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STAP 1. Passende beoordeling van de gevolgen van het plan of project op de SBZ

1. Beschrijving van SBZ en plan/project
1.1. Beschrijving SBZ (referentiesituatie en huidige situatie)
Bron:
• Aggenbach, C.J.S., Jalink, M.H., Jansen, A.J.M. 1998. De gewenste grondwatersituatie voor
terrestrische vegetatietypen van pleistoceen Nederland. KIWA. Nieuwegein.
• AMINAL. 2003. NOG - ROG bestanden. Digitale geografische bestanden van van nature
overstroombare gebieden & recent overstroomde gebieden in Vlaanderen. MVG, LIN,
AMINAL, Afdeling Water. Brussel.
• Bal D., Beije H.M., Fellinger M., Haveman R., van Opstal A.J.F.M. & van Zadelhoff F.J.,
2002. Handboek natuurdoeltypen. Tweede, geheel herziene editie. Expertisecentrum LNV,
Wageningen
• Bauwens, D. & Claus, K. 1996. Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen. De
Wielewaal Natuurvereniging vzw. Turnhout.
• Boxman, A.W. & Sortelder, A.H.F. 2000. De invloed van hetwaterpeil bij maatregelen tegen
verdroging in elzenbroekbossen “Hoe natter, hoe beter?”. Vakblad Natuurbeheer 5: 75-77.
• CD-ROM Habitat- en Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen (Afdeling Natuur - OC-GIS
Vlaanderen, 2001) - met de digitale kaartbestanden, wetenschappelijk rapport van de
aanwijzing van de gebieden).
• Databank NATURA 2000, Instituut voor Natuurbehoud. 2000;
• Décamps, H. & Tabacchi, E. 1993. Species richness in riparian vegetation along river
margins. In: Giller, P., Hildrew, A. & Rafaelli, D. (eds.). Aquatic ecology: scale, pattern
and process. Blackwell Scientific.
• De Knijf, G. & Adams, Y., 2003. Gedeeltelijk ontwerp Biologische Waarderingskaart, versie
2, kaartbladen 30-38. Brussel. Digitaal bestand Instituut voor Natuurbehoud van een
gedeelte van de kaartbladen.
• Döring-Mederake, U. 1990. Alnion forests in lower Saxony (FRG), their ecological
requirements, classification and position within Carici elongatae-Alnetum of Northern
Central Europe. Vegetatio 89: 107-119.
• European Commission, 1999. Interpretation manual of European Union Habitats. Eur 15 /
2. European Commission, DG Environment.
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Everts, F.H., & de Vries, N.P.J. 1991. De vegetatieontwikkeling van beekdalsystemen. Een
landschapsoecologische studie van enkele Drentse beekdalen. Dissertatie Rijksuniversiteit
Groningen.
Geoloket Natura 2000: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/natura2000
Grootjans, A.P., Schipper, P.C. & van der Windt, H.J. 1986. Influence of drainage on Nmineralization and vegetation response in wet meadows. Acta Oecologica Oecologia
Plantarum 7: 3-14.
Habitat- & Soortenfiches (IN -IBW- Afdeling Natuur 2002)
Heathwaite, A.L. 1990. The effect of drainage on nutrient release from fen peat and its
implications for water quality – a laboratory simulation. Water, Air and Soil pollution 49:
159-173.
Huybrechts, W., Batelaan, O., De Becker, P., Joris, I., Van Rossum, P. 2000.
Ecohydrologisch onderzoek waterrijke vallei-ecosystemen. VLINA 96/03. IN, Brussel.
Junk, W.J. & Piedade, T.F. 1994. Species diversity and distribution of herbaceous plants in
the floodplain of the middle Amazon. Verh. Int. Verein Limnol. 25: 1862-1865.
Kalliola, R., Salo, J., Puhakka, M. & Rajasilta, M. 1992. New site information and
colonizing vegetation in primary succession on the western Amazon floodplains. Journal of
Ecology 79: 877-901.
Kazda, M. 1995. Changes in alder fens following a decrease in the ground water table:
results of a geographical information system application. Journal of Applied Ecology 32:
100-110.
Kazda, M & Katzensteiner, K. 1993. Influences on the soil solution composition in forest
stands. Agriculture, Ecosystems and the Environment 47: 135-145.
Koop H. & Van der Werf S., 1995. Natuurlijke bosgemeenschappen A-lokaties en
boscomplexen. Achtergronddocument bij de Ecosysteemvisie bos. IBN-rapport 162. Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen.
Kuntze, H. 1988. Nährstoffdynamik der Niedermoore und Gewässereutrophierung. TELMA
18: 61-72.
Löffler, H. 1990. Danube backwaters and their response to anthropogenic alteration. In:
Whigham, D.F., Good, R.E. & Kvet, J.(eds.) Wetland Ecology and Management: Case
studies. Pp. 127-130. Kluwer, Dordrecht.
Meisel, K. & Mader, H.J. 1986. Bioökologisches Gutachten für den Nordraum des
Rheinischen Braunkohlereviers. Untersuchunsprogramm ‘Braunkohle’ der
Landesregierung, Düsseldorf. Dokumentation der Ergebnisse. p. 207-223. MURL,
Düsseldorf, Germany.
Mitsch, W.J. & Gosselink, J.G. 1993. Wetlands. Van Nostrand Reinhold, New York.
Naiman, R.J., Decamps, H. & Fournier, F. 1989. Role of land/inland water ecotones in
landscape management and restoration: proposals for collaborative research. MAB Digest
4: 1-93.
Naiman, R.J., Décamps, H. & Pollock, M. 1993. The role of riparian corridors in
maintaining regional biodiversity. Ecological applications 3(2): 209-212.
Nilsson, C. 1992. Conservation management of riparian communities. In : Hansson, L. (ed.).
Ecological principles of nature conservation. Elsevier Applied Science, London, England.
Raedeke, K. 1989. Streamside management: riparian wildlife and forestry interactions.
Contribution number 59. Institute of Forest Resources, University of Washington, Seattle,
Washington, USA.
Roelandt, B. 2000. Bosinventarisaties in het Vlaamse Gewest. AMINAL, Afd. Bos en Groen.
Royal Haskoning. 2003. Ontwerp en implementatie GGOR-meetnetten Limburg.
Eindrapport. 39640/R005/HDM/Maas.
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Schaminée, J.H.J., Weeda, E.J. & Westhoff, V. 1995. De vegetatie van Nederland. Deel 2.
Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden. Opulus Press, Uppsala,
Leiden.
Stortelder, A.H.F., Hommel, P.W.F.M., de Waal, R.W. 1998. Broekbossen. KNNV,
Wageningen.
Stortelder, A.F.H., Schaminée, J.H.J. & Hommel, P.W.F.M. 1999. De vegetatie van
Nederland. Deel 5: Ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
Tack, J., Paelinckx, D., Anselin, A. & De Roo, K. 2003. Speciale beschermingszones. In:
Dumortier et al. 2003. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid.
Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud.
Vandelannootte, A. 1990. Atlas van de Vlaamse beek- en riviervissen. WEL vzw. Antwerpen.
Vandenbussche, V. & T’Jollyn, F., Zwaenepoel, A., Vanhecke, L. & Hoffmann, M.
Systematiek van natuurtypen voor de biotopen, heide, moeras, duin, slik en schor. Deel 3:
Moeras. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud 2002.14.
Verkem S., De Maeseneer J., Vandendriessche B., Verbeylen G. & Yskout S. 2003 (in druk).
Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Natuurpunt Studie
en JNM-Zoogdierenwerkgroep, Mechelen en Gent, België.
Ward, J.V. 1998. Riverine landscapes: biodiversity patterns, disturbance regimes and
aquatic conservation. Biological Conservation 83(3): 269-278.
Waterbouwkundig Laboratorium. 2003. De Dender. Berekening van scenario’s met Mike
11-model. Modelnummer:697.
Waterbouwkundig Laboratorium. 2004. Nota i.v.m. vragen van de Afdeling Bovenschelde
i.v.m. het overstromingsgebied Overboelare, RO.
Wiegers, J. 1989. Forested wetlands in Western Europe. In: Lugo, S., Brown, S. & Brinson,
M. Ecosystems of the world, p. 407-436. Elsevier, Amsterdam.
Wullink, H.W. 1993. De karakteristieken van duurlijnen van enige grondwaterafhankelijke
vegetatietypen, het Caricetum acuto-vesicariae, Caricetum elatae, Glycerietum maximae,
Senecioni-Bromeum en Carici elongatae-Alnetum. Rapport SWE 93.011, KIWA, Niewegein.

Referentiesituatie:
Het gebied waarvoor de effecten van de ingreep moeten ingeschat worden bevindt zich in
Overboelare (deelgemeente Geraardsbergen; Fig. 1). De oppervlakte bedraagt ongeveer 8 ha.
Het maakt deel uit van het groter complex van “de bossen van de Vlaamse Ardennen en ZuidVlaamse bossen” ter grootte van 5548 ha. Het gebied werd afgebakend bij beslissing van 24 mei
2002 (B.S. 17/08/2002) en aan Europa aangemeld als voorstel van gebied van communautair
belang conform art. 4 lid 1 van richtlijn 92/43/EEG van de raad van de Europese
Gemeenschappen. Deze Europese richtlijn houdt in dat voor het gebied alle nodige maatregelen
getroffen dienen te worden voor de instandhouding (behoud en herstel) van de natuurlijke
habitats en de wilde fauna en flora die hiervan deel uitmaken. Het gebied werd aangemeld voor
de aanwezigheid van 12 habitats van bijlage I en 5 soorten van bijlage II. Verder komen er nog
9 soorten van bijlage III van het Natuurdecreet voor. De habitats waarvoor het deelgebied
Dendervallei van Overboelare specifiek werd aangemeld, betreffen “91E0, Alluviale bossen met
Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” en
“6430, Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene
zones” (Tabel 1). Conform art 36 bis § 12 van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (B.S. 10/01/1998) zoals gewijzigd bij decreet van 19 juli
2002 (B.S. 31/08/2002), dienen deze afgebakende gebieden beschouwd te worden als speciale
beschermingszone. Dit impliceert dat de bepaling van art. 36 ter van toepassing zijn op het

gebied.
Tabel 1. Overzicht van de habitats en soorten die voor het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse
bossen” die als criteria voor de aanwijzing van het gebied gehanteerd werden. ? =geen gegevens beschikbaar over het al dan niet voorkomen.

Habitats/soorten waarvoor Prioritaire
Habitatgebied “BE2300007 soorten /
- Bossen van de Vlaamse
habitats
Ardennen en andere ZuidVlaamse bossen” werd
aangemeld
Habitats van Bijlage I
2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten
3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met
benthische Chara spp. vegetaties
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het
type Magnopotamion of Hydrocharition
4030 - Droge Europese heide
6210 - Droge half-natuurlijke graslanden en
struikvormende-facies op kalkhoudende bodems (Festuco
Brometalia) (*gebieden waar zeldzame orchideeën
groeien).
6430 - Voedselrijke, zoomvormende ruigten van het
laagland, en van de montane en alpiene zones
9110 - Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
9120 - Zuurminnende Atlantische beukenbossen met
ondergroei van Ilex of soms Taxus in de struiklaag
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagion)
9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
9160 - Sub-Atlantische en midden-Europese
wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend
tot het Carpinion-betuli
9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus
robur op zandvlakten
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Soorten van Bijlage II
1321 - Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)
1318 - Meervleermuis (Myotis dasycneme)
1163 - Rivierdonderpad (Cottus gobio)
1096 - Beekprik (Lampetra planeri)
1166 - Kamsalamander (Triturus cristatus)
Soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (zie ook
bijlage III Natuurdecreet)
Gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus)
Brandts vleermuis (Myotis brandtii)
Watervleermuis (Myotis daubentonii)
Franjestaart (Myotis nattereri)
Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus)
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (zie ook
bijlage III Natuurdecreet)
Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)

Voorkomen in
deelgebied
waarop het
project
betrekking
heeft

x
x
x
x
x

(x)

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

?
?

x
x
x
x
x
x

?
?
?
?
?
?

Habitats/soorten waarvoor Prioritaire
Habitatgebied “BE2300007 soorten /
- Bossen van de Vlaamse
habitats
Ardennen en andere ZuidVlaamse bossen” werd
aangemeld

Voorkomen in
deelgebied
waarop het
project
betrekking
heeft

x
x

?
?

?

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)

x (vermoedelijk)

?

De planologische bestemming volgens het gewestplan is voor het grootste deel parkgebied. De
westelijke randpercelen, grenzend aan de Dender bevinden zich in een zone voor ambachtelijke
bedrijven en kmo’s en landelijk woongebied. Het gebied werd bij beslissing van de Vlaamse
Regering van 18 juli 2003 (B.S. 17/10/2003) afgebakend als Grote Eenheid Natuur in de zin
van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 (B.S.
10/01/1998) gewijzigd door het decreet van 19/07/2002 (B.S. 31/08/2002). Dit impliceert dat de
bepalingen van art. 25 en 26 van voornoemd decreet van toepassing zijn op het gebied.

Bron: topografische kaart 1/10.000 (OC GIS-Vlaanderen)
Afdeling Natuur - OC-GIS Vlaanderen 2002, 2003
Figuur 1. Localisatie van het habitatrichtlijngebied

Huidige situatie:
In het kader van de opmaak en actualisering van de Biologische Waarderingskaart
(ontwerpversie 2.1) op het Instituut voor Natuurbehoud, beschikken we voor het betrokken

gebied over een recente kartering (Fig. 2). De meest waardevolle vegetaties (donkergroen) in
het gebied zijn samengesteld uit Nitrofiel elzenbroekbos (vn), Grote zeggenvegetaties (mc) en
Moerasspirearuigten (hf). Nitrofiel elzenbroekbos (vn) is volgens Tack et al. (2003) één van de
overeenkomstige BWK-codes voor het habitat 91E0, dat daarnaast nog andere vormen van
alluviale elzenbroekbossen omvat. Moerasspirearuigten (hf) is één van de overeenkomstige
BWK-codes voor het habitat 6430 (Habitat- & Soortenfiches (IN-IBW-Afdeling Natuur 2002).
De interpretatiegids van de Europese Commissie geven een verdere syntaxonomische
beschrijving en abiotische randvoorwaarden van het habitat (European Commission 1999).
De Grote zeggenvegetaties (Caricion gracilis en aanverwante rompgemeenschappen)
zijn karakteristieke vegetaties die vaak in relatie met alluviale Elzen-Wilgenbroekbossen
voorkomen. Ze worden gekarakteriseerd door een dominantie van Moeraszegge en Scherpe
zegge. Deze gemeenschappen werden o.a. beschreven door Schaminée et al. (1995) en
Vandenbussche et al. (2002). De Grote zeggengemeenschappen zijn gebonden aan eutrofe,
basenrijke standplaatsen binnen het overstromingsbereik van waterlopen. Gedurende het
winterhalfjaar staan de groeiplaatsen onder water; ’s zomers zakt het water niet verder dan
enkele decimeters onder het maaiveld (Everts & de Vries 1991; Wullink 1993). De Grote
Zeggenvegetaties vormen tevens het habitat van de Zeggenkorfslak (Vertigo moulinsiana) een
soort van bijlage II van de habitatrichtlijn.
Het Elzenbroekbos aanwezig in het gebied zijn van het type nitrofiel alluviaal
elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum en aanverwante rompgemeenschappen).
De vegetatie die het Elzenbroekbos karakteriseert werden in verschillende studies beschreven
(Wiegers 1989; Döring-Mederake 1990; Stortelder et al. 1999; Roelandt 2000).
Moeraspirearuigten (Filipendulion) komen in beperkte mate in het gebied voor.
Moerasspirearuigten werden o.a. beschreven door Stortelder et al. (1999). Deze vegetaties
omvatten ruigten op vochtige tot natte, stikstofhoudende, matig voedselrijke tot voedselrijke
bodems. Men treft deze gemeenschappen aan langs oevers van rivieren, beken en sloten en in
verlaten vochtige graslanden.

Bron: De Knijf & Adams 2003
topografische kaart 1/10.000 (OC GIS-Vlaanderen)

Figuur 2. BWK en evaluatie van de ecotopen
1.1.1. Criteria van de aanwijzing van de gebieden
•

Eerder werd er een oplijsting gegeven van de habitats waarvoor het

Habitatrichtlijngebied werd aangemeld bij Europa (Tabel 1). Hieronder worden de twee
habitats die meer specifiek betrekking hebben op het betrokken deelgebied nader
besproken:
91E0*, Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (prioritair habitat) (IN -IBW- Afdeling Natuur 2002)
-

-

-

-

-

verspreiding: vn; zie Fig. 2 (ca. 2,3 ha in goed ontwikkelde vorm)
kenmerkende biotische en abiotische gegevens:
Algemeen kan men stellen dat dit vegetatietype nood heeft aan een ondiep wisselend
grondwaterpeil en winteroverstromingen (European Commission 1999).
kwetsbaarheid:
Dit habitat is kwetsbaar voor verdroging, watervervuiling en nutriëntaanrijking, wat
uiteindelijk tot verruiging leidt. Het komt versnipperd in Vlaanderen voor door
ontbossing, aantastingen van valleien en het beperken van de rivierdynamiek. Dit
leidt uiteindelijk tot een verlies van de biodiversiteit. Grootschalige en/of intensieve
inplanting en exploitatie van populier gepaard gaande met grondbewerking,
grootschalige kappingen, heraanplanten, drainage leidt tot degradatie van het
habitat, verdroging, erosie, verdichting en verstoring van de bodem. Deze
homogenisering leidt tevens tot een bostype met een arme structuur (weinig oude
bomen en dood hout).
instandhoudingsdoelstellingen:
Om dergelijke habitats te behouden en verder te ontwikkelen is een ecologische
optimaal niveau van de watertafel(s) en de aanwezigheid van rivierdynamiek
essentieel. Herstel van verdroogde situaties is mogelijk door drainerende invloed te
verminderen en zo de invloed van de waterloop te versterken. Permanente
opstuwing dient echter vermeden te worden; natuurlijke afwatering aangewezen.
Versnippering dient te worden tegengegaan door een areaaluitbreiding en het
verbinden van de bestaande bossen. Het vereiste minimumareaal voor dit habitat
bedraagt volgens Bal et al. (2001) 5 tot 150 ha. De eerste oppervlakte is vereiste
opp. voor het gemiddeld aantal voortplantende fauna-doelsoorten. Het tweede
oppervlaktegetal is vereist voor 75% van het potentiële aantal voortplantende faunadoelsoorten. Het minimumstructuurareaal voor dit habitat bedraagt 10 ha volgens
Koop & Van der Werf (1995). Het minimumstructuurareaal is de kleinste
oppervlakte waarbinnen alle representatieve stadia en fasen van de bosontwikkeling
door zelfregulatie van het bos vertegenwoordigd blijven. Ook zou vervuiling van het
oppervlakte- en grondwater best verder gereduceerd of voorkomen dienen te
worden. Er dient gestreefd te worden naar een omvorming van de homogene
monocultuurbestanden (bv. populierenklonen) en een herstel van de natuurlijke
successie.
beschermingsstatus in Vlaanderen:
• Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van
21/10/1997 (B.S. 10/01/1998) met in het bijzonder art. 25§3
In het VEN gelden de volgende voorschriften:
Behoudens individuele ontheffing, verleend door de administratie bevoegd voor
het natuurbehoud of algemene ontheffing, is het verboden:
1) bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
2) behoudens in toepassing van een goedgekeurd beheersplan conform het
bosdecreet van 13 juni 1990, de vegetatie, met inbegrip van meerjarige
cultuurgewassen of van kleine landschapselementen te wijzigen;
3) het reliëf van de bodem te wijzigen;

4) werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het
grondwaterpeil verlagen, alsook maatregelen die de bestaande ont- en afwatering
versterken;
5) de structuur van de waterlopen te wijzigen.
De Vlaamse regering bepaalt na advies van de Raad en de MINA-Raad, de
voorwaarden en de procedure, de termijn en de beroepsprocedure tot het verlenen
van ontheffingen zoals bedoeld in §3, 2° van dit artikel.
• Vegetatiebesluit (BVR van 29 juli 1998, B.S. 10 september 1998)
Voor vn (nitrofiel alluviaal elzenbos) geldt een vergunningsplicht op wijziging
binnen parkgebied en in habitatrichtlijngebied. Er geldt een algemeen verbod op
vegetatiewijziging voor moerassen.
• Besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende
maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid (B.S. 27 januari
2004). In het bijzonder art 6. waarbij verwezen wordt naar activiteiten die verboden
worden in VEN:
- het kunstmatig zaaien, aanplanten of op elke andere wijze introduceren van nietinheemse planten, inclusief bomen en struiken rekening houdende met een aantal
uitzonderingsbepalingen (b.v. goedgekeurd beheersplan).
- afwijkingen van criteria voor duurzaam bosbeheer volgens het Bosdecreet
• Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststellen van de
criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest
(B.S. 10 september 2003)
• Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S. 28 september 1990), laatst gewijzigd bij
decreet van 17 juli 2000: verbod op ontbossing uitgezonderd voor:
o (art.90 bis) ontbossing in functie van werken van algemeen belang of in zones
met bestemming woongebied en industriegebied in de ruime zin, in met
voormelde gebieden gelijk te stellen bestemming volgend de geldende plannen
van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen, of voor uitvoerbare delen in niet
vervallen verkaveling. Voor andere ontbossingen kan de Vlaamse Regering
een ontheffing geven;
o (art. 47) ontbossing in natuurreservaten volgens een goedgekeurd beheersplan.
Bovendien genieten deze habitats van een internationale bescherming door Bijlage II van de
Habitatrichtlijn.

6430, Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene
zones (IN -IBW- Afdeling Natuur 2002)
-

-

-

-

verspreiding: hf; zie Fig. 2 (Het betreft vochtige en voedselrijke ruigten langs
waterlopen en boszomen verspreid over ca. 0,6 ha; plaatselijk aanwezig)
kenmerkende biotische en abiotische gegevens:
vochtige tot natte, stikstofhoudende, matig voedselrijke tot voedselrijke bodems
(Stortelder et al. 1999).
Het subtype “vochtige en voedselrijke ruigten langs waterlopen” wordt in dit gebied
vertegenwoordigd door de natte strooiselruigten met een dominant aspect van
Moerasspirea enerzijds en hoog opgaande ruigten op stikstofrijke bodems langs de
waterlopen anderzijds.
kwetsbaarheid:
Dit type habitat is kwetsbaar in Vlaanderen door het terugdringen van de natuurlijke
dynamiek van waterlopen door dijkversterkingen en waterbeheersingswerken. Op de
plaats van voedselrijke zomen worden er vaak tuinafval of ruimingsmateriaal van
beken en sloten gestort.
instandhoudingsdoelstellingen:

-

Het betrokken subtype van dit habitat staat in meer of mindere mate onder invloed
van overstromingen. Om ruigten langsheen waterlopen te behouden en te
ontwikkelen is een verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk samen met een
natuurlijke rivierdynamiek met erosie- en sedimentatieprocessen en vorming/herstel
van komgrond/oeverwalstructuren in de vallei. Het minimumareaal van dit habitat
bedraagt volgens Bal et al. (2001) 5 à 75 ha. De eerste oppervlakte is vereiste opp.
voor het gemiddeld aantal voortplantende fauna-doelsoorten. Het tweede
oppervlaktegetal is vereist voor 75% van het potentiële aantal voortplantende faunadoelsoorten. Dit kan gerealiseerd worden door creatie van een netwerkstructuur
langsheen de waterlopen.
beschermingsstatus in Vlaanderen:
idem vorig habitattype

• Soorten waarvoor het gebied is aangewezen: Ingekorven vleermuis (Myotis
emarginatus), Meervleermuis (Myotis dasycneme), Rivierdonderpad (Cottus gobio),
Beekprik (Lampetra planeri) en Kamsalamander (Triturus cristatus). Deze soorten
komen in het betrokken deelgebied vermoedelijk niet voor.
•
-

-

Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) (IN -IBW- Afdeling Natuur 2002)
Verspreiding + aantallen: niet aanwezig in het gebied waarop een impact verwacht
wordt (Criel et al. 1994). De zomerkolonies in Vlaanderen zijn zeer schaars en werden
steeds in bosrijke gebieden aangetroffen.
kenmerkende habitats van leefgebied(en) van de soort(en):
In de noordelijke delen van het verspreidingsgebied bevinden de kraamkolonies zich
voornamelijk op zolders van grote gebouwen. Voor hun winterslaap gebruiken ze koele en
vochtige ondergrondse ruimten. Het is een soort die voornamelijk foerageert in bosrijke
gebieden.

-

-

kwetsbaarheid:
Volgens de Rode lijst-categorie is de soort ernstig bedreigd.
instandhoudingsdoelstellingen:
o bescherming van de resterende en herstel van de voormalige
zomerkolonieplaatsen;
o gerichte beheersmaatregelen ter verbetering van de winterverblijfplaatsen.
beschermingsstatus: beschermde soort in Vlaanderen (KB van 22 september 1980 (B.S. 31 oktober
1980) inzake soortenbescherming, aangevuld door BVl.Ex. van 4 november 1987 (B.S. 28 november 1987) en door B.Vl.Ex. van 9

.
Bovendien geniet de soort van een internationale bescherming door de Conventie van
Bern, de Conventie van Bonn en Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn.
september 1992 (B.S. 20 november 1992) en door BVR van 13 juli 2001 (B.S. 17 augustus 2001))

•
-

-

-

Meervleermuis (Myotis dasycneme) (IN -IBW- Afdeling Natuur 2002)
Verspreiding + aantallen: niet aanwezig in het gebied waarop een impact verwacht
wordt (Criel et al. 1994). Vlaanderen vormt de zuidwestelijke grens van de aeraal van de
soort. Tijdens de zomer werd de soort op diverse plaatsen in Vlaanderen waargenomen.
kenmerkende habitats van leefgebied(en) van de soort(en):
De soort overwintert in koele en vochtige ondergrondse ruimten. De kraamkolonies
bevinden zich doorgaans onder de dakbekleding, op zolders of achter spouwmuren van
gebouwen. De soort jaagt boven het oppervlakte van brede waterlopen of open waters.
kwetsbaarheid:
Volgens de Rode lijst-categorie is het een bedreigde soort
instandhoudingsdoelstellingen:
o bescherming van de kolonies die in Vlaanderen zouden worden aangetroffen;

-

o optimaliseren van waterkwaliteit en habitat van de grote waterlopen
o bescherming van de overwinteringsplaatsen.
beschermingsstatus: beschermde soort in Vlaanderen (KB van 22 september 1980 (B.S. 31 oktober
1980) inzake soortenbescherming, aangevuld door BVl.Ex. van 4 november 1987 (B.S. 28 november 1987) en door B.Vl.Ex. van 9
september 1992 (B.S. 20 november 1992) en door BVR van 13 juli 2001 (B.S. 17 augustus 2001)).

Bovendien geniet de soort van een internationale bescherming door de Conventie van
Bern, de Conventie van Bonn en Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn.
•
-

-

-

•
-

-

-

•
-

Rivierdonderpad (Cottus gobio) (IN -IBW- Afdeling Natuur 2002)
Verspreiding + aantallen: niet aanwezig in het gebied waarop een impact verwacht
wordt (Vandelannootte et al. 1990). In het Habitatrichtlijngebied van “de Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” komt de soort voor in de
bovenlopen van de Zwalm, Molen-Terkleppebeek en Markebeek.
kenmerkende habitats van leefgebied(en) van de soort(en):
De rivierdonderpad is een bodemvis die zijn hoofdverspreiding in de forelzone heeft
alhoewel deze soort ook voorkomt in trager stromende viszones. Helder zuurstofrijk en
koel water is een vereiste.
kwetsbaarheid:
Volgens de Rode lijst-categorie is de soort zeldzaam.
instandhoudingsdoelstellingen:
o sanering van de vervuilingsbronnen, van diffuse verontreiniging of van
overstorten;
o herstel van de structuurkenmerken van waterlopen (incl. substraten zoals b.v.
Ijzerzandsteen);
o bescherming tegen afspoeling van de bovenlagen afkomstig van de akkers.
beschermingsstatus: De soort is volledig beschermd door de wet op de Riviervisserij,
de Conventie van Bern en de Habitatrichtlijn (Bijlage II).
Beekprik (Lampetra planeri) (IN -IBW- Afdeling Natuur 2002)
Verspreiding + aantallen: niet aanwezig in het gebied waarop een impact verwacht
wordt (Vandelannootte et al. 1990). In het Habitatrichtlijngebied van “de Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” komt de soort voor in het
Denderbekken (Terkleppenbeek) en het Zwalmbekken (Dorenbosbeek, Verrebeek).
kenmerkende habitats van leefgebied(en) van de soort(en):
Deze rheofiele soort komt voor in beken en rivieren. De aard van de bedding is van
belang. De eieren worden afgezet in grof zand en/of kiezel. De larven graven zich
stroomafwaarts in, in slijkafzettingen.
kwetsbaarheid:
Volgens de Rode lijst-categorie is het een kwetsbare soort.
instandhoudingsdoelstellingen:
o beschermingsmaatregelen tegen waterverontreiniging en overstorten in
bovenlopen;
o wegwerken van migratieknelpunten;
o verregaand rivierherstel;
o vermijden van slijkruimingen.
beschermingsstatus: De soort is volledig beschermd door de Wet op de Riviervisserij
en de Conventie van Bern.
Kamsalamander (Triturus cristatus) (IN -IBW- Afdeling Natuur 2002)
Verspreiding + aantallen: niet aanwezig in het gebied waarop een impact verwacht

-

-

-

wordt (Bauwens & Claus 1996).
Voorkomen: de verspreiding over het Habitatrichtlijngebied van “de Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” is discontinu en gefragmenteerd.
kenmerkende habitats van leefgebied(en) van de soort(en):
De voortplantingsplaatsen zijn veedrinkpoelen, bomputten, afgesneden rivierarmen,
kleine vijvers en andere plassen met stilstaand, bij voorkeur vrij voedselrijk water.
Geschikte waterpartijen worden weinig of niet beschaduwd, zijn relatief diep en/of
bevatten permanent water. Kamsalamanders worden vaak aangetroffen in groepen van
dicht bij elkaar gelegen poelen. Ze prefereren ook poelen in gelegen in kleinschalige
landschappen met een hoge diversiteit aan biotooptypen (b.v. bossen, struwelen,
boomgaarden, houtwallen, hagen en heideterreinen).
kwetsbaarheid:
Volgens de Rode Lijst-categorie is de soort zeldzaam.
instandhoudingsdoelstellingen:
o beheer van de bestaande voortplantingsplaatsen en behoud van de omliggende
landbiotopen;
o aanleg of heraanleg van verschillende poelen die als voortplantingsplaatsen in
aanmerking komen; het is aangewezen om een netwerk van poelen tot stand te
brengen.
beschermingsstatus: beschermde soort in Vlaanderen (KB van 22 september 1980 (B.S. 31 oktober
1980) inzake soortenbescherming, aangevuld door BVl.Ex. van 4 november 1987 (B.S. 28 november 1987) en door B.Vl.Ex. van 9
september 1992 (B.S. 20 november 1992) en door BVR van 13 juli 2001 (B.S. 17 augustus 2001)) .

De soort geniet tevens
van een een internationale bescherming door de Conventie van Bern en de
Habitatrichtlijn (Bijlage II).

1.1.2.

Strikt te beschermen soorten over hele grondgebied: soorten in Bijlage III Decreet
Natuurbehoud

In het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen”
komen volgende soorten voor: Gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus), Brandts vleermuis (Myotis
brandtii), Watervleermuis (Myotis daubentonii), Franjestaart (Myotis nattereri), Gewone
grootoorvleermuis (Plecotus auritus), Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Laatvlieger
(Eptesicus serotinus), Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en (vermoedelijk) Ruige dwergvleermuis
(Pipistrellus nathusii). Vermoedelijk komen deze soorten niet voor in het studiegebied (Verkem et
al.2003).

1.1.3. Beschrijving integriteit van het gebied
•

Structurele relaties:

Het gebied is geïsoleerd van de overige delen van het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” (Fig. 1). Naar het zuiden toe ligt het nabij het
Boelarebos. De functionele relatie hiermee is verbroken door een woonlint. Ten oosten bevindt zich de
spoorweglijn (Halle-Geraardsbergen) en een kmo-zone. Het westelijk en zuidelijk deel van het gebied
wordt begrensd door een woonzone. Ten noordwesten grenst het gebied aan de Dender.
De relatie met de rivier is verder aangetast door een recente verhoging van de dijken (2003).
Deze situatie impliceert onder meer een wijziging en/of verlies aan intensiteit en frequentie van de
overstromingen, sedimentatie- en erosieprocessen en natuurlijke kwelregimes.

•

Functionele relaties:
Er is een functionele relatie tussen rivier en vallei maar deze is aangetast door de
aanwezigheid van een dijklichaam. Er is ook een functionele relatie tussen de vallei en de kwel-

en infiltratiegebieden.
Dit deel van het valleigebied, speelt een belangrijke rol zowel bij het behoud en de
ontwikkeling van de biodiversiteit van soorten als van ecologische processen. Dergelijke
gebieden zijn op ecosysteemniveau zeer gevoelig voor veranderingen van milieucomponenten
(Naiman et al. 1989). Beschikbaar onderzoek toont aan dat ecologisch waardevolle
valleigebieden behouden worden door natuurlijke storingsregimes zoals overstromingen of
geulmigraties en het vermogen van het biotisch systeem om zich aan te passen aan de
veranderende omgevingsfactoren (Kalliola et al. 1992).
Het belang van deze gebieden in de regionale biodiversiteit werd het best aangetoond
voor hogere planten. Studies betreffende oeverplanten in Zweden (Nilsson 1992) en Frankrijk
(Décamps & Tabacchi 1993) hebben allen een hoge biodiversiteit aangetoond. Er is een
belangrijke functionele relatie tussen oeverwal en komgrond voor wat betreft gewervelden. Naar
schatting vereisen 70% van organismen op een significante wijze oeverzones om hun
levenscyclus te voltooien (Raedeke 1989).
De oorzaken van een hoge biodiversiteit zijn gerelateerd tot (Naiman et al. 1993):
- de intensiteit en de frequentie van overstromingen;
- kleinschalige variaties in de topografie en bodems ten gevolgen van de laterale
migratie van de riviergeul;
- de natuurlijke storingsregimes opgelegd vanuit de abiotiek van plateaus en
valleiranden;
- de migratiemogelijkheden van planten langsheen de oeverzone.
Deze factoren kunnen een mozaïek aan habitats creëren in een systeem waar talrijke soorten
samen kunnen voorkomen.
• Knelpunten instandhouding:
De knelpunten voor de instandhouding van dit gebied kunnen als volgt geformuleerd worden:
• de afwezigheid van een ecologisch optimaal waterpeil in het betrokken gebied;
• de problemen van structurele aard (geïsoleerde ligging gebied) om de relatie met de
rivier te herstellen;
• de waterkwaliteit van vooral het oppervlaktewater (Gavergracht, Dender);
• de actueel arme horizontale en verticale structuur van het bosbestand;
• de beperkte oppervlakte van dit deelgebied voor aanwezigheid van het
minimumareaal voor de duurzame instandhouding op lange termijn van beide
habitattypes;
• de lokale (rust)verstoring door nabijgelegen menselijke activiteiten.
Erkenning van de vallei als significante landschapscomponent in het behoud van de regionale
biodiversiteit is belangrijk omdat het een oplossing kan bieden voor de problemen betreffende
bedreigde soorten, waterkwantiteit en -kwaliteit en duurzaamheid. Aangezien noch metingen
van de abiotiek, noch opnamen van de vegetaties in functie van abiotische veranderingen
beschikbaar zijn, werd er een literatuurstudie uitgevoerd in functie van de aanwezige habitats
waarop een impact te verwachten is.
In het verleden werden en worden valleien nog steeds gedraineerd, omgezet in akkerland
of intensieve graslanden of werden eenzijdig beplant veelal met geïntroduceerde boomsoorten.
Veranderingen in hydrologische regimes worden bij voorkeur afgestemd op de ecologische
vereisten van de vegetaties, rekening houdend met de fundamentele processen ter behoud van de
vitaliteit van de vallei (Naiman et al. 1993).
De soortenrijkdom van wetlands neemt over het algemeen toe met een toenemende
watertoevoer (Mitsch & Gosselink 1993). Natuurlijke overstromingen zorgen voor
nutriëntenaanvoer, reduceert anaërobische toestanden, verhoogt sedimentdiversiteit en biedt

mogelijkheden voor het herkoloniseren van nieuwe opengevallen plekken (Ward 1998). De
vergelijking in grote riviersystemen, tussen een alluviaal gebied waar overstromingen werden
uitgesloten en een overstromingsvlakte met natuurlijke overstromingen, hebben een
verdubbeling tot een verachtvoudiging van de geïnventariseerde planten- en diergroepen
(macrofyten, molluscen en vissen) aangetoond (Löffler 1990). De grote soortendiversiteit
gerelateerd aan overstromingsgradiënten wordt door Junk & Piedade (1994) verklaard door de
kolonisatie van soorten volgens de hoogtegradiënt, waarbij zowel adaptaties aan
overstromingstoestand als aan droge toestand ontwikkeld worden, gepaard gaande met een
vermindering van de interspecifieke competitie door het alterneren van de aquatische en
terrestrische fase.
Snelle mineralisatie ten gevolge van drainering met als resultaat een belangrijke toename
van beschikbaar nitraat, werd in talrijke studies beschreven (Kuntze 1988; Heathwaite 1990).
Stikstoftransformaties naar nitraat en andere oxidatieprocessen produceren protonen wat
eveneens kan leiden tot een belangrijke verzuring van de bodem (Kazda & Katzensteiner 1993).
In de bodemkarakteristieken uit zich dit in een afname van de pH-waarden en van het calciumen magnesiumgehalte. In de vegetatiepatronen uit zich dit in een toename van nitrofiele en
zuurtolerante soorten (Grootjans et al. 1986; Meisel & Mader 1986). In de kruidlaag uit zich dit
door een vervanging van zeggesoorten in het gebied door meer algemene soorten als Grote
brandnetel, bramen, Liesgras, Zevenblad, Kleefkruid).
Anderzijds blijkt de kwaliteit van broekbossen reeds na enkele groeiseizoenen sterk achteruit te
gaan wanneer de waterstand het hele jaar door boven of net op het maaiveld staat. Zowel in
broekbossen als in Grote zeggenvegetaties zijn er ongewenste effecten te verwachten indien vernatting
leidt tot permanent hoge waterstand op plaatsen waar van oorsprong het maaiveld in de zomer droog
valt. Opstuwing van het water kan een probleem zijn; daarom is een natuurlijke afwatering wenselijk.
Wordt echter een variabel peilbeheer gehanteerd, met in het voorjaar wateraflaat tot enkele centimeters
onder het maaiveld, dan zijn de kansen voor soortenrijke broekbossen aanzienlijk beter. Het aflaten van
water leidt in de eerste plaats tot een lozing van het geaccumuleerde sulfaat, sulfide (toxisch voor de
plant) en fosfaat. In de tweede plaats is er kans voor een toename van de relatieve kweldruk. In de
derde plaats zorgt het droogvallen van de bovenste laag ervoor dat zuurstof in de bodem komt. Het
bufferend vermogen van de bodem wordt hierdoor hersteld (Boxman & Stortelder 2000).

Optimale standplaatsen voor Elzenbroekbossen en Grote zeggenvegetaties treft men
grotendeels aan bij gemiddelde grondwaterstanden boven de -50 cm. Een omvangrijke studie in
Noord Rein-Westfalen met betrekking tot de invloed van de grondwatertafel op de ontwikkeling
van moerasvegetaties heeft de bedekking van Moeraszegge gerelateerd tot de diepte van de
grondwatertafel (tabel 2; naar Kazda 1995).
Tabel 2. Resultaten van overlay-berekeningen in % van geïnventariseerde oppervlakten voor de bedekkingsgraad van Moeraszegge en de
verschillende ranges van grondwaterniveaus.

Grondwaternivea
u (cm onder het
maaiveld)
0-50
50-100
100-150
>150
Totaal (%)

Bedekkingsgraad van Moeraszegge (%)
5-25%
25-50%
50-75%
75-100%

0-5%

0
5,2
16,7
48,1
69,9

1,0
6,1
3,2
3,9
14,2

6,4
2,6
0,1
0
9,2

4,8
0,7
0
0
5,5

1,2
0,1
0
0
1,2

Totaal (%)

13,4
14,6
20,0
52,0
100,0
(+/-700 ha)

Literatuurgegevens voor Vlaanderen en Nederland geven volgende waterstanden aan als
opgemeten waarden voor mesotrofe elzenbroekbossen (Tabel 3):
Tabel 3. Overzicht van de minimumwaarden, gemiddelde waarden en maximum waarden voor verschillende waterstanden

(Gemiddelde grondwaterstand (GGWS), laagste grondwaterstand (LGWS), hoogste grondwaterstand (HGWS) en gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand (GVG)) voor mesotrofe elzenbroekbossen in Nederland en Vlaanderen. De éénheden zijn uitgedrukt
in meter boven het maaiveld.

Literatuur

GGWS (m)
min

Stortelder et al. 1998
Aggenbach et al. 1998
Huybrechts et al. 2000

gem

LGWS (m)
max

min

gem

-0,6
-0,26

-0,15

-0,04

-0,64

-0,47

HGWS (m)

GVG (m)

max

min

gem

max

-0,3

-0,02

-0,08

0,17

-0,29

-0,48

-0,11

0,04

min

gem

max

-0,52

-0,15

0

De waterpeilbehoeften van Elzenbroekbossen kunnen ook weergegeven worden aan de hand
van duurlijnen. Dit zijn cumulatieve frequentiediagrammen van de overschrijdingsduur van de
grondwaterstand ten opzichte van maaiveld die op een bepaalde plaats is geregistreerd.
Duurlijnen zijn voor tal van vegetatietypen waaronder de Elzenbroekbossen gedocumenteerd
(Royal Haskoning, 2003). De onderliggende meetreeksen zijn onder uiteenlopende
omstandigheden (droog/nat) opgenomen. Per type kunnen ze worden gegroepeerd tot een
duurlijnbundel. Op basis van de duurlijngegevens zijn diverse parameters af te leiden. Om de
range van een vegetatietype na te gaan zijn vooral de bovengrens en de ondergrens van de
duurlijnenbundels van belang. De beoordeling wordt uitgevoerd op het traject tussen het 10% en
90% niveau om incidentele extremen zoals meteorologische situaties of eventuele extremen te
omzeilen. Voor een Elzenbroekbos gelden volgende kritische grenzen (Royal Haskoning 2003):

hoogte t.o.v. het maaiveld
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Figuur 3. Weergave van de kritische grenzen voor een elzenbroekbos in functie van het waterpeil t.o.v. het maaiveld.

De prognoses voor het behoud van het Elzenbroekbos kan uit onderstaande beoordelingstabel
afgeleid worden (Tabel 4). Hierbij bedraagt de maximaal in te schatten tijdsduur 80%,
aangezien de extremen (samen 20%) niet beschouwd worden.
Tabel 4. Beoordelingstabel om de waardering in te schatten voor het behoud van een Elzenbroekbos in functie van de tijdsduur
van de overschreden kritische grenzen van een Elzenbroekbos.

Waardering
Goed

Bijna goed
Matig

Rest%
Tijdsduur voldoet
80%
>70%
40-70%

Rest %
Tijdsduur voldoet niet
0
<10%
10-40%

Slecht

<40%

>40%

Ter behoud en ontwikkeling van Elzenbroekbossen dient men te streven naar een natuurlijk en
variabel peilbeheer. Dus een hoog peil in de winter, wateraflaat in het voorjaar en een relatief
laag peil in de zomer.
Ter conclusie kunnen volgende instandhoudingsmaatregelen voor het gebied voorgesteld
worden:
•

•
•

•

•

een natuurlijk (winter)inundatieregime (samengaand hiermee een natuurlijke structuur
van de waterlopen met een herstel van de oeverwalhoogte) en natuurlijke hydrologie van
het gebied (natuurlijke afwatering i.p.v. versterkte afwatering door pompgemaal);
een voldoende hoge watertafel (een reductie of stopzetting van de drainering door het
aanwezige pompgemaal);
goede algemene milieukwaliteit, en in het bijzonder voor dit gebied de waterkwaliteit
van zowel (diep) kwelwater als oppervlaktewater en inunderend water (via de
Gavergracht en Dender);
een bosomvormingsbeheer (momenteel wordt het bosbestand gedomineerd door
monotone bestanden van populieren(klonen) naar een natuurlijker bosbestand van es, els
en wilg;
ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven buiten de grenzen van het actueel
habitatrichtlijngebied die gericht zijn op areaaluitbreiding van de betrokken habitats.

Het afstellen van de instandhoudingsmaatregelen op de instandhoudingsdoelstellingen hangt nauw
samen met de evolutie van de biotische en abiotische processen. Om de maatregelen met meer precisie
in te schatten zijn monitoringsactiviteiten vereist.

1.1.4. Andere gebiedsgegevens
•

Andere belangrijke natuurwaarden binnen het gebied waarmee rekening dient gehouden te
worden, meer bepaald vegetaties en soorten die in Vlaamse context zeldzaam zijn of
waarvoor het habitatrichtlijngebied niet werd aangemeld:

Grote zeggenvegetaties
-

-

-

verspreiding: zie Fig. 2 (ca. 2,3 ha in goed ontwikkelde vorm)
kenmerkende biotische en abiotische gegevens:
De Grote zeggenvegetaties zijn karakteristieke vegetaties die vaak in relatie met
alluviale Elzen-Wilgenbroekbossen voorkomen. Ze worden gekarakteriseerd door
een dominantie van Moeraszegge en Scherpe zegge. Deze gemeenschappen
(Caricion gracilis en aanverwante rompgemeenschappen) werden o.a. beschreven in
volgende studies: Schaminée et al. 1995; Vandenbussche et al. 2002. Deze Grote
zeggengemeenschappen zijn gebonden aan eutrofe, basenrijke standplaatsen binnen
het overstromingsbereik van waterlopen. Gedurende het winterhalfjaar staan de
groeiplaatsen onder water; ’s zomers zakt het water niet verder dan enkele
decimeters onder het maaiveld (Everts & de Vries 1991; Wullink 1993). De Grote
Zeggenvegetaties vormen tevens het habitat van de Zeggenkorfslak (Vertigo
moulinsiana) een soort van bijlage II van de habitatrichtlijn.
kwetsbaarheid:

-

-

Dit habitat is kwetsbaar voor verdroging, watervervuiling en nutriëntaanrijking, wat
uiteindelijk tot verruiging leidt. Het komt versnipperd in Vlaanderen voor door
aantastingen van valleien en het beperken van de rivierdynamiek. Dit leidt
uiteindelijk tot een verlies van de biodiversiteit. Grootschalige en/of intensieve
inplanting en exploitatie van populier gepaard gaande met grondbewerking,
grootschalige kappingen, heraanplanten, drainage leidt tot degradatie van het
habitat, verdroging, erosie, verdichting en verstoring van de bodem vormt een
bijkomende bedreiging.
instandhoudingsdoelstellingen:
Om dergelijke habitats te behouden en verder te ontwikkelen dient er een herstel
bewerkstelligd te worden van de watertafel en rivierdynamiek. Versnippering dient
te worden tegengegaan door een areaaluitbreiding en het creëren van een
habitatnetwerkstructuur. Ook moet vervuiling verder gereduceerd of voorkomen
worden.
bescherming
• Vegetatiebesluit (BVR van 23 juli 1998, B.S. 10 september 1998): Algemeen
verbod voor wijziging van Mc (Grote zeggenvegetatie)
• Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen
de verontreiniging door meststoffen (B.S. 28 februari 1991): De opbrenging van
dierlijke mest op andere grond dan cultuurgrond is verboden. Het is eveneens
verboden dierlijke mest, andere meststoffen en chemische meststoffen te lozen of te
storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren alsmede op openbare wegen,
bermen en alle plaatsen andere dan cultuurgronden (cfr. art. 16).

1016 - Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana)
-

-

-

-

verspreiding + aantallen: werd in 2003 op diverse plaatsen in de vallei van de Dender
aangetroffen, ondermeer in het linkeroevergebied te Overboelare. Betrokken gebied
werd niet bemonsterd. (Vercoutere 2003).
voorkomen: continu
kenmerkende habitats van leefgebied(en) van de soort(en):
De soort verkiest voldoende natte en kalkrijke meso- tot eutrofe biotopen (Grote
zeggenvegetaties, Elzenbroekbossen), met een grondwaterstand die minimaal in het
najaar enkele centimeters boven het maaiveld staat. Het optimale habitat bevindt zich op
de typische gradiënt tussen nattere (Rietvegetaties) en drogere biotopen
(Dottergraslanden). De soort leeft niet in direct contact met het water, maar op Grote
zeggenvegetaties en overwintert waarschijnlijk in het strooisel.
kwetsbaarheid:
Volgens de Rode lijst-categorie is het een met uitsterven bedreigde soort
instandhoudingsdoelstellingen:
De bescherming van de soort houdt een bescherming en een verbetering van het habitat
in door een aangepast waterbeheer, geschikt voor het behoud en de ontwikkeling van
Grote zeggenvegetaties.
beschermingsstatus in Vlaanderen: geen
De soort geniet wel van een internationale bescherming door de Conventie van Bern en de
Habitatrichtlijn (Annex II).

•

Aanwezige natuur- of bosreservaten: geen

•

Natuurrichtplan, natuur- of bosbeheerplan: geen

•

Inrichtingsproject: geen

•

Beschermd landschap, relicten of ankerplaats: geen

•

Opgenomen als overstromingsgebied: geen, niet decretaal vastgelegd

bron:
-

natuurgebiedendatabank IN
reservatendatabank AN, ABG
databank inrichtingsprojecten AN, VLM
CD beschermde landschappen, geoloket beschermde landschappen bij gisvlaanderen.be
CD overstromingsgebieden AW

1.2. Beschrijving plan of project
1.2.1. Samenvatting van het project of plan dat een effect heeft op het gebied:
•

Specifieke locatie: zie Fig. 1

•

Aard van het plan/project: de realisatie van een dwarsdijk ten zuidwesten (19 m T.A.W.) en
van een beveiligingsdijk ten noordoosten (18,4 m T.A.W.) van de woningen van de Majoor
Van Lierdelaan en verlaging van de langsdijk ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied op
oeverwalniveau.

•

Tijdsplanning:
- juli 2004 voor de realisatie van de dwarsdijk ten zuidwesten van de woningen;
- eind 2007 voor de realisatie van de mitigerende maatregelen (de beveiligingsdijk ten
noorden van de woningen en afgraven van de langsdijk ter hoogte van het
Habitatrichtlijngebied).

•

Elementen met mogelijke impact:

Realisatie van de dwarsdijk ten zuidwesten van de woningen
Overstromingen ter hoogte van het vliegveld van Overboelare veroorzaken wateroverlast in de
bebouwde zone van Overboelare. Om aan dit probleem te verhelpen heeft AWZ- Afd. Bovenschelde een
dwarsdijk parallel met de Vlaams-Waalse grens gebouwd en een deel van de langsdijken van de Dender
verhoogd, en plant men de aanleg van een dwarsdijk ten zuiden van de bebouwde zone van de Majoor
Van Lierdelaan (zie Fig. 1).
De realisatie van een dwarsdijk ter hoogte van de gewestgrens dient om overstromingen van de
woonkern van een deel van de Majoor Van Lierdelaan te voorkomen. Bij het stijgen van de rivierpeil zal
de Gavergracht afgesloten worden door een sluitschuif ter hoogte van de dwarsdijk ter hoogte van de
gewestgrens (Fig. 1). Dit belet hoge waterstanden in de Gavergracht, vnl. tijdens het winterhalfjaar, bij
overstromingen van de rivier. Hierdoor zal de overstromingsfrequentie van het habitatrichtlijngebied
dalen en zal het risico verhogen voor het verlies van de huidige habitats in het gebied. De realisatie van
een nieuwe dwarsdijk ten zuidwesten van de Majoor van Lierdelaan met sluitschuif ter hoogte van de
Gavergracht bestendigt die situatie.
De langsdijken ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied werden in 2003 verhoogd van ongeveer
17,8/17,9 m naar 18,4 m (mond.med. W. Callebaut, AWZ- Afd. Bovenschelde 2004). Ook verder
stroomopwaarts werd in 2003 de rechteroever van de Dender verhoogd tot max. 18,9m. Deze situatie
vormt een bijkomend risico dat de overstromingsfrequentie van de Dender en de Gavergracht door deze
ingrepen zodanig verminderd zal zijn dat dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de abiotiek en
biotiek van het habitatrichtlijngebied. Voorheen was er een aanvoer via de Gavergracht, die echter laag
gehouden wordt door de werking van pompgemaal (Fig. 1). De Gavergracht wordt gevoed door beekjes
die van de heuvelkam (Buizemont) stromen en door kwelwater uit het valleigebied. De aanwezigheid van
de langsdijk ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied verhindert momenteel natuurlijke

winteroverstromingen. De berekende maximale waterpeilen voor een terugkeerperiode van 1 en 2 jaar
zouden respectievelijk 17,54 m en 17,70 m bedragen (Waterbouwkundig Laboratorium 2004), wat zou
betekenen dat het habitatrichtlijngebied reeds voor de verhoging van de langsdijken niet (twee)jaarlijks
overstroombaar was maar slechts bij overstromingen met een veel langere terugkeerperiode. Volgens
de gemeente Geraardsbergen werd het gebied in het verleden, zelfs bij overstromingen van de
woonkernen van de Majoor Van Lierdelaan, nooit overstroomd via de langsdijk (mond. med. De Rijcke,
voormalige brandweercommandant, De Padt, burgemeester, 2004). Dit impliceert dat de hoogte van de
dijken voor de verhoging (maximaal 17,9 m) veiligheid boden voor een terugkeerperiode van meer dan
50 jaar. Andere bronnen geven echter aan dat het gebied, ook vanuit de langsdijk regelmatig
overstroomd werd, vnl. gedurende het laatste decennium (mond. med. Van Cleemputte, voorzitter
watering Gavergracht). Meestal gebeurde het dat het gebied met (ondermeer) Denderwater
overstroomde eerst via aanvoer van de Gavergracht zowel via de vertakking uit het zuiden als uit het
noorden (onder de spoorweg door) en vermoedelijk dus ook nadien bij een stijgend peil van de rivier via
de langsdijk (vóór de verhoging). Op de overstromingskaart van AMINAL Afd. Water wordt het gebied
eveneens aangegeven als natuurlijk en recent overstroomd gebied (AMINAL 2003). Rekening houdende
met een verhoging van 60 à 70 cm van de langsdijk en de bovenstaande terugkeerperioden van de
maximale waterpeilen zouden rivieroverstromingen van het gebied in de toekomst uitgesloten zijn. Er
zijn geen verhoogde waterpeilen op de Dender voorzien. Aangezien de dijkverhogingen ter inrichting van
het overstromingsgebied geen significante wijzigingen in maximale waterpeilen op de Dender
veroorzaken (Waterbouwkundig Laboratorium 2003), verwacht men hier geen wijzigingen in vergelijking
tot de huidige toestand.
De aanwezigheid van de dijk veroorzaakt een vermindering van de buffercapaciteit van het
gebied doordat een bijkomende 8 ha aan het overstromingsgebied van de Dender wordt onttrokken. De
buffercapaciteit wordt immers bepaald door de hoogte T.A.W. van de woningen van de Majoor Van
Lierdelaan (Fig. 4).
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebied nog verder afstand neemt van natuurlijke
hydrologische processen en bovendien geen garanties meer kunnen geboden worden tot het bekomen
van de vereiste waterpeilen voor het behoud en de ontwikkeling van de habitattypes volgens bijlage I
(meer bepaald 6430 en 91E0) en de habitats die noodzakelijk zijn voor het behoud van soorten uit
bijlage II (meer bepaald 1016) van de Habitatrichtlijn.

Realisatie van de mitigerende maatregelen (de beveiligingsdijk ten noorden van de
woningen en afgraven van de langsdijk ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied)
Fase 1: realisatie van een beveiligingsdijk ten noorden van de woningen van de Majoor Van
Lierdelaan
De realisatie van de beveiligingsdijk ten noordoosten van de woningen gebeurt
buiten de perimeter van het Habitatrichtlijngebied waardoor geen ruimtebeslag op de
aanwezige habitats voorzien wordt. Deze beveiligingsdijk bestaat ten dele uit een verhoging
van opgehoogde gronden waarop de woningen gebouwd zijn.
Door een verlaging van de langsdijk tot op oeverwalniveau ter hoogte van het
Habitatrichtlijngebied zijn winteroverstromingen en een meer natuurlijke hydrologische
dynamiek in het gebied weer mogelijk. Het herstel van deze dynamiek via de langsdijk
compenseert het verlies van dynamiek via de Gavergracht, veroorzaakt door de bouw van
een dijk op 19 m T.A.W. ten zuidwesten van de woningen van de Majoor Van Lierdelaan
en de verhoging van de langsdijk van de Dender.
Bij rivieroverstromingen wordt de Gavergracht vooral gevoed door overstromend
water uit de Dender. Hierdoor kan het verschil tussen de waterkwaliteit van de Gavergracht
(ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied) en de Dender op die momenten geminimaliseerd
worden.
Bovendien moet er ook rekening gehouden met de aanwezigheid van puntlozingen en een
overstort ter hoogte van de Majoor Van Lierdelaan die een hypotheek legt op de
waterkwaliteit van de Gavergracht.
Fase 2: het afgraven van de langsdijk langsheen het Habitatrichtlijngebied.
De termijn die voorzien wordt voor het afgraven van de dijk is 3 jaar, rekening

houdende met de onteigeningsprocedure nodig voor het verwerven van de gronden waarop
de beveiligingsdijk ten noorden van de woningen gerealiseerd zou worden. Het blijft een
lacune in de kennis om de kwaliteit van de vegetaties ten gevolge van de aanleg van het
dijkencomplex te beoordelen. Literatuuronderzoek toont aan dat een gewijzigd
hydrologisch regime een kwaliteitsverlies binnen enkele groeiseizoenen kan veroorzaken
(Boxman & Stortelder 2000). Gedurende deze relatief korte periode van 3 jaar kan als
overgangsmaatregel de hydrologie gestuurd worden aan de hand van een gecontroleerde
inlaat (op oeverwalniveau) via de Dender om de negatieve invloed van het dijkencomplex
op de natuurlijke hydrologie van het gebied te temperen.
Door de realisatie van een veiligheidsdijk ten noordwesten van de woningen van de
Majoor Van Lierdelaan in combinatie met het afgraven van de langsdijk, herstelt men de
oorspronkelijke buffercapaciteit van het gebied (Fig. 4) zoals voor de verhoging van de
langsdijk, wat gunstig is voor het verlagen van de overstromingsrisico’s voor de woningen
stroomafwaarts van het Habitatrichtlijngebied gelegen.

Figuur 4. Schematische weergave van het verschil in buffercapaciteit van het Habitatrichtlijngebied rekening houdende met de
locatiealternatieven van de veiligheidsdijk ten noorden van de woonzone van de Majoor Van Lierdelaan.

•

MER-plichtig:

in onderzoek

Vereiste vergunningen: stedenbouwkundige vergunning conform art. 99 §1, 4° van het decreet
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij de
decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 december 2000, 13 juli
2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 28 februari 2003, 4 juni 2003 en 21 november
2003 met advies van AMINAL, Afd. Natuur.
•

Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect: (zie elementen met mogelijke
impact)
- realisatie van dwarsdijk ter hoogte van de gewestgrens (19,0 m T.A.W)
- verhoging van de langsdijken van de Dender ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied
(18,4 m T.A.W.)
- verhoging van de langsdijken van de Dender tussen het Habitatrichtlijngebied en de
gewestgrens (18,6 m T.A.W.)

1.2.2 Relatie tussen het plan/project en de SBZ inzake:

Overlapping van plan/project met SBZ naar ligging, uitvoeringsmethoden,…

•
•

Locatie, afstand: volledig gelegen binnen de contour van 700m rond aangemeld
Habitatrichtlijngebied, overeenkomstig LIN-dienstorder 2003/7. De verhoogde langsdijk ligt
deels in Habitatrichtlijngebied.
Projectuitvoering: de beschrijving van het project kwam reeds hoger aan bod, evenals de
fasering van de werken en de tijdsplanning. Het project heeft invloed op het gebied, daar het
deel uitmaakt van een groter valleigebied en winterbedding van de rivier de Dender waarin
en waarlangs diverse dijkwerken plaats vinden of recent plaats vonden. Deze werken
beïnvloeden de natuurlijke kenmerken en structuurbepalende processen van het gebied.

2. Effecten
X Negatieve effecten. Door het toepassen van mitigerende maatregelen
verwacht men geen of positieve effecten.
Geen of positieve effecten
Samenvatting van de beoordeling van de negatieve effecten op het gebied1
1) Ecologische functionele component
Volgende conclusies zijn gebaseerd op gemodelleerde waterpeilen en een algemeen
literatuuronderzoek. Dit impliceert dat deze conclusies geen effectvoorspelling voor
het gebied inhouden en enkel als een mogelijk risico voor de aanwezige
levensgemeenschappen moeten geïnterpreteerd worden.
1.1 Biotisch component
Er kan verwacht worden dat de cumulatieve effecten van de veranderde
waterhuishouding (het stopzetten van de overstromingen gekoppeld aan de bestaande
drainering van het gebied) een negatieve impact op de diversiteit en het behoud van de
bestaande habitats zou hebben. Dit impliceert dat met de ingreep de instandhouding
van de habitats en soorten aanwezig in het deelgebied niet gegarandeerd is indien geen
mitigerende maatregelen ingesteld worden zijnde de afgraving van de langsdijk ter
hoogte van het habitatrichtlijngebied tot op oeverwalniveau.
1.2
Abiotisch component
Enkele abiotische componenten worden op significante wijze gewijzigd. Een van de
vooropgestelde instandhoudingsmaatregelen specifiek voor dit gebied is het herstel
van de relatie tussen rivier en vallei. Dit kan gerealiseerd worden door het verlagen
van het langsdijklichaam tot op oeverwalniveau, het verwijderen van de
oeverversteviging, het streven naar een natuurlijk waterpeilregime in de Dender en een
natuurlijke afwatering van het gebied. De verhoging van de langsdijk en de aanleg van
een bijkomende dwarsdijk in het valleigebied waar dit Habitatrichtlijngebied deel van
uitmaakt tast de relatie rivier/vallei verder aan.
2) Ruimtelijke functie component
Er dient ook vermeld dat door de ingreep de natuurlijke functie van het gebied - dat
aangeduid werd als VEN, waar natuur de hoofdfunctie is - ondergeschikt wordt aan de
waterbeheersingsfunctie, indien geen mitigerende maatregelen worden ingesteld.
2.1. Identificatie elementen/fasen van plan/project met mogelijke impact2:
eventueel weergeven per fase van plan/projectuitvoering - kan in matrixsysteem

1

Deze samenvatting dient specifieke aandacht te geven aan de habitats en soorten waarvoor het gebied werd
aangewezen voor het Natura 2000 netwerk en de soorten van Bijlage III Decreet Natuurbehoud die in het gebied
voorkomenen geïllustreerd met het gepaste kaarten materiaal. Tevens kunnen de reeds goedgekeurde mitigerende
maatregelen hierbij toegelicht worden.
2
Beschrijf, ingeval van positieve effecten, welke bijdrage het plan/project levert aan het behoud of herstel van een gunstige
staat van instandhouding∗ van de betrokken habitat of soorten.

•

Beschrijving impact op SBZ:
-

•

indirecte impact
permanente impact

Type van impact op habitats/soorten
(beschrijving van termijn, omkeerbaarheid, met gebruik van kritische waarden, indicatoren):

 impact op kwantitatieve aspecten: niet meetbaar
 impact op kwalitatieve aspecten:
- graad van verstoring: mogelijk significant;
- graad van versnippering/fragmentatie: significant (verdere isolatie van het gebied), mogelijk
positieve effecten bij het instellen van mitigerende maatregelen (Tabel 5);
- indirecte gevolgen op habitats/leefgebied soorten door wijziging van waterhuishouding:
significante impact door het herstel van een natuurlijke dynamiek in het Habitatrichtlijngebied
bij het instellen van mitigerende maatregelen (zie tabel 5);
- wijzigingen in indicatoren natuurwaarde: negatieve impact, geen verwachte negatieve impact
bij het instellen van mitigerende maatregelen (zie tabel 5).
Tabel 5. Schematisch overzicht weer van de invloed van het project en de mitigerende omstandigheden op het
instandhouden van de habitats, de natuurlijkheid van de abiotiek en het overstromingsrisico op de woonzones.
+: verhoging
-: vermindering
0: geen invloed

Realisatie van
dwarsdijk ten
zuidwesten
van de
woningen

Overstromingsrisico
van woningen
- (volgens het model van
het Waterbouwkundig
Laboratorium en Polders
en Wateringen)
0 (volgens de
gemeentelijke overheid)*

- (op de woningen van
Mitigerende
maatregelen,
de Majoor Van
rekening
Lierdelaan)
houdende met
overgangsmaatregelen
(Fase 1)

Instandhouding van
habitats
- (beperkte natuurlijke
waterpeilen via de
langsdijk volgens het
model van het
Waterbouwkundig
Laboratorium en Polders
en Wateringen, maar
geen natuurlijke peilen
via de Gavergracht)
- (geen natuurlijke
waterpeilen via langsdijk
volgens de
gemeentelijke overheid,
evenmin natuurlijke
peilen via de
Gavergracht)
- (beperkte natuurlijke
waterpeilen via de
langsdijk volgens het
model van het
Waterbouwkundig
Laboratorium en Polders
en Wateringen, maar
geen natuurlijke peilen
via de Gavergracht)
- (geen natuurlijke
waterpeilen via langsdijk
volgens de
gemeentelijke overheid,
evenmin natuurlijke
peilen via de
Gavergracht)

Natuurlijkheid van het
abiotisch milieu
- (beperkte natuurlijke
processen via langsdijk
volgens het model van
het Waterbouwkundig
Laboratorium en Polders
en Wateringen, maar
geen natuurlijke
hydrologie via de
Gavergracht)
- (geen natuurlijke
processen via langsdijk
volgens de
gemeentelijke overheid,
geen natuurlijke
hydrologie via de
Gavergracht)
- (beperkte natuurlijke
processen via langsdijk
volgens het model van
het Waterbouwkundig
Laboratorium en Polders
en Wateringen, maar
geen natuurlijke
hydrologie via de
Gavergracht)
- (geen natuurlijke
processen via langsdijk
volgens de
gemeentelijke overheid,
geen natuurlijke
hydrologie via de
Gavergracht)

Mitigerende
maatregelen
(Fase 2)

- (zowel op woningen
van de Majoor Van
Lierdelaan als de
stroomafwaarts gelegen
woningen)

0 (door natuurlijke
waterpeilen in het
Habitatrichtlijngebied)

+ (herstel van natuurlijke
dynamiek in het
Habitatrichtlijngebied)

Belangrijke noot: Het verhogen van de langsdijk ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied heeft
een gunstige invloed op het verlagen van het overstromingsrisico voor de woningen van de
Majoor Van Lierdelaan maar verhoogt het overstromingsgevaar voor de stroomafwaarts gelegen
woningen door een vermindering van de buffercapaciteit van het gebied.

•

Type van impact op Natura 2000 netwerk:
-

-

zones van SBZ waarop mogelijke significante impact: het volledig deelgebied van het
Habitatrichtlijngebied zoals aangeduid op Fig. 1;
interferentie op structurele eigenschappen van SBZ: wijziging van de waterhuishouding en
overstromingsregimes op het Habitatrichtlijngebied, verdere aantasting van de abiotiek in het
gebied, mogelijke compensatie door het instellen van mitigerende maatregelen;
interferentie op functionele eigenschappen van SBZ (relatie rivier/vallei verder aangetast;
schakel in rivier/valleisysteem verder aangetast), herstel via mitigerende maatregelen.
mogelijke impact op de coherentie van Natura 2000-netwerk.

•

Beschrijving van onzekerheden wegens lacunes
in wetenschappelijke informatie:
- ontbreken van metingen van grondwaterstanden in het gebied. Een voorstel is om
peilbuizen in het gebied te plaatsen, zowel in gedegradeerde als minder
gedegradeerde sites, om zo correlaties tussen vegetatie en grondwaterstanden te
kunnen berekenen en nauwgezetter de evolutie van de vegetaties te kunnen
evalueren;
- gedetailleerde inventarisaties van soorten volgens permanente kwadraten en
bedekkingspercentages van de soorten;
- de evolutie van de waterpeilen in de Gavergracht in relatie tot de waterpeilen van
de Dender, de grondwaterpeilen in het gebied en de bodemsamenstelling, om het al
dan niet drainerend effect van de Dender te kunnen kwantificeren met daarbij de
invloed op de grondwaterstanden en vegetaties;
- bathymetrie van de Gavergracht en invloed van het effect van de werking van de
sluitschuif op de waterstanden in de Gavergracht en dientengevolge op de
overstromingsfrequenties van de vegetaties in het Habitatrichlijngebied;
- invloed van atmotroof, atmoclien en lithoclien water op het gebied voor en na
ingreep, rekening houdende met de impact van menselijke ingrepen op het gebied
(bebouwing, pompgemaal, oppervlaktewaterlozingen);
- ontbreken van een waterbalans voor het gebied met inbegrip van een berekening
van het overstromingseffect van de Gavergracht enerzijds en van de Dender (via
de langsdijk) anderzijds.

•

Mogelijke cumulatieve effecten van andere plannen/projecten
- recente aanleg/verhoging van de integrale bedijking rond volledig valleigebied (tot aan de
gewestgrens)
- aanwezigheid van pompgemaal
- verdere omsluiting door woongebied
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2.2. Beoordeling van de significantie van de impact
(in relatie tot de instandhoudings-doelstellingen van het gebied of de ecologische vereisten van de habitats en de
soorten in het gebied en tot de structurele en functionele relatie in Natura 2000 netwerk)

De beoordeling van de significantie werd hoger reeds samengevat (onder 2). Door het
uitvoeren van mitigerende maatregelen worden er geen of positieve effecten op het gebied
verwacht.
•

Mitigerende of milderende maatregelen4 die meegenomen worden in
plan/projectuitvoering: (zie Tabel 5)

Het afgraven van de langsdijk ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied (voorzien na realisatie
andere ingrepen met negatieve effecten op het gebied) kan als mitigerende maatregel
beschouwd worden.

Fase 1: realisatie van een beveiligingsdijk ten noorden van de woningen van de Majoor
Van Lierdelaan
Door de realisatie van beveiligingsdijken met gecontroleerde inlaat ten noordwesten en
ten zuidwesten van de Majoor Van Lierdelaan wordt de overstromingdynamiek van de
Gavergracht gereduceerd, waardoor de overstromingsfrequentie van het
Habitatrichtlijngebied vermindert. Door de instelling van een overgangsmaatregel, meer
bepaald het realiseren van een gecontroleerde inlaat via de Dender, kunnen gelijkaardige
hydrologische voorwaarden gecreëerd worden.
Fase 2: het afgraven van de langsdijk langsheen het Habitatrichtlijngebied.
Het afgraven van de langsdijk op oeverwalniveau is een eerste stap om de relatie tussen
de zomer- en winterbedding van de rivier te herstellen en om gunstigere abiotische
condities voor het habitatrichtlijngebied tot stand te brengen. Bij de realisatie van een
meer natuurlijke rivier/komgrond overgang, verwacht men een meer natuurlijke
dynamiek in het Habitatrichtlijngebied, waardoor aan één van de essentiële
instandhoudingsdoelstellingen van de vegetatie voldaan wordt.

Randvoorwaarden die aan plan/project kunnen opgelegd worden in stedenbouwkundige
voorschriften (plan) of in vergunning (project):
Instelling van een overgangsmaatregel gedurende de onteigeningsprocedure om de
hydrologie te sturen aan de hand van een gecontroleerde inlaat (op oeverwalniveau) via
de Dender en Gavergracht.

3

Indien de impact niet kan worden ingeschat, dient deze beoordeeld te worden als “mogelijke significante impact” (in
achtneming “voorzorgsbeginsel”).
4
Maatregelen om negatieve effecten te reduceren, te voorkomen of te herstellen. Dit kan het volgende omvatten: wijziging in
inplanting, uitvoering, wijziging in tijdsplanning van de uitvoering, maatregelen tegen audiovisuele hinder tijdens de
projectuitvoering, …

