het
maandgemiddelde minimum of meer. Het zesmaandelijks gemiddelde debiet van minimum
16 m³/s is afgeleid op basis van SPM. Vermits SPM en zout in de Boven-Zeeschelde sterke
parallellen vertonen, wordt bij dit minimumdebiet ook geen verzilting verwacht. Een
modelstudie kan meer inzicht bieden (Maris et al., 2018).
De voorgestelde methodes van het INBO en de UA (Maris et al., 2018) zijn door verschillen
in berekeningswijze van de drempelwaarden niet met elkaar te vergelijken. De door de UA
voorgestelde en ecologisch onderbouwde maandgemiddelde minimumdebieten uit tabel 6
zijn geschikt voor toepassing in het proactief kader. De Vlaamse droogtecommissie 10 moet
echter op korte(re) termijn beslissingen kunnen nemen met het oog op het implementeren
van reactieve maatregelen (bv. wekelijkse opvolging nodig bij droogteniveau 2 en
3; https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie/droogtecommissiebeelden/4niveaus).
De berekende drempelwaarden voor droogteniveau 1 van het INBO lijken, ondanks de
verschillende berekeningswijze, minder streng dan de waarden uit tabel 6 van de UA. In de
nota van de UA wordt heel duidelijk onderbouwd dat hoge debieten in de per definitie nattere
wintermaanden absoluut noodzakelijk zijn voor het ecologisch functioneren van de
Zeeschelde. Het kan echter niet de bedoeling zijn om het waterbeheer af te stemmen op de
drempels voor DN1 van het INBO die opgesteld en berekend werden voor het reactief kader.
Het proactief kader moet zorgen dat het reactief kader niet of zeer zelden in gang moet
treden. Het INBO onderstreept het belang van de onderbouwde maandgemiddelde waarden
van de UA als belangrijke proactieve streefdoelen. Daarom stellen we specifiek voor de
Boven-Zeeschelde als extra ecologisch criterium voor om te streven naar de

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge
periodes met algemene en watertekorten.

10
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maandgemiddelde minimale debieten voorgesteld door de UA. In het reactief kader focussen
we op de kortetermijnvariatie en dreigende droogte.
Voor droogteniveau 2 stelt INBO een minimum dagwaarde of drempelwaarde van minimum
4,27 m³/s (DN2), gemeten in Melle, als het zevendaags gemiddelde voor. Deze waarde is
hoger dan het minimum debiet (2 m³/s zevendaags gemiddelde) voorgesteld door de UA. De
berekende en ecologisch onderbouwde minimumwaarde (4,27 m³/s) wordt noodzakelijk
geacht als kritisch drempelpeil voor het aquatisch ecosysteem.

Rupel
Specifiek voor de Rupel stelt het INBO actueel geen drempelwaarde voor. Het debiet van de
Rupel is afhankelijk van de debieten uit de Demer, Dijle, Zenne en Getijdenetes. Er wordt
aangenomen dat indien de drempelwaarden voorgesteld voor deze waterlopen worden
gerespecteerd, dit ook ten goede zal komen voor een minimaal ecologisch functioneren van
de Rupel.

Durme
De Durme heeft geen bovendebiet die naam waardig en fungeert eerder als debietloze zijarm
van de Schelde. De Durme werd in het Schelde-estuarium als een van de zones naar voor
geschoven waar voornamelijk ecologische doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Dit om
de instandhoudingsdoelstellingen te halen en te komen tot een robuuster en duurzamer
ecosysteem in het Schelde-estuarium (Van Ryckegem et al., 2006). De vondst van eitjes van
fint in de Durme doet vermoeden dat ze een belangrijke functie kan vervullen als
kraamkamer (Jan Breine, INBO, mondeling mededeling). Het voorkomen van 0+individuen 11 van diadrome vissoorten in het zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde wijst
op de volledige functie-invulling van het Scheldebekken als habitat voor deze soorten (Van
Ryckegem et al., 2006). Het realiseren van een bovendebiet in de Durme is omwille van
verschillende doelstellingen wenselijk.

7.2 Zeer grote rivieren (Rzg)
Vlaanderen heeft maar één rivier die behoort tot de klasse ‘zeer grote rivieren’, met name de
Maas. Op basis van de aanwezigheid van habitattype 3260, kopvoorn, serpeling,
rivierdonderpad, kwabaal en het feit dat de Maas een zeer belangrijke hoofdmigratieroute is
voor diadrome en potamodrome vissen, behoort de Maas tot de categorie ecologisch zeer
kwetsbaar. Volledigheidshalve moeten we ook vermelden dat barbeel (Bijlage V) ook een
zeer belangrijke en typische stroomminnende soort is voor de Grensmaas.
De Grensmaas (Gemeenschappelijke Maas) is van nature een ondiepe, brede grindrivier met
extreme fluctuaties in afvoerpeil omwille van de snelle run-off in het grootste deel van het
stroomgebied
(Ardeens
massief)
en
het
ontbreken
van
grotere
voedende
grondwaterlichamen en/of sneeuwsmeltaanvoer. De combinatie van het sterke verval (0,5
m/km), de grind-ondergrond en de extreme piekafvoeren, doet een meanderende grindrivier
ontstaan met plaatselijk forse eilanden die de stroom splitsen in een hoofd- en nevengeul.
Zowel in de brede meanderbochten als in rechtere trajecten zijn grindbanken aanwezig, in de
overstromingsvallei zandige stroomruggen en eenzijdig aangetakte stroomgeulen of
strangen.

11

0+-individuen zijn individuen die nog geen winter hebben doorgemaakt.
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Tabel 7. De ecologische kwetsbaarheid van de estuaria onder beheer van DVW met voorgestelde drempelwaarden.
NAAM

Reden kwetsbaarheid

Drempel DN1

Drempel DN2

GETIJDEDURME

Fint

Debiet (m³/s)
Minimumdebiet wenselijk maar nog niet
gedefinieerd

Debiet (m³/s) = 'HOD'
Minimumdebiet wenselijk maar nog niet
gedefinieerd

ZEESCHELDE I

Fint, Rivierprik, Zeeprik

P15 (per maand)

4,27 m³/s

ZEESCHELDE II

Fint, Rivierprik, Zeeprik

P15 (per maand)

ZEESCHELDE III + RUPEL*

Fint, Rivierprik, Zeeprik

ZEESCHELDE IV
GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE
GETIJDENETES

Toetsing
vispassagedebiet

Meetstation

***

4,27 m³/s

n.v.t.
√ (Vispassage Merelbeke +
schutverliezen)
√ (Vispassage Merelbeke +
schutverliezen)

*

*

n.v.t.

*

Fint, Rivierprik, Zeeprik

**

**

n.v.t.

**

Rivierprik, Zeeprik
Rivierdonderpad,
Kopvoorn,
Serpeling,
Hoofdmigratieroute

P15 (per maand)

P15 (historisch droogste maand 1991-2020)

n.v.t.

P15 (per maand)

P15 (historisch droogste maand 1991-2020)

n.v.t.

Melle
Melle

HOD = P15 = Q85: 'Hands-off' debiet als P15 van de droogste maand voor de periode 1991-2020 wordt onderschreden; *Specifiek voor de Rupel wordt tot op heden geen
drempelwaarde voorgesteld. Het debiet van de Rupel is afhankelijk van de debieten uit de Demer, Dijle, Zenne en Getijdenetes. Er wordt aangenomen dat de drempelwaarden
voorgesteld voor deze waterlopen ook ten goede komen van het ecologisch functioneren van de Rupel; **Als in de Boven-Zeeschelde een debiet wordt ingesteld voor een
minimaal ecologisch functioneren, worden in de meer afwaartse zones ook geen problemen met lage debieten verwacht (Maris et al., 2018). INBO stelt een drempel voor van
4,27 m³/s, gemeten in Melle, voor een minimaal ecologisch functioneren op basis van de P15 voor de droogste maand voor de periode 1991-2020. *** Er zijn geen
debietmetingen beschikbaar, de Getijdedurme heeft momenteel nauwelijks nog een bovendebiet.
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De historische veranderingen in het landgebruik en hydrografie zorgen ervoor dat de
Grensmaas een sterk veranderd waterlichaam is met specifieke drukken die het
ecosysteemfunctioneren beïnvloeden zowel in de rivier als in de vallei. Van Braeckel et al.
(2018) bespreken de verschillende knelpunten en oorzaken van de ongunstige toestand van
verschillende habitattypes langsheen de Grensmaas. Het beperken van de ruimte voor de
rivier waardoor veranderingen optreden in de sediment- en grindbalans, in de
zomerpiekafvoeren en vooral de duur en variatie van lage afvoerdebieten, hebben een sterke
impact op fauna en flora in de rivier en op de oevers.
Minimumafvoer
Het Maasafvoerverdrag tussen Vlaanderen en Nederland geeft een sleutel voor de verdeling
van het Maaswater bij lage afvoeren (kleiner dan 130 m³/s in Monsin). Het uitgangspunt is
een gelijk gebruik van water voor de economische doeleinden van beide landen en de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Grensmaas (Bastings et al., 2011).
Als de Maas in de zomermaanden niet voldoende water levert om aan alle behoeften te
voldoen (minder dan 130 m³/s in Monsin), bepaalt het Maasafvoerverdrag hoeveel water
naar Nederlands en Vlaams economisch gebruik gaat en hoeveel naar de natuur op de
Grensmaas (van de Kerk & Jaskula, 2008).
In het Maasafvoerverdrag is voor de Grensmaas een minimumafvoer van 10 m³/s
(daggemiddelde) vastgelegd, dit is de minimumafvoer vanaf een Maasafvoer tussen 30 en 60
m³/s (daggemiddelden). Als de Maasafvoer < 30 m³/s wordt, mag de minimum afvoer van
de Grensmaas nog lager zijn waardoor bij langere laagwaterperioden het minimumdebiet van
10 m³/s (daggemiddelde) geregeld onderschreden wordt. Als daggemiddelde moet deze
waarde echter zeker gegarandeerd worden. De duur van de laagwaterperiode in de Maas
heeft invloed op de aanwezige aquatische milieus en de grondwaterafhankelijke systemen in
en nabij de vallei. Bij een minimumafvoer van 10 m³/s gedurende 5 dagen, kan door
verhoogde algengroei en opwarming van het water het fenomeen van zuurstofdepletie 12
optreden in de bedding. Dit is problematisch voor gevoelige organismen zoals macroinvertebraten en vissen.
Liefveld & Jesse (2006) stellen in het Rijkswaterstaat-rapport ‘Minimale afvoer van de
Grensmaas. Inschatting van ecologische effecten met RHASIM’ dat bij een minimale afvoer
van 10 m³/s (daggemiddelde) de huidige kwaliteit van de Grensmaas “waarschijnlijk” kan
behouden blijven. Voor een verdere ecologische ontwikkeling van de Grensmaas is
een hogere minimale afvoer nodig. Voorwaarde is wel dat dan ook de inrichting
verbetert, de abrupte afvoerfluctuaties afnemen en het water nog schoner wordt. De auteurs
van het rapport besluiten met de vragen: Hoe moeten beleidsmakers en beheerders nu
omgaan met deze informatie? Ze zouden kunnen beginnen met vast te stellen wat de
ecologische doelen zijn. Gaan ze voor een minimum of voor een optimum? Welk potentieel
willen ze benutten? Op basis hiervan kunnen ze keuzes maken over de risico’s die ze willen
accepteren en uiteindelijk voor een minimale afvoer. Vinden ze de Grensmaas echt zo
bijzonder, dan zullen ze hier ook naar moeten handelen. De resultaten van deze studie
wijzen erop dat de rek inmiddels uit het systeem is en dat er niet verder geknabbeld moet
worden aan de minimale afvoer van de Grensmaas. Om er meer uit te halen moet je er ook
meer in stoppen.
Dus voor een betere benutting van het ecologisch potentieel van de Grensmaas is meer
debiet nodig. De zomerafvoer is waarschijnlijk optimaal rond de 30 m³/s (daggemiddelde).
De ecologische toestand van de Grensmaas kan pas echt een sprong vooruit maken als de
minimale afvoer geoptimaliseerd wordt (Liefveld & Jesse, 2006). Het is belangrijk dat het
toekomstig waterbeheer er op gericht is om de soms dagelijks optredende sterke
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Proces van het verwijderen van zuurstof uit een waterlichaam.
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debietschommelingen en waterpeilschommelingen te voorkomen. Dergelijke
schommelingen treden bijvoorbeeld op als gevolg van waterkrachtcentrales.
Op basis van bovenstaande info en de berekening van de P15-percentielwaarde van de
droogste maand in de periode 1991-2020 (i.e. de historische Q85 voor deze periode) stelt
het INBO een drempel voor DN2 voor van 25 m³/s (P15 = 24,9 m³/s) (tabel 8). Deze
drempelwaarde sluit dicht aan bij de drempelwaarde berekend volgens de Tennant methode,
i.e. 23 m³/s (Liefveld & Jesse, 2006). Andere methoden en studies waarnaar het
Rijkswaterstaat-rapport verwijst, wijzen ook op minimale afvoeren die variëren van 5 tot 100
m³/s (tabel 9). In tabel 16 in bijlage 5 staan de berekende maandelijkse drempels voor DN1.
Tabel 8. De ecologische kwetsbaarheid van de Grensmaas (Gemeenschappelijke Maas) met voorgestelde
drempelwaarde.
NAAM

Reden kwetsbaarheid

MAAS I+II+III 3260, zalm, rivierprik,
kopvoorn, serpeling, rivierdonderpad,
kwabaal

Drempel DN1

Drempel DN2

Meetstation

Debiet (m³/s)
P15 (per
maand)

Debiet (m³/s) = 'HOD'
25 m³/s
(daggemiddelde)

Maaseik

Tabel 9. Overzicht van gegevens voor het bepalen van een minimale afvoer van de Grensmaas
(Gemeenschappelijke Maas) (Uit Liefveld & Jesse, 2006).

7.3

Grote rivieren (Rg)

Het type 'grote rivier' onderscheidt zich van de andere grote waterlopen doordat ze niet
tijgebonden zijn. Het huidige uitzicht van deze waterlopen is sterk antropogeen beïnvloed. In
de meeste grote rivieren werden immers infrastructuurwerken uitgevoerd, voornamelijk ten
behoeve van de scheepvaart en het verkleinen van het overstromingsrisico. Meanders
werden rechtgetrokken en/of afgesneden en er werden sluizen en stuwen gebouwd. Hierdoor
werd ook het natuurlijke debietsregime sterk beïnvloed, waardoor deze rivieren in de zomer
vrijwel geen stroming kennen. Een ander ecologisch knelpunt is de versnippering van het
rivierennetwerk door het creëren van vismigratieknelpunten.
Om hieraan te verhelpen werden op verschillende strategische hoofdmigratieroutes voor
vissen, o.a. op de Bovenschelde, de Leie en de Dender vispassages aangelegd of worden er
voorzien. Om de intrek van glasaal voor onze kust te bevorderen wordt er alternatief
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spuibeheer toegepast ter hoogte van de uitwateringssluizen van waterlopen die rechtstreeks
uitmonden in de Noordzee.
Uit onderzoek naar het migratiegedrag van doelsoorten blijkt dat het van belang is te streven
naar een 100% werkingspercentage (i.e. het jaar rond) van de vispassages. De soorten die
leven in verschillende delen van het stroomgebied van een rivier zullen namelijk op
verschillende momenten in het jaar migreren, waarbij ook verschillen optreden in duur en
omvang van deze migraties (Lucas & Baras, 2001). Vanwege andere randvoorwaarden (zoals
peilbeheer t.b.v. scheepvaart) is het daarentegen niet altijd mogelijk om een 100%
werkingspercentage te halen. Voor het minimale percentage van de tijd waarbij de
vispassage moet functioneren, wordt daarom vaak het “Q30d-Q330d-criterium” (Schwevers,
2006; Dumont, 2006) toegepast. Dit criterium stelt dat de vispassage optimaal moet kunnen
werken tussen een rivierdebiet dat 90% van de tijd (= circa 330 dagen per jaar) beschikbaar
is of wordt overschreden en een rivierdebiet dat 10% van de tijd (= circa 30 dagen van het
jaar) wordt overschreden. Dit komt overeen met een minimaal percentage van 80% van het
jaar. In studies van het Waterbouwkundig Laboratorium wordt voor de genoemde boven- en
ondergrens vaak de percentage-notatie “Q10%-Q90%” gebruikt (in plaats van de dagnotatie “Q30d-Q330d”) (Visser et al., 2020):
• Q30d = Q10%  circa 10% van het jaar is het debiet groter
• Q330d = Q90%  circa 90% van het jaar is het debiet groter
Naast de invloed van het debiet, wordt het werkingspercentage van vispassages in
stuwpanden tevens bepaald door de (automatische) peilregeling voor scheepvaart. Bij een
vrijstromende rivier of waterloop zijn waterstanden meestal direct gekoppeld aan het
optredende debiet. In stuwpanden wordt door middel van stuwregeling echter gestreefd naar
een vast waterpeil (het streefpeil), waardoor er geen direct verband is tussen waterstand en
debiet. Met andere woorden verschillende debieten kunnen optreden bij een zelfde waterpeil.
Onder normale omstandigheden zijn de waterstandfluctuaties in dit geval relatief gering en
enkel bij wascondities stijgt het waterpeil mee met het toenemende debiet (Visser et al.,
2020).
Vanuit het oogpunt van peilbeheer worden vispassages in stuwpanden voorzien van een
opwaartse afsluitconstructie met automatische regeling. De voorwaarde voor automatische
sluiting wordt daarbij meestal gekoppeld aan een onderschrijding van een opgelegde
minimale waterstand (in het kader van de minimaal benodigde diepte voor scheepvaart) en
de vispassage wordt automatisch terug geopend als er weer voldoende debiet beschikbaar is
om het waterpeil te kunnen handhaven. Daarnaast kan er vanuit het oogpunt van veiligheid
of om erosie te voorkomen (vooral bij nevengeulen) ook een voorwaarde voor sluiting
worden opgelegd bij een overschrijding van een te hoog waterpeil en/of het optreden van
een te groot verval over de vispassage. Uit de evaluatie van bestaande vispassages op de
Bovenschelde bleek dat de invloed van de instellingen van de afsluitschuif (en in tweede
instantie ook de stuwregeling) op het openingspercentage van de vispassage relatief groot is
(Visser et al., 2013).
Met het oog op de automatische regeling van de opwaartse afsluitconstructie en een zo hoog
mogelijk openingspercentage, stelt het INBO voor het opwaarts waterpeil een maximale
daling onder streefpeil voor, het zogenaamde alarmpeil (bv. opwaarts pand in Sint-BaafsVijve tot 20 cm). Deze waarde moet echter wel steeds afgestemd worden met de minimale
vereiste waterdiepte voor de scheepvaart en is verbonden aan het toe te passen
vispassagedebiet. In periodes van lage afvoer kan het toelaten van deze daling (i.e. tot het
alarmpeil) er namelijk voor zorgen dat er voldoende buffervolume in het opwaartse pand
aanwezig is om sluiting van de vispassage te voorkomen (Visser et al., 2020). Een manier
om het buffervolume nog te vergroten is dat de waterbeheerder een streefpeilopzet 13 in
13
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voege brengt, bijvoorbeeld tijdens het laagwaterseizoen. Een streefpeilopzet moet ook
steeds afgestemd worden met de compatibiliteit met de aanwezige types vispassages
(afhankelijk van het type vispassage stroomt er dan meer debiet door de vispassage).
Een tweede manier om de vispassage bij lage afvoer langer open te kunnen houden is
vispassages te ontwerpen met een relatief lager vispassagedebiet door de toepassing van
een toegevoegd debiet. Bij dit principe stroomt een (groot) deel van het totale
lokstroomdebiet via een bypass om de vispassage heen en wordt pas ingelaten (toegevoegd)
net afwaarts van het laatste vispassagebekken en net opwaarts van de monding. Doordat de
vispassage zelf zo een beperkter basisdebiet heeft, wordt het mogelijk om de vispassage ook
bij lagere afvoerdebieten (langer) in bedrijf te houden. Daarnaast laat het regelbare
toegevoegde debiet nog steeds toe om voor een groter bereik van afvoerdebieten een
voldoende grote lokstroom te creëren (Visser et al., 2020).
Bijvoorbeeld de vispassage op de Leie in Sint-Baafs-Vijve wordt ontworpen zodat er
ongeveer 0,5 tot 1,0 m³/s door de vispassage kan stromen. Het vispassage-debiet werd
daarbij vergeleken met het voorkomen van historische debieten in de Leie. Bij dergelijk laag
vispassage-debiet moet het mogelijk zijn om de vispassage zo goed als altijd operationeel te
houden (Visser et al., 2020).
De voorgestelde drempelwaarden DN2 voor de grote rivieren in tabel 10 zijn gebaseerd op
het maatgevende vispassagedebiet (meestal gebaseerd op de Q90) en een zo hoog mogelijk
openingspercentage door de ingebruikname van een zeker buffervolume (i.e. er wordt voor
het opwaarts waterpeil een maximale daling onder streefpeil voorgesteld, het zgn.
alarmpeil). Dit buffervolume kan eventueel nog worden vergroot wanneer de waterbeheerder
in periode van (aanhoudende) zeer lage afvoer een streefpeilopzet in voege brengt (bv.
tijdens het laagwaterseizoen of tijdens periodes met aanhoudende droogte). Het
maatgevende vispassage debiet wordt bepaald door de vispassage met het grootste
vispassagedebiet op de betreffende rivier. Door het streven naar een 100%
werkingspercentage van de vispassages wordt met oog op een goede ecologische werking
ook een minimale continue stroming op gestuwde rivieren gerealiseerd.
Voor de grotere peilgereguleerde gestuwde rivieren met een groter basisdebiet, zoals de
Bovenschelde en de Leie, volstaat de 15-percentielwaarde voor een 100%
openingspercentage van de vispassages. Bij deze drempelwaarde wordt naast het
vispassagedebiet ook een extra debietmarge ingerekend met het oog op geschatte
debietverliezen die optreden bij het versassen van schepen. Met het oog op een zo hoog
mogelijk openingspercentage van de vispassage, wordt daarnaast ook op het buffervolume
gerekend dat ontstaat door het toepassen van een sluitingsvoorwaarde niet hoger dan 20 cm
onder het streefpeil (wordt momenteel op de meeste locaties toegepast).
Voor de kleinere peil-gereguleerde gestuwde rivieren met een lager basisdebiet, zoals de
Dender, wordt een Q90 als ‘hands off’ debiet voorgesteld plus de ingebruikname van het
aanwezige buffervolume zoals ook toegepast bij de grotere peil-gereguleerde rivieren (zie
voorgaande alinea).
Voor waterlooptrajecten op hoofdmigratieroutes van vissen waarop geen kunstwerken en
vispassages aanwezig zijn, stelt het INBO de Q90 als ‘hands-off’ debiet voor (naar analogie
met het vispassagedebiet in verstuwde panden).
Specifiek voor de IJzer stellen we een ‘hands-off’ peildrempel voor. De IJzer is een typische
regenrivier en vertoont grote debietsveranderingen. Bij weinig neerslag valt het debiet bijna
op nul terug. Via de stuw in Nieuwpoort wordt het bovendebiet van de IJzer slechts
gedurende de laagwaterperiode geloosd in de Noordzee: dit is 5 à 7 uren per getij. Bij
ongunstige meteorologische omstandigheden, wanneer het water in de Noordzee wordt
opgestuwd, is deze lozingstijd kleiner. In perioden van kleine bovendebieten, zoals deze zich
tijdens de zomer regelmatig kunnen voordoen, wordt gedurende dagen niet gespuid, omdat
dan alle water nodig is voor het op peil houden van de waterstand in de IJzer. Door het
www.inbo.be

INBO.A.4183

27

alternerend spuien in Nieuwpoort treedt een regelmatig, cyclisch op en neer gaan van de
waterstand in de IJzer op (Heylen, 1997). In de IJzer worden in de zomer soms zelfs
negatieve debieten gemeten.
Daarom stelt INBO voor de IJzer II en III (Rg) geen debietswaarde voor. Volgens het
huidige, sterk gereguleerde waterbeheer in het hydrografisch stroomgebied of bekken van de
IJzer is een drempelwaarde op basis van een debietswaarde weinig relevant. Daarom stellen
we voor dat als de peildrempel voorgesteld door het WL (Boeckx, 2021) wordt
onderschreden, er captatierestricties worden opgelegd. Voor de in de IJzer voorkomende
kleine modderkruiper en opgroeiende paling is debiet ook geen absolute vereiste. Ecologisch
gezien moeten negatieve debieten in de IJzer wel vermeden worden en is een natuurlijker
waterbeheer in het IJzerbekken nodig.
In tabellen 17 t.e.m. 24 in bijlage 5 worden voor de zeer kwetsbare en kwetsbare grote
rivieren de berekende maandelijkse debietdrempels voor DN1 getoond.
Voor de kanalen worden lagere milieueisen gesteld, omdat ze kunstmatig zijn en vaak een
stilstaand karakter hebben.
Het afleidingskanaal van de Leie (AKL)/Schipdonkkanaal I vormt hierop een uitzondering.
Het AKL/Schipdonkkanaal I wordt opgenomen bij de ecologisch kwetsbare waterlopen omdat
het een hoofdmigratieroute vormt voor vissen die naar het stroomgebied van de Leie
migreren. Het overgrote deel van het debiet uit de Leie in Machelen stroomt in Deinze via het
Afleidingskanaal van de Leie in plaats van langs de ‘toeristische Leie’ waardoor het AKL de
hoofdstroom en vermoedelijk ook de hoofdmigratieroute is voor stroomopwaarts migrerende
vissen.
Voor de kanalen die in tabel 10 als ‘minder kwetsbaar’ zijn aangeduid, kan het peil, gericht
op scheepvaart, aangehouden worden op voorwaarde dat de Natura 2000-gebieden welke ze
doorkruisen, geen negatieve effecten ondervinden.

28

INBO.A.4183

www.inbo.be

Tabel 10. De ecologische kwetsbaarheid van grote rivieren onder beheer van DVW met voorgestelde drempelwaarden. DN2 = HOD = ‘hands-off’ als debietwaarde of waterpeil
beschreven in Boeckx (2021) wordt onderschreden; * = Nog te bepalen, geen debietmeting beschikbaar; √ = de voorgestelde drempelwaarde DN2 zorgt voor een 100%
werkingspercentage van de vispassage; n.v.t. = niet van toepassing.
NAAM

Reden kwetsbaarheid

LEIE I
LEIE II
LEIE III
TOERISTISCHE LEIE
BOVEN-SCHELDE I
BOVEN-SCHELDE II+III
BOVEN-SCHELDE IV
DIJLE V
DIJLE VI
DEMER VI
DEMER VII
AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE /
SCHIPDONKKANAAL I
DENDER I
DENDER II+III
DENDER IV
DENDER V
ZENNE II

Rivierprik
Rivierprik
Rivierprik
Rivierprik
Rivierprik, Zeeprik
Rivierprik, Zeeprik
Rivierprik, Zeeprik
Rivierprik
Rivierprik
Zeeprik
Zeeprik
Rivierprik

IJZER II
IJZER III
AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II +
KANAAL van EEKLO
ALBERTKANAAL
GENTSE BINNENWATEREN
KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
KANAAL CHARLEROI-BRUSSEL
KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN
KANAAL DESSEL-SCHOTEN
KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)
KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT
KANAAL GENT-OOSTENDE I +
COUPURE +
VERBINDINGSKANAAL
KANAAL GENT-OOSTENDE II
KANAAL GENT-OOSTENDE III
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Drempel DN1
Debiet (m³/s)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)
P15 (per maand)

Drempel DN2
Debiet (m³/s) = 'HOD'
7,23
8,18
8,18
1,47
11,38
8,25
8,25
*
*
4,52
5,41
7,51

Toetsing vispassagedebiet

Meetstation

√
√
√
n.v.t.
√
√
√
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Menen
Machelen
Machelen
Deinze
Helkijn
Gavere
Gavere
*
*
Zichem
Aarschot afwaarts
Merendree

0,73
0,73
0,94
0,94
4,41
Waterpeil
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

extra buffervolume wenselijk
extra buffervolume wenselijk
extra buffervolume wenselijk
extra buffervolume wenselijk
n.v.t.

Overboelare
Overboelare
Erembodegem
Erembodegem
Eppegem

Kleine Modderkruiper, Hoofdmigratieroute
Kleine Modderkruiper, Hoofdmigratieroute
-

P10 (per maand)
P10 (per maand)
P10 (per maand)
P10 (per maand)
P10 (per maand)
Waterpeil
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

-

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

-

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

n.v.t.
n.v.t.

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

-

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

n.v.t.
n.v.t.

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

Hoofdmigratieroute
Hoofdmigratieroute
Hoofdmigratieroute
Hoofdmigratieroute
Hoofdmigratieroute
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KANAAL GENT-TERNEUZEN +
GENTSE HAVENDOKKEN
KANAAL IEPER-IJZER
KANAAL LEUVEN-DIJLE
KANAAL PLASSENDALE-NIEUWPOORT
KANAAL ROESELARE-LEIE
KANAAL VAN BEVERLO
MOERVAART
NETEKANAAL
NOORDELIJKE RINGVAART
WESTELIJKE RINGVAART
ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE
ZUID-WILLEMSVAART +
KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) +
KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN
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-

WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)

n.v.t.

WL (Boeckx, 2021)

-

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
WL (Boeckx, 2021)
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7.4

Kleine rivieren (Rk)

IJzer I behoort tot de kwetsbare waterlopen o.a. door de aanwezigheid van kleine
modderkruiper. Leopoldkanaal I en II en het Lokanaal worden als minder kwetsbaar
beschouwd.
Voor de IJzer I stellen we geen debietswaarde voor. Volgens het huidige, sterk gereguleerde
waterbeheer in het hydrografisch stroomgebied of bekken van de IJzer is een drempelwaarde
op basis van een debietswaarde weinig relevant. Daarom stellen we voor dat als de
peildrempel voorgesteld door het WL (Boeckx, 2021) wordt onderschreden, er
captatierestricties worden opgelegd. Voor de in de IJzer voorkomende kleine modderkruiper
en opgroeiende paling is debiet geen absolute vereiste. Negatieve debieten moeten in de
IJzer in de toekomst vermeden worden door toepassing van een natuurlijker waterbeheer in
het IJzerbekken.
Tabel 11. De ecologische kwetsbaarheid van kleine rivieren onder beheer van DVW met voorgestelde
drempelwaarden. DN2 = ‘hands-off’ als waterpeil beschreven in Boeckx (2021) wordt onderschreden.
NAAM

Reden kwetsbaarheid

Drempel DN1

Drempel DN2

IJZER I

Kleine Modderkruiper, Diadrome
migratieroute

LEOPOLDKANAAL I

Waterpeil

Waterpeil

WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)

-

WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)

LEOPOLDKANAAL II

-

WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)

LOKANAAL

-

WL (Boeckx, 2021)

WL (Boeckx, 2021)

7.5

Meetstation
WL (Boeckx,
2021)
WL (Boeckx,
2021)
WL (Boeckx,
2021)
WL (Boeckx,
2021)

Grote Kempense beken (BgK) en Grote beken (Bg)

De Grote Nete is een typische Kempense laaglandbeek. Op basis van de aanwezigheid van
beekprik, rivierdonderpad, kopvoorn en kleine modderkruiper behoort de Grote Nete I, II en
III tot de categorie ecologisch zeer kwetsbaar. De overige grote beken worden als minder
kwetsbaar gecatalogeerd. In tabel 25 in bijlage 5 staande berekende maandelijkse
debietdrempels voor DN1 voor de Grote Nete.
Tabel 12. De ecologische kwetsbaarheid van grote (Kempense) beken onder beheer van DVW met
voorgestelde drempelwaarden. DN2 = HOD = ‘hands-off’ als debietwaarde wordt onderschreden
NAAM

Meetstation

Beekprik, rivierdonderpad, kopvoorn,
kleine modderkruiper
Beekprik, rivierdonderpad, kopvoorn,
kleine modderkruiper
Beekprik, rivierdonderpad, kopvoorn,
kleine modderkruiper

Drempel DN1 Drempel DN2
Debiet (m³/s) =
Debiet (m³/s) 'HOD'
P15 (per
1,79 m³/s
maand)
P15 (per
1,79 m³/s
maand)
P15 (per
1,79 m³/s
maand)

IEPERLEE* +
VERWEZEN KANAAL
IEPER-KOMEN**

-

n.v.t.*

n.v.t.*

n.v.t.*

BENEDENVLIET***

-

n.v.t.**
Nog te
bepalen*****

n.v.t.**
Nog te
bepalen*****

n.v.t.**
Nog te
bepalen*****

GROTE NETE I
GROTE NETE II
GROTE NETE III

Reden kwetsbaarheid

Hulshout
Hulshout
Hulshout

*Ieperlee niet in beheer van DVW; **In het grootste deel van het kanaal Ieper-Komen staat er het hele jaar door
amper water omdat dit enkel een gracht is op de plaats waar ooit geprobeerd werd om een kanaal te bouwen. Het
waterpeil in het laatste deel, in Ieper zelf, wordt beheerd door de VMM. (Mededeling DVW); ***De Benedenvliet
stroomafwaarts de Provinciale Steenweg in Schelle is in beheer bij DVW; *****Nog te bepalen omdat er momenteel
geen data beschikbaar zijn. Deze waterlopen worden ook niet behandeld in de memo van het WL (Boeckx, 2021).
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7.6

Polderwaterlopen

Op basis van de aanwezigheid van kleine modderkruiper in de Grote Beverdijkvaart, worden
de Veurne Ambacht Polderwaterlopen tot de categorie kwetsbaar gerekend. De overige
polderwaterlopen worden als minder kwetsbaar gecatalogeerd.
Tabel 13. De ecologische kwetsbaarheid van polderwaterlopen onder beheer van DVW met voorgestelde
drempelwaarden.
NAAM

Reden
kwetsbaarheid

VEURNE AMBACHT POLDER
WATERLOPEN*

Kleine
Modderkruiper

VLADSLOVAART**

-

BERGENVAART

-

ZUIDERVAARTJE

-

Drempel DN1

Drempel DN2

Waterpeil

Waterpeil

n.v.t.*
Nog te
bepalen***
Nog te
bepalen***
Nog te
bepalen***

n.v.t.*
Nog te
bepalen***
Nog te
bepalen***
Nog te
bepalen***

Meetstation

n.v.t.*
Nog te
bepalen***
Nog te
bepalen***
Nog te
bepalen***

*Tot de Polderwaterlopen van Veurne-Ambacht uitwaterend in Nieuwpoort worden gerekend: de Grote Beverdijkvaart,
de Koolhofvaart, Noordvaart, de Venepevaart, het afvoerkanaal Veurne-Ambacht (stroomafwaarts het pompgemaal
Veurne-Ambacht). Enkel het afvoerkanaal Veurne Ambacht is in beheer bij DVW (vanaf het Veurne-Ambacht
pompgemaal tot aan het complex de Ganzepoot in Nieuwpoort), het is weinig relevant om in dit korte afvoerkanaal dat
bovendien niet geschikt is voor kleine modderkruiper drempels te bepalen (n.v.t. = niet van toepassing). In dit
afvoerkanaal wordt wel omgekeerd spuibeheer toegepast door DVW in functie van de intrek vanuit zee naar de
polderwaterlopen van jonge paling (i.e. glasaal).
**Hieronder valt onder meer ‘de Kreek van Nieuwendamme’, deze is slechts deels in beheer van DVW. Het stuk in
beheer bij DVW betreft het stuk van de kreek vanaf de burg over de kreek van Nieuwendamme, inclusief de oude
bedding en de vertakking, tot aan de stuw De Zwarte Buizen, tot aan het Nieuwendammesas in Nieuwpoort (Noot: er
wordt werk gemaakt van de herinrichting van dit gebied).
*** Nog te bepalen omdat er momenteel geen data beschikbaar zijn. Deze waterlopen worden ook niet behandeld in de
memo van het WL (Boeckx, 2021).

7.7

Overzicht van drempelwaarden volgens ecologische
kwetsbaarheid

Tabel 14 geeft een overzicht van de door INBO voorgestelde drempelwaarden voor de
ecologisch zeer kwetsbare, ecologisch kwetsbare en ecologisch minder kwetsbare
waterlopen. De drempelwaarden voor de verschillende waterlooptypes werden toegelicht in
hoofdstuk 6.
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Tabel 14. Voorgestelde drempelwaarden voor de ecologisch zeer kwetsbare, ecologisch kwetsbare en
ecologisch minder kwetsbare waterlopen.

Ecologisch zeer
kwetsbaar

Bevaarbare
Vlaamse
waterlichamen

-Habitatrichtlijn-soorten
Bijlage II (fint, rivierdonderpad, beekprik,
grote modderkruiper,
rivierprik, zeeprik,
zalm)

-Habitattype 3260

DN1: drempel per
maand berekend op
basis van de historische
P15-percentielwaarde
(1991-2020)

Drempels

DN2: vaste drempel
berekend op basis van
de historisch droogste
P15maandpercentielwaarde
(1991-2020)
HOD = P15 = Q85

Ecologisch
kwetsbaar
-Habitatrichtlijnsoort
Bijlage
II
(kleine
modderkruiper) (1)
-Stroomminnende
vissoorten (kopvoorn,
serpeling, kwabaal) (2)
-Hoofdmigratieroute
voor
diadrome
en
potamodrome
vissoorten (3)

Ecologisch minder
kwetsbaar

-Waterlopen die niet
vallen onder de indeling
geldend
voor
de
ecologisch
zeer
kwetsbare
en
ecologisch
kwetsbare
waterlopen
(i.e.
de
groene en gele kolom)*

(1) DN1 en DN2
drempels beschreven
door het WL (Boeckx
2021)
(2) DN1: drempel per
maand berekend op
basis van de historische
P10-percentielwaarde
(1991-2020)
DN2: vaste drempel
berekend op basis van
de historisch droogste
P10maandpercentielwaarde
(1991-2020)

* DN1 en DN2
drempels beschreven
door het WL (Boeckx
2021)

HOD = P10 = Q90
(3) Vispassages
jaarrond operationeel
Legende:HOD = Hands-off debiet

8

Maatregelen bij vissterfte, botulisme of
cyanobacteriebloei

Een afwijking van het ecologisch afwegingskader is van kracht voor alle waterlooptypes
wanneer er duidelijke indicaties zijn van ernstige ecologische schade zoals (beginnende)
vissterfte, botulisme of cyanobacteriebloei, ook al zijn de voorgestelde streef- en
drempelwaarden respectievelijk voor debiet of waterdiepte nog niet onderschreden. Onder
deze omstandigheden stelt INBO een captatieverbod voor.
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Conclusie
1. Welke ecologisch relevante bevaarbare waterlopen moeten in de ecologische
kwetsbaarheidskaart opgenomen worden?
Dit advies beperkt zich tot wat de gevolgen kunnen zijn voor aquatische fauna en flora
(habitattype 3260) en/of primaire productie bij extreem lage debieten en/of waterpeilen in
bevaarbare waterlopen. De gevolgen van langdurige droogte voor terrestrische biota en op
de abiotiek in valleigebieden valt buiten de scope van dit advies.
In dit advies wordt een aanpak voor een ecologisch afwegingskader uitgewerkt voor alle
bevaarbare waterlopen onder beheer bij DVW. De idee daarbij is dat hoe kwetsbaarder de
waterloop, hoe strenger de beschermingsmaatregelen.
Net als voor de onbevaarbare waterlopen wordt er ook voor de bevaarbare waterlopen een
indeling voorgesteld op basis van ecologische kwetsbaarheid. De indeling wordt gebaseerd
op:
•

de aanwezigheid van de Habitatrichtlijnsoorten (Bijlage II) en/of van regionaal
belangrijke doelsoorten en/of van het habitattype ‘3260’;

•

het strategisch belang van de waterloop als hoofdmigratieroute voor migrerende
diadrome en potamodrome vissoorten;

•

het waterlichaamtype.

Dit resulteert in een classificatie van bevaarbare waterlopen als volgt:
•

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen: die (delen van) bevaarbare waterlopen waarin
een of meerdere populaties van fint, rivierprik, zeeprik, Atlantische zalm,
rivierdonderpad, beekprik of grote modderkruiper en/of habitattype 3260
voorkomen, worden in het voorstel van INBO op de ecologische kwetsbaarheidskaart
als ‘ecologisch zeer kwetsbare waterlopen’ ingekleurd;

•

Ecologisch kwetsbare waterlopen: die (delen van) bevaarbare waterlopen waarin een
of meerdere populaties kleine modderkruiper, kopvoorn, serpeling, kwabaal
voorkomen en/of die (delen van) bevaarbare waterlopen die een belangrijke
hoofdmigratieroute vormen voor diadrome en potamodrome vissoorten, worden in
het voorstel van INBO op de ecologische kwetsbaarheidskaart als ‘ecologische
kwetsbare waterlopen’ ingekleurd;

•

Ecologisch minder kwetsbare waterlopen: die (delen van) bevaarbare waterlopen die
niet onderverdeeld worden als ecologisch (zeer) kwetsbare waterlopen, worden in
het voorstel van INBO op de ecologische kwetsbaarheidskaart als ‘ecologisch minder
kwetsbare waterlopen’ ingekleurd.

Op basis van deze indeling heeft DVW een aantal ecologisch zeer kwetsbare rivieren in haar
beheer: de Schelde (Zeeschelde I, II, III en IV; Boven-Schelde I, II+III, IV), de Leie (Leie I,
II, III; Toeristische Leie), het Afleidingskanaal van de Leie I, de Dijle (Dijle V, VI), de Demer
(Demer VI, VII) de Grote nete (Grote nete I, II en III), de Getijdenetes, de Rupel, de
Getijdedurme en de Maas (Maas I, II, III). De overige Vlaamse waterlichamen behoren tot
de kwetsbare en minder kwetsbare categorie.
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2. Wanneer is bij droogte een captatieverbod op bevaarbare waterlopen
aangewezen in functie van ecologische doelen? Kunnen er drempels gedefinieerd
worden?
Door de specificiteit en de complexiteit van de verschillende bevaarbare waterlopen is het
niet mogelijk om één drempelwaarde voor te stellen in functie van een captatieverbod.
Estuaria (bv. Zeeschelde) zijn een heel verschillend waterlichaamtype dan de zeer grote (bv.
Maas) en grote rivieren (bv. IJzer) en de grote (Kempische) beken (bv. Grote Nete) en
vragen daarom (deels) een andere aanpak. Het resultaat is een gedifferentieerde aanpak in
relatie tot de ecologische kwetsbaarheid van de bevaarbare waterlopen.
De onderbouwing van de verschillende drempels gebeurt op basis van historische
hydrologische
statistieken
en
debiettijdsreeksen,
toetsing
aan
maatgevende
vispassagedebieten, wetenschappelijke literatuur, expertkennis en met toepassing van het
voorzorgsprincipe omdat de duur van de droogteperiodes tijdens het laagwaterseizoen en de
buffercapaciteit die nodig is zodat geen ecologische schade optreedt, niet kan voorspeld
worden.
Voor verschillende waterlichamen wordt de implementatie van een ‘hands-off’ debiet (HOD)
voorgesteld waarbij captatie wordt toegestaan op voorwaarde dat de afvoer nog boven een
bepaalde kritische waarde zit, maar wordt gestopt als deze waarde wordt onderschreden.
Voor andere waterlichamen stellen we ‘hands-off’ drempels voor op basis van streefpeilen of
alarmpeilen die gelden voor de scheepvaart. Debietdrempels specifiek voor de Zeeschelde en
de Grensmaas worden voorgesteld.
De drempelwaarden die in dit advies geformuleerd worden, zijn gericht op het voorkomen
van de negatieve gevolgen van zeer lage afvoeren. Ze kunnen beschouwd worden als
onderbouwing van een ecologisch relevante laagwaterafvoer-bouwsteen.
Op basis van verder onderzoek en voortschrijdend inzicht kan het nodig zijn dat na 2021 de
drempelwaarden voor één of meerdere waterlichamen of waterlichaamtypes bijgesteld
moeten worden.
Dit advies kan een aanzet vormen voor een wetenschappelijk studietraject ter verdere
onderbouwing van een ecologisch afwegingskader en ter insluiting in het Vlaams reactief
afwegingskader.
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Bijlage 1: Gevolgen van droogte voor vallei- en
poldergebieden
Waterlopen zijn de levensaders van valleigebieden. Valleigebieden zijn de habitat voor tal
van grondwaterafhankelijke vegetatietypes en inheemse fauna (o.a. sprinkhanen,
dagvlinders, loopkevers, libellen, watermacrofauna, broedvogels en zoogdieren).
Voor droogte-indicatoren voor grondwaterafhankelijke vegetaties (o.a. blauwgraslanden,
moerasspirearuigte
en
grote
zeggenvegetatie)
en
stilstaande
wateren
(o.a.
kranswierwateren, meren met krabbenscheer en fonteinkruiden en zure vennen) met
belangrijke natuurwaarden, verwijzen we naar (Wouters et al., 2018). De auteurs focussen
er in de eerste plaats op ecotopen/natuurtypes die in het Vlaamse natuurbeleid een
bijzondere bescherming genieten. Het betreft (semi-)terrestrische en aquatische natuur van
natte en moerassige milieus, alsook van droogvallende en permanente wateren. Aquatische
natuurwaarden die (nagenoeg) geheel getijafhankelijk of louter aan stromend
oppervlaktewater gebonden zijn, worden niet behandeld.
Lage waterpeilen in beken en rivieren leiden tot lagere grondwaterstanden en het verdrogen
van valleigebieden. De lage peilen in de waterlopen, en in kleinere waterlopen en grachten
op veel locaties ook droogval, in 2017, 2018 en 2019 zorgden voor zeer droge
omstandigheden in veel vallei- en poldergebieden. Zo bedraagt het streefpeil in het
Blankaartgebied 2,70 mTAW tijdens de zomermaanden. In de zomer van 2017 werd
nagenoeg continu een peil van ongeveer 2,30 mTAW genoteerd. Uit het grondwatermeetnet
van de VMM blijkt dat het peil in de freatische (ondiepe) grondwaterlagen veelal laag tot zeer
laag was. Deze lage grondwaterpeilen, die mee veroorzaakt worden door lage peilen in het
oppervlaktewatersysteem, zorgen o.a. voor de droogval van ecologische waardevolle poelen
en hebben effect op de abiotiek, de vegetatie en de fauna.
Abiotiek
Bij een verlaging van het bodemvochtgehalte zal de hoeveelheid lucht in de bodem
toenemen, waardoor anaerobe processen overgenomen worden door aerobe processen.
Bovendien warmen drogere bodems sneller. Onder deze omstandigheden neemt de
mineralisatie van organisch materiaal toe, wat uiteindelijk resulteert in eutrofiëring. De
dominante stikstofvorm, ammonium, wordt onder deze omstandigheden omgezet in nitraat.
Een droge bodem heeft bovendien meer capaciteit om regenwater op te nemen. Hierdoor
verandert de samenstelling van het water in de bodem, omdat regenwater een lager
ionengehalte en een lagere pH heeft dan grondwater. In hoeverre de pH zal verlagen, hangt
af van de buffercapaciteit van de bodem. Infiltratie van regenwater leidt bovendien tot
verrijking met stikstof en fosfor (Stuijfzand et al., 2004).
Vegetatie
Verdroging kan zowel direct als indirect effecten hebben op de vegetatie. Planten die voor de
vochtvoorziening afhankelijk zijn van grondwater, worden direct negatief beïnvloed bij een
daling van de grondwaterstand. Ook de ontkieming en ontwikkeling van zaden stagneert in
afwezigheid van water. De vegetatie ondervindt indirect effecten van verdroging doordat er
ingegrepen wordt op natuurlijke processen en doordat de samenstelling van bodem en
bodemvocht verandert (Stuijfzand et al., 2004).
Fauna
De gevolgen van verdroging voor fauna zijn minder duidelijk, maar veranderingen in
vegetatiesamenstelling en -structuur hebben repercussies op de faunadiversiteit. Soorten die
rechtstreeks afhankelijk zijn van natte systemen, zijn extra gevoelig voor verdroging (Vriens
& Peymen, 2017). Verdroging kan leiden tot een eenvormige vegetatiestructuur en/of een
genivelleerd microklimaat dat dan weer ongunstig is voor onder andere de ongewervelde
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fauna. Diversiteit van ongewervelden is in het algemeen positief gecorreleerd met de variatie
in vegetatiestructuur (Stuijfzand et al., 2004).

Bijlage 2: Belang van het implementeren van
ecologische afvoerregimes (e-flows)
Problematiek
Op wereldschaal hebben hydrologische veranderingen door menselijk ingrijpen de
ecologische toestand van rivierecosystemen verslechterd. Dit besef heeft geleid tot de
implementatie van e-flow management in duizenden kilometers rivier wereldwijd (Postel &
Richter, 2003). Naast de ontwikkeling van (regionale) milieu afvoerstandaarden, zoals de
Europese
Kaderrichtlijn
Water,
het
Decreet
Integraal
Waterbeleid,
de
Oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen (VLAREM II) en de 2de Waterbeleidsnota, is het
daarom ook aangewezen om in Vlaanderen ecologische afvoerregimes (e-flows) te
implementeren.
Ondanks de merkbare vooruitgang in ecologisch(er) waterbeheer, zijn er wereldwijd nog
miljoenen kilometers rivier die onbeschermd blijven. Bedreigingen zijn o.a. het overmatig
toewijzen van water voor ‘offstream 14’ gebruik, veranderingen van het natuurlijk
stromingsregime (bv. door rechttrekkingen en kanalisatie) en veranderd landgebruik (cfr.
gewijzigde run off). Door het vastleggen van ecologische afvoerdynamieken voor de
verschillende waterlooptypes in Vlaanderen, wordt getracht om de negatieve ecologische
effecten van deze bedreigingen te verminderen. Het doel is het behalen van de goede
toestand/potentieel (cfr. KRW) in de nabije toekomst.

E-flows
De Europese commissie vroeg aan alle Europese lidstaten om aandacht te besteden aan de
toepassing van e-flows in het beheer van onze oppervlaktewaterlichamen (cfr. CIS guidance
document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive).
We benadrukken dat e-flow niet hetzelfde is als ‘natural flow’, omdat e-flows reeds
hydrologisch gewijzigd zijn. In tegenstelling tot het natuurlijk afvoerregime laat het e-flow
regime een zekere graad van hydrologische verandering toe. E-flows hebben echter wel als
doel de patronen en ecologische gevolgen van het natuurlijk afvoerregime na te bootsen.
Het streven naar een zo natuurlijk mogelijk afvoerregime is relevant in volgende situaties:
•
•
•
•

sterk gereguleerde, verstuwde en gekanaliseerde waterlopen,
afwaarts stuwen,
in geval van wateronttrekking,
in geval van transfers tussen verschillende waterbekkens of stroomgebieden (bv.
voeden van kanalen of i.f.v. grensoverschrijdende waterverdragen).

Er zijn verschillende definities voor de term e-flow. E-flow wordt in de literatuur zowel
gebruikt voor ‘environmental flow’, ‘ecohydrological flow’ als ‘ecological flow’. Aangezien
verbanden moeten gelegd worden o.a. tussen de biologische kwaliteitselementen en het
afvoerregime, opteren we ervoor om de term in te vullen als ‘ecological flow’ of ‘ecologische
afvoer’ (Buysse et al., 2020). Het e-flow regime (parameters zoals basisdebiet, frequentie en
grootte van piekafvoeren, verhang, gemiddelde stroomsnelheid, optreden van frequente
overstromingen …) zorgt ervoor dat aquatische biotopen en hun typerende soorten of
soortgroepen al dan niet kunnen voorkomen in de waterloop en is daardoor mede bepalend
14
Offstream gebruik van water is water dat wordt onttrokken of afgeleid van een grondwater of oppervlaktewaterbron
voor openbare watervoorziening, industrie, irrigatie, land- en tuinbouw, energieopwekking of ander gebruik.
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voor de daaraan gekoppelde ecologische beoordeling van het waterlichaam (cfr. KRW). Het
e-flow regime oefent enerzijds een belangrijke invloed uit op de morfologische kenmerken
(hydromorfologie) van het waterlichaam en hierdoor indirect op de biologische
kwaliteitselementen. Anderzijds kan er ook een meer directe invloed zijn op deze biologische
kwaliteitselementen.
Het afvoerregime is de primaire bepalende factor voor de structuur en het functioneren van
aquatische en oeverecosystemen van beken en rivieren. Het is nu algemeen aanvaard dat
een natuurlijk variabel stromingsregime, eerder dan gewoon een minimale lage stroming,
nodig is voor het duurzaam behoud van oppervlaktewatersystemen (Poff et al., 1997; Bunn
& Arthington, 2002). De structuur en het functioneren van aquatische ecosystemen wordt
dus voornamelijk veroorzaakt door afvoeren (lage afvoeren, piekafvoeren enz.) die variëren
per uur, dag, seizoen, jaar of zelfs langer (figuur 1). Deze hydrologische regimes spelen een
voorname rol in het bepalen van de fysische habitats (fysiotopen), die op hun beurt bepalend
zijn voor de biotische samenstelling en de productie van zowel het pelagisch als het
benthisch systeem.
Extreme situaties veroorzaakt door extreme gebeurtenissen, zoals overstromingen en
droogtes, reguleren ecosysteemprocessen en oefenen selectieve druk uit op populaties
waardoor ze het relatieve succes van verschillende soorten bepalen.

Figuur 1. Voorbeeld van een afvoergrafiek van een waterloop gedurende een volledig jaar, met
aanduiding van lage en extreem lage afvoeren (Mathews & Richter, 2007).

E-flows hebben als doel de patronen en ecologische gevolgen van het natuurlijk
afvoerregime na te bootsen, maar in tegenstelling tot het natuurlijk afvoerregime laat het eflow regime een zekere graad van hydrologische verandering toe. De uitdaging voor de
waterbeheerders bestaat erin om de toelaatbare grenzen van hydrologische verandering zo
goed mogelijk vast te leggen. De Europese Commissie beschouwt e-flows als het
hydrologisch regime dat nodig is om de ecologische doelstellingen (i.e. ‘GET’ = Goede
Ecologische Toestand) in natuurlijke waterlichamen te behalen. Bij sterk veranderde
waterlichamen zijn de ecologische doelstellingen minder streng (i.e. ‘GEP’ = Goed Ecologisch
Potentieel) en moet bij het bepalen van e-flows ook rekening gehouden worden met de
technische haalbaarheid en de socio-economische impact.
E-flow componenten
Ecological flow (e-flow) moeten in principe zeer breed benaderd worden en er kan een
onderscheid gemaakt tussen vier componenten:
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a) Beddingcomponent. Het afvoerregime is mede bepalend voor de samenstelling van de
levensgemeenschappen van plant- en diersoorten binnen de bedding van de waterloop.
Wijzigingen in het afvoerregime door menselijke ingrepen en externe invloeden (zoals
klimaatwijziging) hebben een effect op de productiviteit. Deze primaire productie is de basis
van alle leven en daarmee voor natuurfuncties en ecosysteemdiensten. Veranderingen in
voedselbeschikbaarheid in de vorm van algen (fytoplankton) kunnen doorwerken tot op de
hoogste trofische niveaus. Omdat primaire productie deze voedselbeschikbaarheid op peil
houdt, is kennis van dit proces essentieel voor een goed beheer van onze rivieren en
estuaria. Als verklarende variabele is de primaire productie van groot belang voor het
begrijpen en interpreteren van trendveranderingen in het functioneren van het ecosysteem,
de biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Het al dan niet voorkomen van bepaalde biotische
groepen (fytoplankton, zooplankton, macro-invertebraten, vissen, macrofyten …) heeft
gevolgen voor de beoordeling van het waterlichaam i.f.v. de Kaderrichtlijn Water (KRW) en
de biologische kwaliteitselementen, en de Habitatrichtlijn. De KRW-doelstellingen zijn
afdwingbaar.
b) Grondwatercomponent. Waterpeilen in oppervlaktewaterlichamen vertalen zich door in
grondwaterstanden in de omliggende vallei en kunnen daardoor de toestand bepalen van
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen (GWATE’s), waaronder habitats uit de
Habitatrichtlijn.
c) Overstromingscomponent. Overstromingen van de vallei vanuit de waterloop hebben
een selecterend effect: bepaalde soorten of soortgemeenschappen kunnen niet tot
ontwikkeling komen bij een bepaald overstromingsregime (frequentie, diepte, duur, timing,
waterkwaliteit). Naarmate een overstromingsregime als meer natuurlijk te beschouwen is,
zullen er meer kansen zijn voor natuurlijke valleivegetaties, waaronder verschillende Bijlage
I-habitats van de Habitatrichtlijn.
d) Waterkwaliteitscomponent. Laagwaterperiodes kunnen
watertemperatuur en op de concentratie van bepaalde stoffen.

effect

hebben

op

de

E-flow bouwstenen
De bekendste aanpak voor het implementeren van een e-flow-beheer is vermoedelijk de
‘bouwsteenmethode’. Deze aanpak (King et al., 2008) werd ontwikkeld ter beoordeling van
e-flows, met name door rekening te houden met de waterafvoerbehoeften van verschillende
soorten of de ecologische functies, en door rekening te houden met de dynamica in het
aquatisch systeem. De bouwsteenmethode is in essentie een maatgevende methode,
ontworpen om een afvoerregime te kunnen samenstellen voor het in stand houden van een
rivier in een vooraf bepaalde staat of toestand (Zinke, 2013).
Een ‘building block’ of bouwsteen wordt beschouwd als een afvoer met een bepaalde timing,
omvang en duur welke vereist is voor de instandhouding van een ecologische of
geomorfologische functie (figuur 2).
Vermits de minimaal toelaatbare waarde voor elke afvoercomponent moet worden
opgenomen, beschrijft de e-flow vereiste, in tijd en ruimte, de minimale hoeveelheid water
waarvan wordt aangenomen dat die die rivier in stand zal houden op een vooraf
gedefinieerde ‘gewenste staat’.
Een afvoerregime voor instandhouding van een rivierecosysteem kan gemaakt worden door
een combinatie van afvoerbouwstenen toe te passen. De basisveronderstelling hierbij is dat
soorten die in de rivier leven, afhankelijk zijn van welbepaalde basiselementen (bouwstenen)
van het afvoerregime.
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In het Verenigd Koninkrijk worden aanbevelingen gedaan voor het bekomen of in stand
houden van een goed ecologisch potentieel die gebaseerd zijn op verschillende bouwstenen
(‘River flow for good ecological potential’, Water Framework Directive UK TAG, 2013). Er
werden vijf belangrijke bouwstenen onderscheiden (figuur 2):
•
•
•
•
•

jaarlijkse minimum afvoer (‘annual minimum flow’)
afvoer met overstroming tot gevolg (‘flood flow’)
verhoogde afvoeren in de late zomer (‘late summer flow elevations’)
verhoogde afvoeren in de herfst en de winter (‘autumn and winter elevations’)
verhoogde afvoeren in de lente (‘spring flow elevations’)

Het doel van elke bouwsteen wordt vermeld in figuur 2.

Figuur 2. Schematische voorstelling van een gemitigeerd afvoerregime gebaseerd op vijf aanbevolen
bouwstenen of ‘building blocks’ (UK TAG, 2013).

De bouwsteenmethode bestaat er dus uit om met de verschillende bouwstenen een
afvoerregime samen te stellen voor het in stand houden van een rivier in een vooraf
bepaalde staat of toestand. Dit kadert in de vraag van Europa en de Kaderrichtlijn Water om
ecologische afvoerregimes (e-flows) te implementeren in de Vlaamse waterlichamen.
De ‘lage afvoerperiode-bouwsteen’ is een van die ecologisch relevante afvoerbouwstenen die
in combinatie met alle andere afvoerbouwstenen deel uitmaken van het natuurlijk variabel
stromingsregime dat nodig is voor het duurzaam behoud van onze zoetwaterecosystemen.
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Bijlage 3: Botulisme, cyanobacteriebloei en vissterfte
Botulisme
Extreem lange droge en warme periodes zorgen ervoor dat de waterpeilen dalen en de
watertemperatuur stijgt. Dit kan op zijn beurt leiden tot algenbloei en een drastisch
gewijzigde zuurstofhuishouding (bv. anaerobe condities). Botulisme is een vergiftiging door
het botuline-toxine dat bij zuurstofarme condities door de bacterie Clostridium botulinum
wordt geproduceerd en waaraan vooral watervogels en vissen sterven. Deze bacterie is
alomtegenwoordig in mariene en zoetwatersedimenten van rivieren en meren. De precieze
mechanismen die een botulisme-uitbraak veroorzaken, zijn nog niet goed gekend.
Verschillende grootschalige factoren, zoals verlaagde waterpeilen en/of hogere
oppervlaktewatertemperaturen in de zomer, werden gecorreleerd met grote uitbraken. Een
hoger voorkomen van botulisme werd ook gerapporteerd wanneer het sediment veel
organisch materiaal bevat, het water een pH tussen 7,5 en 9 heeft, de redoxpotentiaal van
het sediment voornamelijk negatief is, en de watertemperatuur hoger is dan 20°C.
Bovendien zijn er indicaties van het samen voorkomen van lage waterpeilen, groei van
draadalgen en een toegenomen risico op botulisme.
De kadavers van de dode dieren vormen een uitstekende voedingsbodem voor bacteriën om
op te groeien. Kadavers en zieke dieren moeten daarom zo snel mogelijk worden verwijderd.
Bij het zoeken naar voedsel kunnen watervogels en vissen besmette kadaverdeeltjes of
besmette maden naar binnen krijgen en botulisme oplopen. Het gif veroorzaakt verlamming
met de dood tot gevolg.
De in dit advies vermelde drempelwaarden verkleinen de kans op een botulisme-uitbraak.

Cyanobacteriën (blauwalgen)
(Uit: Lurling & van Dam, 2009)
Het is voor de waterbeheerders een grote uitdaging om alle instrumenten in te zetten die de
uitbreiding van de cyanobacteriën en de schadelijke gevolgen daarvan tegen gaan. Het
vermogen van cyanobacteriën om diverse gifstoffen te produceren en in hoge concentraties
te accumuleren aan het wateroppervlak (een drijflaag te vormen), leidt tot situaties met
mogelijk schadelijke effecten voor mens en dier. Vandaar dat het tijdig signaleren van
cyanobacteriebloei en een adequate informatieverstrekking naar de burgers noodzakelijk is.
Omdat blauw’algen’ geen celorganellen hebben, zijn het in wezen bacteriën, waarvoor de
naam cyanobacteriën dus meer op zijn plaats is.
Cyanobacteriën horen van nature in het water thuis. Ze worden aangetroffen in zoet, brak en
zout water. Een cyanobacteriebloei kan gedomineerd worden door één soort, maar ook
bestaan uit verschillende soorten. Tijdens een bloei kunnen cyanobacteriën accumuleren aan
het wateroppervlak en door de wind aan wal worden geblazen. Dit zal veelal resulteren in
een verfachtige groene tot roodbruine laag op het water: een drijflaag. Het op het blote oog
detecteren van een cyanobacteriebloei is mogelijk, maar zal altijd geverifieerd moeten
worden. Immers niet alle drijflagen op een water bestaan uit cyanobacteriën.
Soms gaat drijflaagvorming gepaard met een behoorlijke stank, variërend van een
‘rioollucht’ tot een zwavelachtige of muffige geur. Ook kan er bij afbraak zo veel zuurstof
verbruikt worden dat vissen massaal sterven. Het grootste probleem is echter de eigenschap
van veel cyanobacteriën om gifstoffen (cyanotoxines) te produceren.
Cyanobacteriën doen het bij hogere temperaturen (vaak boven 25ºC) beter dan andere
groepen uit het plankton, zoals diatomeeën (kiezelwieren) en groenalgen. Het stagneren van
het water in droge perioden, die vaker dan vroeger zullen gaan voorkomen, werkt de bloei in
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de hand. De toename van de verdamping bevordert de verzilting, wat
cyanobacteriën gunstiger is dan voor veel andere soorten (‘echte’) algen.

voor de

Contact met, of consumptie van, cyanobacteriën kan resulteren in irritaties aan ogen en
huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten en zelfs nog grotere gezondheidsproblemen. Zo is
anatoxine-a dodelijk omdat het niet enzymatisch afgebroken kan worden en er geen tegengif
voor bestaat.

Vissterfte
(Uit: Basisboek Visstandbeheer, Sportvisserij Nederland)
Vissen vormen een kwetsbare groep van dieren, die sterk reageert op veranderingen in het
leefmilieu. Vissterften zijn dan ook het meest zichtbare bewijs van problemen met het water.
Als de sterfte verband houdt met een slechte waterkwaliteit, kan er naast de schade aan het
ecosysteem, de visstand en de visserij, bovendien sprake zijn van een gezondheidsprobleem
voor de mens (bv. cyanobacteriebloei).
Als alle vissen binnen korte tijd sterven, dan is de oorzaak waarschijnlijk een plotselinge
gebeurtenis waarbij de omgeving voor vissen fataal toxisch of acuut zuurstofloos wordt. Bij
een langzame aanloop en daarna binnen enkele dagen een sterke stijging van de aantallen
dode vissen, moet de oorzaak gezocht worden in een zich langzaam ontwikkelend
zuurstofgebrek (bv. door een te laag waterpeil en een te hoge watertemperatuur), een zeer
actief virus of een schadelijke bacterie (bv. cyanobacteriebloei). In ondiep water hebben
aanwezige vervuilingsbronnen een grotere invloed dan in diep water, doordat het
watervolume relatief klein is en de modderlaag dik. Ondiep water warmt snel op, hetgeen de
afbraak van organisch materiaal versnelt. Zuurstofproblemen met een verhoogde kans op
vissterfte zijn het gevolg.
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Bijlage 4: Belang van longitudinale connectiviteit en
vrije vismigratie
Zoetwatervissen zijn een van de meest bedreigde soortengroepen in Europa. Van de bijna
200 Europese zoetwatervissoorten zijn er ten minste 37% bedreigd. Het hoge
bedreigingsniveau voor de Europese zoetwatervissen is een indicatie voor de uitzonderlijke
kwetsbaarheid van de Europese zoetwaterhabitats en van hun slechte staat van bescherming
(Freyhof & Brooks, 2011).
Naast habitatverlies door rechttrekking, kanalisatie en verstuwing, is fragmentatie
(versnippering) van waterlopen een van de belangrijkste problemen die migrerende
vissoorten ondervinden om zich in stand te kunnen houden. De mechanische mogelijkheid
om vrij te migreren, maakt immers deel uit van de ecologische integriteit van het
stroomgebied met al zijn typische kenmerken. Het bewaren van de biodiversiteit in stromend
water gaat hier nauw mee samen.
Vissen migreren naargelang de soort en het levensstadium om verschillende redenen en over
verschillende afstanden. Meestal trekken zij in functie van voortplanting (reproductiehabitat),
opgroei (foerageerhabitat) of rust (overwinterings- of overnachtingshabitat). Afhankelijk of
deze zones overlappen of verder van elkaar verwijderd liggen, is er sprake van sedentaire of
migrerende vissoorten. Hoewel een heel aantal factoren hierin een rol spelen, zijn het vaak
de seizoenale variaties in temperatuurregime en debiet (stroomsnelheden) die ervoor zorgen
dat de migratiedrang wordt opgewekt. Vismigratie is een complex gedrag dat van soort tot
soort en afhankelijk van het levensstadium van de vis sterk kan verschillen.
Migratiestrategieën
Potamodrome vissoorten verplaatsen zich binnen onze inlandse ‘zoete’ rivieren. Het
overgrote deel van onze beek- en riviervissen behoren tot deze groep. De zoetwatervissen in
onze inlandse wateren voeren migraties uit van verschillende omvang. Rivierdonderpad
bijvoorbeeld heeft beperktere zwemcapaciteiten dan winde en voert daarom migraties uit
binnen eenzelfde beek of rivier. Winde daarentegen kan omvangrijke migraties uitvoeren
tussen verschillende rivierbekkens.
Tot de diadrome groep behoren vissoorten die omvangrijke verplaatsingen ondernemen
tussen leefgebieden in zee en zoetwater. Diadromie omvat drie mogelijke
migratiestrategieën. Katadrome soorten zoals de Europese paling groeien op in rivieren en
trekken als volwassen individuen naar zee om zich voort te planten. Anadrome soorten zoals
fint, elft, rivier- en zeeprik groeien op in zee en migreren naar de rivieren om zich voort te
planten. Bij amfidrome soorten tenslotte, zoals bot, is hun migratie tussen de mariene en
zoetwateromgeving niet gerelateerd aan de voortplanting, maar eerder aan voeding en
groei. Amfidrome en katadrome soorten dringen de rivieren binnen als juvenielen, die zich in
de eerste fase vestigen in de benedenstroomse zones. Van hieruit koloniseren ze verder de
zoetwaterzones van de rivieren. Anadrome soorten daarentegen dringen de rivieren binnen
als adulten en migreren zo snel mogelijk verder stroomopwaarts naar de bovenstroomse
paaigebieden. Ten gevolge van menselijke impacts zijn de abundanties (talrijkheid) van alle
24 diadrome soorten afkomstig uit de noordelijke Atlantische Oceaan sinds het einde van de
19de eeuw met ten minste 90% afgenomen, waardoor ecosysteemdiensten en de
uitwisseling van nutriëntenstromen tussen de zee en zoetwatermilieus werden verstoord.
(Drouineau et al., 2018b; Limburg & Waldman, 2009). Bovendien wordt verwacht dat
klimaatverandering de hydrologie in de toekomst ingrijpend zal beïnvloeden, bijvoorbeeld
door een toename van de neerslag in de winter en een verminderde zomerafvoer in
verschillende grote Europese stroomgebieden (Schröter et al., 2005). Daarom zal ons
hydrologisch beheer, zoals navigatie, drainage en waterkrachtontwikkelingen, ook
substantiële veranderingen vergen, waardoor de aquatische connectiviteit en dus de
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populaties van diadrome vissoorten nog meer onder druk komen te staan (Drouineau et al.,
2018a; Limburg & Waldman, 2009).
Deze problemen manifesteren zich vooral op twee vlakken. Enerzijds is er de aanwezigheid
van migratiebarrières onder de vorm van stuwen allerhande, waardoor de stroomopwaartse
migratie wordt belemmerd. Zelfs indien vissen via een bypass of een vispassage de barrière
kunnen overbruggen is dit geen garantie voor het verderzetten van de trek. Eénmaal boven
de stuw valt de stroomsnelheid van het water immers drastisch terug, wat de migratiedrang
vaak tenietdoet. Anderzijds kan ook de stroomafwaartse migratie op verschillende manieren
belemmerd worden.
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Bijlage 5: Maandelijkse debietdrempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor
de verschillende waterlooptypes
Tabel 15. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Zeeschelde I & II (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode 1991-2020 op basis
waarvan de percentielwaarden per maand werden berekend)

Zeeschelde I & II
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

n
930
848
930
900
930
900
930
930
900
930
900
930

Droogteniveau 1

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
20,15
4,27
24,21
4,27
23,94
4,27
12,22
4,27
9,98
4,27
7,29
4,27
4,87
4,27
4,32
4,27
4,27
4,27
5,59
4,27
9,01
4,27
15,73
4,27

Tabel 16. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Maas I + II + III (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode 1991-2020 op basis
waarvan de percentielwaarden per maand werden berekend)

Maas I + II + III
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
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Droogteniveau 1

n
930
848
930
900
930
900
930
930
900
930
900
930

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
188.73
24.9
205.71
24.9
176.39
24.9
83.35
24.9
57.39
24.9
35.23
24.9
30.84
24.9
28.62
24.9
24.9
24.9
26.48
24.9
36.02
24.9
108.71
24.9
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Tabel 17. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Leie I (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode 1991-2020 op basis waarvan de
percentielwaarden per maand werden berekend)

Leie I
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Droogteniveau 1
n
682
622
682
660
682
660
682
682
672
713
690
713

P15 (per maand) (m³/s)
18.79
22.27
20.94
14.64
13.02
10.43
8.61
7.23
7.27
7.42
9.47
15.15

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (droogste) (m³/s)
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23

Tabel 18. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Leie II & III (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode 1991-2020 op basis waarvan
de percentielwaarden per maand werden berekend)

Leie II & III
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

50

Droogteniveau 1

n
341
311
341
330
341
330
341
341
360
372
360
372

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
26.89
8.18
29.43
8.18
28.56
8.18
19.08
8.18
15.23
8.18
12.22
8.18
9.14
8.18
8.18
8.18
8.62
8.18
10.22
8.18
11.53
8.18
20.21
8.18
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Tabel 19. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Toeristische Leie (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode 1991-2020 op basis
waarvan de percentielwaarden per maand werden berekend)

Toeristische Leie
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

n
434
395
434
420
434
420
434
434
420
433
390
422

Droogteniveau 1

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
3.12
1.47
3.92
1.47
3.64
1.47
2.33
1.47
2.17
1.47
1.58
1.47
1.47
1.47
1.58
1.47
1.66
1.47
1.8
1.47
2.04
1.47
3.16
1.47

Tabel 20. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Bovenschelde I (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode 1991-2020 op basis
waarvan de percentielwaarden per maand werden berekend)

Bovenschelde I
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
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n
589
537
589
570
589
570
589
589
598
620
600
620

Droogteniveau 1

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
24.12
11.38
27.8
11.38
28.91
11.38
21.98
11.38
16.76
11.38
14.52
11.38
11.38
11.38
12
11.38
11.73
11.38
11.93
11.38
14.32
11.38
19.49
11.38

INBO.A.4183

51

Tabel 21. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Bovenschelde II + III en

Bovenschelde IV (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode

1991-2020 op basis waarvan de percentielwaarden per maand werden berekend)

Bovenschelde II + III
Bovenschelde IV
Maand
n
jan
930
feb
848
mrt
930
apr
900
mei
930
jun
900
jul
930
aug
930
sep
900
okt
930
nov
900
dec
930

Droogteniveau 1

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
23.73
8.25
27.74
8.25
26.22
8.25
18.38
8.25
15.53
8.25
13.37
8.25
9.88
8.25
8.25
8.25
9.35
8.25
10.84
8.25
14.67
8.25
20.43
8.25

Tabel 22. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Demer VI (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode 1991-2020 op basis waarvan de
percentielwaarden per maand werden berekend)

Demer VI
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

52

Droogteniveau 1

n
930
848
930
900
930
900
930
930
900
930
900
930

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
10.07
4.52
10.87
4.52
10.24
4.52
7.68
4.52
6.4
4.52
5.68
4.52
4.82
4.52
4.52
4.52
4.62
4.52
5.87
4.52
6.66
4.52
8.79
4.52
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Tabel 23. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Demer VII (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de periode 1991-2020 op basis waarvan de
percentielwaarden per maand werden berekend)

Demer VII
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Droogteniveau 1

n
930
848
930
900
924
870
899
899
870
899
870
899

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
11.82
5.41
12.86
5.41
12.22
5.41
9.02
5.41
7.55
5.41
6.5
5.41
5.41
5.41
5.53
5.41
5.54
5.41
6.65
5.41
7.96
5.41
10.48
5.41

Tabel 24. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor het
Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal I (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de
periode 1991-2020 op basis waarvan de percentielwaarden per maand werden berekend)

Afleidingskanaal van de Leie
Schipdonkkanaal I
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
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Droogteniveau 1

n
341
311
341
330
356
360
372
372
360
372
360
372

Droogteniveau 2
HOD management
P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
25.62
7.51
26.7
7.51
25.73
7.51
17.68
7.51
14.86
7.51
10.52
7.51
8.36
7.51
8.77
7.51
7.93
7.51
7.51
7.51
9.66
7.51
20.96
7.51

INBO.A.4183

53

Tabel 25. Maandelijkse drempels voor droogteniveau 1 en HOD-drempel voor droogteniveau 2 voor de
Grote Nete I, Grote Nete II en Grote Nete III (kolom n = het aantal beschikbare registraties in de
periode 1991-2020 op basis waarvan de percentielwaarden per maand werden berekend)

Grote Nete I
Grote Nete II
Grote Nete III
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

54

Droogteniveau 1

n
930
848
930
900
930
900
930
930
900
930
900
930

Droogteniveau 2
HOD management

P15 (per maand) (m³/s) P15 (droogste) (m³/s)
4.07
1.79
4.37
1.79
4.11
1.79
3.07
1.79
2.65
1.79
2.22
1.79
1.84
1.79
1.79
1.79
1.86
1.79
2.46
1.79
3.05
1.79
3.78
1.79
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Bijlage 6: Minimaal debiet voor ecologie in de BovenZeeschelde (Maris et al., 2018)

nota
Minimaal debiet voor ecologie
in de Boven-Zeeschelde

ir. Tom Maris, dr. ir. Tom Cox
prof. dr. Patrick Meire

Nota ECOBE 018-R227
Antwerpen, september 2018
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Inleiding
Het netto zoetwaterdebiet in de Zeeschelde speelt een cruciale rol bij het functioneren van
het ecosysteem van het Schelde-estuarium. Te lage debieten kunnen het ecosysteem
grondig verstoren. Debiet bepaalt de verblijftijd, welke een directe invloed heeft op tal van
biochemische en biologische processen. Ook zal er bij lage debieten minder aanvoer zijn van
nutriënten uit het bekken. Bij lage debieten wordt tenslotte de invloed van het getij in de
Boven-Zeeschelde groter. De hoogwaterstanden nemen weliswaar af bij lage debieten, maar
de tijslag (het verschil tussen hoogwater en laagwater) neemt toe, en bijgevolg ook het
vloedvolume. De lage debieten en de sterkere invloed van het getij blijken ook een invloed te
hebben op zwevende stof. De concentratie zwevende stof is duidelijk omgekeerd
gecorreleerd met debiet: hoge zwevende stof concentraties bij lage debieten (voor een
uitgebreide beschrijving van dit fenomeen wordt naar de OMES rapportage verwezen). Meer
zwevende stof betekent een minder gunstig lichtklimaat met een negatieve invloed op de
primaire productie. Primaire productie, dit is de groei van algen, is een essentieel proces.
Enerzijds produceren algen zo zuurstof, anderzijds vormen zij de basis van de voedselketen.
Naast ecologische effecten, heeft een sterke toename van zwevende stof ook een invloed op
het beheer van de waterweg. Zo kan er bijvoorbeeld versterkte aanslibbing optreden aan de
uitlaatconstructies van GOG’s en andere kunstwerken. In deze nota gaan we verder enkel in
op de ecologische aspecten.
Debiet speelt dus een determinerende rol voor de ecologie van de Zeeschelde. Het
zoetwaterdebiet wordt echter sterk beïnvloed door menselijk ingrijpen. Rechttrekken en
verdiepen van beken en een toenemende oppervlakte verharding hebben de buffering van
water in het bekken verminderd. Vervolgens wordt het debiet gestuurd door onder andere de
stand van stuwen, waterwinning of sluisbeheer aan kanalen. Bij het huidige gevoerde beleid
wordt de zoetwatervraag van het Zeeschelde-ecosysteem amper in afweging genomen, deels
door het gebrek aan kennis hierover. In deze nota wordt de zoetwatervraag van het Scheldeecosysteem pragmatisch benaderd, zodat de waterwegbeheerder op korte termijn kan
beschikken over een aantal richtwaarden voor debiet, in functie van het ecologisch
functioneren van de Zeeschelde. Deze nota biedt nog geen diepgaande studie en analyse. De
analyses die aan de grondslag liggen van deze nota, werden uitgevoerd in het kader van de
nog lopende studie naar zwevende stoffen, waarin dit later uitgebreid zal gerapporteerd
worden.
Deze nota richt zich in de eerste plaats op een minimum debiet en de effecten ervan op de
Boven-Zeeschelde. Deze zone is het meest gevoelig aan lage debieten. Ook andere zones in
het estuarium worden beïnvloed door lage debieten (o.a. door verschuiven van de
zoutgrens), maar als in de Boven-Zeeschelde een debiet wordt ingesteld voor een minimaal
ecologisch functioneren, worden in de meer afwaartse zones ook geen problemen met lage
debieten verwacht.
Debiet zal een invloed uitoefenen op verschillende aspecten van het ecosysteemfunctioneren.
Deze worden hieronder kort toegelicht. Zeer bepalend is de invloed van debiet op zwevende
stof. Daarom zal verder de link met zwevende stof gehanteerd worden om een minimum
debiet af te leiden.
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Verblijftijd
De verblijftijd in de Boven-Zeeschelde kan eenvoudig bepaald worden door het volume van
de Boven-Zeeschelde te delen door het debiet. Het geeft zo de tijd weer die water zou nodig
hebben om door de gehele Boven-Zeeschelde te passeren, in de veronderstelling dat het
debiet constant blijft.
Bij lage debieten neemt de verblijftijd toe. Organismen die zich niet actief kunnen
verplaatsen in de waterkolom, maar zich passief laten meevoeren met de stroming, krijgen
bij een lange verblijftijd dus meer tijd om te ontwikkelen. Dit is in de meeste gevallen zeer
gunstig. Bij zeer lange verblijftijd kan echter de algenbloei te sterk worden, met
eutrofiëringsproblemen (o.a. nachtelijke zuurstof tekorten) tot gevolg. Ook kan er een
uitputting van bepaalde nutriënten optreden bij zeer lange verblijftijden en sterke algenbloei,
temeer omdat de aanvoer van nutriënten uit het bekken bij lage debieten ook beperkt is.
Aangezien silicium relatief het meest limiterende element is, kunnen dus silicium tekorten
optreden, welke bij de algen een verschuiving van de gewenste diatomeeën naar
ongewenste groenalgen zullen veroorzaken.
Bij hoge debieten neemt de verblijftijd af. Wordt deze te kort, dan krijgen algen onvoldoende
tijd om zich te vermenigvuldigen en spoelen ze uit. Dankzij de continue metingen van chl a
te Schellebelle sinds vorig jaar, krijgen we nu een zeer gedetailleerd beeld van deze
dynamiek. Op basis van de gegevens van vorig jaar, blijkt dat er uitspoeling optreedt vanaf
een debiet van 40 m³/s. Om een algenpopulatie op te bouwen, moeten de debieten dus ruim
onder 40 m³/s dalen. Dit is in het vroege voorjaar in de Zeeschelde nog niet geval, dat is
doorgaans pas eind van de lente. Dit kan verklaren waarom in de Boven-Zeeschelde de
algenbloei veel later op gang komt dan in de Beneden-Zeeschelde of Westerschelde.
Vermits verblijftijd afhankelijk is van debiet en volume, zal de verblijftijd ook veranderen bij
belangrijke bathymetrische veranderingen. Deze zijn er zeker geweest de voorbije jaren.
Enerzijds is er in de Boven-Zeeschelde in het subtidaal ca 3 miljoen m³ specie weggebaggerd
voor onderhoud van de vaargeul en zandwinning in de periode 2001-2013 (Tabel 1).
Anderzijds is er door erosie ook een verdere verruiming van de geul geweest. We zien een
totale toename van het subtidale watervolume van ca 3.2 miljoen m³, wat iets meer is dan
verklaard kan worden door de baggerwerken. Ook intertidaal, vooral dan op de slikken, is in
de periode 2001-2013 nog bijna 1 miljoen m³ aan sediment verdwenen in de BovenZeeschelde. De Boven-Zeeschelde is zichzelf dus spontaan aan het verder uitruimen, wellicht
als een reactie op de verdieping in Westerschelde en Beneden-Zeeschelde (en de ermee
gepaard gaande hydrodynamische wijzigingen).
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Tabel 26 Verschil in watervolume per OMES compartiment tussen 2001 en 2013, op basis van
bathymetrische data en baggervolumes. Positieve waarden duiden op een volume toename (bv door
baggeren en erosie), negatieve op een volume afname (bv door sedimentatie). (bron: masterthesis Juan
Carlos Esquival)

volumeverschil (m³)

Boven-Zeeschelde

Compartiment

afgeleid uit bathymetrie
Subtidaal

slik

schor

14

1 494 027

397 514

-47 403

2 217 660

15

757 565

618 083

138 179

122 941

16

422 020

140 252

-14 825

17

443 729

-37 587

-71 952

18

109 895

-158
662

-113
756

38 895

19

3 149

-30 047

36 948

104 231

onbekend
Totaal

Gebaggerde
volume (m³)

422 753
3
386

230

929
553

-72 810

2 906 480

Deze verruiming van de Boven-Zeeschelde heeft uiteraard gevolgen voor de verblijftijd. Het
watervolume tussen Steendorp en Gent (compartiment 14 tem 19) is met ca 7 %
toegenomen; bijgevolg is de verblijftijd bij eenzelfde debiet ook met 7% toegenomen van
2001 tot 2013. In de zone tussen km 100 en 130, de zone waarin ’s zomers de hoogste SPM
concentraties worden waargenomen, is de toename aan volume groter: ca 17%. Dat
betekent dat dus dat nu 17% meer debiet vereist is om deze zone te verversen.
Tij-invloed en zwevende stoffen
In de Boven-Zeeschelde wordt de voortplanting van het getij sterk beïnvloed door het
zoetwaterdebiet. Bij hoge debieten zullen de hoogwaterstanden toenemen. De
laagwaterstanden nemen ook toe, en relatief sterker, waardoor bij hoge debieten het
getijverschil afneemt (Figuur 1). Bij lage debieten neemt het tijverschil net toe, waardoor bij
lage debieten het tijvolume en de vloeddebieten kunnen stijgen.
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Figuur 2 getijverschil (hoogwater – laagwater) te Melle in functie van debiet voor de periode 1996-2016.

Bij lage debieten zal er dus meer getij-invloed zijn. Door de recente veranderingen in de
bathymetrie komt dit nog sterker tot uiting. Sinds 2009 is bij lage debieten een zoutintrusie
meetbaar tot in Dendermonde (voor meer info, zie OMES rapportage). Parallel aan een
toegenomen zoutgehalte, wordt bij lage debieten een stijging van de zwevende stof
geregistreerd. De concentratie aan zwevende stof in de Boven-Zeeschelde is sterk
gecorreleerd met het netto debiet. Figuur 2 illustreert mooi het verband tussen SPM en
debiet voor de zone tussen km 100 en 130 voor het jaar 2015. Dit is de zone met het
zomerse turbiditeitsmaximum in de Zeeschelde. Voor het afleiden van het verband tussen
SPM en debiet, wordt gerekend met 6 maandelijks glijdende gemiddelden. Een korte periode
met lage debieten zal nog niet meteen leiden tot een sterke stijging van SPM. Pas als
gedurende een langere periode de debieten gemiddeld laag zijn, zien we een toename in
SPM. Bovendien zit er enige vertraging op dit fenomeen: er wordt daarom gerekend met een
time lag van 2 maanden. Voor meer details wordt verwezen naar de OMES rapportage.

Figuur 3 SPM (6 maandelijks glijdend gemiddelde) in functie van debiet (6 maandelijks glijdend
gemiddelde, met time lag van 2 maand) voor 2015.
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Het verband tussen SPM en debiet is echter niet constant. Figuur 2 toont enkel het verband
voor het jaar 2015, waar de trendlijn een richtingscoëfficiënt van -3,0 heeft en een snijpunt
op de Y-as van 248. Figuur 3 toont de evolutie van richtingscoëfficiënt (slope) en snijpunt
met de Y-as (intercept) voor de periode 1997-2017 (voor meer achtergrond info wordt naar
de OMES rapportage verwezen).
Wat opvalt, is dat sinds 2009 een veel hoger snijpunt met de Y-as wordt gevonden, en een
sterker negatieve richtingscoëfficiënt. Dit betekent dat de Zeeschelde gevoeliger is geworden
voor hoge SPM waarden bij lage debieten. Begin 2011 en 2014 is er even terug een lagere
intercept, maar gemiddeld kunnen we voor het verband tussen SPM en Q volgende relatie
opstellen voor de periode na 2009 (met uitzondering van de jaren 2011 en 2014):
SPM = -3 x Q + 250
(formule
1)
met SPM de 6maandelijks glijdend gemiddelde SPM concentratie (mg/l)
en Q het 6maandelijks glijdend gemiddelde debiet met 2 maand
vertraging (m³/s)
In de periode voor 2009 was dit verband gemiddeld:
SPM = -2 x Q + 150
(formule
2)
met SPM de 6maandelijks glijdend gemiddelde SPM concentratie (mg/l)
en Q het 6maandelijks glijdend gemiddelde debiet met 2 maand
vertraging (m³/s)

Figuur 4 richtingscoëfficiënt (slope) en snijpunt met Y-as (intercept) voor de SPM-debiet relatie (voor
meer info, zie OMES rapportage).

Invloed op het ecosysteem: primaire productie
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In de periode 2003-2008 zien we een zeer sterke heropleving van het estuariene ecosysteem
in de Boven-Zeeschelde. Algenbloei bereikt hoge pieken, zonder echter te ontsporen in
eutrofiëringsproblemen zoals zuurstof tekorten. In tegendeel: door de sterke primaire
productie verdwijnen vanaf 2003 de zuurstof tekorten in de zoete zone. Eurythemora affinis,
een kenmerkende zoöplanktonsoort, kan terug tot sterke bloei komen in het zoete. Het
ecosysteem herstelt en vis keert massaal terug. Een sterke primaire productie is in de
Boven-Zeeschelde, die nog steeds een vrij hoge vuilvracht te verwerken krijgt, essentieel om
een goed zuurstofgehalte op peil te houden. Bovendien levert de primaire productie het
voedsel voor de herstellende voedselketen. Kortom, mocht de primaire productie sterk
afnemen in de Boven-Zeeschelde, zal het gehele ecosysteemfunctioneren sterk achteruit
gaan, inclusief een achteruitgang van de waterkwaliteit.
In de periode 2003-2008, die ook natte en droge zomers kent, zien we dat de gemiddelde
SPM concentratie (6 maandelijks gemiddelde) in de zomer tot maximaal ca 130 mg/l reikt.
130 mg/l zwevende stof lijkt dan ook een goede streefwaarde om de kwaliteit van het
Schelde-ecosysteem te waarborgen. Om 130 mg/l niet te overschrijden, mocht op basis van
formule 2 het 6 maandelijks gemiddelde debiet in de periode voor 2009 niet zakken onder 10
m³/s, wat zich ook niet voordeed (Figuur 4).

Figuur 5 debiet te Melle (6maandelijks glijdend gemiddelde). De rode lijn markeert 10 m³/s, de rode
streeplijn 40 m³/s.

Na 2009 zien we echter dat die 130 mg/l geregeld wordt overschreden in de
zomermaanden. Door de veranderde bathymetrie en hydrodynamiek is het verband tussen
debiet en SPM gewijzigd (formule 1). Om na 2009 geen overschrijding van 130 mg/l te
hebben, is een minimaal debiet van 40 m³/s (6 maandelijks gemiddelde) vereist. Elke zomer
daalt het debiet onder deze waarde. Het is met de huidige, gewijzigde bathymetrie dus
vrijwel onhaalbaar om via sturing van het debiet terug te keren naar de toestand van voor
2009. Om het ecosysteem te herstellen naar de situatie voor 2009, is een aanpassing van de
bathymetrie aan de orde. Bovendien is een debiet van meer dan 40m³/s ook niet gewenst
tijdens de zomerperiode: bij deze debieten treedt er, zoals eerder vermeld, uitspoeling van
plankton op.
Met maximum 130 mg/l SPM weten we zeker dat het ecosysteem goed functioneert, maar
deze waarde aanhouden als bovengrens is in de huidige Zeeschelde niet meer mogelijk. Bij
hogere zwevende stof concentraties kunnen er problemen optreden. Zo kan zoöplankton
moeite ondervinden om tussen alle zwevende stof haar voedsel te vinden. Bovendien zal, ten
gevolge van het afgenomen lichtklimaat, ook minder voedsel (algen) aanwezig zijn. Omdat
de algenbloei van meerdere factoren afhangt, is een SPM waarde af leiden vanaf wanneer
effecten op de algenbloei zichtbaar worden, niet eenvoudig. Uit de tijdseries van Chl a en
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SPM komt naar voor dat bij concentraties > 200 mg/L geen hoge biomassas aan
fytoplankton meer wordt waargenomen. Algenbloei schijnt abrupt af te nemen wanneer SPM
concentraties boven 200 mg/l uitkomen (Figuur 5). 200 mg/l kan daarom als een
uiterste bovengrens voor zwevende stof beschouwd worden. 200 mg/l (6 maandelijks
gemiddelde) wordt bereikt als het debiet onder 16 m³/s (6 maandelijks gemiddelde) zakt.
Samengevat: 130 mg/l is een veilige bovengrens: hieronder worden geen problemen
verwacht. Helaas is dit sinds 2009 geen haalbare bovengrens meer. 200 mg/l is een uiterste
bovengrens: vanaf deze concentratie aan zwevende stof worden ernstige effecten op
primaire productie waargenomen. Het valt echter niet uit te sluiten dat bij concentraties
tussen 130 en 200 mg/l ook al effecten kunnen optreden. Streven naar lagere SPM
concentraties moet dan ook de doelstelling zijn.

Figuur 6 maandgemiddelde chlorofyl a (µg/l) en SPM (mg/l) in de zone tussen Dendermonde en Appels

Omwille van de bovengrens van 200 mg/l zwevende stof, wordt een 6 maandelijks
gemiddeld debiet van 16 m³/s als uiterste minimum beschouwd. Het gewenste
zomerdebiet zal dus afhangen van het debiet in het voorjaar. Doorgaans kent het voorjaar
hoge debieten zodat problemen met te hoge zwevende stoffen niet meteen opduiken bij lage
zomerdebieten. Een zeer laag debiet in juni of juli zal dus in die maanden doorgaans geen
probleem opleveren. Maar met zulke lage debieten aan het begin van de zomer, wordt het
zeer moeilijk om het 6maandelijkse gemiddelde van 16m³/s aan te houden naar het najaar
toe, omdat dan gemiddeld de debieten steevast lager liggen. Pas tegen het einde van de
zomer en het najaar worden bij langdurig lage debieten, wanneer het 6maandelijks
gemiddelde debiet onder 16 m³/s is gezakt, hoge zwevende stof concentraties
waargenomen. Het is dus raadzaam om bij het begin van de zomer, wanneer
problemen met zwevende stof nog niet aan de orde zijn, reeds te waken over
voldoende debiet om later op het jaar problemen te vermijden. Gemiddeld genomen
zijn de maanden mei tot en met oktober de maanden met de laagste debieten. Daarom
wordt per maand een minimumdebiet voorgesteld, zijnde 75% van het normale
maandgemiddelde debiet te Melle. 75% is het laagste debiet waarbij geen problemen worden
verwacht. In de wintermaanden, wanneer de debieten hoog zijn, mag het percentage lager
zijn. Daar werd de grens op 35 m³/s gelegd.
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Tabel 27 gemiddelde maanddebieten (m³/s) te Melle voor de periode 2003-2017; het 6maandelijkse
gemiddelde debiet op basis van deze maandgemiddelden; het voorgestelde minimumdebiet, zijnde 75%
van het gemiddelde maanddebiet, met een maximum van 35 m³/s; het 6maandelijkse gemiddelde
debiet op basis van het voorgestelde minimiumdebiet

maand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

gemiddelde
2003-2017
64
62
52
26
23
21
19
15
10
16
34
50

6m gemidd.
2003-2017
30
36
41
43
44
42
38
31
24
18
20
24

minimum
35
35
35
19
17
16
14
12
8
12
25
35

6m gemidd.
minimum
20
23
26
28
29
27
24
21
17
14
15
17

De minimumdebieten zakken in de zomer onder 16 m³/s, maar dit levert geen problemen op
als in de maanden voordien voldoende debiet aanwezig was. Wanneer elke maand maar net
het maandminimum wordt bereikt, zal in oktober en november het 6maandelijks gemiddelde
debiet wel net onder 16m³/s dalen (in rood aangegeven in Tabel 2). Dit zal aanleiding geven
tot hoge SPM concentraties, maar in deze maanden is dat ecologisch minder relevant, en
met de hoge winterdebieten voor de deur, zullen de verhoogde SPM concentraties normaal
gezien maar kortstondig optreden.
Figuur 6 toont dat voor 2009 de piek van de algenbloei zich in de maanden juli-augustusseptember en zelfs oktober situeerde. Het waarborgen van een voldoende gunstig
lichtklimaat tot laat op het jaar is dus cruciaal. Na 2009 zien we dat de bloei zich in het
voorjaar op eenzelfde wijze opbouwt als voor 2009. Vanaf de zomer echter, wanneer SPM
begint toe te nemen, vlakt de bloei af en bereikt niet meer dezelfde pieken als voor 2009. In
het najaar, wanneer de hoogste SPM waarden worden geregistreerd na een periode van lage
debieten, verdwijnt na 2009 de bloei veel sneller dan voorheen.

Figuur 7 maandgemiddelde chlorofyl concentratie in de Boven-Zeeschelde in de periode voor en na
2009. JAAR-MAAND
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Binnen 1 maand kunnen en mogen de debieten ook sterk fluctueren. Het heeft geen zin om
het maangemiddelde minimumdebiet uit Tabel 2 te hanteren als richtwaarde voor een
dagdebiet. Echter, als er verschillende dagen met een zeer laag debiet elkaar opvolgen,
wordt het behalen van het maandgemiddelde minimumdebiet wel minder waarschijnlijk.
Daarom wordt bijkomend een minimaal 7daags gemiddelde debiet afgeleid: 2 m³/s.
Daalt het debiet onder deze waarde, is het gemiddeld genomen niet meer mogelijk om het
maandgemiddelde minimum te behalen. Het is echter aangewezen om, indien mogelijk,
steeds te streven naar minimaal 16 m³/s. Gezien het doorgaans niet te voorspellen valt
hoeveel neerslag in de komende periode zal val vallen, is enige voorzorg op zijn plaats,
zoniet kan de belangrijke voorwaarde van 16 m³/s (6 maandelijks gemiddelde) in het
gedrang komen.
Met de richtlijn voor een minimaal 6maandelijks of maandgemiddelde debiet, wordt geen
uitspraak gedaan over een minimale daggemiddelde waarde. Kortstondige perioden (enkele
dagen) van zeer lage debieten geven naar alle waarschijnlijk geen problemen voor zwevende
stof. Echter, als het debiet gedurende enkele dagen zeer laag tot zelf negatief wordt, heeft
dit wel een impact op de verblijftijd, de groei van plankton en de uitputting van de
nutriëntenpool. Door de verruiming van de Boven-Zeeschelde, zal dit effect wellicht sneller
optreden dan een decennium geleden. Voorlopig beschikken we over onvoldoende data om
dit effect goed in te schatten, en is een modelstudie vereist. Uit voorzorg stellen we daarom
voor om dagen met nuldebiet te vermijden.
Evolutie van de debieten
Met de klimaatsverandering wijzen verschillende prognoses erop dat er in de zomer langere
perioden van droogte zullen zijn, afgewisseld met intensere buien. We kunnen dus langere
perioden van lage debieten verwachten, en kortstondige piekdebieten. Beide fenomenen zijn
zeer nefast voor het ecosysteem van de Zeeschelde. Voor een gelijkmatiger debiet komt het
er in de toekomst dus op aan om de pieken zo goed mogelijk te bufferen in het
bekken, en langzaam af te voeren naar de Zeeschelde. Zo wordt uitspoeling vermeden,
en worden ook de dagen met zeer alge debieten verminderd.
2017 was een jaar met uitzonderlijk lage debieten, maar over de ganse OMES meetperiode
(1996-2017 beschouwd, kunnen we nog niet spreken van een trend. Figuur 4 toont de 6
maandelijks gemiddelde debieten: droge en nattere perioden wisselden zich af, maar er is
geen significante trend. Ook als we kijken naar het voorkomen van zeer lage debieten
(Figuur 7) en de duur van perioden met zeer lage debieten (Figuur 8) springt 2017 er
duidelijk uit als droog jaar, maar van een algemene trend is nog geen sprake. In de voorbije
20 jaar zijn er verschillende perioden met lage debieten geweest. Opvallend is dat er ook
dagen zijn in de debietsklasse 0: dit zijn dagen met geen debiet of zelfs een negatief debiet
(zie verder).
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Figuur 8 Aantal dagen met zeer lage debieten in de periode 1996-2017 op basis van daggemiddelde
debieten te Melle. De lage debieten werden ingedeeld in debietsklassen. 0: <0m³/s; 1: tussen 0 en 1
m³/s; 2: tussen 1 en 2 m³/s; … .

Figuur 9 Maximum aantal opeenvolgende dagen met een laag debiet onder een bepaalde waarde (m³/s)
te Melle: 0: <0 m³/s; 1: <1m³/s; … .

Het voorkomen van de zeer lage debieten is echter geen volledig natuurlijk verschijnsel,
maar wordt in belangrijke mate bepaald door het afleiden van water van de Bovenschelde
(en Leie) in perioden van droogte, om diverse kanalen te voeden.
Het debiet te Schelle en te Melle kent een sterk schommelend verloop met de seizoenen.
Door het afleiden van debiet van de Bovenschelde richting kanalen in de zomer, daalt het
aandeel van de Bovenschelde in het totale debiet van de Zeeschelde sterk (Figuur 9).
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Figuur 10 maandgemiddelde debiet te Melle en te Schelle, en het aandeel van het debiet te Melle in het
totale zoetwaterdebiet te Schelle

Gemiddeld is ongeveer 30% van het Zeescheldedebiet (data Schelle) afkomstig van de
Bovenschelde (data Melle). In natte perioden ligt dit aandeel veel hoger, tot 50%; in de
drogere zomerperioden daalt dit aandeel tot ca 10 à 15%. Wanneer bij zeer lage debieten
slechts 10% van het Zeescheldedebiet uit de Bovenschelde komt, kunnen we nog bezwaarlijk
van een Schelde-estuarium spreken en is de naam Rupel estuarium meer op zijn plaats.
Wanneer in de zomer de Rupel de belangrijkste stroom wordt, en de Boven-Zeeschelde een
tijarm wordt met beperkt debiet, zal ook dit ongetwijfeld een invloed hebben op het
ecosysteem. Deze invloed is echter nog een grote onbekende.
Opmerking: negatieve debieten
In de zomer van 2017 doken te Melle geregeld negatieve daggemiddelde debieten op (Figuur
7). Ook in vorige droge zomers werd dit fenomeen wel eens waargenomen. Een negatief
debiet duidt op een netto opwaarts transport van water. Dit betekent echter niet dat er netto
water van de Zeeschelde richting Bovenschelde stroomt. Dit is immers niet mogelijk
aangezien in de Bovenschelde en Ringvaart steeds een hoger waterpeil wordt gehandhaafd
dan in de Zeeschelde. Enkel bij extremen zoals een stormtij is een hogere waterstand in de
Zeeschelde mogelijk. Er is steeds een minimaal debiet van de ringvaart naar de Zeeschelde,
al was het maar door kleine verliezen aan de sluizen.
Toch worden negatieve daggemiddelde debieten gemeten in perioden met lage debieten
(Figuur 10). Deze zijn echter voor een groot deel een artefact van uitmiddeling van de
continue debieten tot een daggemiddelde waarde. Vermits er ca 2 tijcycli per dag zijn, is de
daggemiddelde waarde het gemiddelde van ca 2 maal een eb debiet en 2 maal een
vloeddebiet. Echter, 2 tijcycli zijn niet exact 24u00, maar 24u50. Er is dus per dag steeds 1
volledige tijcyclus en 1 cyclus waarvan een stuk ontbreekt. Als een stuk ebstroom ontbreekt,
kan je bijgevolg negatieve daggemiddelde debieten bekomen bij lage bovenafvoer. Wanneer
echter het gemiddelde wordt bepaald over 24u50, dus over 2 volledige tijcycli, wordt dit
artefact vermeden. Figuur 10 toont naast een gemiddelde over 24u00, ook een gemiddelde
waarden over 24u50: quasi alle negatieve waarden verdwijnen, maar niet allemaal. De
uitmiddeling over 24 uur vormt dus slechts een gedeeltelijke verklaring.

66

INBO.A.4183

www.inbo.be

Figuur 11 Daggemiddelde debieten te Melle in de periode mei-september 2017 op basis van continue
metingen (elke 5 minuten, data bron: www.waterinfo.be) door uitmiddeling over 24 uur (daglengte) of
24u50 (2 tijcycli).

Door de uitmiddeling over 24 uur van een dataset met een cyclisch patroon met een periode
van 12u25, zou men dus theoretisch bij ontbreken van een bovendebiet een periode van ca
7 dagen negatieve debieten hebben en een periode van ca 7 dagen positieve debieten. In
Figuur 11 is het glijdend 7-daags gemiddelde, op basis van daggemiddelde debieten te Melle
weergegeven voor de periode met lage debieten in 2017. De figuur toont een mooie
periodiciteit van lage en hogere debieten, die dus deels toe te schrijven zijn aan het feit dat
2 getijden 24u50 duren en een dag maar 24. Een glijdend 7 daags gemiddelde op basis van
de ‘24u50’ gemiddelde debieten (Figuur 11) toont echter ook nog een zekere periodiciteit.
Deze loopt parallel aan de springtij-doodtij beweging en leidt tot volgende hypothese. Rond
springtij zijn er gemiddeld lagere netto debieten, aangezien er iets meer vloedwater
opwaarts stroomt om hogere tijstanden op te bouwen. Richting doodtij zijn er netto iets
hogere debieten om dit water na het springtij terug af te voeren. Dit kan verklaren waarom,
wanneer wordt uitgemiddeld over 24u50, er in de aanloop naar springtij toch nog negatieve
debieten kunnen voorkomen.

Figuur 12 7 daags gemiddelde debiet voor de periode mei-september 2017 op basis van daggemiddelde
debieten (blauw) en op basis van gemiddelden over 24u50.
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Besluit
Sinds 2009 wordt de Boven-Zeeschelde geregeld geconfronteerd met zeer hoge zwevende
stof (SPM) concentraties in de zomer. Deze hoge SPM waarden zijn sterk afhankelijk van het
debiet: lage debieten leiden tot meer SPM. Hoge SPM concentraties zijn nadelig voor het
ecosysteem, in de eerste plaats omwille van de negatieve effecten op primaire productie. De
sterke primaire productie is de motor achter de verbetering van het ecosysteem. Om een
goede waterkwaliteit te verzekeren, mag SPM niet te hoog worden en dus het
debiet niet te laag. Daarom wordt in deze nota de relatie tussen zwevende stof en
debiet gehanteerd om een minimum debiet af te leiden. Lage debieten hebben ook
invloed op andere ecologische processen. Echter, door een debiet in kiezen dat problemen
met zwevende stof vermijdt, worden op andere vlakken ook geen grote problemen verwacht.
Zwevende stof reageert vrij langzaam op lage debieten. Een korte periode met laag debiet
zal niet meteen leiden tot hoge zwevende stof waarden. Daarom beschouwen we hier
zesmaandelijkse gemiddelden. Echter, om die 6maandelijks gemiddelde debieten te
verzekeren, werden ook maandgemiddelde en weekgemiddelde waarden afgeleid.
Door veranderingen in de bathymetrie (verdieping) is de Schelde echter veel gevoeliger
geworden aan lage debieten. Daar waar voor 2009 een gemiddeld debiet van 10 m³/s
volstond om het gemiddelde zwevende stof gehalte niet boven 130 mg/l te laten komen, is
vanaf 2009 een minimum debiet van 40 m³/s vereist. Dit is niet meer realistisch: de BovenZeeschelde zal dus geconfronteerd worden met sterk toegenomen SPM waarden. Dit zal
gevolgen hebben: gewijzigde aanslibbing op schorren (en ook aan kunstwerken), mogelijk
ook lokaal in de geul en op slikken, al zijn deze globaal aan het uitruimen. Toegenomen SPM
zal ook gevolgen hebben op de in het water levende biota. Hoe ver deze gevolgen zullen
strekken, is momenteel moeilijk in te schatten. Uit de waarnemingen blijkt wel dat bij SPM
waarden boven 200 mg/l, de algenbloei (chlorofyl a concentratie) drastisch daalt. Het valt
echter niet uit te sluiten dat er reeds effecten zijn bij concentraties tussen 130 en 200 mg/l.
200 mg/l (6 maandelijks gemiddelde) wordt bereikt als het debiet onder 16 m³/s (6
maandelijks gemiddelde) zakt. Een 6 maandelijks gemiddeld debiet van 16 m³/s kan
daarom als absoluut minimum worden beschouwd. Om dit te bereiken werd voor elke
maand, rekening houdend met het normale maanddebiet, een maandgemiddeld minimum
afgeleid:
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

35
35
35
19
17
16
14
12
8
12
25
35

m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s
m³/s

Het zevendaags gemiddelde kent 2 m³/s als minimum. Uit voorzorg is het echter
aangewezen steeds te streven naar het maandgemiddelde minimum of meer, maar
nooit meer dan 40 m³/s tijdens de periode van algenbloei (mei-oktober). Het
gemiddelde debiet van 16 m³/s is afgeleid op basis van SPM. Vermits SPM en zout in de
Boven-Zeeschelde sterke parallellen vertonen, wordt bij dit minimumdebiet ook geen
verzilting verwacht. Een modelstudie kan meer inzicht bieden.
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Debieten in 2016-2018 (tot midden sept 2018)

1/01/2016
1/02/2016
1/03/2016
1/04/2016
1/05/2016
1/06/2016
1/07/2016
1/08/2016
1/09/2016
1/10/2016
1/11/2016
1/12/2016
1/01/2017
1/02/2017
1/03/2017
1/04/2017
1/05/2017
1/06/2017
1/07/2017
1/08/2017
1/09/2017
1/10/2017
1/11/2017
1/12/2017
1/01/2018
1/02/2018
1/03/2018
1/04/2018
1/05/2018
1/06/2018
1/07/2018
1/08/2018
1/09/2018
1/10/2018
1/11/2018
1/12/2018

56
94
59
25
26
85
16
9
5
9
25
11
31
38
41
7
6
4
4
5
6
5
19
81
91
54
51
22
13
10
4
5

64
62
52
26
23
21
19
15
10
16
34
50
64
62
52
26
23
21
19
15
10
16
34
50
64
62
52
26
23
21
19
15

35
35
35
19
17
16
14
12
8
12
25
35
35
35
35
19
17
16
14
12
8
12
25
35
35
35
35
19
17
16
14
12

57
51
37
28
25
25
13
15
20
26
25
22
21
17
11
5
5
7
20
34
43
50
53
52
40
26
18

maandgemiddelde
zwevende stof (mg/l)

6maandelijks gemidd.
debiet (m³/s)

criterium
minimaal
debiet (m²/s)

maandgemiddelde
2003-2017 (m³/s)

maandgemiddelde
debiet (m³/s)

Tabel 28 Debieten (Melle) en zwevende stof (zone tussen km 100 en 130).

53
53
51
59
100
61
64
207
425
290
113
180

69
40
77
63
117
145
238
272
220
403
277
182
75
49
72
45
111
94
289
310

Bovenstaande tabel geeft voor de voorbije 3 jaar telkens het maandgemiddelde debiet, het
normale gemiddelde (op basis van de periode 2003-2017) en het voorgestelde minimum
debiet per maand. In rood staan de maanden waarin dit minimum niet gehaald wordt. Het
niet halen van dit minimum kan leiden tot het niet halen van het zesmaandelijks gemiddelde
van 16 m³/s, en geeft aanleiding tot problemen met zwevende stof. In de vijfde kolom staat
www.inbo.be
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het zesmaandelijks gemiddelde debiet, met in rood de waarden die onder de kritieke 16 m³/s
zakken. Wanneer het zesmaandelijks gemiddelde debiet onder die 16 m³ zakt, zijn te hoge
SPM waarden (> 250 mg/l) te verwachten. De maandelijkse streefwaarden (criteria uit
kolom vier) zijn zo gekozen om zesmaandelijkse debieten onder 16 m³/s te vermijden in de
perioden van algenbloei. Dit is in de Boven-Zeeschelde in hoofdzaak de periode mei-oktober,
in groen gemarkeerd in de tabel. De laatste kolom geeft de waargenomen gemiddelde SPM
waarde per maand in de zone Lippenbroek - Appels, met de waarden boven 250 mg/l in
rood. In de periode van algenbloei zijn er in de Zeeschelde twee metingen per maand. De
waarde in de laatste kolom is dus een uitmiddeling van twee meetcampagnes, voor de
stations Lippenbroek, Baasrode, Dendermonde, Sint Onolfs en Appels. Zwevende stof
varieert zeer sterk met het getij. De waarden in de laatste kolom zijn slechts een
uitmiddeling over twee momenten in de tijcyclus, en geven dus niet mooi de gemiddelde
zwevende stof concentratie weer voor de betreffende maand. Ze kunnen een onder- of
overschatting zijn, en geven bijgevolg enkel een indicatie.
2016 kende een nat voorjaar en een zeer droog najaar. Van augustus tot en met oktober
zakt het debiet ruim onder de maandcriteria. Door het natte voorjaar blijft het
zesmaandelijks gemiddelde toch nog even boven de 16 m³/s. Desondanks stijgt SPM in
september en oktober wel sterk boven 250 m³/s. Het is dus belangrijk niet enkel te focussen
op het zesmaandelijks gemiddelde, maar ook de maandelijkse criteria na te streven.
In 2017 zijn er reeds vanaf april te lage debieten, en vanaf augustus zakt het zesmaandelijks
gemiddelde ook onder 16 m³/s. vanaf dan traden te hoge SPM concentraties op, tot en met
november.
In 2018 kampen we vanaf mei met te lage debieten. In mei en juni zakt het debiet onder de
streefwaarde, maar wordt dankzij de hogere winterdebieten het zesmaandelijks gemiddelde
van 16 m³/s nog ruim gehaald. Er treden dan ook nog geen te hoge zwevende stof
concentraties op. Hoewel het gemiddelde van 16 m³/s nog net wordt gehaald in juli en
augustus, overstijgt SPM in die maanden wel reeds de drempel van 250 mg/l. In september
zal, naar alle waarschijnlijkheid, het maandcriterium niet gehaald worden en het
zesmaandelijks gemiddelde verder dalen, onder 16 m³/s, waardoor zeer hoge SPM waarden
te
verwachten
zijn.
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