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Een project voor bufferzones langs onbevaarbare waterlopen

1. Een project voor bufferzones langs onbevaarbare waterlopen
Met integraal waterbeheer streeft men naar een beheer dat het natuurlijk watersysteem zo
goed als mogelijk benadert. Hierbij wordt de zogenoemde stroomgebiedbenadering gevolgd
zoals die ook in de Europese richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid, de EU-Kaderrichtlijn Water van 23 oktober 2000,
(2000/60/EG) is opgenomen. De kenmerken van een natuurlijk stroomgebied van een
waterloop (afvoer, helling, meandering, overstroombaarheid) en de processen die er zich
afspelen (overstromingen, erosie, infiltratie en drainage) zijn in wezen met elkaar in
evenwicht. Menselijk ingrijpen heeft dit evenwicht vaak grondig verstoord. Hierdoor worden
fenomenen als overstromingen en beddingdynamiek, die vroeger als systeemeigen werden
beschouwd, tot ongewenst en problematisch bestempeld. Nieuwe denkwijzen in het
waterbeheer benadrukken dat het efficiënter is om met deze processen mee te werken dan
ze te bestrijden. Om problemen te vermijden zouden deze natuurlijke kenmerken van een
watersysteem zo veel mogelijk gerespecteerd moeten worden. Voorwaarde is echter dat er
weer voldoende ruimte voor watersystemen voorzien wordt. Bufferzones bieden deze ruimte
en kunnen tegemoet komen aan de natuurlijke processen van een watHrsysteem.

1.1 Eerste aanzet
Ondanks de uitvoering van zuiveringsprogramma's voor huishoudelijk afvalwater en de
invoering van het mestdecreet, kortweg het MAP, wordt de basiskwaliteitsnorm voor nitraat
en fosfaat op veel plaatsen in het Vlaamse oppervlaktewater niet gehaald. Internationale
verplichtingen zoals o.a. Europese Nitraatrichtlijn, Derde en Vierde Noordzeeconferentie
maken het noodzakelijk om deze norm te bereiken. De brongerichte maatregelen (aanleg
van rioolwaterzuiveringsinstallaties, beperking van barnestingsniveau en veestapel,
uitrijdregeling, enz.}, zijn ontoereikend om binnen de opgelegde termijn de aanzienlijke
normoverschrijdingen en daaruit voortvloeiende de eutrofiëring van het oppervlaktewater
terug te dringen. Bijkomende effectgerichte maatregelen, waarbij vooral herstel van de
natuurlijke zuivering van waterlopen nagestreefd wordt, bieden een aanvullende mogelijkheid
om eutrofiëring te beperken.
Een effectgerichte maatregel die reeds in het MAP werd opgenomen is het instellen van een
5 m (10 m in N-gebied) brede strook langs waterlopen, die niet bemest mag worden.
Onderzoek wijst uit dat met het in acht nemen van een barnestingsvrije strook langs de
waterloop een deel van de directe mestverliezen naar het oppervlaktewater wordt
teruggedrongen. Maar de huidige bepalingen in het MAP ter zake zijn onvoldoende of
nauwelijks te controleren. Deze barnestingsvrije strook is eerder een dode letter dan een
realiteit. Een ruimere opvatting van zulke "bufferstroken", zoals de aanleg of ontwikkeling van
een aangepaste vegetatie (gras, bos, moeras) en I of het voorzien van een aangepaste
inrichting, zou doeltreffender kunnen zijn.
Dergelijke meer natuurlijke zones langs waterlopen staan bekend als bufferzones. De
literatuur vermeldt veelvuldig de multifunctionaliteit van deze zones. Bufferzones
verminderen de toevoer van diffuse verontreinigingen, verhogen de oeverstabiliteit en bieden
levensruimte aan veel soorten, al dan niet watergebonden planten en dieren. In totaliteit
dragen bufferzones bij aan herstel van het zelfzuiverend vermogen en aan een nieuwe
balans in processen en dynamiek van het watersysteem. Als bufferzones continu voorkomen
en niet onderbroken worden, vormen zij een ecologische corridor langs de waterlopen.
Daarmee worden verbindingswegen voor planten en dieren tussen natuurgebieden versterkt
en vormen waterlopen opnieuw een belangrijke schakel in de ecologische infrastructuur.
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1.2 Doelstelling
Reeds in 1993 stelde de beleidsbrief van N. De Batsetier dat "in het kader van een preventief
beleid ten aanzien van het weer biologisch leefbaar maken en houden van de
waterecosystemen het principe van natuurlijke oevers en bufferzones (5 tot 10 meter langs
beide oevers) nodig is". Totnogtoe werden bufferzones slechts in beperkte mate in
Vlaanderen gerealiseerd. Het kabinet van Minister van Leefmilieu en Landbouw Dua heeft
daarom het onderwerp bufferzones opgenomen in het strategisch project "Integraal
Waterbeheer". In dit project participeren de verschillende betrokken administraties en
wetenschappelijke instituten om de realisatie van bufferzones langs onbevaarbare
waterlopen te stimuleren.
Tegelijkertijd loopt sinds juli 1999 de studie "Bufferzones langs onbevaarbare waterlopen"
aan het Instituut voor Natuurbehoud in opdracht van Afdeling Water. Het is de bedoeling om
met deze studie de nodige maatregelen te stimuleren om bufferzones effectief te gaan
realiseren, waarbij een voorwaarde is dat de continuïteit van de bufferzone voldoende wordt
gegarandeerd.
Dit rapport is het resultaat van de eerste fase waarin de centrale vragen zijn:
• In welke mate hebben bufferzones invloed op de verbetering van de waterkwaliteit, op de
spreiding van piekdebieten, op vergroten van de natuurkwaliteit door een verhoogde
biodiversiteit en betere verbinding tussen natuurgebieden en tenslotte op de
oeverstabiliteit?
• Wat zijn de achterliggende processen binnen bufferzones die deze invloed veroorzaken?
• Wat kosten bufferzones en worden ze eigenlijk al ergens toegepast?
• Is het huidige beleid bekend met bufferzones als dusdanig en zijn er voldoende juridische
mogelijkheden om bufferzones goed te kunnen toepassen?
Voor de beschrijving van de functies van bufferzones is gebruik gemaakt van een grote
hoeveelheid buitenlandse literatuur. Op het moment van schrijven ontbrak het aan concrete
onderzoek- en meetgegevens uit Vlaanderen. Er zijn echter wel onderzoeken in het kader
van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling lopende, waarvan later in 2001
resultaten kunnen worden verwacht. De onderzoeken zijn gericht op twee aspecten van
bufferzones, namelijk de capaciteit van bufferzones tot verwijdering van stikstof uit
grondwater en op de mogelijkheden van grasbufferstroken om afspoelend sediment op te
vangen zodat het niet in de waterloop terecht komt. Voorlopige eerste resultaten bevestigen
de effectiviteit van bufferzones voor beide aspecten.
Tegelijkertijd is bij de Afdeling Juridische Dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap
een opdracht uitgevoerd om de juridische bepalingen voor bufferzones te analyseren. Een
voorlopig besluit hiervan is met dank opgenomen in dit rapport.

1.3 Opbouw van het rapport
Dit rapport bestaat uit twee grote delen, een theoretische beschrijving en een vertaling naar
de praktijk. De inleidende hoofdstukken bestaan uit een beschrijving van de achtergronden
van deze studie en een uitleg van het brede begrip bufferzone. De verschillende functies van
bufferzones die in deze inleiding van het rapport worden genoemd, worden elk in een
volgend hoofdstuk apart behandeld. Zo komen vragen aan bod als: hoe kunnen bufferzones
de natuurwaarden en de waterkwaliteit verbeteren? Hoe beïnvloeden bufferzones de
waterkwantiteitssituatie en de erosieproblemen aan de oevers? In deze hoofdstukken wordt
ingegaan op de processen die bepalend zijn en het effect dat van bufferzones verwacht mag
worden. Deze theoretische hoofdstukken vragen om een vertaling van bufferzones naar de
Vlaamse praktijk. In de volgende hoofdstukken worden daarom achtereenvolgens de
verschillende typen bufferzones en het beheer voorgesteld, een inschatting van de kosten
gemaakt, het beleid en een juridisch kader beschreven en voorbeelden uit buitenlandse
projecten gegeven. Met al die informatie voorhanden worden in een samenvattend hoofdstuk
enkele conclusies beschreven voor het gebruik van bufferzones in Vlaanderen.

2

Definffie van een bufferzone

2. Definitie van een bufferzone
Er worden veel verschillende termen gebruikt om bufferzones te omschrijven. Tegelijkertijd
worden er ook verschillende betekenissen gegeven aan dezelfde term voor een bufferzone.
In de Engelstalige literatuur wordt veel gesproken over "riparian buffer zones", vrij vertaald:
bufferzones op de oever. In Nederlandstalige teksten veelal over bufferstroken. De twee
sleutelwoorden in de definitie van een bufferzone langs waterlopen zijn "buffer" en "riparian".
Volgens het Van Dale woordenboek is een bufferzone een gebied dat als buffer fungeert.
Voor buffer is vervolgens de meest toepasselijke omschrijving: iets dat dient om de gevolgen
van (plotselinge) veranderingen op te vangen. "Riparian" dat is afgeleid van "ripa", Latijn voor
oever, betekent "gesitueerd op de oevers van een rivier''. In de literatuur worden de termen
buffer, "riparian", zone en strook in verschillende combinaties gebruikt, zoals bufferzones,
bufferstroken en "riparian buffer zones" en oeverzones.
Door verschillende onderzoekers worden verschillende betekenissen gegeven aan deze
combinaties. Voor sommigen betreft het alleen de rand van een akker langs een sloot, voor
anderen is het de rand van de akker waarop niet gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen,
anderen vatten het op als de niet bemeste randen van een perceel. Dit zijn allemaal beperkte
en ruimtelijk afgebakende stroken. Er worden ook ruimere invullingen gegeven zoals: "onder
riparian zones wordt verstaan een drie dimensionale zone met een directe interactie tussen
aquatische en terrestrische ecosystemen, de grenzen van de zones worden horizontaal
bepaald door de overstromingen en vertikaal door de opgang van de oevervegetatie"
(Addiscott, 1997). Vaak wordt het overstromingsgebied van een rivier beschouwd als deze
bredere definitie van een bufferzone.
Natuurlijke oeverzones vormen een verbinding tussen het terrestrische ecosysteem, vaak
akkerland, en het aquatische systeem van een rivierbedding of een meer. Meestal zijn de
stofstromen van het land naar het water gericht, maar door overstromingen kunnen ze ook
omgekeerd voorkomen. Deze verbondenheid tussen de verschillende ecosystemen maakt
het mogelijk dat ecotopen langs een rivier als natuurlijke sinks voor sedimenten en nutriënten
kunnen fungeren. Zo kunnen particulaire en opgeloste vervuilingen worden opgevangen en
wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater beschermd. Op deze manier vormen natuurlijke
oeverzones goede buffers langs de waterloop tussen de potentiële vervuilingsbron en het
ontvangende oppervlaktewater. Zo kan een zone van 5 tot 100 m breed gecreëerd worden,
met een ander beheer en inrichting dan de rest van de omgeving die een biochemische en
fysische barrière vormt voor vervuiling van elders uit het stroomgebied. (Burt en Haycock,
1996; Muscutt et al., 1993)
Natuurlijke oeverzones zijn maar op een paar plaatsen meer in Vlaanderen te vinden. De
meeste oeverzones zijn bij het aanpalende landgebruik opgenomen waardoor van een
oeverzone nauwelijks nog sprake is. Het landgebruik komt er tot aan de kruin van het' talud.
In de meeste gevallen wordt dus van een oever gesproken terwijl enkel het stuk tussen de
waterlijn en de kruin van het talud bedoeld wordt.
Ook de wetgeving hanteert deze beperkte betekenis als het de oever betreft. De Europese
kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) spreekt over de oever als het gedeelte van de bedding
van de waterloop tot waar het hoogwater kan komen zonder dat de rivier overstroomt. De
bedding loopt volgens de Wet op de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen (B.S. 15
februari 1968) bij een waterloop die niet onderhevig is aan het getij tot waar de waterloop
kan stijgen zonder over te lopen (figuur 1).
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Figuur 1: Schema van een beek met een oever volgens de wetgeving, een bufferstrook, een
oeverzone en een overstromingsgebied.
Aan de andere kant is het slechts in een paar gevallen mogelijk om de natuurlijke oeverzone
weer volledig te herstellen, bebouwing en economische redenen zijn harde
randvoorwaarden. Volledig herstel is dan wellicht moeilijk, gedeeltelijk herstel is vaak wel
mogelijk. Een stuk langs de beek met een ander beheer en inrichting dan het aanpalende
landgebruik levert een grote bijdrage aan het herstel van het beeksysteem. Er komt ruimte
voor een betere oeverstructuur waar ook de hogere oeverzone een plaats heeft en af- en
uitspoelende verontreinigende stoffen worden opgevangen en verwijderd. Om nu
onderscheid te kunnen maken met de algemeen aanvaarde "oever", van waterlijn tot kruin,
wordt zulk een stuk langs de beek een bufferstrook genoemd. Niet in de minste plaats om de
bufferende capaciteit van ·een dergelijke zone. Het is om dezelfde reden dat in engelse
teksten gesproken wordt over "riparian buffer zones", in plaats van over "riparian zones".
Deze laatste aanduiding wordt gehanteerd voor brede natuurlijke oeverzones die deel uit
maken van nauwelijks aangetaste watersystemen.
Natuurlijke oeverzones en bufferstroken hebben nog geen juridisch statuut in de Vlaamse
regelgeving. In het voorontwerp van het decreet betreffende het integraal waterbeleid (versie
17 - 29/06/2001) zijn natuurlijke oeverzones en bufferstroken wel opgenomen. Bufferstroken
worden in het ontwerp van decreet opgevat als de aan het oppervlaktewater grenzende
stroken die worden afgebakend met het oog op de bescherming van watersystemen tegen
erosie en het inspoelen van sedimenten en nutriënten. Oeverzones daarentegen worden
gedetineerd als zones in het overgangsgebied tussen water en land die de functie uitoefenen
op het vlak van de ecologische ontwikkeling van het oppervlaktewater. Een belangrijk
verschil tussen beide begrippen is de functie die eraan wordt toegekend. De aanduiding van
de omvang of breedte van die stroken of zones gebeurt in de bekkenbeheersplannen.
Ook de verzamelnaam "bufferzones langs onbevaarbare waterlopen" staat in geen enkele
regelgeving omschreven. In deze studie zijn bufferzones multifunctionele zones langs
waterlopen die op verschillende manieren bijdragen aan het herstel van het zelfzuiverend
vermogen en het watersysteem in het algemeen. Bufferzones hebben dus een
beschermende functie voor het watersysteem.
In dit rapport worden de volgende aspecten van deze beschermende functie behandeld:
•
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Bufferzones hebben een heel belangrijke taak in het verbeteren van de ecologische
kwaliteit in en langs de waterloop. Een brede, natuurlijke zone langs de waterloop
vergroot de ecologische corridorfunctie waardoor verbindingen tussen natuurgebieden
gemaakt kunnen worden. Achterwege laten van bewerking in zulke zones vergroot de
lokale biodiversiteit in het landelijk gebied.

Definitie van een bufferzone

•

Bufferzones vergroten de stabiliteit van oevers wanneer het beheer en de inrichting van
de bufferzone afgestemd worden op het creëren van stabiele oevers. Dit betekent
bijvoorbeeld: niet ploegen tot aan de oever van de waterloop en de ontwikkeling van een
permanente oevervegetatie toestaan zodat de oever doorworteld wordt.

•

Bufferzones dragen bij aan een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit door een
verminderde diffuse emissie vanuit de landbouwpercelen naar de waterloop. Drie diffuse
verontreinigingen zijn met name onderzocht, namelijk: nutriënten (voornamelijk stikstof
en fosfor), pesticiden en sedimenten. Deze stofvrachten worden gereduceerd doordat
drift van meststoffen en pesticiden wordt voorkomen, directe afspoeling van sedimenten
met de gebonden polluenten wordt verminderd, denitrificatie in de bodem wordt
geoptimaliseerd en nutriënten in het maaisel worden afgevoerd.

•

Bufferzones bieden voordelen voor de landbouw in het halen van de milieuhygiënische
normen. Door de afstroming van door landbouwactiviteiten verontreinigd water naar de
waterloop te beperken neemt de milieubelasting op het watersysteem af en wordt een
bijdrage geleverd aan het halen van de milieuhygiënische normen voor oppervlaktewater.

•

Sommige bufferzones leveren een bijdrage aan een verbetering van de
waterkwantiteitssituatie, lokale overstromingen en verdroging. Piekafvoeren worden meer
verspreid door een vergrote waterbergingscapaciteit. Meer waterberging wordt
gerealiseerd door herdimensioneren van de waterloop waarvoor ruimte nodig is.

•

Uiteindelijk verbeteren bufferzones de esthetische waarde van het landelijk gebied
waarin ze liggen. Een natuurlijke, brede oever en een schone, gezonde beek zijn
visitekaartjes van de open ruimte. Zij verhogen de belevingswaarde en recreatieve
waarde door een betere bereikbaarheid van natuur, ontsluiting door wandel- en
fietspaden langs de waterlopen, en mogelijkheden voor hengelaars.

Bij gebrek aan een duidelijke juridische definitie wordt in deze studie de volgende werkbare
omschrijving van bufferzones aangehouden:

"Bufferzones zijn onbespoten, bemestingsvrije zones langs onbevaarbare
waterlopen, die tot doel hebben het herstèl van de diverse functies van het
watersysteem te bevorderen, maar die wat betreft inrichting en beheer sterk kunnen
variëren naar gelang hun hoofd- en nevenfunctie(s)."
De studie richt zich vooral op de onbevaarbare waterlopen, de situatie voor de bevaarbare
waterlopen is dusdanig verschillend dat hiervoor aparte belaidsstudies worden uitgewerkt.
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N~arrnate de fan · w in de loop van de geschiedenis
intensiever werd, bleef er steeds minder plaats over voor
natuur in het agrarisch gebied waardoor de overgebleven
natuur slechts versnipperd in het landschap terug te vinden
is. De vraag om drogere tandbouwgronden resulteerde in
een versnelde afvoer van het water waarvoor veel
waterlopen werden rechtgetrokken, verbreed en een
kunstmatige, al dan niet verharde, oever kregen. Van
levende beeksystemen met goede waterkwaliteit en
natuurlijke oeverzones is bijna geen sprake meer.
Bufferzones alleen kunnen een beek niet opnieuw "levend"
maken, daarvoor zijn ook brongerichte maatregelen nodig
als het afkoppelen van huishoudelijke lozingen. Maar
bufferzones kunnen wel de directe druk op het beeksysteem
wegnemen waardoor meer ruimte voor herstel ontstaat. Dit
omvat het herstel van habitat voor oevergebonden planten
en dieren en herstel van de migratieroutes tussen
verschillende natuurgebieden. Beheer en inrichting van de
bufferzones spelen hierin een belangrijke rol:
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Om de veróindingsfunctie tussen populaties goed te
kunnen vervullen is het van belang dat de bufferzone zo
weinig mogelijk onderbroken is, maar continu langsheen
de gehele lengte van de waterloop is gelegen.
Het achterwege laten van mest en bestrijdingsmiddelen
in de zones resulteert al in een sterke toename van
plantensoorten, kleine zoogdieren, amfibieën en allerlei
ongewervelde dieren zoals dagvlinders en zweefvliegen.
Door een ecologisch maaibeheer of een "niets doen"
beheer zal de natuur binnen de bufferzone zich
of herstellen.
De
kansen
voor
ontwikkelen
natuurontwikkeling vergroten met toenemende breedte
en structuurvariatie. lnrichtingsmaatregelen kunnen
soms wenselijk zijn.
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3. Bufferzones en een betere natuurkwaliteit
Oe mens heeft de watersystemen steeds proberen aan te passen om optimaal in eigen
behoeften te voorzien. Waterlopen werden rechtgetrokken, dijken aangelegd, oevers
verstevigd. Als gevolg van deze ingrepen zijn waardevolle habitats zoals het
stroomkuilenpatroon op grote schaal verdwenen, terwijl overgebleven waardevolle
beektrajecten geïsoleerd werden van stroomop- en stroomafwaartse delen. Ook de
natuurlijke relaties tussen de beek en haar vallei zijn op veel plaatsen verbroken.
Oe Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) bepaalt dat tegen eind 2015 een
"goede oppervlaktewaterkwaliteit'' en een "goede grondwaterkwaliteit'' moet worden bereikt in
alle Europese wateren. Hiertoe moet voor oppervlaktewater aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
1. De achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewater moet worden voorkomen
2. De oppervlaktewateren moeten worden hersteld of verbeterd
3. De verontreiniging door schadelijke stoffen moet worden verminderd en in bepaalde
gevallen stopgezet
Dit betekent dat zowel de ecologische toestand als het ecologisch potentieel als de
chemische toestand van het oppervlaktewater tenminste "goed" moeten zijn. Het al of niet
bereiken van een "goede ecologische toestand" wordt bepaald door een hele reeks factoren.
In het algemeen geldt dat de waarden van de biologische kwaliteitselementen voor het type
oppervlaktewater een geringe mate van verstoring ten gevolge van menselijke activiteiten
vertonen, maar dat ze slechts licht afwijken van wat normaal is voor het type
oppervlaktewater in onverstoorde staat. Voor de "goede ecologische toestand" van de
rivieren geldt het volgende: 1) er treedt geen versnelde groei van algen, fytobenthos of
macrofyten op zodat ongewenste verstoringen worden vermeden, 2) de samenstelling van
de ongewervelden is licht afwijkend maar er ontbreken geen belangrijke taxonomische
groepen, 3) de leeftijdsopbouw van de visgemeenschappen vertoont tekenen van verstoring
ten gevolge van antropogene invloeden, 4) het hydrologische regime (de stromingskwantiteit
en -dynamiek) is van die aard dat deze biologische kwaliteitselementen kunnen worden
bereikt. Hetzelfde geldt voor de riviercontinuïteit en de morfologische omstandigheden.
Het streefdoel van de richtlijn is omschreven in de kwaliteitselementen voor de "zeer goede
ecologische toestand". Om die te bereiken moet er gestreefd worden naar een niet
onderbroken continuïteit van de rivier zodat een ongestoorde migratie van waterorganismen
en sedimenttransport mogelijk is. Breedte- en dieptevariaties, stroomsnelheden,
substraatomstandigheden en zowel de structuur als de toestand van de oeverzones zijn
overeenkomstig het natuurlijk voorkomen van de rivier.
Bufferzones kunnen op al deze factoren een positieve invloed uitoefenen waardoor ze een
belangrijke maatregel zijn om de doelstelling van de kaderrichtlijn Water te bereiken: "goede
ecologische toestand" voor oppervlaktewater tegen eind 2015.
Verdwijnen biodiversiteit in agrarisch gebied
Oe afgelopen decennia heeft zich in Vlaanderen een toenemende verarming voorgedaan
van de biologische diversiteit in het agrarisch gebied. De oorzaken zijn velerlei. Door
schaalvergroting werden kleine landschapselementen zoals sloten, houtkanten, poelen,
hagen,· bosjes en bermen massaal opgeruimd. Ontwatering (verdroging) heeft geleid tot het
verdwijnen van vochtige habitattypen. Het grootschalig gebruik van pesticiden en
meststoffen, tenslotte, is verantwoordelijk voor een milieudruk die nefast is voor het grootste
deel van de inheemse fauna en flora. Een deel van de pesticiden en meststoffen komt ook
terecht in de waterlopen en hun oeverzones die door het agrarisch gebied stromen. Voor de
water- en oevergebonden natuurwaarden is dit zeer nadelig. Verdere verarming is
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opgetreden door direct biotoopverlies ten gevolge van het verharden van oevers, het
omzetten van geleidelijke overgangen van water naar land in abrupte scheidingen en het
verbreden van beddingen in functie van een versnelde waterafvoer.

Versnippering
Het is algemeen bekend dat de druk op talrijke planten- en diersoorten zo groot is dat ze met
uitsterven bedreigd worden. Deze bedreiging hangt vooral samen met habitatverlies en een
verminderde milieukwaliteit Dit is een mondiaal probleem, dat zich in Vlaanderen echter niet
minder laat gelden. Hoewel versnippering van leefgebieden op zichzelf een natuurlijk
kenmerk van landschappen is, treedt dit verschijnsel tegenwoordig sterk op de voorgrond
door de wijze waarop de mens het landschap gebruikt. Natuurgebieden worden omgezet in
cultuurlandschap dat door de mens intensief gebruikt wordt en voor veel van de
oorspronkelijke soorten ongeschikt wordt. Behalve verkleining van de oppervlakte leefgebied
is ook de toenemende afstand tussen natuurgebieden en natuurelementen een kenmerk van
versnippering. De verschillende deelpopulaties van een overkoepelende "metapopulatie"
kunnen hierdoor moeilijker met elkaar in contact komen. Deelpopulaties kunnen zich nog
jaren handhaven op geïsoleerde plekken, maar als er geen verbreiding mogelijk · is, zal
uitsterven van alle deelpopulaties, en dus van de gehele metapopulatie in het landschap, op
de lange duur onafwendbaar zijn. Versnippering heeft niet alleen gevolgen voor de aantallen
en de verspreiding van soorten. Ook de genetische samenstelling van populaties wordt er
door beïnvloed. Onder normale omstandigheden bezitten populaties voldoende genetische
variatie. Bij het inkrimpen van de populatiegrootte ten gevolge van versnippering neemt de
kans op inteelt toe.

Metapopulatie met
onderling verbonden
deelpopulaties

kernpopulatie

Figuur 2: Ruimtelijke voorstelling van kernpopulatie en metapopulatie
Bufferzones vormen een overgang tussen het intensief gebruikte landbouwperceel en het
talud van de beek. Binnen de ruimte die een bufferzone biedt kan niet alleen de hogere
oeverzone natuurlijker ontwikkelen, maar ook het onderwatertalud en het gedeelte rond en
boven de gemiddelde waterlijn. Het belang van een bufferzone voor het verbeteren van de
natuurkwaliteit in de waterloop en de oever komt op twee manieren duidelijk naar voren. Ten
eerste kan door een betere ontwikkeling van de oeverzones de biodiversiteit ter plaatse
toenemen. Ten tweede vervullen oever en bufferzone een corridorfunctie, die voor dieren en
planten migratie mogelijk maakt naar andere populaties en natuurgebieden. Om het belang
van de bufferzone voor de natuurkwaliteit goed te kunnen inschatten wordt eerst een
beschrijving gegeven van het ecotoop "oever".

3.1 De natuurfunctie van het ecotoop "oever'
Randen of overgangsecotopen staan algemeen bekend als leefgebieden voor een grote
verzameling van soorten. De verscheidenheid van planten en dieren in en langs een
onbevaarbare waterloop is sterk afhankelijk van de verscheidenheid van de fysische
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eigenschappen van de beek zelf. Structuurdiversiteit, waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit
zijn belangrijke parameters.
Een verscheidenheid aan structuren (breedte, lengte, diepte, helling van het talud,
stroomsnelheid, substraat) biedt verschillende vormen van leefruimte, de habitats voor
uiteenlopende soorten planten en dieren. Rivier- en oeverecolopen in niet aangetaste,
natuurlijke systemen bestaan uit een continue opeenvolging van habitats van het stromende
water in de geul tot aquatische (onderwatertalud), semi-aquatische (deel van het talud rond
de waterlijn) en terrestrische ecolopen (de hogere oeverzone). Dieren maken op
verschillende manieren gebruik van de oeverhabitats. Dat wordt bepaald door hun
afhankelijkheid van het oevermilieu. Deze afhankelijkheid kan betrekking hebben op
voedselbronnen, paai- of broedgelegenheid en/of noodzakelijke dekking. Hoewel precieze
gegevens vaak ontbreken, mag aangenomen worden dat een oevervegetatie voor veel
kleine dieren een wezenlijke bijdrage levert in het in stand houden van populaties (anoniem,
1994). Sommige soorten zijn niet strikt aan oevers gebonden, bijvoorbeeld kleine zoogdieren
zoals muizensoorten, maar zoeken oevermilieus op omdat ze zich in het intensief gebruikte
cultuurlandschap moeilijk kunnen handhaven. Voor die dieren vervult het droge deel van de
oever een refugiumfunctie. De bereikbaarheid van de oever is hierbij wel belangrijk.
Voor het overleven van planten en dieren in de waterlopen is de waterkwaliteit cruciaal. In
1990 werd amper 34% van het rioolwater in Vlaanderen gezuiverd voor het in de waterloop
kwam. Eind 1999 werd reeds 49% gezuiverd. Grote investeringen in zuiveringsinstallaties
moeten er tegen 2005 voor zorgen dat 72- 80% van het water gezuiverd wordt (anoniem,
2000). Waar nieuwe zuiveringsinstallaties goed werken herstelt het leven in de beken snel.
Nu de zuurstofhuishouding verbetert, wordt de invloed van andere verontreinigingen
duidelijker. De overvloed aan nutriënten doet de algen en waterplanten in de beken uitbundig
groeien. Om dit tegen te gaan wordt er vaak gemaaid waarbij rigoureus al het
plantenmateriaal van de onderwatertaluds wordt gehaald en op het aanpalende land achter
de oever gedeponeerd. Hetzelfde geldt voor het ruimen van de waterlopen waardoor het
gesedimenteerde slib wordt verwijderd uit de bedding en op de oever gelegd. Lange tijd werd
er geen rekening gehouden met verontreinigingen in het slib. Tegenwoordig is hier een
wetgeving voor. Deze ingrepen betekenen telkens weer een verstoring van de
levensgemeenschappen in de oever en de beek. Veel waterlopen die op deze manier
beheerd worden hebben dus het merendeel van de tijd een verstoorde oever.
De natuurlijke oever is met zijn diverse overgangen een wezenlijk onderdeel van het
beeksysteem en voorziet in levensruimte voor vele planten en dierensoorten. In de volgende
paragrafen worden twee functies van de oeverzone nader toegelicht, namelijk de
habitatfunctie en de corridorfunctie.

3.1.1 Habitatfunctie
Elke soort heeft zijn eigen toleranties voor verschillende milieufactoren (waterkwaliteit,
stroming, verstoringen enz.). In het watersysteem reageert een soort niet op één enkele
factor, maar op een samenspel van alle werkende factoren. Als bekend is welke specifieke
eigenschappen de aanwezige soorten en levengemeenschappen hebben, kunnen uitspraken
gedaan worden over de toestand en het functioneren van een watersysteem. (Verdonschot
red., 1999)
Een aantal factoren die het voorkomen van soorten en levensgemeenschappen bepalen,
hangen nauw samen met de oeverzone zoals schaduw door vegetatie, voedselbronnen,
paaiplaatsen en andere habitatstructuren.

Waterpennanentie en waterstanden
De mate van permanentie is de resultante van enerzijds de aanvoer van water naar een
watersysteem via neerslag en grondwater en anderzijds de afvoer via stroming, verdamping
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en infiltratie in de bodem. Periodiek droogvallen van een waterloop vraagt speciale
aanpassingen van organismen om te kunnen overleven. (Verdonschot red., 1999)
De normale, seizoenale waterstandsfluctuaties in beken zijn echter een natuurlijk gegeven.
Veel pionierssoorten profiteren hier juist van. Een voorbeeld zijn de loopkevers die op de
droogvallende oevers voorkomen. Hoe beter de overgangsbiotopen in de oeverzone
ontwikkeld zijn, hoe meer mogelijkheden soorten hebben om zich te vestigen op een voor
hun geschikte plaats of om met de waterstanden zich te verplaatsen langs de oever. In veel
rechtgetrokken en gekanaliseerde beken ontbreken deze overgangen. Bufferzones bieden
ruimte om deze overgangen te herstellen.
Temperatuur
De hoeveelheid zoninstraling bepaalt de hoeveelheid energie die in het watersysteem wordt
opgenomen met als belangrijkste resultante de temperatuur van het water. De temperatuur is
bepalend voor de activiteit van alle levende organismen. De hoeveelheid zuurstof die in het
water kan worden opgelost is temperatuursafhankelijk. Hoe hoger de temperatuur, hoe
minder zuurstof oplosbaar is. De temperatuur bepaalt ook de snelheid waarmee de
chemische reacties verlopen zoals de omzetting van stoffen en de afbraak van organisch
materiaal. In koudere bovenlopen is de omzettingssnelheid lager dan in warmere midden- en
benedenlopen. (Verdonschot red., 1999)
Bufferzones met een continue houtopstand op de oevers bieden schaduw aan de waterloop
waardoor de temperatuursschommelingen van het water gedempt worden. Tussen directe
instraling van zonlicht en de aanwezigheid van macrofyten en diatomeeën (eencellige algen
die leven op stenen, grind en zand) is vaak een oorzakelijk verband aan te wijzen. Schaduw
remt de groei van macrofyten. Het lichtklimaat is daardoor mede bepalend voor de microhabitatstructuur in een waterloop en oefent zo invloed uit op de samenstelling van de
macrofauna gemeenschap.

Ucht
Normaal gesproken is er voor de vestiging van macrofyten en de groei van microfyten geen
sprake van lichtgebrek, behalve in geval van totale beschaduwing. Hogere planten aan de
oever en in de bufferzone zorgen voor die beschaduwing waardoor de groei van
waterplanten wordt geremd. In deze trajecten van de waterloop zal kruidruiming minder vaak
nodig zijn waardoor verstoring van de leefgemeenschappen door onderhoudswerken beperkt
wordt.
Stroming
De stroomsnelheid is afhankelijk van het verhang van de bedding, de afmetingen, het debiet,
en de weerstand van de bedding die het gevolg is van het beddingmateriaal, de
aanwezigheid van planten, detritus en de vorm van de bedding. Het stroomsnelheidprofiel in
een rechte beek is min of meer parabolisch van vorm. De stroomsnelheid is in het midden
het grootst en neemt zijwaarts en aan de bodem af als gevolg van de wrijving. Een dergelijk
stroomsnelheidprofiel kan zich over grote afstanden voortzetten, zonder veel variatie. Er is
dan ook weinig variatie te verwachten in de habitatstructuur van een dergelijke beek. In een
natuurlijke beek met een onregelmatige vorm komt een ingewikkelder stroomsnelheidprofiel
voor. Dit leidt tot wisselende stroomsnelheden nabij oever en bodem wat resulteert in een
wisseling in erosie en sedimentatie. Juist deze variatie in stroomsnelheden en
stromingsrichting zorgt voor verschillende microhabitats.
De aanwezigheid van turbulentie en stroming bevordert een goede zuurstofvoorziening in het
water. Met de stroming wordt ook voedsel aangevoerd. Veel organismen hebben zich
moeten aanpassen om in de stroming te kunnen leven. Ze hebben haken waarmee ze zich
kunnen vasthouden of kunnen zich ingraven in het bodemsubstraat Sommige planten
hebben een extra sterk wortelstelsel. De stroming zorgt ook voor het ontstaan van habitats
zoals grind-, zand- en detrituszones en opeenhopingen van bladeren en takken. In de luwtes
tussen deze structuren vinden veel organismen rust en een schuilplaats. Luwtes zijn geschikt
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als paaiplaats, voor het afzetten van eieren en voor de ontwikkeling van het visbroed.
(Verdonschot red., 1999)
In de kunstmatige profielen die zijn ontstaan na de rechttrekking van veel beken komen deze
stromingsvariaties veel minder voor. Herstel van de oeverzones is nodig om opnieuw
natuurlijke beddingstructuren en stromingsvariaties te creëren.
Substraat
Veel diersoorten zijn specifiek gebonden aan minerale substraten, ze leven in de bovenste
centimeters van het substraat. Daar is minder stromingsstress en de zuurstofvoorziening is
nog steeds goed. De samenstelling van het substraat is vanwege bewortelbaarheid en
houvast ook van belang voor de vestiging van macrofyten. Grind biedt te weinig houvast om
planten in stromend water op hun plaats te houden, zand en klei bieden goede houvast. Klei
kan echter voor problemen zorgen met de zuurstofvoorziening door anaërobie van het
diepere substraat. (Verdonschot red., 1999)
Bufferzones hebben uiteraard niet veel invloed op de samenstelling van het substraat, maar
de vegetatie in de bufferzone draagt wel bij aan een hogere stabiliteit van het
oeversubstraat
Vegetatie
Plantensoorten die in en langs onbevaarbare waterlopen groeien zijn ecologisch waardevol
op zichzelf. Het aantal inheemse soorten die in een waterloop met stromend water groeien is
relatief beperkt. In zuiver water van bovenlopen groeien soorten als Grote waterranonkel,
Drijvend fonteinkruid, en Haaksterrekroos. In licht vervuilde beken en bredere
riviersegmenten groeien soorten als Gewoon sterrekroos, Grote waterweegbree, Pijlkruid, en
Schedefonteinkruid. Plantensoorten zijn van zeer groot belang als schuilplaats en
voedselbron voor tal van ongewervelde dieren en vissen. Planten in een waterloop kunnen
ook dienst doen als "substraat" waarop vissen hun eieren leggen. (anoniem, 1998b)
Naast de waterplanten herbergen natuurlijke oevers zones met (1) moerasplanten, (2)
pionierssoorten op droogvallende en eraderende delen van de oever, (3) grasland, struweel
en oeverbos op de hogere delen van de oeverzone. De aanwezigheid van een gezonde
plantengemeenschap op de oevers van en in een waterloop is belangrijk voor een
verbetering van de ecologische kwaliteit. De invloed van de vegetatie op de verwijdering van
nutriënten, pesticiden en sedimenten uit water in de bufferzone wordt uitgebreid toegelicht in
hoofdstuk 5. Onderstaande tekst geeft een overzicht van de overige functies die de vegetatie
op de oever en in de buffer rond een waterloop vervult met betrekking tot een verbetering
van de ecologische kwaliteit.

Beschaduwing
Oevervegetatie langs een waterloop neemt veel van de lichtinval weg en geeft schaduw op
het wateroppervlak van de waterloop, waardoor een overmatige groei van algen en planten
wordt voorkomen. Hiermee wordt de kans op eutrofiëring verminderd en kan ook minder snel
"verstopping" optreden. Door de afwisseling van lichte en beschaduwde plaatsen ontstaan
op korte afstand verschillende habitats voor tal van soorten.
Voedselbron voor dieren
Een natuurlijke oevervegetatie is een belangrijke bron van bladafval, insecten en ander
organisch materiaal dat als voedsel dient voor de aquatische diersoorten.
"Woody debris"
Af en toe vallen takken, stukken struik en soms volledige bomen in de waterloop die er
blijven liggen ("woody debris"). Deze vormen een belangrijk onderdeel van de natuurlijke
structuur van de waterloop. Door het lokaal afremmen van de stroomsnelheid kunnen
stroomluwten ontstaan die een schuilplaats vormen voor jonge dieren. In deze rustige zones
krijgt sediment een kans om te bezinken en ontstaan er ondiepe plaatsen. In de stroming
vormt ingevallen hout een hard substraat waarop veel organismen als platwormen,
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bloedzuigers en kokerjuffers zich kunnen hechten. Op hun beurt zijn zij weer voedsel voor
grotere dieren en vissen.
Oeverstabiliteit
De wortels van de bomen en planten op de oever bieden stevigheid aan de rand van de geul
en de hogere oeverzone. Doorworteling van de oever wordt geacht een van de meest
duurzame beschermingen te zijn tegen een verzakkende oever rNard et al., 1994). Dit
aspect is een belangrijke functie van een bufferzone langs een kleinere waterloop en wordt
daarom in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld, zie hoofdstuk 4.
In een studie van Rijkswaterstaat in Nederland (Reitsma, 1992) zijn de eisen onderzocht, die
verschillende oevergerelateerde diersoorten stellen aan het oevermilieu. Hieruit bleek dat de
onderzochte soorten of groepen in het algemeen heel verschillende eisen stellen aan de
oever.
Zoogdieren
De meeste zoogdieren die langs beken worden aangetroffen zijn niet strikt aan de typische
natte of vochtige beekbiotopen gebonden, maar hebben een ruime biotoopkeuze, zoals
diverse soorten muizen en vleermuizen, de Steenmarter en soms zelfs de Das. Ze gebruiken
de oever voor het vinden van voedsel, als schuilplaatsen of als corridor.
De meeste zoogdieren stellen weinig eisen aan het substraat van de oever. Voor holen
gravende dieren is het van belang dat de grond niet te hard is, maar ook niet zo slap dat
instortingsgevaar dreigt. De vegetatiesamenstelling en -structuur zijn wel bepalend. Vrijwel
allemaal prefereren ze een kruidachtige oeverbegroeiing met een hoge bedekking. De
vegetatie moet ook in de winter nog dekking geven, zodat er niet jaarlijks een volledige
maaibeurt plaats kan vinden. In de oeverzone moeten geleidelijke overgangen van water
naar land voorkomen, zowel een droog als een nat oeverdeel en de breedte van de oever
zou minimaal 5 m maar idealiter 10 m of meer moeten zijn. Bredere oevers geven
tegelijkertijd rust wat nog een randvoorwaarde is, die het voorkomen van zoogdieren sterk
beïnvloedt. Enkele soorten die in natuurlijke oeverzones een thuis vinden zijn Bunzing,
Hermelijn en Waterspitsmuis. Vroeger kwam de Otter ook nog voor in Vlaanderen, maar die
soort is helaas volledig verdwenen.
Vogels
Bij de vogels is de IJsvogel de meest bekende soort die nièt alleen in beken vist, maar ook
een nesthol graaft in steile afkalvende beek- en rivierwandjes van lemig zand, meestal
tussen de 90 en 180 cm boven het water. Bij grotere beken en rivieren kunnen hogere steile
afkalvende oevers ook gebruikt worden door Oeverzwaluwen die er nestgangen graven.
Soorten die zich langs stromende wateren ophouden zoals Grote gele kwikstaart en IJsvogel
verlangen schoon en helder water. De Grote gele kwikstaart komt voor langs de grotere
beken en rivieren en zoekt insecten langs de oevers. Ze broedt in holten onder bruggen of in
muren van bijvoorbeeld oude watermolens. Soorten als Wilde eend, Meerkoet en vooral
Waterhoen kunnen broeden langs traagstromende beken. Ze bouwen een nest in de
vegetatie langs de waterkant. Rietzanger en Kleine karekiet zijn typische rietbroeders die
meestal overjarig riet nodig hebben, soms is een smalle strook langs de oever al genoeg.
Verstoring van de oevervegetatie moet tijdens het broedseizoen zeker vermeden worden.
Vissen
Met betrekking tot de visfauna kan gesteld worden dat een afwisselende oever met een
duidelijke strook moeras- en waterplantenvegetatie de meeste kans biedt voor een rijke
visgemeenschap in het watersysteem. De diepere stroomkuilen en buitenbochten in
meanders zijn belangrijk als schuil-, rust- en overwinteringsplaatsen. De ondiepere plaatsen
dienen vaak als paaiplaatsen. Een aantal soorten heeft een sterke voorkeur voor een losse
bodemstructuur. Zo is de Rivierdonderpad gebonden aan de aanwezigheid van kiezel en
stenen. Veel soorten zijn verstoringsgevoelig, een drastische ruiming van een beek leidt dan
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ook tot een sterke achteruitgang van de visfauna. Bovendien belemmeren veel barrières in
de beken (o.a. stuwen en duikers) de vrije doorgang voor vissen. Typische beekvissen met
een voorkeur voor snelstromend, zuurstofrijk water zijn Beekprik, Beekforel en Bermpje. Het
Bermpje wordt steeds vaker aangetroffen in beken met een verbeterende waterkwaliteit, het
verdraagt periodieke verontreinigingen. Soorten die goed kunnen leven in zowel stromend
als stilstaand water zijn: Riviergrondel, Blankvoorn en Baars. De Snoek is afhankelijk van
helder, stilstaand water.
Amfibieën
De inheemse amfibieënsoorten in Vlaanderen zijn slechts in beperkte mate afhankelijk van
stromend water en zullen zich eerder bij poelen en vijvers ophouden dan langs de
onbevaarbare waterlopen. Een goed ontwikkelde oeverbegroeiing en aanwezigheid van
waterplanten is voor de meeste soorten noodzakelijk. Als er geen oeverplanten aanwezig
zijn, leggen veel soorten geen eieren. Snelstromend water wordt door bijna alle soorten
amfibieën gemeden.
Ongewervelden
De ongewervelden vervullen een heel belangrijke rol in de voedselkringloop. Ze spelen een
grote rol in de afbraak van organisch materiaal en vormen een belangrijke voedselbron voor
alles wat in en langs de beek leeft. Belangrijke taxa zijn kreeftachtigen (watervlooien,
roeipootkreeften,
vlokreeften
en
waterpissebedden),
mollusken
(bijvoorbeeld
driehoeksmosselen en slakken), wormen, spinnen en de zeer soortenrijke groep van de
insecten.
Een natuurlijke oeverzone bestaat uit een mozaïek van aquatische, moerassige, vochtige en
droge microhabitats. Elk microhabitat wordt bevolkt door een groep van verschillende
soorten ongewervelden. Voor de soorten met aquatische levenswijze is de stroomsnelheid,
de samenstelling van de waterbodem, de waterkwaliteit, de structuurvariatie in de oever en
de hoeveelheid en soorten waterplanten heel belangrijk. Voor de terrestrische soorten is
vooral de vegetatiestructuur en -samenstelling bepalend. De meeste ongewervelden zullen,
naargelang hun levensfase of het seizoen, migratiebewegingen ondernemen van het ene
(micro)habitat naar het ander. Heel specifiek zijn de talloze insectensoorten met larven die
in het water leven, terwijl de volwassen dieren zich in de oeverzone of aangrenzende
terreinen ophouden (bv. libellen, kokerjuffers, haften, steenvliegen, elzenvliegen enz.). Voor
de aanwezigheid van vele soorten ongewervelden dient aan een complexe reeks van
abiotische voorwaarden voldaan. Hieronder vallen ook heel wat specialisten, bv. soorten die
afhankelijk zijn van periodiek droogvallende oevers. Omwille van de vaak hoge eisen die
ongewervelden stellen, worden zij vaak als indicator gebruik voor de natuurkwaliteit van
waterlopen en oevers.

Voor de meeste soorten is een geleidelijk verlopend oeverprofiel zonder kunstmatige
verhardingen en met een gevarieerde plantengroei het beste. Vooral afwisseling tussen
meer, minder en plaatselijk onbegroeide delen van de oever, dus structuurvariatie, is
belangrijk. Deze structuurvariatie speelt ook een rol bij de functie van de oever als corridor
tussen verschillende leefgebieden. (anoniem, 1994)
3.1.2 Corridorfunctie

Versnippering veroorzaakt lokaal uitsterven van deelpopulaties en een vermind~ring op de
kans van herkolonisatie. Maatregelen tot het behoud of terugkrijgen van soorten in een
versnipperd landschap moeten dus of de kans op lokaal uitsterven verkleinen, of de kans op
herkolonisatie vergroten, of beide. De kans op overleven van een deelpopulatie stijgt door
het leefgebied te vergroten en te verbeteren. Herkolonisatie zal eerder plaatsvinden
naarmate de verbreiding of migratie door het tussenliggende landschap gemakkelijker
verloopt. Door het aanleggen van "stapstenen" (nieuwe leefgebieden) kan de afstand tussen
landschapselementen worden verkleind en door middel van verbindingsbanen kunnen
barrières worden overwonnen. (Van Zoest ed., 1998)
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Naast de betekenis als habitat of leefgebied, hebben beken en bijbehorende beekmilieus
een functie als verbindingszone voor vele diersoorten. Een beek snijdt immers vaak
verschillende habitats aan of verbindt twee habitats met elkaar. Bovendien worden
natuurlijke beken vaak begeleid door opgaande begroeiingen en bieden ze daardoor
beschutting, voedsel enz. De verplaatsingen die diersoorten langs en via beken maken,
hebben betrekking op migratie (bv. van voortplantings- naar overwinteringsplek, bewegingen
tussen
deelpopulaties),
dispersie
(uitzwermen
van
jonge
dieren
na
het
voortplantingsseizoen) en foerageerbewegingen (verplaatsingen tussen woongebied en
foerageergebied). Beken en beekmilieus vervullen dan ook een essentiële rol bij het contact
tussen (deel)populaties, zowel op lokaal als op regionaal niveau.
Natuurlijke oeverzones langs waterlopen of aangelegde bufferstroken zijn corridors
waarlangs soorten kunnen migreren. Corridors zijn immers verbindingen tussen leefgebieden
van planten en dieren waarlangs deze zich kunnen verplaatsen. Voordat een corridor
ingericht kan worden dient duidelijk te zijn welke (kern)gebieden met elkaar verbonden
moeten worden en welke kenmerkende soorten of soortengroepen gebruik zouden maken
van de corridor. De inrichting van de bufferzones dient dan afgestemd te worden op de eisen
die de soorten aan hun corridor stellen. Specifieke kennis over inrichtingseisen van corridors
is vaak beperkt, maar kennis over de leefgebiedseisen van soorten is er meestal wel. In de
praktijk zal maar zelden een corridor worden ingericht voor één bepaalde soort. Een corridor
die tegemoet komt aan de eisen van verschillende soorten wordt automatisch meer divers.

3.2 Verbetering van de natuurkwaliteit
Bufferzones worden ingericht en beheerd naar gelang hun functie en doelstellingen. In dit
rapport worden twee verschillende groepen bufferzones behandeld in hoofdstuk 8:
1. Bufferzones met verweving van landbouw en natuur.
Hieronder vallen de onbemeste en niet bespoten randen van akkers en graslanden die,
doorgaans met een beheersovereenkomst, nog wel landbouwkundig beheerd worden.
Natuur is hier een neven- of ondergeschikte functie.
2. Bufferzones zonder of met ondergeschikte rol voor de landbouw, natuur is hier de
hoofdfunctie.
Hieronder vallen stroken permanent soortenrijk grasland, moerasstroken en boszones
met een gericht natuurbeheer (bv. maaien, extensieve begrazing, hakhoutbeheer enz.)
en zones die verder zoveel mogelijk met rust worden gelaten waardoor spontane
natuurlijke processen voor een eigen ontwikkeling kunnen zorgen.

3.2.1 Bufferzones met een verweving van landbouw en natuur
In deze bufferzones is er sprake van een compromis tussen natuur en agrarische productie.
Binnen de randvoorwaarden die door de lokale landbouwpraktijk worden gesteld is in de
bufferzone de ontwikkeling van een beperkte natuurwaarde mogelijk. Voor het beeksysteem
zijn bufferzones met deze verweving van landbouw en natuur wel van groot belang. Doordat
minder mest en pesticiden in de oever en de waterloop terechtkomen verbetert de kwaliteit
van de leefgebieden voor planten en dieren aanzienlijk.
De bufferzones met een verweving van landbouw en natuur kunnen uit akker, grasland of
tijdelijk braakland bestaan. Het beheer gebeurt echter altijd volgens de definitie van
bufferzones: geen gebruik van meststoffen en pesticiden.
Een aantal plantensoorten die langs akkers in deze groep bufferzones kunnen worden
aangetroffen, zijn o.a. diverse kamillesoorten, Korenbloem, Grote klaproos en vele andere
typische akkerkruiden. In specifieke omstandigheden en mits een aangepast beheer, zijn er
eventueel ook kansen voor de instandhouding van diverse zeldzamere of bedreigde
akkerkruiden. De fauna in deze zones hangt zeer nauw samen met de intensiteit van het
agrarisch gebruik. Patrijs, Geelgors en Gele kwikstaart kunnen er broeden en fourageren.
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Andere soorten die het in het agrarisch gebied steeds moeilijker krijgen, zoals Veldleeuwerik
en Ringmus vinden er een overvloed aan voedsel.
De bufferzones in deze groep die grenzen aan cultuurgraslanden zullen doorgaans worden
gekenmerkt door een voedselrijke, al dan niet tijdelijke, graslandvegetatie met allerlei
algemene grasland- en ruigtekruiden. Op voedselarmere (zand)bodems en natte beekoevers
kunnen mits een aangepast beheer na verloop van enkele jaren wel bloemrijkere vegetaties
ontwikkelen. De vegetatie wordt één of twee maal per jaar gemaaid of wordt mee begraasd
met het aangrenzende graslandperceeL De dichte vegetatiestructuur is voor een aantal
faunasoorten noodzakelijk, waaronder muizen. Door de rijkdom aan muizen tourageert ook
een aantal vogelsoorten als de Torenvalk in deze bufferzones. Mogelijke broedvogels in
deze bufferzones zijn Graspieper en Veldleeuwerik.
·
In bufferzones die voor meerdere jaren braak worden gelegd, zullen doorgaans voedselrijke
ruigten ontwikkelen. Deze kunnen vooral vanuit akkers ·bloemrijk ontwikkelen met o.a.
Leverkruid, Haagwinde, Zevenblad, kamillesoorten en Akkermelkdistel en eventueel zelfs
struikopslag (b.v. wilgensoorten). In het geval van graslanden zijn de perspectieven van
braaklegging botanisch minder gevarieerd : vaak zal een dichte graslandvegetatie vestiging
van andere soorten dan bijvoorbeeld Kruipende boterbloem en Ridderzuring belemmeren. In
zeer voedselrijke randen van akkers en graslanden kan voor "monoculturen" van Grote
brandnetel en Akkerdistel worden gevreesd. Brede braakliggende perceelsranden zijn
faunistisch doorgaans relatief interessant, maar worden in hoofdzaak door algemenere
soorten gekoloniseerd.

Bloemrijke onbemeste en onbespoten akkerrand

De meeste Europese bufferzoneprojecten die ook een monitoring naar natuur hebben
opgenomen, zijn gericht op deze groep bufferzones. Hieruit komt zeer duidelijk naar voren
dat zonder mest en pesticiden de typische planten en dieren van de akkerranden en de
oevers binnen een jaar terug komen. In de bufferzones nemen (akker)kruiden, kleine
zoogdieren als muizen, dagvlinders, invertebraten zoals loopkevers en andere voor vogels
belangrijke insectengroepen zienderogen toe. Als gevolg van de toename aan akkerkruiden
en het daarmee samenhangende hogere insectenaanbod blijkt de kuikenoverleving van de
Patrijs toe te nemen, waardoor de stand van deze hoenderachtige zich kan herstellen.
In navolging van de onbespoten akkerranden in Duitsland, Engeland en Scandinavië zijn ook
in Nederland onderzoeken en experimenten gestart. Joenje en De Snoo (1995) tonen aan
dat in onbespoten en onbemeste graanranden op zandgronden 1,5 tot 2 keer zoveel sqorten
akkerkruiden voorkomen als in bespoten, bemeste stroken. In onbespoten wintertarwe
werden 1,5 keer zoveel insectengroepen waargenomen, 4 tot 5 keer zoveel dagvlinders, 1,3
keer zoveel loopkevers, en de randen werden 3 tot 4,5 keer zo vaak bezocht door Gele
Kwikstaarten. Het betreft dus vrijwel steeds algemene soorten.
Door het frequente beheer in deze zones blijft de grazige en pioniersvegetatie behouden en
komen geen bomen of struiken tot ontwikkeling.
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Figuur 3: Aantal vlinders per km in bespoten en
onbespoten wintertarweranden in de
Haarlemmermeerpolder in 1990 en 1992. {de
Snoo en de Haes, 1994)

1990

Figuur 4: Bezoekfrequentie (aantal per km) van
de Gele kwikstaart aan bespoten en onbespoten
wintertarweranden in de Haarlemmermeerpolder.
(de Snoo en de Haes, 1994)
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3.2.2 Bufferzones zonder of met ondergeschikte rol voor landbouw; natuur is de
hoofdfunctie
Deze bufferzones worden
gekenmerkt door halfnatuurlijke gemeenschappen zoals
beekbegeleidend,soortenrijk permanent grasland en hakhoutbos. Voor deze halfnatuurlijke
gemeenschappe·n is een actief en gericht beheer nodig zoals beweiden, maaien en kappen.
Daarnaast wordt binnen deze groep gestreefd naar zones die zoveel mogelijk met rust
worden gelaten waardoor spontane natuurlijke processen voor een eigen ontwikkeling
kunnen zorgen. Deze zones worden gekenmerkt door nagenoeg natuurlijke
gemeenschappen van moeras, ruigte, struweel en diverse bostypes.

De ontwikkelingsduur in deze zones varieert sterk en is in eerste instantie per streek
verschillend en daarnaast sterk afhankelijk van de voedselrijkdom in de bodem van de
buffer. Jare.nlange bemesting levert vaak een zeer voedselrijke bodem op. Bovendien wordt
in veel gevallen het ruimingsmateriaal, dat tijdens het onderhoud uit de beek wordt
verwijderd, op de rand van de oever gedeponeerd waardoor over de jaren een extra
voedselrijke situatie is ontstaan. Spontane ontwikkeling in een dergelijke bufferzone zal een
sterk verruigde vegetatie opleveren die hoofdzakelijk uit grassen en brandnetels zal bestaan.
Door de dichtheid van deze ruigten hebben kiemplanten van bomen en struiken nauwelijks
een kans om door te breken. Het kan jaren duren voor een doorbraak van andere soorten
plaats kan vinden en er een meer diverse vegetatie ontstaat. Daarom wordt vaak besloten
het verschralingsproces te versnellen door de bovenste, voedselrijke laag af te graven of
door in de eerste jaren een intensief maaibeheer in de zone toe te passen. Via beide
maatregelen worden de overvloedige voedingstoffen uit de zone verwijderd. Op deze
verschraalde bodem kunnen in de hogere zones struiken en bomen spontaan vestigen en
ontwikkelen omdat er open plekken tussen de pionierssoorten overblijven. Als er
stroomopwaarts langs de beek een natuurlijke oevervegetatie staat, worden zaden via de
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beek zelf aangevoerd. Soms is de kans op spontane vestiging klein en worden stekken van
bomen en struiken aangeplant om de ontwikkeling van een struweel te versnellen.
Langs de beek de Regge in Nederland zijn maatregelen genomen om de natuurfuncties van
de oevers te versterken. Daar waar de bovengrond van de droge taluds is afgevoerd blijkt
het aantal plantensoorten te zijn verdubbeld. Langs de Overijsselse Vecht blijken de
plasbermen na circa 5 jaren gekenmerkt door een ruigtebegroeiing die onder de heersende
voedselrijke omstandigheden waarschijnlijk niet zal veranderen.
Afhankelijk van de uitgangssituatie kunnen inrichtingsmaatregelen genomen worden, maar
na de inrichtingsfase wordt het liefst zo min mogelijk ingegrepen in de ontwikkeling van het
gebied. Het beheer wordt beperkt tot noodzakelijke ingrepen om de halfnatuurlijke en
nagenoeg natuurlijke gemeenschappen te bevorderen en/orte behouden.

Natuurlijke oeverzone langs de Warmbeek in Limburg, 2001

De levensgemeenschappen in de beken worden gekenmerkt door planten en dieren die zijn
aangepast aan de relatief snelle stroming van het water. Het zuurstofgehalte van het
beekwater is hoog en het substraat bestaat op de meeste plaatsen uit zand. In de
heuvellandbeken wisselen de afvoeren sterk. Bij veel neerslag is de erosie dan ook fors. In
de laaglandbeken komen wel significante schommelingen voor, maar gematigd. De erosie bij
veel neerslag is er gering. De oevers zijn voldoende breed. Er komen geen kunstwerken in
de vorm van stuwen en vistrappen of oeververstevigingen voor. Lozingen en diffuse instroom
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van nutriënten zijn geminimaliseerd en onderhoud van het beekprofiel inclusief schoning
komt niet meer voor. Pas als voldoende waterretentie optreedt en inspeeling van meststoffen
uitblijft, is volledige realisatie van deze doelstellingen haalbaar.
Levensgemeenschappen van rietland en ruigte omvatten riet- en zeggevegetaties langs
wateren, zowel lijnvormig als vlakvormig, en zijn vooral van belang voor moerasfauna. De
bosgemeenschappen omvatten bostypen als Vogelkers-Essenbos, Elzenbronbos en
Essenbronbos. De struik- en kruidlaag zijn in de regel goed ontwikkeld en soortenrijk.
Cruciaal is een min of meer natuurlijk afvoerregime in de beek waardoor er een hoge
waterstand gedurende het gehele jaar is.
Figuur 5: Schematisch overzicht van de groepen bufferzones en te verwachten
levensgemeenschappen
Groep
Levensgemeenschappen
Beheer
·
Bufferzones
Verweving
akkerkruidenvegetatie
Ploegen, al dan niet inzaaien van
al
dan
niet granen
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en voedselrijke,
natuur
permanente graslandvegetatie
Relatief vroege maaidata; al dan
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herinzaaien; mee beweiden
Niets-doen
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eventuele
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3.3 Vergroten van de corridorfunctie langs waterlopen
Bufferzones langs onbevaarbare waterlopen kunnen de corridorfunctie van de oever en de
waterloop vergroten. In de literatuur zijn maar weinig studies te vinden die deze
corridorfunctie van bufferzones onderzocht hebben. Wel zijn er studies te vinden die
aangeven wat het belang is . van corridors langs waterlopen. De beschreven corridors zijn
dan restanten van de natuurlijke overstromingszones langs meestal grotere rivieren die in de
Vlaamse context minder relevant zijn. Onderzocht wordt wat de minimale afmetingen van
deze restanten moeten zijn om de aanwezige biodiversiteit te handhaven. Toch kunnen uit
enkele studies belangrijke aandachtspunten voor het aanleggen en inrichten van bufferzones
afgeleid worden.
Zo werd door Décamps et al. (1987) aangetoond dat de oppervlakte oeverbos langs de
Garonne (F) geen effect had op het aantal soorten vogels. Eerder door hun vorm, een strook
langs de rivier, trekken bossen op oevers vogels aan. Oeverbossen hebben meer randen en
overgangen waar soorten van verschillende biotopen naast elkaar kunnen voorkomen. Deze
strook verbindt kleine stukken oeverbos tot een "groot" bos en de aanwezigheid van de rivier
trekt soorten van natte biotopen en migrerende soorten aan.

18

Bufferzones en een betere natuurkwaliteit

Croonquist en Brooks (1993) tonen aan dat een weliswaar verarmde vogelgemeenschap kan
voorkomen in een verstoorde omgeving zolang er een 10 m brede oeverzone aanwezig is
met natuurlijke vegetatie. Gevoelige soorten zullen pas voorkomen als aan beide zijden van
de waterloop een 25 m brede natuurlijke oeverzone aanwezig is. De aanwezigheid van een 2
m smalle strook van houtige vegetatie langs een waterloop en hagen in het landschap zijn
belangrijk om de opgedeelde vogelgemeenschappen in de verstoorde omgeving te
behouden.
Spackman en Hughes (1995) trekken uit hun onderzoek naar corridorbreedte langs rivieren
in Verment (USA) twee conclusies: 1) de juiste breedte van een corridor in functie van het
behoud van soorten moet per waterloop apart worden onderzocht, en 2) "breedte" is niet de
beste benadering van de afmetingen die een corridor moet hebben voor het behoud van
biodiversiteit, variabelen die de overgang van water naar land sterk beïnvloeden (zoals
helling van de oever, goede habitatstructuren en oevervegetatie), zouden wel eens betere
indicatoren voor een minimale corridorgrootte kunnen zijn. Zij bevestigen hiermee de
bevindingen van Décamps et al. (1987).
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Oevererosie heeft twee oorzaken. Ten eerste een
natuurlijke uitschuring van de buitenbochten als gevolg
van hydraulische en geomorfologische omstandigheden.
Sommige beken hebben van nature een hoge erosie en
sedimentatie dynamiek (bv. in zandgronden), anderen
hebben dat minder.
Ten tweede onnatuurlijke
gevolg
van
een
verhoogde
verzakkingen als
stroomsnelheid (bv door rechttrekkingen stroomafwaarts
of verhoogde piekafvoeren) of vertrappen van de oever
door vee.
Oe van nature meanderende beken moeten niet aan
banden worden gelegd. Oe vegetatie op de oever biedt
met haar wortels stabiliteit aan de oeverwanden waardoor
de uitschuring niet escaleert en er geen vaste
oeververdedigingen nodig zijn. Binnen een bufferzone is
er ruimte om natuurlijke veranderingen in een bedding toe
te laten zonder dat aangelanden schade ondervinden.
Waar onnatuurlijke, grote erosie aan de oevers optreedt,
kunnen maatregelen genomen worden.
Indien
verzakkingen van de oever optreden als gevolg van
rechttrekking benedenstrooms, kunnen bufferzones
slechts een tijdelijke oplossing vormen. Zolang er aan de
situatie benedenstrooms niks verandert, . zal de
stroomversnelling blijven bestaan en er geen nieuw
evenwicht ontstaan. Aangekochte bufferzones nemen in
zulke gevallen wel de noodzaak van continue
oeverherstelwerken weg. Als tussenoplossing is de
aankoop van bufferzones zelfs goedkoper dan alle dure
herstelwerken.

Bufferzones en minder oevererosie

4. Bufferzones en minder oevererosie
Erosie en sedimenttransport is een natuurlijk en continu proces waardoor de morfologie van
waterlopen voortdurend verandert. In de rechtgetrokken beken wordt deze continue
verandering niet langer toegestaan. Om de kunstmatig opgelegde bedding te kunnen
handhaven zijn de oevers vaak sterk verstevigd. De klassieke oeveNersteviging bestaat
bijvoorbeeld uit betonplaten, schanskoNen of een rechte houten beschoeiing. Op veel
plaatsen moet veel moeite gedaan worden om de oeveNersteviging te behouden. De
kweldruk vanuit de landzijde kan zo sterk zijn dat de betonplaten uit de oever gedrukt
worden. Langs oevers die niet kunstmatig zijn vastgelegd treedt nog regelmatig een
verschuiving van de bedding op, met name in de bochten, Dit natuurlijke proces betekent
vaak schade aan de eigendommen van de aangelanden. De waterbeheerder is daardoor
steeds genoodzaakt dure oeverherstelwerken uit te voeren.
De laatste jaren wordt de roep groter om deze kunstmatige ingrepen te veNangen door meer
natuuNriendelijke maatregelen, de zogeheten NatuurTechnische MilieuBouw (NTMB).
NTMB maatregelen zijn echter nog wel kunstmatig. Natuurlijk herstel van waterlopen streeft
ernaar de waterlopen de nodige ruimte te geven zodat de oevers vrij kunnen ontwikkelen en
natuurlijke dynamiek mogelijk is. Ontwikkelen van een gezonde oeveNegetatie kan hierbij
voor de gewenste stabilisatie zorgen zodat op een goedkope manier over lange termijn
problemen vermeden worden. Op sommige plaatsen zal herstel echter niet zonder
kunstmatige ingrepen mogelijk zijn, bijvoorbeeld met bebouwing op de oevers. NTMBmaatregelen kunnen hier zoveel mogelijk nagestreefd worden.
In plaats van oeverherstelwerken zowel klassieke als NTMB kunnen ook bufferzones worden
aangekocht. Op die manier zijn natuurlijke processen mogelijk (zoals meandering en
afkalvingen als gevolg van natuurlijke sedimentatie en erosie processen). De oever zelf hoeft
niet worden vastgelegd en dit is zeer belangrijk voor hét herstel van de waterloop en de
oeverzone. Bovendien worden grote kosten uitgespaard doordat geen dure
oeverherstelwerken meer nodig zijn.

4.1 Erosie en sedimentatie processen
Het verhang en de afvoer zijn direct van invloed op de tracédimensies en bepalen de
stroomsnelheid en ten dele het sedimenttransporterend vermogen. Evenals bij de
beddingdimensies geldt in het algemeen voor de tracédimensies (straal van de bocht,
meanderlengte, meanderbreedte) dat die groter zijn naarmate de afvoer groter is.
Morfologische processen treden op als materiaal (mineraal en organisch) getransporteerd
wordt. Het transport van materiaal is recht evenredig met de stroomsnelheid en afhankelijk
van de samenstelling van het beddingmateriaaL Naarmate het beddingmateriaal fijner is, zal
het sedimenttransporterend vermogen groter zijn, behalve als het sterk cohesief materiaal
betreft zoals klei en leem.
·
De beddingdimensies zijn het resultaat van de erederende en sedimenterende werking van
het water en aan- en afvoer van sediment gedurende een relatief lange termijn. Aangezien
de dimensies op hun beurt van invloed zijn op de stroomsnelheid is er sprake van een zeker
terugkoppelingsmechanisme. Door erosie wordt het doorstroomde natte oppeNiak van de
doorsnede groter waardoor de stroomsnelheid en daarmee het sedimenttransporterend
vermogen afneemt. Bovendien neemt de erosie af als al het transporteerbare materiaal is
verdwenen. Dat materiaal kan afkomstig zijn uit de gehele bedding, van de bodem als ook
van de oever.
Er zijn twee soorten oevererosie te onderscheiden. Ten eerste de geleidelijke uitschuring van
de buitenbochten in de waterloop. Door de slingering in het tracé komt de stroomdraad
dichter bij een oever te liggen. De spiraalstroming die ontstaat transporteert sediment uit de
oever naar het midden van de waterloop. In eerste instantie versterkt de grotere kromming
een grotere stroomsnelheid in de bocht. Door de vergroting van de kromming neemt echter

21

Bufferzones en minder oevererosie

ook het verhang af wat tot een afname van de stroomsnelheid kan leiden. Hierdoor wordt de
oevererosie afgeremd; een terugkoppelingsmechanisme. (Verdonschot red., 1995)
Ten tweede kan oevererosie bestaan uit de plotselinge verzakking van stukken oever. De
rechttrekking van benedenstroomse delen van een waterloop kan erosie aan de bovenlopen
veroorzaken doordat het water sneller afgevoerd wordt wat met een grotere stroomsnelheid
gepaard gaat.

Afkalvende oevers langs de Mandel ten gevolge van
boven- en benedenstroomse rechttrekkingen, 2001

4.2 Stabiliteit door vegetatie
Het verwijderen
van oevervegetatie en de
voortdurende druk van begrazing en andere
activiteiten maken de oever extra gevoelig voor erosie.
Vegetatie vermindert de geleidelijke uitschuring
doordat ze de stroomsnelheid vermindert, met name
dicht bij de oeverrand. Daardoor zal materiaal tussen
de planten bezinken, zal erosie worden voorkomen en
wordt erosie
als
gevolg
van
piekafvoeren
gecompenseerd. De mate waarin de stroomsnelheid
wordt verminderd hangt sterk af van het type vegetatie.
Gras bijvoorbeeld is effectiever dan een enkele
verspreide boom. Vegetatie die in de waterloop zelf
groeit remt eveneens de stroomsnelheid af. Teveel
vegetatie in de waterloop kan echter de doorstroming
verhinderen waardoor de waterloop lokaal vaker kan
overstromen.
Figuur 6 (rechts): De noodzaak voor afrastering om
een oever te stabiliseren. A: vraat verhindert de groei
van de scheuten in de hoogte, schuine overhangende
scheuten krijgen de overhand en veroorzaken een
onstabiele toestand. 8: afrasteren tegen vraat
waardoor de verticale groei weer toeneemt en een
stabiele toestand ontstaat. (Ward et al Eds, 1994)
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De wortels van de vegetatie verstevigen de grond gelijkaardig als staaldraden in beton. Een
fijn vertakt wortelstelsel is effectiever dan een paar dikke wortels. Doorworteling is
waarschijnlijk de beste bescherming tegen verzakkingen van de oever. Vegetatie
inschakelen bij verdediging van de oevers kan via een .aantal manieren. Het heeft weinig zin
oevers te stabiliseren als de bedding niet in evenwicht is, bijvoorbeeld de oevers te steil zijn
door een verdieping van de geul als gevolg van uitschuring of uitgraving voor een snellere
waterafvoer. In sommige gevallen is het dan het beste de waterloop af te rasteren voor
begrazing door vee, de bedding te stabiliseren door grind en keien en de ontwikkeling van·
een grasmat op de oever toe te laten. Het succes van herbeplanting van oevers om erosie
tegen te gaan hangt stérk af van de plaats van beplanting. Zo laag mogelijk aan het
wateroppervlak beplanten biedt bescherming aan de meest kritische plaats voor erosie, de
teen van de oever.
Vertrappelde oever langs de Marke, 2001

Natuurlijke sedimentatie in binnenbocht
langs de Poekebeek, die is aangeplant
met wilgenstekken, 2001
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Voor puntlozingen (lozingsbuizen. overstorten, instromende
gfachten) kunneQ. bufferzones langs een waterloop geen
oplossing bieden. Het lozingspunt ligt in veel gevallen al
voorbij de rand van de oever regelrecht in het
oppervlaktewater.
De diffuse aanvoer van verontreinigende stoffen passeert in
veel gevallen de bufferzone tussen het perceel en de
waterloop. Op deze manier kan de bufferzone wel van
invloed zijn op de aanvoer van de belangrijkste diffuse
verontreinigingen in hef agrarisch gebied: nutriënten,
pesticiden en sedimenten. De emissieroutes uit het
landbouwperceel naar de waterloop lopen via de lucht, via
het water dat over het bodemoppervlak afstroomt en via het
ondiepe grondwater dat uitspoelt. De belangrijkste
verwijderingsprocessen in een bufferzone zijn: afscherming,
infiltratie, sedimentatie, denitrificatie en opname door
planten. Het verwijderingspercentage in de bufferzone hangt
af van veel omgevingsfactoren. De meest bepalende
factoren zijn: breedte, helling, bodemsoort, vegetatie
grondwaterstand en -stroming, en drainage.
Mits op een goede manier ingericht en beheerd, kunnen:
• Bufferzones van 5 m breed de aanvoer van meststoffen
en pesticiden via drift door de lucht met 90 tot 100%
reduceren,
• Bufferzones van 10 m breed de aanvoer van nutriënten
en pesticiden via het water met gemiddeld 50% en meer
verminderen,
• Bufferzones van 10 m breed de aanvoer van
sedimentdeeltjes uit het afspoelende water met 80% of
meer reduceren.
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5. Bufferzones en een betere waterkwaliteit
De kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen is globaal genomen slecht tot zeer
slecht (anoniem, 1998b). De laatste jaren hebben grote saneringsinspanningen van
puntlozingen van industrie en huishoudens er wel toe geleid dat in heel wat waterlopen de
kwaliteit verschoven is van zeer slecht naar slecht en van slecht naar matig. Nu steeds
meer puntlozingen gezuiverd worden is de druk vanuit de landbouw duidelijker geworden.
De invloed van de landbouw komt tot uiting in diffuse lozingen. Het MAP-meetnet, een
meetnet van de VMM dat speciaal is uitgezet om de invloed van de landbouw te
onderzoeken, toont dit aan voor de nutriënten (anoniem, 2001; http://www.vmm.be ). In 6
van de 10 punten wordt de toegestane concentratie van 50 mg nitraat per liter
overschreden. Sinds 1996 onderzoekt de VMM systematisch de bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater. In 2000 werden in totaal meer dan honderd plaatsen op
bestrijdingsmiddelen (en een aantal afbraakproducten) bemonsterd. Veel pesticiden die de
VMM onderzoekt worden slechts zeer sporadisch aangetroffen en gedetecteerd.
Daarentegen werden vier bestrijdingsmiddelen in meer dan de helft van de metingen in
aantoonbare hoeveelheden teruggevonden: lindaan, diuron, atrazine en simazine.
(anoniem, 2001)
Ondanks de uitvoering van zuiveringsprogramma's voor huishoudelijk afvalwater en de
invoering van het MAP, wordt de basiskwaliteitsnorm voor nitraat en fosfaat op veel
plaatsen in het Vlaamse oppervlaktewater niet gehaald. Internationale verplichtingen zoals
o.a. Europese Nitraatrichtlijn, Derde en Vierde Noordzeeconferentie maken het noodzakelijk
om deze norm te bereiken. De brongerichte maatregelen (aanleg van
rioolwaterzuiveringsinstallaties,
beperking
van
bemestingsniveau en
veestapel,
uitrijdregeling, enz.), zijn ontoereikend om binnen de opgelegde termijn de aanzienlijke
normoverschrijdingen in het oppervlaktewater terug te dringen. Bijkomende effectgerichte
maatregelen, waarbij vooral herstel van de natuurlijke zuivering van waterlopen nagestreefd
wordt, zullen noodzakelijk zijn om die doelstellingen te bereiken.
Bufferzones vormen een belangrijk onderdeel van deze groep effectgerichte maatregelen
om de waterkwaliteit te verbeteren.
Hoge nutriëntenvracht naar hef oppervlaktewater
Eutrofiëring is het proces waarbij watersystemen overmatig worden verrijkt met nutriënten.
In oppervlaktewateren zijn de mineralen stikstof en fosfor van groot belang, omdat deze van
nature de groei van algen en waterplanten beïnvloeden. Een watersysteem dat sterk
eutroof is, heeft vaak te kampen met perioden van zuurstofloosheid door de overmatige
algenbloei. Emissies van stikstof en fosfor uit meststoffen van de landbouw dragen bij aan
eutrofiëring. De belangrijkste emissieroutes van stikstof uit een akker naar het
oppervlaktewater zijn afspoeling over het bodemoppervlak (surface runoff) en uitspoeling
door de wortelzone (subsurface runoff). Voor fosfor is de belangrijkste emissieroute
uitspoeling, al dan niet na tijdelijke opslag in de bodem. Daarnaast komen veel meststoffen
in het oppervlaktewater door direct meemesten van waterlopen tijdens het bovengronds
bemesten van de perceelranden.
Toxische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw gaat gepaard met een drift van kleine
druppeltjes pesticiden naast de akker. Zo komen pesticiden direct in het oppervlaktewater,
maar ook indirect door afspoeling van aan sediment gebonden pesticiden wordt het water
belast. Het probleem van de bestrijdingsmiddelen wordt erkend in het Vlaamse Milieu en
Natuur beleidsplan. In globaliteit dient tegen het jaar 2005 de totale hoeveelheid
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bestrijdingsmiddelen in Vlaanderen met minstens 50% verminderd te zijn t.o.v. het niveau
van 1990.
Hoge concentratie sedimenten in oppeN/aktewater
Bodemerosie door afstromen van neerslagwater heeft verschillende milieu-impacten. Door
het afstromende water komen de losgemaakte bodemdeeltjes terecht in beken, rivieren en
wachtbekkens. De hier afgezette sedimenten zorgen voor problemen in de bevaarbaarheid
van de grotere waterlopen en het bufferend vermogen van beken en wachtbekkens
waardoor de kans op overstromingen toeneemt. De nutriënten die aan de bodemdeeltjes
gebonden zijn veroorzaken waterkwaliteitsproblemen in het oppervlaktewater. Bovendien
maken de polluenten en nutriënten die aan de geërodeerde bodemdeeltjes gebonden zijn,
de opruiming van vervuilde waterbodems door de waterloopbeheerder moeilijker. Een ander
gevolg van de erosie is het verlies van goede landbouwgrond. Te veel erosie betekent dat
de bovenliggende goede grond kan wegeroderen tot op het onderliggende substraat
waardoor de opbrengstenderving kan oplopen tot 50% of meer. Aan de basis van het
erosieprobleem, de extreme neerslagbuien, kan niks veranderd worden, maar een goed
landschapsbeheer of enkele technische maatregelen kunnen invloed hebben op de
hoeveelheid en de aard van de sedimentlast Deze problemen doen zich binnen
Vlaanderen vooral voor in de zandleem- en de leemstreek. Uit de studie van Verstraeten
(2000) blijkt dat in de gemeenten die met modderoverlast te kampen hebben, deze overlast
nagenoeg uitsluitend te wijten is aan de rechtstreekse afvoer vanaf akkerland (in 84% van
de gemeenten).

5.1 Transportroutes
De belangrijkste routes van vallei naar waterloop lopen via de lucht en via het water. Door
de lucht worden met name nutriënten en pesticiden getransporteerd. De sedimenten
worden bijna alleen via water getransporteerd. Om het effect van bufferzones op de
reductie van de stofvrachten te kunnen beschrijven is het nodig inzicht te hebben in de
aanvoer en transportroutes van deze stoffen.
5.1.1 Via de lucht

Stoffen kunnen over grote afstanden door de lucht worden getransporteerd. Atmosferische
depositie brengt stoffen in de bufferzone. Deze depositie kan direct in de waterloop komen
of indirect via uit- en afspoeling. De routes die door de lucht verlopen en waarop een
bufferzone van invloed zou kunnen zijn, beperken zich echter tot lokale schaal. Het betreft
met name de drift van meststoffen en spuitmiddelen wat ook wel spray, inwaaiing of
verwaaiing wordt genoemd. (Orleans et al., 1994), (anoniem, 1998)
5.1.2 Via het water

Een bufferzone langs een waterloop maakt deel uit van een groter geheel, het
stroomgebied van een rivier. Binnen een stroomgebied komen infiltratiegebieden,
kwelgebieden en overstromingsgebieden voor. In infiltratiegebieden sijpelt regenwater door
de bodem naar het grondwater. Het grondwater beweegt in grondwaterstromen door de
bodem. Grondwaterstromen op relatief lage diepte komen op korte afstand terug aan de
oppervlakte en vormen daar een kwelzone. Andere kwelgebieden ontstaan wanneer het
water veel dieper infiltreert en op een grote afstand aan de oppervlakte komt. Belangrijke
verschillen ontstaan doordat bepaalde kwelgebieden alleen in de winterperiode voorkomen
terwijl andere het jaar rond kwel vertonen. Een deel van deze kwelgebieden vormt
wetlands. De overstromingsgebieden van de rivieren waren veelal wetlands voor de
indijkingen begonnen. De bufferzones situeren zich in de (oorspronkelijke)
overstromingsgebieden van beken en rivieren. (Bergmans, et al., 1999)
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Via het water worden veel stoffen over korte en lange afstanden getransporteerd. Er wordt
in de literatuur onderscheid gemaakt tussen snelle en trage watertransporten. Het snelle
waterstransport verloopt binnen een periode van enkele dagen tot een half jaar en bestaat
uit de afspoeling over het bodemoppervlak en de ondiepe uitspoeling van grondwater. Het
trage watertransport verloopt over tientallen jaren en bestaat uit de diepe uitspoeling van
grondwater. Deze diepe uitspoeling is voomarnelijk van belang in hoger gelegen gebieden
met een diepe grondwaterstand en weinig waterlopen. Bove.ndien speelt dit transport zich
meestal af op een hoger schaalniveau dan de bufferzone, namelijk van infiltratiegebied
naar kwelgebied. (Orleans et al, 1994)
Via de verschillende vennen van het snelle watertransport, wordt de grootste fractie
opgeloste stoffen en sediment getransporteerd vanuit het stroomgebied naar de waterloop.
Dit vindt langs verschillende hydrologische routes plaats waarop een bufferzone van
invloed kan zijn (figuur 7).
Bodem met hoge
hydraulische
geleidbaarheid

\

1.

Onverzadigde
zone
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grondwatertafel

Verzadigde zone

Figuur 7: Verschillende transportroutes waarop bufferzones al dan niet van invloed kunnen
zijn: 1) infiltration-excess overland flow 2) saturation-excess overland flow 2a) directe runoff
2b) return flow 3) subsurface runoff 4) groundwater flow (naar: Burt en Haycock, 1996)
Neerslag kan direct in de bodem infiltreren of, als dit verhinderd is, over het
bodemoppervlak naar de waterloop afvloeien. De mate waarin water in de bodem infiltreert,
de infiltratiecapaciteit, is afhankelijk van de aard van het sediment, de topografie en de
vegetatiebedekking van het gebied. De snelheid waannee de neerslag in het
bodemoppervlak infiltreert, neemt af naannate de bovenste laag van de bodem verzadigd
raakt. De mate waarin water afvloeit over de bodem, de afvloeiingscoëfficiënt, wordt
bepaald door de infiltratiecapaciteit van het sediment, de helling van het gebied en de
vegetatie. (Bergmans, et al., 1999)
• Neerslag die infiltreert wordt via het grondwater getransporteerd (3+4 figuur 7). Ondiep
grondwatertransport (3) draagt bij aan het snelle watertransport, maar meer nog houdt
het tijdens droge perioden de basisafvoer in de waterloop in stand. Onder het ondiepe
grondwatertransport vallen ook de afvoer via de drainage buizen en de scheuren en
gangen in de bodem. Dergelijke scheuren en buizen versnellen zowel het verticaal
transport van water in de onverzadigde zone als het horizontale transport in de
verzadigde zone van de bodem. Op het diepe grondwatertransport (4) heeft de
bufferzone geen invloed, omdat het onder door de actieve bodemlaag van de
bufferzone stroomt.
• Neerslag die niet in de bodem infiltreert wordt snel over het oppervlak afgevoerd (1+2
figuur 7). Deze afvoer gaat gewoonlijk gepaard met hoge debieten. Zodra de neerslag
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intensiteit de infiltratiecapaciteit overstijgt, worden depressies aan het bodemoppervlak
opgevuld. Als deze vol zijn, stroomt het overtollige regenwater over het oppervlak naar
beneden. Deze vorm van geconcentreerde surface runoff wordt in figuur 7 infiltration
excess overtand flow (1} genoemd. Overtand flow kan ook optreden van zodra het
volledige bodemprofiel verzadigd is. In dit geval kan de neerslag intensiteit duidelijk
lager liggen dan de infiltratie capaciteit. Oe bodem wordt verzadigd door enerzijds
langdurig aanhoudende neerslag en anderzijds door ins~omen van water van hogerop.
Als regen op verzadigde grond valt, kan er geen infiltratie optreden en treedt er directe
run-off (2a) op. In sommige gevallen accumuleert er te veel ondiep grondwater ergens
op de helling en wordt de doorstroom capaciteit van de bodem overschreden. Dan
treedt er water uit de bodem dat alsnog via het oppervlak afstroomt, dit wordt return flow
(2b) genoemd. Oe directerun-offen de return flow samen vormen de saturation excess
overtand flow (2). (Burt en Haycock, 1996)
Verderop in dit rapport wordt veel gesproken over subsurface en surface runoff. Surface
runoff wordt kortweg gebruikt voor alle transportroutes waarbij het water in de bufferzone
over het bodemoppervlak afstroomt. Surface runaft omvat dan volgens figuur 7 : 1)
infiltration-excess overtand flow 2) saturation-excess overland flow 2a) directe runaft en 2b)
return flow.
Subsurface runoff wordt gebruikt voor de transportroute waarbij het water door de bodem
van de bufferzone stroomt, (3) volgens figuur 7.
Surface runaft wordt bevorderd wanneer op het land greppels of tractorsporen aanwezig
zijn of wanneer het land zwaar begraasd en de bodem verdicht is. Landbouwgronden met
een hoge grondwaterstand en een lage infiltratiesnelheid (kleigronden) worden vaak
voorzien van drainage buizen. Op deze gedraineerde gronden treedt surface runoff in veel
mindere mate op. (Or1eans et al., 1994), (Burt en Haycock, 1996)
Drainage heeft twee effecten: 1) het water van de helling wordt versneld afgevoerd naar de
watenoop zonder met de bodem in de bufferzone in aanraking te komen, 2) de
gedraineerde vallei zelf wordt een bron van ondiep grondwater en in combinatie met een
intensieve landgebruik resulteert dit in een groot verlies van oplosbare nutriënten uit de
aangrenzende gronden. (Burt, 1997)

5.2 Stoftranspotten
5.2.1 NutrU~nten via de lucht
Nutriëntentransport door de lucht is te verdelen in transport op regionale en lokale schaal.
Op regionale schaal speelt de atmosferische depositie van met name verzurende en
vermestende stoffen als NHx (ammonium, ammoniak), NOx (NO en N02 gas) en SOx (S02
en S03 ) een rol. Oe energievoorziening, industrie, wegverkeer en landbouw leveren de
grootste bijdrage tot verzuring en vennesting. De stoffen komen direct in het
oppervlaktewater of indirect via (sub)surface runoff. Omdat de atmosferische depositie
binnen een regio verondersteld wordt gelijk te zijn, heeft de bufferzone geen bufferende
invloed op deze aanvoerroute van stoffen naar het oppervlaktewater. (anoniem, 1998),
(Van Deventer, 1994)
Op lokale schaal speelt de verdeling van meststoffen over het perceel en de drift ervan bij
het toedienen een rol. Het strooibeeld tijdens het uitrijden van de mest wordt weergegeven
in figuur 8.
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Figuur 8: Strooibeeld bij het uitrijden van mest aan de rand van akker a) enkele werkgang
en b) meerdere werkgangen (Ter Keurs et al, 1991)
Figuur Sa) toont het strooibeeld na één werkgang, waarbij duidelijk is dat verder van de
tractor minder mest terechtkomt. Bij een volgende werkgang is er een overtap van de
strooibeelden en ontstaat een gelijkmatig barnestingsniveau (b). De mate van overtap hangt
af van het strooibeeld en de werkbreedte, dat is de afstand tussen twee opeenvolgende
werkgangen. Bij de perceelsranden is er uiteraard geen overtap van strooibeelden. De
bemesting is lager dichter bij de waterloop. Bij een grote rijafstand tot de watertoop komt
daarom nauwelijks mest in de watertoop terecht, terwijl bij een kleine rijafstand wel veel
mest in de watertoop terechtkomt. Voor Nedertand is berekend dat de procentuele bijdrage
aan de totale belasting vanuit de landbouw door dit meemesten 3 - 6% voor stikstof
bedraagt en voor fosfor 6- 22%. Door een grotere rijafstand tot aan de watertoop aan te
houden kan meemesten van de watertoop met dierlijke mest worden verminderd of zelfs
volledig worden voorkomen indien de mest wordt geïnjecteerd in plaats van gesproeid. Bij
kunstmeststrooien is dit problematischer, met de huidige pendel- of schijfstrooiers is het niet
mogelijk de kunstmestgift strak te begrenzen (D. Kleijn, 1995). Bovendien is moeilijker te
zien waar de kunstmest precies terechtkomt. Bij gebruik van een kantstrooivoorziening kan
het meemesten met kunstmest al wel een stuk verminderd worden. (Ter Keurs et al., 1991)

5.2.2 Nutriënten via het water
Het transport van nutriënten wordt voomarnelijk bepaald door de hoeveelheden die mobiel
in de bodem aanwezig zijn en door de hydrologie. Surface en subsurface runoff zijn de
belangrijkste transportroutes. In hat algemeen zullen nutriënten in opgeloste vorm door de
bodem (subsurface runoff) worden getransporteerd. Alleen via oppervlakkige afspoeling
(surface runoff) en via afvoer door buizendrains en scheuren in de bodem kunnen
nutriënten gebonden aan sedimentdeelges worden getransporteerd (Muscutt et al., 1993).
(Orteans et al, 1994).
Stikstof:
Stikstof wordt in verschillende vormen getransporteerd: nitraat Noa·. nitriet N02-. ammonium
NH/, organisch N en particulair materiaal. Hiervan is nitraat het meest mobiel en, bij
afwezigheid van opname door vegetatie, het meest vatbaar voor uitspoeling. Ammonium
absorbeert aan bodemdeelges en wordt gebonden aan minerale kleicomplexen in de
bodem, waardoor het minder mobiel is. Sharpley en Syers (1981) vonden in hun
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experimenten dat tijdens surface runoff het grootste gedeelte (±90%) van de N-vracht
bestond uit particulair stikstof. Tijdens subsurface runoff vormde nitraat het grootste
aandeel (±75%) van het totale N transport. De verschillen tussen het transport van de
verschillende vormen van stikstof in het surface en subsurface runoff kunnen worden
toegeschreven aan het feit dat het N03- anion geen specifieke bindingen aangaat met de
bodemdeelljes. Het kan dus snel door de bodem bewegen en met het drainagewater
worden weggevoerd. Uit de studie van Sharpley en Seyers (1981) blijkt bovendien dat het
overgrote deel van het debiet en de stikstofvracht bestaat uit aangevoerde subsurface
runoff. Surface runoff staat slechts in voor een klein gedeelte.
Hendriksen Ter Keurs (1992) melden dat op gedraineerde kleigronden 50 tot 100% van het
neerslagoverschot gedurende de wintermaanden via de drainage buizen wordt afgevoerd.
Uit 3 verschillende onderzoeken (tabel 1) blijkt dat tijdens de wintermaanden tussen de 40
en 50 kg N per ha via deze drainage buizen wordt afgevoerd.
Tabel 1: Stikstofverliezen naar het oppervlaktewater in kgN/ha via drains op kleigrond
volgens verschillende referenties. (Hendriks en Ter Keurs, 1992)
Referentie
Mestgift Meetperiode
Neerslagoverschot Stikstofvracht
(kgN/ha)
(mm)
(kgN/ha)
440
Nov - juni
307
Callebaut, 1985
36
Harris et al., 1984
?
Nov - april
150
51
Henkens, 1971
?
Sept. - maart (300)
41
Bij 250 mm drainafvoer
Rossi et al (1991) rapporteren gelijkaardige resultaten. Zij stelden vast dat de afvoer van
nitraat via subsurface drainage onderhevig is aan een seizoenaal patroon. De meeste
afvoer vindt plaats in die tijd van het jaar waarin de neerslag de evapotranspiratie
overschrijdt, in gematigde klimaten is dat tijdens de wintermaanden en het vroege voo~aar.
In die tijd zijn neerslag en drainage hoog en evapotranspiratie laag. Na deze periode
vermindert de afvoer van nitraat via het drainagewater sterk, omdat de hoeveelheid
drainagewater minder is en de opname door de gewassen toeneemt waardoor de
nitraatconcentratie in de bodem afneemt. De jaarlijkse afvoer van nitraat via drainage was
201, 398, en 43 kg N03- I ha in resp. 1985, 1986 en 1987, een gemiddelde van 214 kg No3per ha per jaar. Dit komt neer op ± 50 kgN/ha per jaar.
Tabel2: Stikstofverliezen naar het oppervlaktewater in kgN/ha via drains op kleigrond
Referentie
Mestgift
Meetperiode
Neerslagoverschot Stikstofvracht
(mm)
(kgN/ha/jaar)
(kgN/ha)
3 volledige jaren
?
±50
Rossi et al, 1991 150
In Vlaanderen blijkt uit het oppervlaktewatermeetnet voor het MAP, dat in 6 op de 10
meetplaatsen de toegestane concentratie van 50 mg nitraat per liter overschreden wordt
(d.w.z: op die plaatsen is er minstens één meting die de drempel van 50 mg nitraat
overschrijdt). Deze overschrijding wordt door de Vlaamse Milieu Maatschappij gemeten in
punten waar de invloed vanuit de huishoudens en de industrie niet aanwezig is waardoor
de overschrijding bijna volledig is toe te schrijven aan de landbouw. De situatie verschilt
echter sterk van streek tot streek. Het verband met de verspreiding en dichtheid van
intensieve veehouderij en tuinbouw komt hier duidelijk naar voren (anoniem, 2001:
http://www.vmm.bel).
Fosfor:
De fosforverbindingen zijn veel minder mobiel vergeleken met de stikstofverbindingen. Dit is
te wijten aan de geringe oplosbaarheid en de beperkte mobiliteit van fosfor in de bodem.

30

Bufferzones en een betere waterkwaliteit

Om deze reden spelen ondiepe grondwaterstromen nauwelijks een rol in het transport van
P. Ook via drainagebuizen wordt slechts weinig fosfor afgevoerd.
Fosfaat wordt wel relatief gemakkelijk gebonden aan bodemdeelljes. Organisch en mineraal
fosfor worden voomarnelijk getransporteerd door surface runoff gebonden aan de
sedimentdeeltjes. Probst (1985, vide Muscutt et al., 1993) heeft aangetoond dat meer dan
70% van de totale export van fosfor in het Garonne stroomgebied gebonden was aan
sediment.
5.2.3 Pesticiden via de lucht
Over de hoeveelheden gebruik van pesticiden zijn in België en Vlaanderen weinig recente
exacte cijfers beschikbaar. Uit het OESO-milieurapport voor België (1998) leren we dat
België in het midden van de jaren '90 met een gemiddeld verbruik van 1,05 ton actieve stof
per km2 ver uitstak boven het gemiddelde van de Europese OESO landen (0,3 ton per
km2). (anoniem, 2001: http://www.agalev.be)
Aan de rand van een akker worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het betreft hier niet
alleen de gangbare toepassing in het gewas, maar ook specifieke bespuitingen van
perceelsrand, slootkant of slootbodem. Uit een inventarisatie onder 88 boeren in de
Haarlemmermeerpolder (NL), blijkt dat 86% van de boeren de perceelsrand meespuit met
de rest van het perceel. Bovendien bespuit 95% van de boeren deze rand nog eens apart
met de rugspuit Van de ondervraagden spuit 59% de slootkant en 32% ook de
slootbodem. (De Snoo en Wegener Sleeswijk, 1993)
De belangrijkste transportroute van pesticiden via de lucht is drift of verwaaien tijdens het
toedienen. Bij het spuiten van de gewassen komen hoeveelheden pesticiden naast de
akker terecht, doordat de fijnste druppeltjes niet meteen neerslaan op het gewas, maar
enige meters worden meegevoerd met de wind. Deze drift heeft tot gevolg dat één meter
naast de spuitboom nog zo'n 1,5 tot 15% van de totale hoeveelheid toegediend middel
terecht kan komen. Over een afstand van 6 m bedraagt de hoeveelheid spuitmiddel niet
meer dan 1% van de toegediende hoeveelheid. De optredende drift is, bij een bespuiting in
de akkerbouw en fruitteelt, afhankelijk van de spuittechniek, weersomstandigheden (wind
en luchtvochtigheid) en gewashoogte op het veld. Uit modelberekeningen in Nederland
blijkt dat drift van pesticiden goed gekwantificeerd kan worden. Verder is gebleken dat
luchtondersteuning op veldspuiten de driftdepositie naast het perceel gemiddeld met 50%
vermindert en dat spuitvrije zones met een begroeiing de drift aanzienlijk beter beperken
dan teeltvrije zones. (Kieijn, 1995)
5.2.4 Pesticiden via het water
Naast de drift van pesticiden door de lucht komen er verschillende vormen van diffuus
transport van pesticiden voor, namelijk: via subsurface en via surface runoff. De VMM
onderzoekt sinds 1996 de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
Vooral lindaan, diuron, simazine en atrazine werden in meer dan de helft van de metingen
teruggevonden. Uit de meetcampagne van de VMM in 2000 bleek dat met betrekking tot de
algemene basiskwaliteitsnorm voor organochloorpesticiden 40% van de meetpunten niet
voldeden. In 47 meetplaatsen (bijna 45%) was niet voldaan aan één of meer
basiskwaliteitsnormen voor individuele chloorpesticiden. Wanneer de twee voorwaarden
gecombineerd worden voldoen in totaal 62 meetplaatsen (bijna 60%) niet aan deze
basiskwaliteitsnormen. Hoewel dit een lichte verbetering is ten opzichte van de situatie in
1999, toen 71% van de meetplaatsen niet voldeden, blijft de situatie voor
organochloorpesticiden dus ruim ontoereikend. (anoniem, 2001)
De mate waarin een pesticide met subsurface runoff getransporteerd zal worden, hangt af
van de eigenschappen van het pesticide m.b.t. mobiliteit en degradatie, maar ook van
structuur en organisch stof gehalte van de bodem, van tijdsverloop tussen toedienen op en
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draineren van de akker en de temperatuursomstandigheden. Drainagebuizen vormen een
belangrijke transportroute voor pesticiden die mobiel zijn.
Pesticiden die na het spuiten op de bodem terechtkomen en slechts zwak absorberen aan
de bodemdeeltjes worden bij een regenbui met het oppervlakkig afspoelende water
(surface runoff) in oplossing meegenomen. Bengston et al. (1990, vide Muscutt et al. , 1993)
namen grote verliezen waar van de herbiciden metalochloor en atrazine gedurende de
eerste regenbuien na de toediening.
Veel pesticiden echter worden aangetroffen in verbinding met bodemdeelijes, onder
bepaalde omstandigheden kan verplaatsing van sediment dus een belangrijke
transportroute vormen voor pesticiden. Uit onderzoek van Buttie (1990) bleek dat 20-46%
van de verliezen van het pesticide metachlaar via sedimenten verplaatst werd. House et al
(1992) heeft simazine en atrazine aangetroffen in het water van drie stroomgebieden in
Engeland, maar lindaan, DDT en andere sterk absorberende pesticiden werden
aangetroffen in de bedding en het gesuspendeerde materiaal in de waterlopen . (vide Harris
en Foster, 1997)
In bijlage 4 worden de eigenschappen beschreven van de vier bestrijdingsmiddelen die
tijdens de meetcampagnes van de VMM het meest worden aangetroffen in het Vlaamse
oppervlaktewater (lindaan, diuron, simazine en atrazine).
5.2.5 Sedimenten via de lucht

Aanvoer van sediment via de lucht is in Vlaanderen beperkt. Het komt voor tijdens
winderosie. Winderosie doet zich voor als verstuivingen van meestal zandige gronden op
open terrein waar de vegetatie grotendeels werd verwijderd. In Vlaanderen doen zich lokaal
verstuivingen voor in de Kempen, vooral bij droge oostenwinden in de zomer (anoniem,
1991). Bufferzones langs waterlopen hebben zeer weinig invloed op deze verstuivingen.
5.2.6 Sedimenten via het water

Bijna al het sediment dat in het oppervlaktewater komt, wordt getransporteerd door water.
De verplaatsing van bodemmateriaal door regen wordt regenerosie genoemd. Bij
regenerosie wordt fijner bodemmateriaal door afspoelend regenwater van hellingen
afgevoerd naar lager gelegen terrein waar het wordt afgezet of verder afgevoerd met het
oppervlaktewater. De combinatie van bepaalde Vlaamse bodemtypes, het klimaat en
bodemgebruik werkt regenerosie in bepaalde streken in de hand. Met name op akkers
gelegen op hellingen wordt bodemmateriaal naar lager gelegen delen van de akkers,
grachten, beekdalen en rivieren getransporteerd. In België is een oppervlakte van ruim
100.000 ha sterk onderhevig aan erosie. Dit wil zeggen dat zich op dit areaal frequente
geulvorming voordoet en de gemiddelde bodemafspoeling er in het algemeen oploopt tot
meer dan 10 ton grond per ha, per jaar. Het betreft het deel van Midden België dat zich
uitstrekt van west naar oost, van Westelijk Henegouwen, de Vlaamse Ardennen, het
Pajottenland, Zuid Brabant en het Hageland tot Haspengauw. De bodem in dit gebied
bestaat uit löss-leembodems. Deze bodems hebben slechts een gering klei- en
humusgehalte ·waardoor de structuur van de bodem snel uit elkaar valt. Bij een redelijke
regenbui verslempt of verdicht de bodemtoplaag waardoor de infiltratiecapaciteit afneemt.
De afname van de infiltratie zorgt ervoor dat de surface runoff toeneemt waarbij veel
bodemdeeltjes worden meegenomen. (anoniem, 1991)
De belangrijkste transportroute van sediment naar het oppervlaktewater is dus surface
runoff. De mate waarin sediment door surface runoff wordt afgevoerd is enerzijds
afhankelijk van de transportkracht van het afspoelende water en anderzijds van de
erosiegevoeligheid van de bodem. Het risico van erosie in akkerland is het grootst wanneer
de bodem onbedekt is en wordt blootgesteld aan zware regenval.
Verplaatsing van zowel organisch als anorganisch sediment kan een belangrijke
transportroute van nutriënten en pesticiden vormen in agrarische gebieden. Vooral voor
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fosfor (P) is dit van groot belang. P gebonden aan sediment kan bestaan uit meer dan 70%
van het totale P transport. P wordt met name getransporteerd via de fractie van fijne
deelljes met een hoog organisch stof gehalte. Sediment kan ook een belangrijke bijdrage
leveren in het transport van de organische vormen van stikstof (N). Een studie in de UK
suggereert dat particulair organisch N rond de 20% van de totale N-vracht uit maakt. Het
belang van sedimenttransport in het transport van pesticiden is nog niet goed
gekwantificeerd. Studies in de USA concluderen dat bepaalde hoeveelheden minder
oplosbare pesticiden hoofdzakelijk getransporteerd werden via surface runoff, gebonden
aan sediment. In stormrunoff (na zware regenval) kon de vracht van DDT en trifluralin
worden gerelateerd aan de vracht van sediment. Van een goed oplosbare herbicide (2,4-D)
werd echter vastgesteld dat de fractie getransporteerd via het sediment slechts 3% was van
de fractie in oplossing in het water. (Muscutt et al., 1993)

5.3 Processen
Tijdens het transport van nutriënten, pesticiden en sedimenten door de lucht en via het
water zorgen verschillende processen in de bufferzone voor de afname of toename van de
vracht richting de waterloop. De verhouding waarin de processen optreden, bepaalt het
nettorendement van de zone.
Ten aanzien van de processen rond stikstof en fosfor in een bufferzone is een goede
compilatie gemaakt door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) in
Nederland. De essentiële punten zullen daarvan worden overgenomen en aangevuld met
relevante bevindingen uit andere literatuur. Op analoge wijze zal de compilatie worden
uitgebreid met een analyse van de literatuur van processen rond pesticiden en sedimenten.
5.3.1 Nutriënten

Stromende wateren zijn dynamische ecosystemen die
continu water en opgeloste stoffen uitwisselen met de
geul en de aangrenzende valleien. De zone waar
rivierwater en grondwater mixen wordt de hyporheïsche
zone genoemd. Oeverzones zijn voorbeelden van zulke
hyporheïsche zones. De cyclische uitwisseling van
stoffen tussen rivierwater en grondwater vindt plaats
binnen een continu stroomafwaarts transport en heeft
invloed op de verschillende vormen van nutriënten. Deze
koppeling van cycleren en stroomafwaartse beweging is
uitgedrukt in de nutriëntenspiraaL (Hili, 1997)
Figuur 9 (rechts): Het concept van de nutriëntenspiraal in
stromende wateren (Pinay et al., 1990)
Overstromingsgebieden en wetlands langs een rivier
vermi:-1deren de stroming in het water en vergroten de
retentietijd van nutriënten. Door de variatie in hydrologie
in deze gebieden, worden de processen van de
nutriëntenspiraal beïnvloed. Ten eerste is tijdens de
overstromingen het raakoppervlak tussen rivierwater en
wetlandbodem groter waardoor de retentie en omzetting van nutriënten vergroot kan
worden. Ten tweede worden door het rivierwater de stofstromen uit het wetland naar de
rivier toe vergroot. Ten derde ontstaat er een wisseling van aërobe en anaërobe condities in
het sediment. Deze alternerende omstandigheden kunnen de omzetting van stikstof in
stikstofgas (N2) maximaliseren doordat er wisselend nitrificatie en denitrificatie voor kunnen
komen. Tevens kan P maximaal geabsorbeerd worden aan het sediment door het vormen
van een complex met ijzer en aluminium. (Johnston et al., 1997)
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Bepaalde typen bufferzones hebben bodems die door beheer en inrichting van de zone als
hyporheïsche zones kunnen worden beschouwd en een grote rol spelen in de processen
van de nutriëntenspiraaL In een bufferzone komen zo verschillende vrachtreducerende en
vrachtvermeerderende processen voor. Deze processen worden in bijlage 1 nader
toegelicht.
Tabel 3: Samenvatting van de processen die een rol spelen in de vermindering of toename
van nutriënten in bufferzones langs waterlopen. (anoniem, 1998)
Compartiment
Vrachtreducerende processen
Vrachtvermeerderende processen
Lucht
Filterwerking boomkruin
Bodemoppervlak
Filterwerking vegetatie
Desarptie
Surface runoff
Depositie
Infiltratie
Mineralisatie van dood organisch
materiaal
Bodem
Denitrificatie
Nitrificatie
Subsurface runoff
Vervluchtiging
Stikstoffixatie
Opname door vegetatie + Afbraak/mineralisatie/afgifte
oogsten
Desarptie
Adsorptie aan bodem
Precipitatie
Oplossen
Lucht
In de bufferzone vervult de vegetatie een schermfunctie. Ze verlaagt de windsnelheid
waardoor meer nutriënten in de bufferzone neerslaan en niet meer de waterloop kunnen
bereiken. In tabel 4 staat samengevat welke factoren van invloed zijn op deze
schermfu netie.

Tabel 4: Overzicht van invloedsfactoren op de filterwerking van de
bufferzone; samengevat op basis van anoniem (1998).
Factor
Invloed
Vorm en dichtheid
Hoe dichter de boomkruin, hoe groter de
boomkruinen
reductie
Hoogte vegetatie
Hogere vegetatie, betere opvang nutriënten
Situering watergang
Bepaalt de waairichting van nutriënten en de
lengte waarover deze over de waterloop worden
t.o.v. vervuilingsbron
en windrichting
gespreid
Afstand tussen bomen Hoe kleiner de afstand, hoe groter het effect van
de bufferzone en hoe groter de reductie
en waterloop

vegetatie in de
Referentie
(Mander, 1995)
(Mander, 1995)
(Mander, 1995)

(Mander, 1995)

Surface runoff
In de bufferzone zijn drie verschillende fysische processen verantwoordelijk voor de
vermindering van de nutriëntenvracht uit surface runoff, namelijk:
1. Filteren van gesuspendeerde deeltjes uit het water door vegetatie;
2. Depositie; verlagen van de transportkracht (sediment-dragende capaciteit) van het
water door een verlaging van de stroomsnelheid als gevolg van de afremmende werking
(wrijving) die de vegetatie veroorzaakt;
3. Infiltratie van water met daarin opgeloste nutriënten.
Oe verwijdering van nutriënten via deze processen is gerelateerd aan de verwijdering van
sedimenten uit surface runoff. Deze zullen verderop in detail besproken worden.
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Subsurface runoff

In de bodem van de bufferzone treden een aantal processen op die de nutriëntenvracht in
het subsurface runoff kunnen veranderen. De belangrijkste zijn denitrificatie en opname
door vegetatie gevolgd door oogsten. Bij denitrificatie wordt stikstof uit het systeem
veJWijderd door het omzetten van nitraat in stikstofgas, dat uit de bodem diffundeert. In het
andere geval worden stikstof en fosfor opgenomen in het plantenmateriaal als
voedingsstoffen. Oogsten van het plantenmateriaal en afvoeren tot buiten de bufferzone
zorgt dan voor verwijdering van deze voedingsstoffen uit het systeem. Zonder oogsten
blijven N en P in de stoffencycli van de bufferzone waardoor geen netto-verwijdering
plaatsvindt.
5.3.2 Pesticiden

De processen die een toename of afname in de vracht bestrijdingsmiddelen kunnen
veroorzaken zijn minder uitvoerig beschreven in de literatuur dan die van de nutriënten. In
het algemeen worden de volgende processen onderscheiden: pesticiden kunnen oplossen
en met subsurface runoff worden verplaatst, of pesticiden binden zich aan sedimentdeelijes
en worden met het sediment mee getransporteerd tijdens surface runoff.
Tabel 5 : Processen die een rol spelen in de vermindering of toename van pesticiden in
bufferzones langs waterlopen (anoniem, 1998)
Compartiment
Vrachtreducerende processen
Vrachtvenneerderende processen
Lucht
Filterwerking - adsorptie aan vegetatie
Bodemoppervlak
Filtratie o.i.v. vegetatie
Surface runoff
Depositie
Erosie
Infiltratie
Bodem
Desorptie
Adsorptie aan bodem
Subsurface runoff Biochemische afbraak
Lucht

Marrs et al. (1993) hebben het effect van de lage dosis herbiciden die uit de drift neerslaan
in de omringende natuurlijke vegetaties onderzocht voor de overleving van zaailingen. Zij
concluderen dat zaailingen duidelijk gevoeliger zijn voor spray drift van glyphosaat dan de
gevestigde overblijvende planten. Een schatting van de breedte van een bufferzone gericht
op het effect van herbiciden op overblijvende planten resulteerde in waarden van 6 tot 10
m. Grote aantallen zaailingen worden echter in die eerste 10 m beschadigd of gedood door
de drift. Tot op een halve meter van de spuitdop werden alle zaailingen gedood, op 10 m
afstand was dat nog steeds 30%. Marrs et al. (1993) pleiten dan ook voor een bufferzone
van 20 m rond gebieden met natuurlijke vegetatie. Zij stellen voor een opdeling te maken
voor bufferbreedte rond halfnatuurlijke vegetaties als heggen en akkerranden waar een
breedte van 6 tot 10 m voldoet en rond natuurlijke vegetaties waar een 20 m brede
bufferzones nodig is om een gezonde vegetatie te behouden.
In het kader van het Boxworth project (Greig-Smith et al., 1992) is de verspreiding van de
drift van pesticiden gemeten aan een heg die rond de akker staat. De heg is te vergelijken
met een bufferzone met hogere vegetatie. In de studie zijn twee soorten pesticiden
bekeken: triazofos en derneton-S-methyL
Triazofos werd toegediend eind februari tot begin maart als bodemontsmetter. Uit de
resultaten bleek dat er weinig verschil was in de aangetroffen hoeveelheden triazofos
tussen de loefzijde waar de wind vandaan komt en de leizijde van de haagkant Een
haagkant zonder blaadjes (aan het einde van de winter) kan blijkbaar weinig weerstand
bieden aan de drift. Uit de metingen werd ook duidelijk dat de wolk druppeltjes op hoogte
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bleef van de sproeier, want boven over de heg en aan de grond werden duidelijk lagere
hoeveelheden triazofos aangetroffen (figuur 10)
~

.. .

Figuur 10: Schermfunctie van een haagkant langs een akker tijdens het Boxworth Project
(UK). De getallen geven de mi drift van triazofos per m2 dwarsdoorsnede van de heg weer,
de pijlen de richting van de drift (Greig-Smith et al.,1992).
Surface en subsurface runoff
Tijdens het transport over en door de bodem staan de opgeloste pesticiden onder invloed
van een breed scala aan fysisch-chemische factoren. Veel pesticiden kunnen hierdoor in de
bodem afbreken als gevolg van chemische en biologische processen. Dit gebeurt met
verschillende snelheden afhankelijk van de eigenschappen van het pesticide zelf, maar ook
van de structuur en het organisch stofgehalte van de bodem, van tijdsverloop tussen
toedienen op en draineren van de akker, en van de bodemvochtigheid en
temperatuursomstandigheden. Op deze manier variëren pesticiden dus heel sterk in hun
persistentie en verplaatsing door de bodem en over het oppervlak (Bamden, 1998 vide
Davies, 1999). De pesticiden waarvan aangenomen wordt dat ze de grootste kans hebben
om in het oppervlaktewater te komen zijn de persistente, gedeeltelijk in water oplosbare
herbiciden zoals triazine en ureum (Harris en Foster, 1997).
In eerste instantie binden deze zich aan sedimentdeeltjes (adsorptie). Door hun persistentie
blijven ze lang in de bodem achter. Bij een hevige regenbui treedt desarptie op en spoelt
een groter deel uit wat een piek veroorzaakt. De goed oplosbare pesticiden spoelen sneller
uit en worden goed verdund. Microbiële afbraak van pesticiden heeft alleen invloed op het
opgeloste deel van de pesticiden. Goed oplosbare pesticiden zullen dus doorgaans snel
worden afgebroken.
Bovenstaande werd bevestigd met de resultaten van een studie van Greig-Smith et al.
(1992) tijdens de uitvoering van het Boxworth Project (UK). Zij hebben metingen uitgevoerd
naar residuen in drainage water onder akkers. De resultaten laten een grote variatie zien in
het voorkomen van pesticiden in het drainagewater, zowel tussen verschillende pesticiden
onderling als ook in de mate van afname over de periode. Over het algemeen werden er
geen resten meer van insecticiden gevonden, maar herbiciden werden aangetroffen met
concentraties die in de eerste staalname na de toediening van het herbicide significant
boven de EC drinkwater limieten liggen. In latere staalnarnes neemt dit langzaam af (figuur
11). Simazine vertoont een sterke piek van 35 ppb, 30 dagen na toedienen op de akker.
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Tabel 6: Metingen van residuen in drainage water uit Extra Close East (gemengd beheer*)
en Grange Piece (klassiek beheer**) in de winters van 1987-88 en 1988-89 (Greig-Smith
edso, 1992)
Datum spuiten
Gemeten residu
Gemengd beheer*
Niet meetbaar
Methiocarb
5 nov 87
0,39- 35,0 J..IQ/1
Simazine
31 okt 88
Klassiek beheer**
Methiocarb
Niet meetbaar
14 okt 87
Tri-allate
26 okt 87
0,05-0,25 J..IQ/1
Metoxuron
7 nov 87
0,06-3,30
Niet meetbaar
Cypermethrin
7 nov 87
Chlorpyrifos
5 dec 87
0,06 J..IQ/1
Niet meetbaar
Triazophos
18 feb 88
0,32- 2,16 J..IQ/1
lsoproturen
14 mar 88
0,07- 0,40 J..IQ/1
1 nov 88
Methabenzthiazuron
*: verschillende beheren om pest1c1den gebruik terug te dnngen
**: traditioneel gebruik van pesticiden
0
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Figuur 11: Gemeten residuen van pesticiden in drainage water onder akkers in het
Boxworth Project (UK) (Greig-Smith et al.,1992).
5.3.3 Sedimenten
Oe belangrijkste transportroute voor sedimenten is via surface runoff. De belangrijkste
verwijderingsprocessen voor sedimenten uit surface runoff hebben te maken met
veranderingen in de stroomsnelheid en transportkracht waardoor het mogelijk wordt dat fijn
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sediment in de bodem infiltreert (infiltratie), grover sediment neerslaat (depositie) en
sediment door de vegetatie uit het water gefilterd wordt (filtratie).
Tabel 7: Processen die een rol spelen in de vermindering of toename van sedimenten in
bufferzones langs waterlopen (anoniem, 1998).
Compartiment
Vrachtreducerende processen
Vrachtvermeerderende processen
Lucht
Bodemoppervlak
Infiltratie
Surface runaft
Depositie
Erosie
Filtratie
Bodem
Subsurface runaft
Door een grasbedekking, een dichte kruidachtige vegetatie of een bos met een dichte
onderlaag en veel bladval op de bodem wordt verhinderd dat sedimenten afspoelen. Het
afspoelende water ondervindt weerstand waardoor de snelheid van het water vermindert,
zowel in als direct stroomopwaarts van de bufferzone. Hierdoor wordt de transportcapaciteit
van het water verminderd en als deze lager is dan de inkomende sedimentvracht kan het
overtollige sediment neerslaan en opgevangen worden in de bufferzone.
De verminderde transportcapaciteit begunstigt infiltratie van het afspoelende water en
tegelijk de zeer fijne deeltjes met de daaraan gebonden polluenten. Daarnaast is, door de
permanente vegetatie in de bufferzone, de bodemstructuur beter ontwikkeld dan in de
akker zelf zodat het water makkelijker infiltreert. Infiltratie is goed te meten. Verschillende
malen is de dimensienering van bufferzones dan ook volledig hierop afgestemd, zodat veel
land nodig was om voldoende sedimentverwijdering te realiseren. Maar er zijn nog meer
processen die de sedimentvracht verminderen.
Filteren van sediment uit het water door de vegetatie in de bufferzone is veel minder
bestudeerd dan infiltratie en depositie. Infiltratie is waarschijnlijk belangrijk bij kleideelijes
terwijl depositie meer bepalend is voor slib en grotere deelljes. Filteren van sediment uit het
water door de vegetatie treedt enkel op bij de grootste bodemdeelljes. (Dillaha en lnamdar,
1997)
De effecten van bufferzones op de waterkwaliteit kunnen worden verdeeld in effecten die
resulteren uit de verwijderingsprocessen van sedimenten, nutriënten en pesticiden uit
surface en subsurface runaft en effecten als gevolg van het uit productie nemen van de
zone.

5.4 Reductie van de nutriëntenvracht
Het effect van een bufferzone op de vermindering van de nutriëntenvracht wordt bepaald
door een samenspel van verschillende processen die actief zijn i.n de lucht en op en in de
bodem. In sommige experimenten zijn de rendementen en grootheden van deze
afzonderlijke processen beschreven. (anoniem, 1998)
Oe belangrijkste processen voor stikstof zijn:
• opname en vastlegging in vegetatie gevolgd door oogsten van de vegetatie en afvoeren
uit de bufferzone;
• omzetting tot gasvormige stikstofverbindingen via denitrificatie;
• adsorptie aan bodem en sedimentdeelljes gevolgd door sedimentatie in de bufferzone.
(Mander et al., 1997)
Oe belangrijkste processen voor fosfor zijn:
• opname en vastlegging in vegetatie gevolgd door oogsten van de vegetatie en afvoeren
uit de oeverzone, dit is het enige proces waarbij P uit de zone verwijderd kan worden;
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•
•
•

adsorptie aan bodem en sedimentdeelljes gevolgd door sedimentatie in de bufferzone;
microbiële opname;
in geval van veengebieden: opname van organisch fosfor in veen. (Mander et al., 1997)

Tabel 13 tot 18 geven een overzicht van de intensiteit van de processen en rendementen
van verschillende bufferzones zoals deze in tientallen literatuurbronnen staan vermeld.
5.4.1 Procesintensiteit

De intensiteit van de verschillende processen, die relevant zijn voor de verwijdering van
stikstof en fosfor in bufferzones, loopt sterk uiteen (tabel 13). Dit is afhankelijk van de
omstandigheden. Zo varieert de verwijdering van stikstof via denitrificatie tussen de 1 en
3241 kg N/ha/jaar. Deze getallen zijn gemeten onder verschillende omstandigheden en
voor verschillende habitats. Een opdeling van de gemiddelde minimum en maximum
denitrificatie hoeveelheden per habitat geeft een verdeling aan van de
denitrificatiemogelijkheden in respectievelijk graslanden, bossen, wetlands en
riviersedimenten.
Tabel 8: Gemiddelde minimum en maximum denitrificatie hoeveelheden van verschillende
habitats: raslanden, bossen, wetlands en riviersedimenten.
Grasland
Bos
Wetland en Riviersediment
20-500
10-200
50-3000
Zulke uiteenlopende getallen worden ook gevonden in de verwijdering van nutriënten door
de opname in planten. Opname van stikstof in planten varieert van 12 tot 860 kgN/ha/jaar.
Opname van fosfor in planten varieert van 1 tot 100 kgP/ha/jaar. Ook hier geldt dat dit
gemeten is onder heel verschillende omstandigheden en voor verschillende habitats.
Tabel 9: De gemiddelde minimum en maximum opname van nutriënten van de
verseh"ll
1 en d e habt
1 at s: gras Ian den, bos en we tl an ds.
Grasland
Bos
Wetland
20-200
N opname kgN/ha/jaar
50-300
100-500
Popname kgP/ha/j_aar
30-45
5-15
10-100
Adsorptie van P aan bodemdeeltjes is eveneens een belangrijk proces. Klei en humusrijke
gronden hebben veel mogelijkheden om P op te slaan, zandgronden binden P veel minder.
Literatuur geeft aan dat adsorptie kan voorkomen met 15 tot 286 kgP/ha/jaar. Maar de
opslagcapaciteit van een bodem is niet oneindig. Na verloop van tijd is de bodem verzadigd
met P en zal het te veel aan toegevoerde P door de bodem spoelen en uitlogen naar het
oppervlaktewater. Dit wordt "doorslaan" van fosfaatverzadigde gronden genoemd.
Naast deze verwijderingsprocessen, treden in de bufferzone ook processen op die een
toename van nutriënten veroorzaken zoals nitrificatie en mineralisatie. Als deze niet
gemeten worden is het niet duidelijk welk effect een bufferzone heeft.
5.4.2 Over-all rendement

In veel studies is de inkomende en de uitgaande concentratie van nutriënten in de
bufferzone gemeten. De retentie van nutriënten is dan niet eenduidig aan een bepaald
proces toe te schrijven. Deze over-all rendementen zijn het resultaat van de som van de
afzonderlijke processen. De netto afname of toename van de nutriëntenvracht is uitgedrukt
in procenten. In tabel 16 staan deze over-all rendementen weergegeven. Het ·is moeilijk de
verschillende rendementen met elkaar te vergelijken wegens verschillen in klimaat,
bodemtype, hydrologische situatie, ecosysteemtype, beheer enz.. Vanwege deze
verschillende omstandigheden waaronder de studies zijn verricht kan de bespreking die
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hieronder volgt slechts hypothetische uitspraken doen. Uit alle verschillende studies kunnen
met enige voorzichtigheid wel indicatieve bereiken van de over-all verwijdering van
nutriënten in de zones worden afgeleid. Hierin wordt een verdeling gemaakt tussen
verwijdering uit surface runoff en uit subsurface runoff. Het rendement is afhankelijk van
veel bijkomende factoren (helling, bodemstructuur, breedte, vegetatie) waardoor de getallen
moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Twee factoren, de breedte en de vegetatieomstandigheden zijn in tabel 16 opgenomen. Hierdoor is het ten eerste mogelijk de
effectiviteit van verschillende soorten bufferzones (buffers met hoofdzakelijk gras en buffers
met bomen) tegen elkaar uit te zetten. Ten tweede zou een mogelijke invloed van de
breedte van de bufferzones uit de gegevens kunnen blijken.
Relatie rendement- type: surface runoff
In figuur 13 staan de gegevens voor N en P verwijdering uit surface runoff weergegeven.
De breedte van de buffers die gerapporteerd zijn loopt sterk uiteen, variërend van 5 tot
50m. De effectiviteit (het % rendement van N- en P-verwijdering) is gebaseerd op metingen
van concentraties N-tot en P-tot, in tegenstelling tot andere studies waar metingen
gebaseerd op vracht of belasting zijn gebruikt. De waarden voorN lopen bij gelijke breedte
nogal uiteen. Mogelijke oorzaak hiervoor is het geringe vermogen van nitraatstikstof (N03N) om zich aan sediment te binden, zoals ook blijkt uit de enkele metingen van N03--N in
figuur 13. Bovendien bindt organisch N wel goed aan sediment of vormt zelf partikels die
door surface runoff worden getransporteerd en in de buffer hieruit worden verwijderd.
Soortgelijke opmerkingen gelden voor de P-metingen die veel stabieler zijn volgens figuur
13 waarmee het vermogen van P om zich te binden aan sediment nog eens wordt
aangetoond.
Orteans et al. (1994) concludeerden dat er aanwijzingen zijn voor een exponentiële afname
van de concentraties nutriënten in surface runoff met de breedte van de buffer. Dit zou op
het eerste gezicht ook afgeleid kunnen worden uit figuur 13. Ter verduidelijking worden de
gegevens van figuur 13 tegen een logaritmische schaal voor de breedte (x-as) uitgezet
(figuur 12). Afgezien van enige spreiding liggen veel punten langs een rechte lijn. Dit is ook
wel te verklaren door het feit dat de verwijdering uit surface runoff gebaseerd is op fysische
processen waarvan de breedte een belangrijke invloedstaeter is. Dit kan de oorzaak zijn
voor het feit dat de effectiviteit tussen de bos- en grasbuffers bij surface runoff niet veel
verschilt zolang de bodembedekking en dus de ruwheidstaeter vergelijkbaar is. Uit figuur 13
blijkt dat de verschillende bufferzones bij een breedte van 10 m een rendement van 45 tot
80% kunnen bereiken voor de verwijdering van N en P uit surface runoff.
Relatie rendement- type: subsurface runoff
Wat opvalt is dat er vergeleken met de studies naar N-verwijdering maar weinig studies zijn
die de verwijdering van Puit subsurface runoff onderzocht hebben (figuur 14). Wat tevens
opvalt is de negatieve waarde die voor P-verwijdering werd genoteerd (bij 50 m). Dit is niet
uitzonderlijk daar verschillende studies aanwijzingen geven voor oeverzones die maar
tijdelijk als sink fungeren voor P (o.a. Osbome en Kovacic, 1993 en Cocper et al., 1995)
afhankelijk van de adsorptiecapaciteit en P-verzadiging van de bodem.
De N-verwijdering is over het algemeen vrij hoog, er zijn verschillende waarnemingen van
80-100% rendement. Wat opvalt is dat deze waarden (>80%) enkel bij bosbuffers worden
gevonden. Grasbuffers van een zelfde breedte geven een rendement van 30-60%. In
eerste instantie wijst dit op een argument dat vaak wordt aangehaald: de
denitrificatiemogelijkheden van een goed ontwikkelde bufferbodem zouden bij een
bosbuffer hoger liggen dan bij een minder diverse grasbuffer. Uit tabel 8 blijkt echter dat de
denitrificatie hoeveelheden in graslanden variëren van gemiddeld minimum 20 tot
gemiddeld maximum 500 kg Niha/jaar tegen een gemiddeld minimum van 10 en gemiddeld
maximum van 200 kgN/haljaar voor bosbuffers. Er kan op basis van de gegevens uit deze
analyse dus geen duidelijke reden voor dit verschijnsel worden gegeven.
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Relatie rendement - breedte

Een verband tussen de breedte van de buffer en de effectiviteit is op basis van de
gegevens niet te vinden. Bij een breedte van 10 m worden rendementen van 30 tot 60%
gevonden voor de grasbuffers en van 60 tot 100% voor de bosbuffers. Bij een breedte van
20 tot 27 m varieert het rendement voor grasbuffers van 10 tot 70% en voor bosbuffers van
40 tot 80%.
Figuur 13: Effectiviteit van bos- en grasbuffers
in verwijdering van N en P uit surface runoff
(•!:!.. = N03-N metingen)

Figuur 12: Effectiviteit van bos- en grasbuffers
in verwijdering van N en P uit surface runoff,
logaritmisch uitgezet
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Uit tabel 16 blijkt dat bufferzones in het algemeen een positief effect hebben op de
verwijdering van nutriënten uit surface en subsurface runoff. De mate van effectiviteit is
echter afhankelijk van verschillende factoren. Voor een aantal van deze factoren (bv.
breedte en vegetatie) is de inrichting en het beheer van de bufferzone bepalend. Een
aantal aspecten van de inrichting en beheer, maar ook proceswerking zijn nog steeds niet
volledig gekwantificeerd. Zo zijn er nog altijd vragen over de geconcentreerde afvoer in
surface runoff en over de fractie zeer fijne sedimentdeelljes die niet in smalle bufferzones
sedimenteert, maar wel een belangrijk deel van de nutriënten aan zich gebonden
meeneemt.
Relatie grondwaterstroming - rendement

De verschillende sedimentlagen in een stroomgebied zijn een belangrijk gegeven voor de
werking van een bufferzone. Ondiep grondwater stroomt door de bovenste lagen als die
goed doorlatend zijn. Als de bovenste lagen van het alluvium niet goed doorlatend zijn,
maar er een diepere goed doorlatende laag onder ligt, kan het ondiepe grondwater door
deze diepere laag sneller naar de rivier stromen. Er is dan relatief weinig stroming door de
bovenste laag die grotendeels wel verzadigd is, maar stagnant blijft. De diepte van de
doorlatende laag is essentieel. Als de grondwaterstroming te diep gelegen is, ligt de
verzadigde zone beneden de bodem van de bufferzone en kan deze niet goed
functioneren. Het is dus van groot belang kennis te hebben van het hydrologisch systeem
waar de bufferzone deel van uitmaakt. In figuur 15 worden de verschillende hydrologische
routes samengevat waarlangs het water vanaf de helling de waterloop bereikt. (Burt en
Haycock, 1996)
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Figuur 15: Grondwaterstromen door de verschillende sedimentlagen in valleigebieden (Burt
en Haycock, 1996)
Het rendement van verwijdering van nutriënten uit subsurface runoff kan sterk afnemen bij
de aanwezigheid van drainagebuï"zen in de bodem. Enerzijds verlaagt drainage de
grondwaterstand en limiteert op deze manier de mogelijkheden voor denitrificatie.
Anderzijds verlaagt drainage de contacttijd van water en bodem zodat planten en bacteriën
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minder mogelijkheden hebben om nutriënten op te nemen. Drainage zorgt er dus voor dat
de verwijderingsprocessen worden vermeden. In verschillende studies (o.a. Muscutt et al.,
1993) wordt gesproken van aanvullende maatregelen zoals het opvangen van
drainagewater in een evenwijdige depressie (bv een gracht) zodat het door de bodem van
de bufferzone alsnog gezuiverd wordt.
Relatie rendement - tijd

Een laatste onzekerheid bestaat tenslotte rond de langetermijnresultaten van bufferzones.
In sommige studies wordt onder extreme, gesimuleerde omstandigheden een duidelijke
afname van het rendement om sediment en nutriënten te bufferen waargenomen. Volgens
Dillaha et al. (1987 vide Muscutt et al., 1993) waren in hun onderzoek een verminderde
infiltratie, verzadiging van de behoeften van de vegetatie en een verzadiging van de
toplaag van de bodem met P de oorzaken van een verminderd rendement. Het is echter
onzeker of zulke resultaten ook onder normale regenomstandigheden kunnen optreden.
5.4.3 Kwantificeren van het rendement
Het is nog steeds moeilijk te kwantificeren wat nu exact het voordeel van de bufferzone is
ten opzichte van een situatie zonder bufferzone. In veel gevallen is een dergelijke
nulsituatie (zonder buffer) niet gemeten. Terwijl ook in een oeverzone die niet direct is
ingericht als bufferzone dezelfde processen kunnen optreden als in de bufferzone en er
een toe- of afname is van de nutriëntenvracht richting de waterloop. Young et al. (1980)
hebben in hun onderzoek ook stroken maïs en haver mee genomen. Onder dezelfde
omstandigheden als de grasbufferzone verwijderden deze stroken ook nutriënten uit
surface en subsurface runoff. Hierin is de maïsstrook ongeveer net zo effectief als de
grasstrook, de haverstrook was minder effectief.
Voor de effectiviteit van de bufferzone is het belangrijk of de mestaanvoer op de akker
wordt aangepast aan de aanwezigheid van de bufferzone. Orleans et al. (1994) hebben
berekeningen uitgevoerd naar de benodigde breedte van bufferzones op verschillende
bodemtypen in functie van nutriëntenverwijdering. Zij gaan er bij hun berekeningen van uit
dat de mestaanvoer wordt verminderd overeenkomstig het verminderde te bemesten areaal
van de akker. Dit betekent dat een bemestingsvrije strook akker inderdaad al een
rendement oplevert in de verwijdering van nutriënten. In het MAP wordt een bemestingsvrije
strook van 5 m breed voorgeschreven voor alle akkers die langs een waterloop liggen. Het
ontbreekt bij deze afstandsregel echter aan controle mogelijkheden zodat in de praktijk
vaak nog dezelfde hoeveelheid mest op de akker wordt gebracht maar niet binnen 5 m van
de waterloop. In de praktijk levert de bemestingsvrije strook dus wel een verminderde drift
van meststoffen op door de afstand tussen waterloop en akker te respecteren, maar netto
levert het bijna geen extra verwijdering van de nutriënten op. Tenzij er een andere beheer
en vegetatie in die barnestingsvrije zone wordt toegestaan, bijvoorbeeld spontaan
ontwikkelde struwelen of moerasvegetaties. Of tenzij er tegelijkertijd verscherpte
mestnormeringen worden doorgevoerd waardoor de aanvoer van mest op de akker alsnog
verminderd wordt.
Om verschillende typen bufferzones onderling te kunnen vergelijken wordt de werkwijze van
Orleans et al. (1994) gevolgd, de getallen voor o.a. de mesttoevoer op de akker zijn echter
aangepast aan de situatie in Vlaanderen. De richtwaarden van tabel 10 voor de
verwijderingscapaciteit van denitrificatie en opname door vegetatie zijn afgeleid uit tabel 13.
die een overzicht geeft van de waarden gevonden in de literatuur voor verschillende typen
bufferzones (habitat gras, bos en moeras).
Er worden 4 typen bufferzones besproken: de onbemeste akkerrand (BMV bemestingsvrije
zone met maïs}, de grasbuffer, de bosbuffer en de moerasbuffer. De berekeningen gelden
voor buffers langs maïsakkers op zandgronden. Zandgronden bieden niet de optimale
omstandigheden voor het denitrificatieproces. Daarom zijn de getallen voor denitrificatie
aan de lage kant genomen zodat een voorzichtige schatting berekend kon worden. In geval
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van kleigronden kunnen betere resultaten van denitrificatie verwacht worden, zodat de
berekende rendementen van de bufferzones beter zullen uitkomen.
Tabel 10: Hoeveelheid nutriënten die potentieel verwijderd kunnen worden in de
verschillende typen bufferzones (bemestingsvrije akkerrand BMV, gras-, bos-, en
moeraszone) op zandgrond, range van mediane getallen.
Op zandgrond
Denitrificatie (kç.J N/ha/j)
Gewasopname N (kg N/ha/j)
Gewasopname P (kg P/ha/j)

Graszone"'
200 - 450 (300)
50-200 (150)
27-45 (40)

BMV-maïszone 100 (100)
95-250 (100)
30-45 (30)

Boszone"'
10-200 (100)
25-150 (100)
5 -1 5 (10)

Moeraszone "'
500 -1800 (800)
100 - 500 (300)
10- 50 (45)

..
(//): getallen tussen haakJeS ZIJn gebruikt m verdere berekenmg

*: getallen afgeleid van reeks verzamelde gegevens uit literatuur (tabel 13)
......: getallen uit cursus bemestingsleer Verloo, N ( 1988); BMV

=bemestingsvrij

Bij wijze van voorbeeld wordt hieronder de effectiviteit van verschillende bufferzones
berekend voor een breedte van 5 m en een lengte van 100 m evenwijdig aan de waterloop.
Oe berekeningswijze is analoog aan die van Orleans et al., 1994. In bijlage 2 worden de
berekeningen en de gebruikte formules toegelicht.
Tabel 11: Berekende reductie van nutriënten in verschillende bufferzones van 5 m breed en
100 m lang, de aanvoer van mest op de akker is niet verminderd t.o.v. de situatie voordat
d e buffers aangeIeg1d waren.
Op zandç.Jrond
Nul-situatie
AanvoerNop akker (kg/j)
300
Input buffer N (kg/j)
Verwijderd in buffer (kg/j)
Output buffer N (kg/j)
Output akker zonder buffer 83,5
(kg!j)
N-reductie in buffer(%)
Aanvoer P op akker (kg/j)
Input buffer P (kg/j)
Verwijderd in buffer (kg/j)

140
-

-

OutputbufferP(kg~)

Output akker zonder
(kg/j)
P-reductie in buffer(%)

buffer 110

-

BMV-maïszone
300
93,5
10
83,5

Graszone
300
93,5
22,5
71

Boszone
300
93,5
10
83,5

Moeraszone
300
93,5
55
38,5

-

-

-

-

0%

15%

0%

53,9%

140
111,8
1,5
110,3

140
111,8
2
109,8

140
111,8
0,5
111,3

140
111,8
2,3
109,5

-

-

-

-

0%

0%

0%

0,5%

Tabel 12: Berekende reductie van nutriënten in verschillende bufferzones van 5 m breed en
100 m lang, met een verminderde mestaanvoer (verscherpte mestnormering) die
procentueel gelijk is aan de afname van te bemesten akkeroppervlak als gevolg van de
aanIeg van de b ufters
Op zandgrond
AanvoerNop akker (kglj)
Input buffer N (kg/j)
Verwijderd in buffer (kg/j)
OutputbufferN(kglj)
Output akker zonder buffer
(kg/j)
N-reductie in buffer(%)

83,5

BMV-maïszone
282
78,5
10
68,5

Graszone
282
78,5
22,5
56

Boszone
282
78,5
10
68,5

Moeraszone
282
78,5
55
23,5

-

-

-

-

-

18%

32,9%

18%

71,9%

131,6
103,4
1,5
101,9

131,6
103,4
2
101.4

131,6
103,4
0,5
102,9

131,6
103,4
2,3
101,1

-

-

-

-

7,4%

7,8%

6,5%

8,1%

Nulsituatie
300

-

AanvoerPop akker (kglj)
140
Input buffer P (kglj)
Verwijderd in buffer (kg/j)
Output buffer P (kg/j)
Output akker zonder buffer 110
(kg/j)
P-reductie in buffer(%)
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Voor de hier berekende situatie van akkers en buffers op zandgronden geldt dat indien de
mestgift wordt aangepast naar het verminderde te bemesten areaal de bemestingsvrije
zone en de bosbuffer een N reductie van 20% halen, de grasbuffer een N reductie van 30%
en de moerasbuffer een N reductie van 70%. De fosfor reductie is op zandgrond gering,
slechts 6 tot 8 %. Dit geldt voor bufferzones van 5 m breed. De effectiviteit voor P reductie
van de grasbuffer en de moerasbuffer verschilt weinig van de bemestingsvrije zone, de
bosbuffer scoort zelfs een lager rendement. De verklaring hiervoor kan zijn dat de
bufferwerking voor P vrijwel geheel berust op het niet bemesten van de bufferzone. De
verwijdering van P door gras of moerasplanten is nauwelijks groter dan door maïs op de
akker.
Bovenstaande berekende reductiepercentages (tabel 11 en 12) zijn indicatief, maar niet
absoluut. De uitkomst van reële situaties kan andere reducties opleveren, omdat
verschillende omgevingsfactoren van invloed zijn. De gevolgde berekening maakt het wel
mogelijk om verschillende typen bufferzones op een gefundeerde manier met elkaar te
vergelijken. Daarom zullen de berekende reducties voor nutriënten in een 5 m brede
bufferzone ook gebruikt worden om de verschillende bufferzones te vergelijken in een
kosten analyse (zie hoofdstuk 9).
Uit tabel 11 blijkt inderdaad dat indien de mestgift op de akker niet wordt aangepast, het
effect van de bufferzone aanzienlijk wordt verminderd. Hieruit blijkt opnieuw dat bufferzones
niet als een losstaande oplossing mogen worden aangewend om de aanvoer van nutriënten
naar het oppervlaktewater te verminderen zodat voldaan zou zijn aan de
waterkwaliteitsnormen. Om teleurstellende resultaten te voorkomen dienen altijd
bijkomende maatregelen te worden genomen zoals verscherpte mestnormeringen.

5.5 Reductie van de pesticidenvracht
5.5.1 Procesintensiteit
Er zijn, vergeleken met de studies naar nutriënten- en sedimentenverwijdering, maar weinig
studies uitgevoerd naar de verwijdering van pesticiden in bufferzones. Zo is er geen
literatuur gevonden die de intensiteit van de verschillende verwijderingsprocessen voor
pesticiden beschrijft, behalve een citaat in Muscutt et al., 1993 waarin verwezen wordt naar
Rohde et al. (1980) die reducties vonden in de afspoeling van trifluralin. Onder droge en
natte condities werd 96% respectievelijk 86% verwijderd uit het surface runoff na het
passeren van een 24,4 m brede buffer. Er werd berekend dat 43% in natte en 29% in droge
omstandigheden wordt gereduceerd door infiltratie in de grasbuffer.
5.5.2 Over-all rendement
Voor de over-all rendementen zijn meer resultaten bekend. De studies zijn voomarnelijk in
grasbuffers uitgevoerd voor pesticiden die zich binden aan sedimentdeeltjes, dus een
verwijdering uit het surface runoff. In deze resultaten is zichtbaar dat de breedte van de
bufferzone een belangrijke factor is in het rendement van de verwijdering van pesticiden
(figuur 16). En ook hier is de verklaring te vinden in het feit dat veel pesticiden binden aan
sedimentdeeltjes die bij de verwijdering uit surface runoff neerslaan in de bufferzone.
Tevens blijkt hier ook dat het overgrote deel (50 tot 75%) van de pesticiden in de eerste
paar meter van de bufferzone neerslaat (zie ook paragraaf 5.6).
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Figuur 16: Rendement van pesticidenverwijdering uit surface runoff
in grasbuffers in relatie tot de breedte van de buffer

5.6 Reductie van de sedimentvracht
5.6.1 Procesintensiteit
Verschillende studies hebben aangetoond dat grasbuffers onder de juiste omstandigheden
effectief zijn in het filteren van sedimenten uit surface runoff met een rendement van 80%
of meer. Er zijn geen gegevens bekend van de afzonderlijke filterprocessen, wel van de
over-all rendementen (tabel 15 en 18).
5.6.2 Over-all rendement
Dillaha et al. (1989 vide Dillaha en lnamdar, 1997) tonen voor grasbuffers (grasfilterstrips)
aan dat het transport van sediment door de buffer grotendeels wordt gecontroleerd door
breedte, infiltratie en helling van de buffer. In figuur 17 is de breedte van de grasbuffers
uitgezet tegen het rendement op de sedimentreductie op basis van de gegevens uit tabel
18. Hieruit blijkt enerzijds dat er inderdaad een verband is tussen de breedte van een buffer
en het verwijderen van sediment uit surface runoff. Anderzijds is duidelijk dat een brede
bufferzone(> 10 m) niet meer sediment opvangt dan een smalle zone (< 10 m). Castelle et
al (1994 vide Dillaha en lnamdar, 1997) rapporteren dat de relatie tussen bufferzone
breedte en sediment verwijdering niet linear was zodat uitermate brede buffers nodig zijn
voor een grotere sediment reductie. Zo werd gevonden dat een toename van
sedimentreductie van 90% naar 95% op een helling van 2% een verdubbeling van de
bufferlengte zou betekenen van 30,5 naar 61m. Uit figuur 17 blijkt eveneens dat het meeste
sediment in de eerste paar meters van de buffer worden opgevangen. Dillaha en lnàmdar
(1997) geven aan dat in vlakke gebieden het meeste sediment juist voor de bufferzone
sedimenteert of in de eerste paar meter van de bufferzone vanwege de abrupte toename
van vegetatie (hogere dichtheid) waardoor het water afgeremd wordt en de transportkracht
van het water afneemt c.q. het sediment neerslaat.
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Figuur 17 : Rendement van sedimentenverwijdering uit surface runoff
in grasbufferzones in relatie tot de breedte van de bufferzone
Bufferzones zijn echter minder effectief voor sediment in de grootte-orde van kleideeltjes, in
het bijzonder de smallere stroken evenwijdig aan de waterloop (Muscutt et al., 1993).
Toch worden door Neibling en Albert (1979 vide Dillaha en lnamdar, 1997) reducties van
kleideeltjes gevonden in grasfilterstrips van 0,6 tot 4,9 m breed van 37 tot 83%.
De effectiviteit van deze smalle grasstroken hangt sterk af van de helling van het gebied en
de verdeling van het afspoelende water, of er sprake is van een uniforme verdeling of een
geconcentreerde afvoer. Algemeen kan gesteld worden dat in vlakke gebieden de
grasfilterstrips beter renderen dan in hellende gebieden. Hellende gebieden zoals delen van
de zandleem- en leemstreek in Vlaanderen hebben nauwelijks uniform afspoelend water,
maar heel vaak geconcentreerde afspoeling. Een geconcentreerde afspoeling kan de
effectiviteit van een smalle grasfilterstrip (4,6 - 9,1 m) verminderen met 23% tot 37% (Dillaha
en lnamdar, 1997). Dit werd ook geconstateerd bij de grasfilterstrips die in het kader van
het Chesapeake Bay programma in de USA waren uitgevoerd (Muscutt et al., 1993). UusiKamppa en Ylranta (1992, vide Davies, 1999) stelden vast dat een grasbuffer van bijna 30
m breed slechts 23% rendement leverde in sedimentreductie. De oorzaak die genoemd
werd was de helling van de bufferzone, 12 tot 18%.
Om dit probleem op te vangen wordt in sommige studies gedacht aan het inpassen van
kleine wachtbekkens of poelen aan het einde van de vaak geconcentreerde oppervlakkige
afvoer waarin het fijnere sediment beter kan uitzakken.
Verstraeten (2000) geeft aan dat het aanleggen van kleine wachtbekkens, die fungeren als
sedimentvang, in landbouwgebied een mogelijke oplossing is om het sediment uit het
afvoersysteem te kunnen houden eens het geproduceerd is op het akkerland. Er worden
kleine wachtbekkens voorgesteld in de stroomopwaartse delen van het landschap (< 200500 ha). Op die manier vangen deze wachtbekkens sediment dat rechtstreeks van de
akkers afstroomt, zonder dat er vervuild water via rioleringen in terechtkomt. De
vangefficiëntie van deze wachtbekkens is door Verstraeten (2000) berekend op 60 tot 75%.
Hierbij wordt opgemerkt dat dit een berekende efficiëntie is. Ook al is het door Verstraeten
(2000) geteste en aangepaste STEP-model het best bruikbare model, het blijven
berekeningen van een model die een foutenmarge van 100% kunnen meedragen ten
opzichte van de werkelijkheid waarmee de vangefficiëntie van de wachtbekkens lager kan
uitkomen, tussen de 30 en 50%. Het voordeel van de kleine wachtbekkens is o.a. dat het
opgevangen sediment eenvoudig geruimd kan worden, want het is niet vervuild, en
teruggevoerd worden naar het akkerland of gestort. Deze kleine wachtbekkens dienen in
het landschap te worden ingepast en kunnen opgenomen worden in een bufferzone rond
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de waterloop. De aanleg hoeft niet duur te zijn, volledige bedijking met beton of
schanskorven, zoals bij de reguliere wachtbekkens die ingericht zijn voor het opvangen van
afvoerpieken, is immers niet nodig en ook niet wenselijk, enkel de uitlaatconstructie dient
stevig genoeg te zijn.
Ook de plaats van smalle grasbufferstroken in het stroomgebied is een belangrijke factor
voor de mate van effectiviteit in het verwijderen van sedimenten uit surface runoff. Hoe
stroomafwaartser een bufferzone voor deze functie wordt aangelegd, hoe minder het
resultaat in de meeste gevallen zal zijn. Immers het meeste sediment zal door de kleinere
waterlopen van stroomopwaarts worden aangevoerd. Een bufferzone heeft hier dus geen
invloed meer op. Bufferzones van enige meters breed langs de smalste waterlopen is
echter geen optie. Bovenstaande figuur en verschillende studies geven aan dat brede
bufferzones ook lang niet altijd nodig zijn. Volgens het politieregelement van de wet op de
onbevaarbare waterlopen (K. B. van 5 augustus 1970) is het verboden binnen een afstand
van 0,5 m van de bovenste rand van de waterloop grond te ploegen, te eggen, te spitten of
op andere wijze los te maken. In principe zou deze rand van 50 cm dus een permanente
bodembedekking hebben en zo een smalle grasbufferstrook langs alle onbevaarbare
waterlopen vormen. Het effect van deze smalle bufferstroken op de sedimentenreductie
zou groter kunnen zijn dan bufferzones van enkele meters breed die enkel stroomafwaarts
worden aangelegd.
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Tabel13: Intensiteit van de processen die de nutriëntenvracht naar het oppervlaktewater bepalen
Compartiment Proces
Effect
Referentie
k_g/ha/jaar
Lucht
Filterwerking boomkruin
Geen literatuur beschikbaar
Bodemopper- Filterwerking vegetatie
Geen literatuur beschikbaar
vlak
Depositie I sedimentatie 5,9- 130 g P/m2/jaar
Fennessy et al., 1994 (*)
59-1300
Kunstmatig riparian wetland
Surface runoff
15 g N/m2/jaar
150
Johnston et al., 1997
1,5 g P/m2/jaar
15
Infiltratie
Geen literatuur beschikbaar
Bodem
Denitrificatie
200-500 kg N/ha/jaar
200-500
Vloeimeersen
Jansson et al., 1994
Subsurface
430-460 kg N/ha/jaar
430-460
Vloeiveld
gras
op Leonardson et al., 1994
runoff
zandleemgrond
190-220 kg N/ha/jaar
190-220
Vloeiveld gras op veengrond
200 kg N/ha/jaar
200
Gras op zandleemgrond
10-20 mg N/m2/dag
Jansson et al. , 1994
37-74
Riviersediment
6 mg N/m2/uur
Weisner et al. , 1994
526
Sediment onder water
21 mg N/m2/uur
1840
Sediment + org. afval
37 mg N/m2/uur
3241
Ondergedoken macrofyten
Hefting en de Klein, 1998
9-200 kg N/ha/jaar
9-200
Bosbufferzone
1,2-32 kg N/ha/jaar
1,2-32
Grasland bufferzone
Chatarpaul et.al., 1980 (***)
50-90 mg N/m2/dag
183-329
Riviersediment
Hili, 1983 (***)
10-190 mg N/m2/dag
37-694
Riviersediment
4,8-122 mg N/m2/dag
18-445
Riviersediment door bos
Cocper en Cook, 1985 (***)
122-492 mg N/m2/dag
445-1796
Riviersediment door weide
50-380 mg N/m2/dag
Hili en Sanmugadas, 1984 (***)
183-1387
Riviersediment
34-773 mg N/m2/dag
124-2822
Riviersediment
Cooke en White, 1987 (***)
Cooke en Cooper, 1988 {***}
0,3-5,6 mg N/m2/dag
1-20
Riviersediment
14-126 mg N/m2/dag
Christensen
en Sorensen, 1988(*
51 -460
Riviersediment
114 mg N/m2/dag
416
Riviersediment
Christensen et al., 1989 (***)
333 mg N/m2/dag
1216
Riviersediment
1,5- 53 mg N/m2/dag
6- 194
Riparian bos
Pinay en Dechamps, 1988 (****)
20,1 kh N/ha/jaar
20
Zwaar belastgrasland
Mander et al. , 1997
10,2 kg N/ha/jaar
10
Zwaar belast natte weide
7,9 kg N/ha/jaar
8
Zwaar belast elzenbos
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19,3 kg N/ha/jaar
8,5 kg N/ha/jaar
Vervluchtiging
Opname door vegetatie

19
9

50-180 kg N/ha/jaar
50-70 kg N/ha/jaar

50-180
50-70

80-140 kg N/ha/jaar
86 g N/m2/jaar
6,4 g P/m2/jaar
.54 g N/m2/jaar
5,3 g P/m2/jaar
16,6-50,1 kg P/ha/jaar
34-90 kg N/ha/jaar
5-8 kg P/ha/jaar
2,6-16,6 mg P/m2/week
90-180 kg N/ha/jaar
7-16 kg P/ha/jaar
250-500 kg N/ha/jaar
40-100 kg P/ha/jaar
165 kg N/ha/jaar
45 kg P/ha/jaar
352 kg N/ha/jaar
38 kg P/ha/jaar
140,2 kg N/ha/jaar
10,8 kg P/ha/jaar
223 kg N/ha/jaar
27 kg P/ha/jaar
204,8 kg N/ha/jaar
15,1 kg P/ha/jaar
12-20 kg N/ha/jaar
52 kg N/ha/jaar
4 kg P/ha/jaar
30 - 80 kg N/ha/jaar

80-140
860
64
540
530
17-50
34-90
5-8
1-9
90-180
7-16
250-500
40-100
165
45
352
38
140
11
223
27
205
15
12-20
52
4
30-80

Licht belaste natte weide
Licht belast elzenbos
Vloeimeersen
Vloeiveld
gras
zandleemgrond
Vloeiveld gras op veengrond
Rip_arian zone
Riparian zone
Ca rex elata _{Stijve Zegge)
Carex elata (Stijve Zegge)
Riparian moeras
Exp. Gras en bos bufferzone
Exp. Gras en bos bufferzone
Kunstmatig riparian wetland
Rietmoeras
Rietmoeras
Voedselrijk moeras
Voedselrijk moeras
Zwaar belast grasland
Zwaar belast grasland
Zwaar belaste natte weide
Zwaar belaste natte weide
Zwaar belast elzenbos
Zwaar belast elzenbos
Licht belaste natte weide
Licht belaste natte weide
Licht belast elzenbos
Licht belast elzenbos
Riparian bos
Riparian bos
Ri(.)_a rian bos
Riparian bos

Geen literatuur bekend
Jansson et al. , 1994
op Leonardson et al., 1994

Mander et al., 1995

Richardson en Marshall, 1986 (:)_
Uusi~Kämppä en Yläranta, 1996 (
Mitsch, 1992 (*)
De Ridder, 1996 (**)
Duel en During, 1990 (**)
Mander et al., 1997

Peterjohn en Correll, 1984
Lewrance et al, 1984 (****)
Jacobs en Gilliam, 1985 (****)
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Adsorptie aan bodem

15-38 kg P/ha/jaar
4~1-28 16 g P/m2/jaar

15-38
41-286

Riparian bos
Riparian moeras
Kunstmatig riparian wetland

Richardson en Marshall 1986 (*)
Mitsch et al. 1995 (*)
I

(*)=geciteerd Uit Mander et al. (1997)
(**)=geciteerd uit anoniem (1998)
(***)=geciteerd uit Hili (1997)
(****) geciteerd uit Orleans et al. 1994)

=

I

(
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Tabel14: Intensiteit van de processen die de pesticidenvracht naar het oppervlaktewater bepalen
Compartiment Proces
Effect
Lucht
Filterwerking vegetatie
Bodemop per- Filtertratie oiv vegetatie
vlak
Depositie I sedimentatie
Surface runoff Infiltratie
43% van 96% van het totale rendement (natte Trifluralin
omstandh.)
29% van 86% van het totale rendement (drooe omstand.) Trifluralin
Bodem
Adsorptie aan bodem
Subsurface
Biochemische afbraak
runoff
(*)
geciteerd Uit Muscutt et al., 1993

Referentie

Rohde et a l. , 1980 (*)

=

Tabel 15: Intensiteit van de processen die de sedimentenvracht naar het oppervlaktewater bepalen *
Compartiment Proces
Effect
Lucht
Geen
Bodemopper- Filtertratie oiv vegetatie
vlak
Depositie I sedimentatie
Surface runoff Infiltratie
Bodem
Geen
Subsurface
runoff
(*)

Referentie

=er zijn geen studies gevonden die de afzonderlijke processen voor sedimentreductie kwantificeren
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Tabel 16: Over all retentie van
Compartiment Breedte (m)
Bodemopper- Min 20
vlak
Surface runoff 50

?
?

nutriënten in de bufferzone
Systeem
bosbuffer
bosbuffer
Elzenbroek bosbuffer
Natuurlijk grasland
Permanente graasweide

27

Strook mais

parameter
N

-

p

-

N

-

p

-

NH4+
N03NH4+
N03NH4+
N03N

p
21

N

p
27

Strook gras

N

p
Strook sorghum-soedangras

N

p
21

Strook haver

N

p
9

Grasbuffer

N

p
5

Grasbuffer

N

p
30
19
16
8,5
4,3
5

Bosbuffer
Bosbuffer
Bosbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer

N

p
p
N
N
N tot

vracht

-

-

48,8 kg/ha/jaar
18 kgjha/jaar
63,4 kg/ha/jaar
19,3 kg/ha/jaar
46,5 kg/ha/jaar
17,2 kg/ha/jaar
47,9 kg/ha/jaar
17,8 kg/ha/jaar
59,2 kg/ha/jaar
17,5 kg/ha/jaar

-

Reductie%
83
81
79
85
82
61
61
58
9
33
98
98
91
91
94
94
97
98
85
82
73
79
54
61
98
74
50
82
56
40-50

Referentie
Peterjohn en Correll, 1984

Knaueren Mander, 1989 (b)

Young et al. , 1980

Dillaha et al., 1989 (c)

Doyle et al., 1977 (a)
Peterjohn en Correll, 1984 (a)
Cocper en Gilliam, 1987 (a)
Mendez et al. , 1999
Syversen, 1992 (b)
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10
5

Bodem
Subsurface
runoff

Grasbuffer
Grasbuffer

10

Grasbuffer

15

Grasbuffer

10

Grasbuffer

8
16

?

?

Wetland langs rivier

5
9
27
30
50
10
16
39
10
16
19
19
25
27
30
50
27

Bosbuffer
Bosbuffer
Bosbuffer
Bosbuffer
Bosbuffer
Grasbuffer
Bosbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Strook mais

P04-P
N tot
P04-P
N03-N
P04-P
N03-N
P04-P
N03-N
P04-P
N03-N
P04-P
P tot
P04-P
p
p
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

-

0,32 g/m2/jaar
0, 73 g/m2/jaar

16,8 kg/ha/jaar

65-85
75
95
10-15
40-45
25-30
65-70
40-45
85-90
50
70-80
66
95
0
61
54
73
84
98
79
47
90
90
60-98
93
93
40-90
68
10-60
100
100
98

Vought et al., 1991 (b)

Knaueren Mander, 1989 (b)
Vought et al., 1994 (d)
Kuenzler et al., 1980 (e)
Osborne en Kovacic, 1993

Uusi-kamppa en Ylranta, 1992 -(c)
Osborne en Kovacic, 1993

Young et al., 1980
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21

Strook mais

27

Strook gras
Strook sorghum-soedangras

21

Strook haver

50

Bosbuffer

19

Bosbuffer

27
19
30
25
16
10
11

Grasbuffer
Bosbuffer
Bosbuffer
Bosbuffer
Bosbuffer
Bosbuffer
Licht belast natte weide

20

Licht belast elzenbos

11

Zwaar belast grasland

12

Zwaar belast natte weide

28

Zwaar belast elzenbos

p
N
p
N

p
N
p
N
p
N
p
N
p
N
N
N
N
N
N
N
p
N
p
N
p
N
p
N
p

9,3 kg/ha/jaar
19,8 kg/ha/jaar
9, 7 kg/ha/jaar
11,9 kg/ha/jaar
7,2 kg/ha/jaar
8,5 kg/ha/jaar
4,5 kg/ha/jaar
11,4 kg/ha/jaar
6,7 kg/ha/j_aar

-

-

14,4 kg/ha/jaar
0,7 kg/ha/jaar
12,4 kg/ha/jaar
1,2 kg/ha/jaar
185,5 kg/ha/jaar
6 kg/ha/jaar
33,8 kg/ha/jaar
1 ,7 kg/ha/jaar
36,2 kg/ha/jaar
1, 6 kg/ha/jaar

98
79
74
70
77
50
48
45
50
99
-114
93
33
10-60
40-90
100
68
93
60-98
36
28
48
67
70
62
43
46
80
80

Peterjohn en Correll, 1984 (a)

Schnabel, 1986 (a)
Pinay en Decamps, 1988 (a)
Lewrance et al. , 1984 (a)
Jacobs en Gilliam, 1985 (a)
James et al., 1990 (a)
Mander et al., 1997

(a) = geciteerd Uit Oborne en Kovac1c, 1993
(b) =geciteerd uit Vought et al., 1995
(c) = geciteerd uit anoniem (1998)
(d) = geciteerd uit Uusi-Kämppä (1997)
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(e) = geciteerd uit Johnston (1997)

Tabel 17: Over all retentie van pesticiden in de bufferzone
Compartiment breedte
systeem
Lucht
Bodemopper- 4,6
vlak
9,1
Surface runoff 5
5,7
11,1
5,7
11,1
6
18
6
18
6
18
6
18
24,4
24,4
Bodem
?
Subsurface
runoff

grasbuffer
grasbuffer
Braakrand (helling 13%)
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Akker met drainage slechts in geval
van bodemverzadiging

Stof I vracht

Retentie% Referentie

Atrazine
Atrazine
Herbicide
lsoproturen
lsoproturen
Diflufenican
Diflufenican
Lindane
Lindane
Atrazine
Atrazine
lsoproturen
lsoproturen
Diflufenican
Diflufenican
Trifluralin
Trifluralin
lsoproturen

32
55
40
57
69
59
68
72
100
44
100
75
99
68
97
69-77
86-96
25

Miekiesen en Baker, 1993 (*)
Jones, 1993 e)_
Gril et al., 1997

Asmussen et al., 1977 (**)
Rhode et al., 1980 (**)
Harris et al., 1996 (*)

=

(*) gec1teerd u1t Hams en Fester (1997)
(**) =geciteerd uit Muscutt et al. , 1993
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Tabel 18: Over all retentie van sedimenten in de bufferzone
Compartiment Breedtem Systeem
Helling
Lucht
Bodemop per- 27
vlak
27
Surface runoff 27
27
27
8,5
4,3

?
10-13
10
27,4
9,2
9,1
4,6
4,6
0,6
12
24
4,9
0,6-4,9

Strook akkerland mais
Strook grasland
Strook akkerland
Sorghum-soedangras
Strook akkerland haver
Grasbuffer
Grasbuffer
Bosbuffer
Strook onbegraasde weide
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer
Grasbuffer

4%
4%
4%
4%
4%
18%
18%

12-18%
4%

7%
7%
7%
7%
7%

Vracht

Retentie% Referentie

1978 kg/ha/jaar
3332 kg/ha/jaar
1405 kg /ha/jaar
1734 kg/ha/jaar
3082 kg/ha/jaar

93
81
66
82
75
90
82
84-90
87
23
66-82
75
87
52
75
37
78
82
83
> 90

-

-

-

-

-

Klei deeltj_es
Klei deel~es
Klei deeltjes
Klei deeltjes
Sediment totaal

Young et al., 1980

Mendez et al., 1999
Cooper et al., 1987 (*)
Smith, 1989 (*)
Uusi-Kamp~a en Ylranta, 1992 (**)
Dillaha en lnamdar, 1989 (*)

Magette et al, 1989 (*)
Neibling en Albert, 1979 (*)

=
=

(*) gec1teerd u1t D1llaha en lnamdar (1997) m Haycock et al., Eds.
(**) geciteerd uit Davies, 1999
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Lokale wateroverlast langs waterlopen ontstaat
ondermeer door een verminderde infiltratiecapaciteit
in het stroomgebied doordat het areaal verhard
oppervlak de laatste decennia sterk is toegenomen.
Bovendien wordt het water dat van deze gebieden
afstroomt versneld afgevoerd door de rechtgetrokken
waterlopen met piekafvoeren als gevolg. Bufferzones
kunnen in principe niets veranderen aan het areaal
verhard oppervlak. Wel kan er in de waterloop ruimte
worden gemaakt om meer water langer vast te
houden en dus piekafvoeren te spreiden zodat verder
stroomafwaarts de kans op overstromingen afneemt.
Een manier om deze bf!rgingsruimte te realiseren,
mits op de juiste plaats en wijze uitgevoerd, is door
middel van "overdimensionering in de breedte".
Enkele voordelen zijn: hogere tolerantie tegen lokale
overstromingen, minder onderhoud nodig aan de
waterloop,
ontwikkeling van een natuurlijker
oevermi/ieu. Het realiseren van berging op deze
manier vraagt meer ruimte langs de waterlopen.
Bufferzones bieden deze ruimte en mogelijkheden
voor een gepaste inrichting.

Bufferzones en meer waterberging

6. Bufferzones en meer waterberging
Vroeger was het simpel, stelt de brochure van de Vlaamse Gemeenschap "Beken voor de
toekomst'' (anoniem, 1998b). Het kwam er op aan om het "overtollige" water zo snel mogelijk
uit een gebied weg te krijgen. 'Waterzieke" gronden dienden gesaneerd, vragende partij was
vooral de landbouw. Natte weiden of akkers zijn ongewenst en drogere gronden waren nodig
om efficiënter aan landbouw te kunnen doen. Na de WO 11 zijn vele onbevaarbare
waterlopen dan ook aangepast (verbreed, uitgediept, rechtgetrokken) om het water beter af
te voeren. Ruimingswerken gebeurden stelselmatig om de snelle afvoer te garanderen. Door
de toenemende bebouwing en het dempen van grachten en afvoerkanalen in de
stroomgebieden van waterlopen neemt het infiltratie- en bergingsvermogen af. Daarnaast is
de afvoerweg van het water naar de rivieren in veel gebieden verkort door het rechtrekken
van veel beken. Hierdoor wordt het water direct afgevoerd en niet meer in het systeem
vastgehouden. In perioden van weinig regen betekent dit dat sommige landbouwgronden
met diep grondwater moeten worden beregend terwijl in perioden van veel neerslag lokale
overstromingen van sommige beken voor veel wateroverlast kunnen zorgen.
Wateroverlast
In de hellende gebieden van Midden België worden de inwoners vaak geconfronteerd met
kleinschalige overstromingen na lokale, hevige regenbuien. De afvoer is vaak te hoog in
verhouding tot de capaciteit van het drainagenetwerk of het rioolstelsel. Deze
overstromingen zijn kleinschalig, omdat ze in de ruimtelijke omvang eerder beperkt zijn in
vergelijking met de grote overstromingen van bv. Maas, Schelde of IJzer. Toch kunnen de
economische schadeposten hoog oplopen bv. voor het herstellen van de schade aan de
rioleringen, schade aan privé-eigendommen enz. Uit een studie van Verstraeten (2000) naar
modderoverlast en wachtbekkens in Midden België, blijkt dat in de gemeenten met
uitsluitend kleinschalige wateroverlast deze overlast nagenoeg volledig te wijten is aan de
overstroming van beken en rivieren.

Maar wat is "overtollig" water? Inmiddels zijn de gedachten daarover veranderd. Bij de
traditionele benadering was het ontwerp van waterlopen voomarnelijk gericht op de
piekafvoeren die maatgevend waren. Er werd uitgegaan van stationaire situaties en er werd
niet of nauwelijks rekening gehouden met het toekomstig beheer en onderhoud. Met berging
van water in het systeem werd geen rekening gehouden. Een gevolg hiervan is dat de
transportcapaciteit van de waterlopen in niet maatgevende situaties vele malen groter is dan
noodzakelijk en dat er kunstgrepen als stuwen nodig zijn om het water in die situaties vast te
houden. Tegenwoordig dient met de watersysteembenadering uit het integrale waterbeheer
de inrichting van waterlopen meer gericht te zijn op de afvoerdynamiek gedurende het
gehele jaar waarbij het beheer en het onderhoud afhankelijk zijn van de toegekende functie
aan de waterloop zijn. Sleutelgedachte is hier het vergroten van de berging in het
watersysteem. Het realiseren van extra berging vergt meer ruimte en resulteert dus in een
grondclaim. Mede hierom kunnen bufferzones, die ruimte bieden rond de waterlopen, een
belangrijke rol spelen in het vergroten van de berging in het systeem en het verbeteren van
de waterkwantiteitssituatie.

6.1 Vergroten van de berging
Een toename van het waterbergend vermogen in het watersysteem kan in verschillende
maatregelen uitgewerkt worden die binnen twee hoofdprincipes vallen:
1. het vergroten van de hoeveelheid water die in de bodem infiltreert, waardoor de
oppervlakkige afvoer geleidelijker geschiedt;
2. het (tijdelijk) vertragen van de afvoer van water naar het hoofdafwateringsstelsel,
bijvoorbeeld door tijdelijk meer ruimte voor water te creëren in het toeleverend
watersysteem. (Kwakemaak et al., 1996)
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De infiltratiecapaciteit in het landelijk gebied is de laatste decennia afgenomen. Oorzaak
hiervan is o.a. de toegenomen mechanisatie in de land- en bosbouw, waardoor de structuur
van de bovengrond wordt vernield. De infiltratiecapaciteit is door verschillende maatregelen
te vergroten zoals het laten ontwikkelen van een strooisellaag, het aanleggen van
groenstroken en het bedekt houden van de bodem. Deze maatregelen worden vaak
genoemd als erosiebestrijdende maatregelen, maar doordat zij de bodemstructuur gunstig
beïnvloeden bevorderen zij ook infiltratie en daarmee een verminderde kans op hoge
afvoeren.
Sinds de jaren 50 is in landbouwgebieden de ontwatering sterk verbeterd. Met name door de
aanleg van buisdrainage konden grote hoeveelheden water effectief uit de bodem worden
afgevoerd. Teniet doen van deze sterke drainage kan betekenen dat het grondgebruik moet
veranderen. In bos- en natuurterreinen heeft een verminderde drainage doorgaans positieve
gevolgen voor biologische waarden en stellen dergelijke maatregelen bijgevolg minder
problemen.
De hoeveelheid water die vanuit een stroomgebied in een bepaalde tijd kan worden
afgevoerd, hangt af van de hydraulische capaciteit van de waterlopen. Deze wordt bepaald
door de afmetingen van de waterlopen, de capaciteiten van de kunstwerken, de
stromingsweerstand en het (toegestane) verhang. Brede en diepe waterlopen, gemalen met
een grote capaciteit, weinig stremmende elementen in de waterlopen en een groot verhang
bevorderen de afvoer. Hoe meer stijging van het waterpeil in de waterlopen wordt
toegestaan bij hevige en langdurige neerslag, hoe meer berging wordt gerealiseerd.
Bovendien wordt door hogere waterstanden in de waterlopen ook de ontwatering van de
aangrenzende gronden geremd, hetgeen tot meer berging van water in de bodem leidt. Deze
berging is enkel mogelijk als peilfluctuaties in het grondwater zijn toegestaan zodat tijdelijk,
bij hoge neerslaghoeveelheden, het grondwater aanzienlijk hoger mag staan.
In het verleden is de hydraulische capaciteit van de waterlopen sterk vergroot, omdat er
behoefte was het overtollige water sneller te kunnen afvoeren. Het gevolg is een afname van
het bergend vermogen bij maatgevende situaties met een niet te grote herhalingstijd en een
sterk veranderde afvoerkarakteristiek. Doordat de waterstand bij hoge afvoeren in de
waterlopen minder stijgt dan vroeger, gaat de ontwatering gewoon door en is er geen
berging in het watersysteem. Zo ontstaan de bekende piekafvoeren die bij knelpunten in de
afvoer voor overstromingen van de gronden langs de waterlopen zorgen. Vóór de
verbeteringswerken traden de beken regelmatig buiten hun oevers hetgeen resulteerde in
een tijdelijk toegenomen bergend vermogen, met als gevolg een sterke afvlakking van de
maatgevende afvoeren. Bij de beekverbeteringen is de lengte hoofdwaterloop vaak verkleind
door rechttrekking, waardoor bergingsmogelijkheden zijn afgenomen. Hermeandering en
herprofilering betekent een verlenging van de waterlopen met als gevolg meer ruimte voor
waterberging. Een maatregel die effectief leidt tot een verlaging van de piekafvoeren is de
aanleg van wachtbekkens (hoogwaterretentiebekkens) die in of naast de beek of rivier
kunnen worden aangelegd. Ook kunnen nevengeulen worden aangelegd om de
afvoercapaciteit te vergroten met als effect een verlaging van de hoogwaterstanden in de
beek. (Kwakemaak et al., 1996)

6.2 Overdimensioneren
Een andere manier om meer berging te realiseren in het watersysteem is door middel van
overdimensionering. Overdimensionering is in de afgelopen jaren een trendy begrip
geworden voor natuurvolgend waterbeheer. Daarbinnen zijn echter verschillende invullingen
voor "over''-dimensionering ontstaan. Overdimensionering "in de diepte" van de waterloop is
een werkwijze die in de recente praktijk van de waterbeheerders veel wordt toegepast. Als
voordeel van deze werkwijze wordt vaak genoemd de grotere waterdiepte, waardoor
waterplanten vanwege lichtgebrek op grotere diepten niet zo snel groeien en minder maaien
nodig zou zijn. Aan deze werkwijze zitten echter wel een aantal risico's zoals: doorsnijden
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van dichte bodemlagen waardoor lekkage ontstaat, onderbreken van ondiepe stroombanen
waardoor kwel wordt weggevangen en het in droge perioden onttrekken van grondwater uit
de directe omgeving waardoor de kans op verdroging toeneemt. Overdimensienering in de
diepte wordt daarom in de meeste situaties als ongewenst beschouwd. (Zonderwijk, 1995)
Andere vormen van overdimensienering van waterlopen kunnen, mits op de juiste plaats en
op de juiste wijze uitgevoerd, veel voordelen hebben:
+ water kan langer worden vastgehouden in het stroomgebied waardoor verdere
verdroging kan worden tegen gegaan
+ de afvoer van het water uit het gebied kan worden vertraagd door een langere afvoerweg
waardoor piekafvoeren kunnen worden afgevlakt
+ er kunnen grotere risico's ten opzichte van overstroming worden getolereerd als de
beheerder ruimte rondom de waterloop voorziet waar de waterloop kan pverstromen
zonder schade te veroorzaken
+ er ontstaan meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van water en oevervegetatie waar
insecten, invertebraten en vissen van kunnen profiteren
De volgende typen van overdimensienering verhogen allen de waterberging in de waterloop.
Daarnaast wordt bij alle typen de oeverstructuur en biodiversiteit verbeterd. De typen zijn
opgesomd in toenemende winst voor de natuur en de mogelijkheden voor herstel. Zo bieden
zwak hellende oevers en plasbermen (type 2) mogelijkheden voor herstel van de
moeraszone in de oever. Het (opnieuw) vrij laten meanderen (type 5) is de meest
natuurvriendelijke oplossing voor beken. De natuurlijke sedimentatie en erosiepatronen
worden hersteld zodat de biotische diversiteit toeneemt en het beeksysteem in zijn geheel
verbetert.
1. Overdimensienering door inschakelen van verspreide natte landschapselementen,
kleine wachtbekkens, poelen en oude meanders

Extra waterberging in gegraven poelen,
Duitsland

z~als

Figuur 18; Overdimensienering door
verspreide natte landschapselementen

Hierin wordt gedurend~ natte perioden een gedeelte van de neerslag tijdelijk opgeslagen
waardoor het afvoerpatroon (met name piekdebieten) wordt afgevlakt. Het gebruik van
poelen en oude meanders is altijd mogelijk, maar om de afvoer sterk af te vlakken zijn vaak
grote oppervlakten nodig (zie type 4) . De variatie in natte omstandigheden, van drassige
zones tot poelen, verhoogt de biologische diversiteit rond de waterloop.
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2. Overdimensienering in de natte oeverzone, door aanleg van zwak hellende oevers en
plasbermen
Een flauwe oever kan speciaal worden aangelegd of ontstaan door verzakte oevers niet
steeds te repareren of door aanwezig oeververdedigingsmateriaal weg te halen. De oever
zal dan enigszins eroderen en flauwer worden. Na enige tijd zal zich een stabiele oever
ontwikkelen met vegetatie. Een plasberm is het flauw oplopende of horizontale deel van het
profiel in ondiep water. In een plasberm heeft een natte strook een diepte van 1,5 tot 0,5 m.
In zo'n natte strook kunnen moerasplanten tot ontwikkeling komen.
A

B1

B2

1; ,.
I

c

./

"---·-~./

Figuur 19: A) uitgangssituatie klassiek gegraven profiel, B1) plasberm, B2) drasberm en C)
schuine, zeer flauwe oever met ontwikkeling van een eigen meanderende bedding voor de
waterloop.
3. Overdimensienering in de breedte van het droge profiel door aanleg van een
tweefasenbedding of droge nevengeul
In de twee fasen bedding (ookwel accoladeprofiel genoemd) wordt bij normale afvoer het
water getransporteerd in een laagwaterbedding
en bij piekafvoeren in een
hoogwaterbedding. Bij lage afvoeren is de stroomsnelheid en de waterafvoer groter ten
opzichte van een genormaliseerd profiel. De hoogwaterbedding is te beschouwen als een
dubbele plasberm (type 2B2 en C) of inundatiezone (type 4). Als de laagwaterbedding
meandert wordt de variatie in beddingdimensies verhoogd en treedt meer variatie op in
stroomsnelheden en samenstelling van het beddingmateriaal wat zeer positief is voor de
beekgemeenschap.
Droge nevengeulen ontstaan bij hermeanderingsprojecten. Door oude meanders weer open
te graven en de genormaliseerde waterloop te voorzien van drempels en gedeeltelijk te
dempen (bodemverhoging) dient deze laatste als nevengeul naast de nieuwe loop. Bij hoge
waterstanden kunnen delen van de nevengeul dienen als opvangbekkens en helpen de
hoogwaterpiek af te vlakken. In zulke situaties moet de drempel in de nevengeul aan het
begin van de meander gèplaatst worden . Om versnelde waterafvoer bij laagwaterafvoer te
vermijden kan het wenselijk zijn om op regelmatige afstanden een "knijp" in de waterloop te
voorzien.
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A'

A

Figuur 20: Bovenaanzicht en doorsnede van een hermeandering met droge nevengeul

...........................

........................···•··

Figuur 21 : Inundatiezone in een
natuurlijke laagte, de doorgaande
weg is beschermd door een
kleine ophoging.

Figuur 22: Foto van de herinrichting van de Ruiten
Aa (NL) waarbij vooral overdimensienering door
hermeandering
en
door
verspreide
natte
is
toegepast.
Bron:
landschapselementen
(Verdonschot red., 1999)
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4 Overdimensioneren boven het maaiveld door
inundatiezones

~anleg

of herstel van natuurlijke

Door de beek de gelegenheid te geven om bij hoge afvoeren op bepaalde plaatsen buiten
haar oevers te treden kan water langer in het stroomgebied worden vastgehouden. In de
inundatiezone wordt beekwater tijdelijk geborgen en kan het infiltreren (met name in poelen
en plassen) of vertraagd terugvloeien naar de beek. Zo vertraagt inundatie het
watertransport en worden piekafvoeren afgevlakt. In midden- en benedenstroomse trajecten
kunnen inundatiezones, gelegen in natuurlijke laagten, karakteristiek en oorspronkelijk zijn.
Soms zal de inundatiezone worden voorzien van een ophoging bijvoorbeeld ter bescherming
van bebouwing of een doorgaande weg. Binnen deze zone kan een grote variatie aan natte
elementen ontstaan, van drassige stukken tot poelen, en krijgt de ontwikkeling van meanders
de nodige ruimte.

Inundatiezone in depressie van de vallei, Drente (NL)

5. Overdimensienering door hermaandering
Dit betreft het opgraven van oude meanders of het passief laten ontwikkelen van meanders.
Daar waar voldoende ruimte aanwezig is, bijvoorbeeld in natuurgebieden of in brede
bufferzones kan dit type worden toegepast. Door de aanleg van meanders zal de beeklengte
toenemen en het verhang afnemen zodat meer berging aanwezig is om de afvoerpieken op
te vangen. Meer variatie in aanwezige structuren vergroot de biotisphe diversiteit waardoor
de beekgebonden natuurwaarden hersteld en verbeterd worden.
Tabel19 geeft een samenvatting van de mogelijkheden van verschillende maatregelen zoals
die worden aangegeven door Kwakernaak et al. (1996), Verdonschot red. (1999) en
Zonderwijk (1995).
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Tabel19: Indicatie van het effect van ingrepen in de waterloop op de afname van hoogwater
en de ontwikkeling van het beeksysteem.
Effect op het Effect op afname
Maatregel
beeksysteem
hoogwater
Profiel verkleinen
0
+
+
Verendiepen
+
+
Aanleg retentiebekkens naast waterloop
++
++
Aanleg accoladeprofiel
++
++
Aanleg inundatiezones
+
+++
Hermeanderen
++
: zeer positief effect
+
: positief effect
0
: geen of gering effect
: negatief effect
Veel van deze maatregelen vragen een grotere ruimte langs de waterloop wat meer grond in
beslag neemt. Binnen de ruimtelijke afbakening van bufferzones kunnen deze ingrepen goed
opgenomen worden. Sommige typen bufferzones die in hoofdstuk 8 worden besproken als
de moeraszone en de zone met vrije maandering voorzien meer berging langs en in de
waterloop. Bepaalde inrichtingsaspacten als de dras- en plasbermen langs bufferzones
komen neer op een herprofilering die resulteert in meer berging bij hoge waterstanden· in de
waterloop.

-----

..

..

Hermaandering in de Keersop (Nederland) waarbij de genormaliseerde loop (voorzien van
drempels en gedeeltelijk gedempt, middenin op de foto en links van de nieuwe geul)
gehandhaafd is als nevengeuf. (Waterschap de Dommel)
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tBu,ff.erzones kunnen de wa(erkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Zij
spelèn een grote rol in de reductie van de nutriënten-, pesticiden- en
sedimentenvracht. Op deze manier helpen bufferzones mee om
samen met de verscherpte mestnormering van het MAP de
doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water te
'-......,
halen. Bovendien is oppervlaktewater met minder pesticiden sneller
-~
geschikt voor de productie van drinkwater tegen een geringe
-........ ~kostprijs.
DQor gebruik van pesticiden, ook in de randen van de percelen, zijn
de\ concurrenten, predatoren, parasieten en pathogenen van
pl?agsoorten (samen antagonisten genoemd) zo sterk afgenomen
cJát de natuurlijke onderdrukking van plagen en ziekten in de
/iandbouw verloren is gegaan. Bufferzones kunnen dienen als
/
permanente verblijfplaats voor deze antagonisten zodat deze bron
1 voor het reguleren van ziekten en plagen wel benut kan worden.
De aanwezigheid van zichtbare natuur in de perceelranden als
gevolg van het achterwege laten van pesticiden en mest draagt
daarnaast ook bij aan een beter imago voor de agrarische sector. De
recreatieve be/evingswaarde van het agrarisch gebied neemt toe en
er zijn mogelijkheden voor uitbreiding van de plattelandsrecreatie
door fietsroutes, wandelpaden, infoborden en uitkijkpunten.
Bufferzones waarin water langer kan worden vastgehouden bieden
tijdens droge perioden oppervlaktewater voor de gewassen op het
veld. Bovendien bieden bufferzones een oplossing voor de
afkalvende oevers. Enerzijds door de oevervegetatie die met haar
wortels meer stabiliteit aan de oever geeft. Anderzijds doordat
bufferzones kunnen worden aangekocht zodat de waterbeheerder
een zone onderhoud waarbinnen natuurlijke veranderingen aan de
bedding kunnen plaatsvinden. Er wordt dan geen particuliere schade
meer geleden zonder dat de grondeigenaar wordt vergoed.
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7.
Bufferzones
en
de
meerwaarde
drinkwaterproductie en recreatie

voor

landbouw,

In de voorgaande hoofdstukken zijn de multifunctionele voordelen van bufferzones veelal
vanuit het profiterende watersysteem benaderd. In dit hoofdstuk wordt de meerwaarde van
bufferzones geschetst voor enkele andere belanghebbenden rond de waterloop, namelijk de
landbouwer of grondeigenaar en de recreant.

7. 1 Bufferzones en een betere waterkwaliteit
Veelvuldig onderzoek heeft aangetoond dat bufferzones een aanzienlijke rol spelen in het
reduceren van de aanvoer van meststoffen, pesticiden en sedimenten uit de akker naar de
waterloop. Mits op een goede manier ingericht en beheerd, kunnen:
• bufferzones van 5 m breed de verwaaide nutriënten en pesticiden voor 90 tot 100%
opvangen voor het in de waterloop terecht komt,
• bufferzones van 10 m breed de aanvoer van nutriënten en pesticiden via het water met
gemiddeld 50% en meer verminderen,
• bufferzones van 10 m breed de aanvoer van sedimentdeeltjes uit het afspoelende water
met 80% of meer reduceren.
Op deze manier helpen bufferzones mee, om samen met de verscherpte mestnormering van
het MAP, de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water te halen. Dit
betekent dat niet alle inspanningen door de landbouw geleverd hoeven te worden.
Bovendien is oppervlaktewater met minder pesticiden sneller geschikt voor de productie van
drinkwater tegen een geringere kostprijs.
7.2 Bufferzones en een betere natuurkwaliteit
Door het achterwege laten van mest en bestrijdingsmiddelen in de bufferzones nemen
planten, kleine zoogdieren, amfibieën en allerlei ongewervelde dieren zoals dagvlinders en
libellen toe in soort en aantal. Dit heeft twee voordelen .
Ten eerste draagt de aanwezigheid van deze zichtbare natuur in de randen van percelen bij
tot een beter imago van de agrarische sector. Passerende wandelaars en buurtbewoners
worden betrokken bij de zichtbare resultaten van een goede landbouwpraktijk. De
landbouwer als beheerder van de natuur in het agrarisch gebied krijgt dan meer vorm. De
recreatieve belevingswaarde van het agrarisch gebied neemt toe en eventueel kan een
wandel- en fietspad langs de bufferzone worden voorzien. Toeristische fietsroutes en
wandelleerpaden langs infoborden en uitkijkpunten zijn
mogelijkheden voor
plattelandsrecreatie.
Ten tweede zijn er aanwijzingen uit veschillende onderzoeken dat meer diversiteit in het
agrarisch gebied positieve effecten heeft op de biologische buffering van het agrarisch
systeem. Door de schaalvergroting in de landbouw is de biodiversiteit van het
agroecosysteem (de natuurlijke omgeving van teelten inclusief de gewassen die daar
verbouwd worden) zo sterk afgenomen dat de concurrenten, predateren, parasieten en
pathegenen (samen antagonisten genoemd) de toename van plaagsoorten en
ziekteverwekkers in de cultuurgewassen niet meer kunnen beheersen. De natuurlijke
onderdrukking van plagen en ziekten in de landbouw door deze antagonisten is hierdoor
verloren gegaan. Van Wingerden en Booij (1999) stelden opvallend juist vast dat het
optreden van plagen dikwijls of vrijwel altijd het gevolg is van toepassing van chemische
bestrijdingsmiddelen, doordat deze de natuurlijke antagonisten aantasten. Het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen hangt echter sterk samen met het feit dat de ecologische
voorwaarden voor vestiging en overleving van antagonisten ontbreken. De potentiële bron
voor het reguleren van ziek~en en plagen blijft dus onbenut. De basisstrategie om die bron
wel te benutten is een verbetering van de overlevings- en verspreidingsvoorwaarden voor
antagonisten. De akker zelf biedt enkel tijdelijk een verblijf, bij de oogst verdwijnt het
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leefgebied. Dit kan worden opgevangen door het aanbrengen van permanente systemen
zoals randen of stroken die verbonden zijn met de akker. (o.a Van Wingerden en Booij,
1999; De Snoo et al. , 1995; Baatman et al., 1999)
Bufferzones kunnen dienen als zulke permanente systemen aan de rand van de akker. In de
onbespoten bufferzones vinden antagonisten verblijfplaatsen en kunnen sommige soorten
overwinteren.
Door een aangepast beheer in de bufferzone neemt de habitatkwaliteit in de oever toe. Meer
oeverplanten betekent meer schuilplaatsen en fourageergebied voor verschillende soorten
vissen. Eventuele migratiebarrieres kunnen binnen een bufferzone worden opgeheven door
het inrichten van vistrappen of bypass mogelijkheden. Samen met de verbeterde
waterkwaliteit biedt dit meer perspectief voor de ontwikkeling van levensvatbare
vispopulaties in de waterlopen. Op bepaalde plaatsen kunnen eventueel voorzieningen voor
hengelaars worden aangelegd zodat geen schade aan de natuur in de bufferzones wordt
aangericht door wildrecreatie.

7.3 Bufferzones en meer waterberging
Het sneller afvoeren van water dat mogelijk werd na de vele rechttrekkingen heeft als nadeel
dat ook in droge perioden het water nog steeds wordt afgevoerd. Terwijl juist dan er behoefte
is aan meer water om de gewassen te voorzien van het nodige vocht. Omdat er te weinig
water in de waterlopen staat, wordt dan vaak een beroep gedaan op dure
grondwateronttrekkingen. De huidige tendens in het waterbeheer streeft ernaar het water
langer in het · stroomgebied te kunnen vasthouden voordat het afgevoerd wordt.
Verschillende manieren van herdimensioneren van waterlopen moeten hierbij helpen. Deze
nieuwe inrichting vind vaak binnen een bufferzone plaats. Uiteindelijk is op die manier in
droge perioden meer oppervlaktewater beschikbaar voor de gewassen op het veld.

7.4 Bufferzones en meer oeverstabiliteit
Bufferzones bieden een alternatief voor dure oeververdedigingen bij afkalvende oevers.
Enerzijds biedt de oevervegetatie met haar wortels meer stabiliteit aan de oever. Anderzijds
kunn,en natuurlijke veranderingen in de bedding van een waterloop binnen de grenzen van
een · aangekochte bufferzone worden getolereerd. Er wordt dan geen particuliere
eigendomsschade meer geleden zonder dat de grondeigenaar wordt vergoed.
7.5 Bufferzones en inkomstenderving voor landbouw
Tot slot bieden bufferzones al deze voordelen zonder een inkomstenderving voor de
landbouwer. Als de bufferzones met beheersovereenkomsten tot stand komen wordt de
landbouwer jaarlijks vergoed voor het anders beheren van de perceelsrand. Als de
bufferzone wordt aangekocht door de waterbeheerd er, is de verkoopprijs overeenkomstig de
geldende waarde van de grond en kan daar eventueel nog een wederbeleggingsvergöeding
bij worden gerekend. Bovendien zijn de bufferzones altijd op de minder productieve randen
van de percelen gelegen, daar waar de opbrengst al marginaal is en mestbeperkingen
gelden vanuit het MAP.
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Bufferzone met meanderende beek in verlaagde bedding, links een
fietspad langs de akkeNelden

Ruilverkaveling in Ravels, enkele jaren na aanleg.
Links een langgerekte parkzone met wandelpad
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De) eàze ·voor !Jlepa,alçfe vormen en behefili:a_ van bufferzones wordt in theorie
bêpaáld door ,df(' tunpti~ (!i~--,de zone vervult Tfr;§et herstel van het watersysteem In
1
<::.at>,.~~:t~ · ~ . , · • : de praktijk zul/eh de. .'fbgelijkheden tot'ft..~rweving met de aangrenzende
. ?~'\:... ,· :,; . '"'' landbouwfun'ifiE?·
:ge:__
eïgendomssituatie van de bufferzone ook een belangrijke
~- .:,
rol spelen. ~ft}éir(!{f!{ijl< r an het feit of landbouw nog een neven- of onderschikte rol
in de buf(.e_Qzone krijgt, vallen de bufferzones in twee grote groepen uiteen:
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·1) Buffer7ones met een verweving landbouw-natuur
Dit zi)rr JJ~ minimale invullingen van een bufferzone. Deze groep bufferzones is
vooral gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit door een ander beheer dan
"'
het aangrenzende landbouwperceel.
De bufferzones behouden hun
~
landbouwkundig karakter en zullen doorgaans een breedte van 5 à 10 m hebben.
...._
Per definitie wordt er niet bemest en niet bespoten en in sommige bufferzones
"-, geldt een andere maai- of oogstfrequentie. Indien de bufferzones niet in
' Ov.f!rheidseigendom zijn, kan de landbouwer een vergoeding ontvangen voor
opb're(lgstderving. Voorbeelden van dergelijk bufferzones zijn:
•
Befrl_estingsvrije, onbespoten zone
Zonè; met cultuurgewas
•
•
Braaf<zone
•
Grqszone (beheerd via beheersovereenkomst met landbouwer)
/
/
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2) / Bufferzones zonder of met een onderschikte rol voor de landbouw; natuur is
.... de hoofdfunctie
1be bufferzones van deze groep hebben een "halfnatuurlijk" of "nagenoeg
natuurlijk" karakter en de breedte bedraagt bij voorkeur 10 mof meer. De vegetatie
in de zone is permanent en bestaat niet meer uit een economisch cultuurgewas.
Realisatie van dit type bufferzones zal meestal slechts mogelijk zijn indien de
overheid de gronden in eigendom verwerft. In het geval van een halfnatuurlijke
vegetatie is een al dan niet jaarlijks onderhoudsbeheer noodzakelijk. Voorbeelden
van beheersmaatregelen zijn maaien en atvoeren van de vegetatie, extensieve
begrazing of hakhoutbeheer. Vegetatietypes die hiermee corresponderen zijn:
droge en natte graslanden, ruigten, ruigten met boomopslag, moeras en
hakhoutbos. In het geval van een nagenoeg natuurlijke vegetatie wordt geopteerd
voor een "niets-doenbeheer" waarbij de spontane processen zo veel mogelijk hun
gang kunnen gaan. Dit leidt in de praktijk tot de ontwikkeling van bos, struweel en
moeras.
Voorbeelden van dergelijke bufferzones zijn :
•
Graszone (in natuurbeheer of met gebruiksovereenkomst met landbouwer
•
Moeraszone
•
Boszone
•
Vriie zone

Typen bufferzones en beheer

8. Typen bufferzones en beheer
Zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht bestaan er veel omschrijvingen van een bufferzone. Voor
de duidelijkheid is daarom een definitie aangegeven van wat . in deze studie onder
bufferzones wordt verstaan:
"Bufferzones zijn onbespoten en ber:nestingsvrije zones langs onbevaarbare
waterlopen, die tot doel hebben het herstel van de diverse functies van het
watersysteem te bevorderen, maar die wat betreft inrichting en beheer sterk kunnen
variëren naar gelang de beoogde hoofd- en nevenfunctie(s)."
De definitie van bufferzones geeft aan dat er verschillende typen bufferzones kunnen worden
onderscheiden op basis van verschillen in beheer en inrichting. Daarom worden de
verschillende mogelijkheden van beheer en inrichting allereerst algemeen beschreven. Voor
een gedetailleerdere omschrijving van inrichting en beheer van verschillende bufferzones
wordt verwezen naar een praktijkgericht "Handboek voor het opstarten, inrichten en beheren
van bufferzones langs onbevaarbare waterlopen" dat later in deze studieopdracht vorm zal
krijgen .

8.1 Overzicht van mogelijke beheers- en inrichtingsopties
Per definitie is bemesten en spuiten met bestrijdingsmiddelen in een bufferzone niet
toegestaan. In functie van de (natuur)doelstellingen zijn bijkomende beheers- en
inrichtingsmaatregelen in verschillende combinaties mogelijk. Elke (combinatie van)
maatregel(en) leidt tot een bepaald natuurtype met kenmerkende vegetatie. De uiteindelijke
keuze dient te gebeuren op basis van een gebiedsvisie en het eigendomsstatuut van de
bufferzone. In volgend, niet limitatief, overzicht worden de mogelijke maatregelen kort
toegelicht.
8.1.1 Beheersopties
Akkerbeheer
In geval van de minimale beheersoptie (niet mesten en niet spuiten) zal de vegetatie in de
bufferzone vaak gelijk zijn aan het cultuurgewas op het perceel, zodat zelfs de bufferzone
nog een economische productiviteit heeft. Vaak daalt de productie in de bufferzone echter
sterk door verarming van de bodem en toename van (akker)kruiden. In zulke gevallen wordt
vaak gekozen voor een ander cultuurgewas of voor gras. Belangrijkste kenmerk van het
doeltype "akker met akkerkruiden" is een vegetatie met veel pionierssoorten die afhankelijk
zijn van jaarlijks, door ploegen verstoorde plekken. Heel wat typische akkerkruiden zijn in
Vlaanderen zeldzaam geworden. Ook voor bepaalde typische broedvogels als Patrijs en
Gele kwikstaart kunnen bufferzones met een dergelijk beheer een meerwaarde betekenen.
Akkerbeheer heeft enkel zin op matig droge tot matig vochtige bodems.
Maaien en afvoeren van de vegetatie
Het maaien en afvoeren van de vegetatie zorgt op termijn voor verschraling van de bodem
en een toename van de kiemings- en groeimogelijkheden voor talrijke kruidachtige planten.
De maaidata spelen een rol bij het bepalen welke soorten zaden kunnen vormen en zich
vermenigvuldigen. Voor bloemrijk grasland is een maaidatum na 15 juni aangewezen. Met
het oog op een versnelde verschraling (én eventueel tegengaan van akkerdistel en grote
brandnetel) kan het bij een voedselrijke uitgangstoestand nuttig zijn om in de aanvangsjaren
reeds vroeger te maaien. Maaien in het najaar of niet elk jaar maaien zal meestal aanleiding
geven tot bloemrijke ruigtes. Om te vermijden dat moerasvegetaties verbossen, is het
sporadisch maaien ervan een aangewezen maatregel. Dit gebeurt best in het najaar. Indien
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een vitale rietvegetatie beoogd wordt, mag bij een jaarlijkse maaibeurt niet vroeger gemaaid
worden dan eind oktober.
E xtensieve begrazing

Wanneer de bufferzone voldoende breed is, kan extensieve begrazing in de periode half
mei-eind oktober een zinvolle maatregel zijn om grasland- en ruigtevegetaties in stand te
houden. Wanneer de begrazing zeer extensief is, kunnen ook struwelen en een sporadische
boom zich ontwikkelen. In regel dient geopteerd voor 1 à 2 grootvee-eenheden per hectare,
mede afhankelijk van de productie van de vegetatie. Naargelang de plaatselijke situatie
kunnen grotere dichtheden of beperktere graasperiodes wenselijk zijn. Bij te intensieve
begrazing vanaf het voorjaar krijgen kruiden geen kans om zaden te vormen en zal slechts
een monotone graslandvegetatie zich kunnen ontwikkelen. Extensieve begrazing draagt
vrijwel niet bij tot een verschraling van de bodem. Vooral op drogere, zeer productieve
gronden is het daarom aanbevolen om voorafgaand enkele jaren een verschralend
maaibeheer te voeren. Op (permanent) natte, voedselrijke bodems, daarentegen, kan zich
vaak wel een interessante ruigtevegetatie ontwikkelen.
Hakhoutbeheer

Het knotten van bomen en struiken kan wenselijk zijn voor de instandhouding van
knotbomen (bv. wilg, es, zwarte els, populier, zomereik) en hakhoutstoven van voomarnelijk
Es en Zwarte els. Dergelijke knotbomen komen vaak voor op de oevers van onbevaarbare
waterlopen. De omlooptijd voor het knotten bedraagt gemiddeld tussen de 7 en 15 jaar. Bij
spontane opslag van hakhoutsoorten op de oever kan geopteerd worden om de bomen niet
te laten uitgroeien, maar aan de basis af te zetten. De wortels zullen de oevers van de
waterloop verstevigen, zonder risico dat de bomen ooit in het water vallen en daardoor de
waterafvoer zouden verhinderen. In bredere oeverzones kunnen op die manier ook
hakhoutbosjes ontstaan. Deze kleine landschapselementen hadden vroeger een belangrijke
functie voor de productie van geriefhout; historische relicten zijn vaak gekenmerkt door een
erg waardevolle voorjaarsflora. Knotbomenrijen bieden aan allerlei holenbroeders
nestgelegenheid (bv. Steenuil, Gekraagde roodstaart enz.).
Niets-doenbeheer

Bij deze maatregel zet de mens een stap terug en kan de natuur spontaan ontwikkelen.
Erosie- en ~edimentatieprocessen treden in de oeverzone op waardoor de
structuurkenmmerken van de waterloop op korte tot langere termijn sterk verbeteren. Indien
de waterloop uit zichzelf voldoende dynamiek heeft in relatie tot de lokale bodemstructuur,
treedt (her)meandering op. In de bufferzone evolueert de vegetatie naar ruigte en op
middenlange tot lange termijn naar bos. In luwe oeverzones ontwikkelt zich moeras. Hoe
breder de bufferzone, hoe mooier de perspectieven voor natuurontwikkeling door nietsdoenbeheer. "Niets doen" betekent niet dat er naar de bufferzone niet meer omgekeken
wordt. De ontwikkelingen in de zone worden opgevolgd door regelmatige monitoring,· maar
zolang andere functies niet belemmerd worden zal er in de bufferzone niet worden
ingegrepen om de natuur zoveel mogelijk kansen te geven.
8.1.2 lnrichtingsmaatregelen in de bufferzone
Kappen van bomen

Om bufferzones in te richten voor natuurherstel in en langs de watertoop kan het soms
onvermijdelijk zijn om eventuele bomen die op de oever groeien te rooien. Wanneer het om
waardevolle bomen of bomenrijen gaat (bv. oude knotbomenrijen), wordt dit natuurlijk zo veel
mogelijk vermeden. In het geval van populierenrijen langs de waterloop is het ecologisch
verlies zeer beperkt en zal de inrichting en een goed beheer van de bufferzone ecologisch
een veel grotere meerwaarde betekenen. Ook landschappelijk zal door de aanleg van de
bufferzone de visuele accentuering van de waterloop snel hersteld worden.
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Planten van bomen en oevervegetatie

Omdat natuurlijke processen zo belangrijk zijn in het herstel van een natuurlijk watersysteem
is het in principe niet aanbevolen om zelf over te gaan tot aanplanting van bomen en
oevervegetatie (riet en andere halofyten). Veel beekbegeleidende boomsoorten en
oeverplanten hebben zaden of andere diasporen die zeer snel via het water en met
overstromingen kunnen aangevoerd worden. In de meeste proefprojecten is dan ook een
zeer snelle kolonisatie van soorten merkbaar. In productieve graslandvegetaties kan
oppervlakkig afplaggen van de graszode een snelle kolonisatie vergemakkelijken. Spontane
vestiging spaart flink wat kosten uit en levert een natuurlijker resultaat. In bepaalde
omstandigheden zijn uitzonderingen mogelijk, bv. indien de spontane kolonisatie zeer lang
op zich laat wachten of indien bepaalde kwetsbare oeversecties met een ontoelaatbare
oeverafkalving van een natuurvriendelijke oeververdediging moeten voorzien worden. Indien
er toch tot aanplanting wordt overgegaan, is het van groot belang dat streekeigen soorten
worden gebruikt en dat de soorten op hun natuurlijke standplaats worden ingebracht.
Plaatsen van een afrastering

Een afrastering op de grens van de bufferzone kan zinvol zijn in volgende omstandigheden :
om te vermijden dat vee de bufferzone betreedt
in het geval van bufferzones die beheerd worden via extensieve begrazing
om moerasvegetatie (riet en andere halofyten) op de oever tegen vraat door vee te
beschermen. Lokale plaatsen waar vee toch tot aan de oever kan grazen dragen
niettemin bij tot een grotere structuurdiversiteit van de oever en zijn vaak groeiplaatsen
van bijzondere plantensoorten.
Afgraven van door de jaren heen opgestapelde ruimingsspecie
Langs vele onbevaarbare waterlopen bevindt zich een kunstmatige oeverwal, die vaak de
proporties van een dijkje aanneemt, afkomstig van het jarenlang opstapelen van
ruimingsspecie (plantenmateriaal, afgezette sedimenten, water- en oeverbodem, afval). Dit is
vanzelfsprekend geen goede uitgangstoestand om tot een herstel van een levend
beeksysteem te komen. De zone naast de beek is doorgaans zeer voedselrijk en
gedomineerd door grote brandnetel, terwijl de beek als het ware in een keurslijf wordt
gedwongen en zich vaak in een onnatuurlijk diepe bedding heeft ingegraven. Indien mogelijk
is het wenselijk om deze specie tot op het oorspronkelijke of in functie van de inrichting
gewenste bodemniveau te verwijderen en, met inachtname van de bodemkwaliteitsnormen,
deze onder te werken op nabij- en hoger gelegen akkers. Ophogen van laag gelegen
valleigronden is in elk geval uit den boze.

Figuur 23: Afgraven van door de jaren heen opgestapelde ruimingsspecie
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Verondiepen ontwateringsgrachten

Door het verendiepen van ontwateringsgrachten die in de waterloop lozen zal het overtollige
water langer worden vast gehouden. Dit vermindert de hoeveelheid sediment en nutriënten
die in de beek terecht komen en het risico op wateroverlast in stroomafwaartse gebieden. In
de praktijk is het vaak voldoende om de ontwateringsgrachten op spontane wijze te laten
verlanden met vegetatie en niet meer jaarlijks te ruimen en de vegetatie te verwijderen.
Uitgraven en onderhoud van een "tussengrachf' tussen perceel en waterloop

Langs gronden die gedraineerd worden, vormen de drainagebuizen een directe belasting
van het oppervlaktewater. Opvangen van dit drainagewater in een voorzuivering in de vorm
van een langsgracht of tussengracht op de scheiding van de bufferzone en de aanpalende
landbouwpercelen zou een oplossing kunnen zijn. Ook afspoelend sediment, dat anders in
de beek terecht komt, kan in de gracht worden opgevangen. Die gracht moet dan wel
gegraven worden, een ingreep in de bufferzone zelf. Onderhoud van de gracht zal
voornamelijk bestaan uit het op diepte houden en eventueel maaien en verwijderen van de
moerasvegetatie.
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Figuur 24: Gracht langs de beek waarin het drainage water wordt opgevangen en gezuiverd.
Uitgraven en onderhoud van kleine sedimentatie- en waterspaarbekkens aan het eind van de
tussengracht

Deze poelen moeten sediment opvangen en de waterkwaliteit verder verbeteren vooraleer
overtollig water in de waterloop wordt geloosd. In landbouwstreken met veel gewassen die
beregening vragen in droogteperiodes kan worden overwogen om lokaal grotere bekkens te
voorzien. Deze kunnen dan in de zomer worden aangewend als leveranciers van
irrigatiewater, waarbij minder grondwater of water uit de beek zelf moet worden getapt (zo
die nog van voldoende water is voorzien). Ook het sediment kan terug worden gebruikt op de
landbouwgronden, zodat er sprake is van ·optimale recyclage. In ecologisch waardevolle
gebieden zijn dergelijke ingrijpende wijzigingen van het landschap evenwel niet wenselijk. De
poelen of bekkentjes bieden in natuurarme landbouwstreken wel een ecologische
meerwaarde door het aantrekken van allerlei waterleven (amfibieën, libellen enz.).
8.1.3 lnrichtingsmaatregelen in de waterloop binnen de bufferzone
Verwijderen vaste oeverconstructies
Herstel van een levende beeksysteem is onmogelijk in waterlopen die over grote lengte zijn
voorzien van een vaste oeververdediging. Het verwijderen ervan is een dure, maar
noodzakelijke ingreep.
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Verwijderen van kunstwerken

Stuwen en kleppen zijn in principe onnatuurlijke constructies die een barrière kunnen vormen
voor bepaalde waterorganismen en de natuurlijke dynamiek van de waterloop in meer of
mindere mate beïnvloeden. Bij het streven naar herstel van een levend beeksysteem dient
onderzocht in hoeverre bepaalde constructies terug kunnen of moeten verwijderd worden.
Effecten op de waterhuishouding in de stroomopwaartse gebieden dienen zorgvuldig
bekeken.
Aanleggen natuuNriendelijke oeverbescherming

Enkel in zones waar oevererosie niet kan worden getolereerd, is het aangewezen maximaal
gebruik te maken van natuurvriendelijke oeverbeschermingstechnieken. Voor een overzicht
kan worden verwezen naar het Vademecum Natuurtechniek (anoniem, 1994). In regel is het
aangewezen om de bufferzones zo veel mogelijk te concipiëren, zodanig dat sedimentatieen erosieprocessen wel mogelijk worden, bv. door de nodige ruimte hiervoor te voorzien.
Alleen op die manier kunnen de waterlopen zich tot levende beeksystemen herstellen.
Overdimensioneren (dras- en plasbermen, geleidelijk afschuinen van de oever)

Deze maatregel wijzigt het al dan niet historisch profiel van de beek ingrijpend en is enkel te
overwegen langs beken met weinig natuur- of geomorfologische waarden. Het doel is meer
ruimte te geven aan de beek voor natuurlijke processen zoals erosie, sedimentatie en
spontane vegetatie-ontwikkeling en met het oog op bijkomende komberging en natuurlijke
waterzuivering. Met de bijkomende komberging wordt tegelijkertijd het traditioneel onderhoud
(reiten, ruimen) van de beek overbodig.

Getrapt oevertalud in bufferzone met spontane ontwikkeling
en enkele aangeplante boomstekken, Duitsland

Aan één of beide zijden van de waterloop wordt de bodem over een breedte van enkele
meter verlaagd tot onder het gemiddeld waterpeil (plasberm) of tot net er boven (drasberm).
Op die manier ontstaat dus een getrapt oevertalud. Een alternatief dat "meer natuurlijk"
aandoet is het afschuinen van de oever, zodat een geleidelijke gradiënt ontstaat van droog
naar nat. De oevers worden niet verstevigd, maar mogen spontaan ontwikkelen. Het beheer
kan bestaan uit niets-doen beheer, extensieve begrazing of maaien en afvoeren.
Plasbermen zijn in de bovenlopen van beken niet wenselijk omdat de vegetaties die zich hier
ontwikkelen er van nature meestal niet aanwezig zijn. Een nadeel van deze maatregel is het
grote grondverzet Er dient op toegezien dat de vrijgekomen grond niet wordt aangewend om
valleigronden op te hogen (wel eventueel nabijgelegen akkergebied). Om te vermijden dat
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piekdebieten nog sneller worden afgevoerd, dient op regelmatige afstand ook een
vernauwing of knijp in het dwarsprofiel te worden voorzien. Verdieping van de
onderwaterbodem is niet toegelaten in kwel- en andere verdrogingsgevoelige gronden.
Aanleg van dras- en plasbermen en oeverafschuining zijn een ecologisch verantwoorde
vorm van "overdimensionering", in tegenstelling tot de klassieke civieltechnische
overdimensienering die vooral in de jaren vijftig tot zeventig vele waterlopen in een betonnen
keurslijf heeft gestopt. Het verwijderen van de harde oeververdediging kan in dit geval
volstaan als maatregel, op voorwaarde dat er ruimte is voor eventuele oeverafkalving.
A
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Figuur 25: A) uitgangssituatie klassiek gegraven profiel, 81) plasberm, 82) drasberm en C)
schuine, zeer flauwe oever met ontwikkeling van een eigen bedding voor de waterloop

Uitgraven gedempte oude meander en herverbinden met waterloop
Vaak is bij een gekanaliseerde waterloop in het landschap nog duidelijk de oorspronkelijke
Joop terug te vinden onder de vorm van dichtgeslibde of gedempte oude meanders of
depressies.
Figuur 26: Boven aanzicht
en doorsnede van een
hermaandering met droge
nevengeuL
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Ook oude kaarten en luchtfoto's zijn een belangrijk hulpmiddel om de oorspronkelijke loop te
traceren. Indien de waterkwaliteit in de beek goed is, kan gekozen worden om de oude
meander terug in verbinding te brengen met de waterloop. Dit kan op verschillende manieren
gebeuren: een verbinding aan één of beide uiteinden en in het laatste geval als by-pass of
met het dempen van het recente tracé.
Herstellen meandering door volledig opnieuw uitgraven
Soms is het niet mogelijk om de oorspronkelijke loop van een gekanaliseerde beek in het
landschap af te grenzen. Indien gekozen wordt voor hermaandering zal het in de praktijk
niet anders kunnen dan kunstmatig een bochtenpatroon te creëren dat zo veel mogelijk
aansluit bij het historisch patroon. Gekanaliseerde waterlopen gaan uit zichzelf niet
gemakkelijk meanderen, zeker niet in zware bodems. Een helpende hand is dus
aangewezen. Soms is het creëren van flauwe bochten reeds voldoende om het
meanderingsproces op gang te brengen, vooral in lichte bodems en bij waterlopen met
aanzienlijke dynamiek in perioden van piekafvoer.
8.1.4 Onderhoud van de waterloop
Het maaien van water- en oevervegetatie gebeurt om in de winter de waterdoorvoer te
bevorderen. Deze maatregel draagt er toe bij dat de benedenstroomse gebieden een hoger
risico op overstroming ropen. Het maaien ("reiten") is doorgaans ook ongunstig vanuit
ecologisch opzicht: vele waterorganismen worden gedood, habitats van kwetsbare soorten
watergebonden planten en dieren verdwijnen, met mogelijk uitsterven van populaties tot
gevolg. Ook geomorfologisch is de impact aanzienlijk: natuurlijke stroomkuilenpatronen
(habitat van veel waterorganismen) worden vernietigd en de oever blijft kaal achter (met
eventueel plaatselijke oeverafkalving tot gevolg). De vegetatie en grond wordt op de oever
gedeponeerd en is vaak verantwoordelijk voor het verdwijnen van relictpopulaties van
soorten van beekbegeleidende graslanden die zich nog in de perceelranden konden
handhaven. Op langere termijn ontstaan kunstmatige "brandnetel- en akkerdisteldijkjes"
langs de waterloop waardoor de beken moeilijker overstromen en de stroomsnelheden
toenemen zodat de beek zich op onnatuurlijke wijze "ingraaft". Ook het jaarlijks ruimen van
de vegetatie draagt vaak bij tot verdieping van de waterbodem doordat met de vegetatie
meestal ook een deel van de bodem wordt verwijderd. De geleidelijke verdieping van de
onderwaterbodem draagt uiteindelijk bij tot het verdrogingsprobleem in ecologisch
waardevolle valleigronden. Tenslotte zijn de zware kranen vaak verantwoordelijk voor
schade aan kwetsbare vegetaties die zich langs de waterloop bevinden en waar de kraan
onvermijdelijk doorheen moet.

Kortom, bufferzones dienen zo veel mogelijk ingericht om het onderhoud van waterlopen
overbodig te maken of tot een minimum te beperken, zeker voor ecologisch waardevolle
waterlopen en gebieden!
Alleen op plaatsen waar het voor de waterdoorvoer essentieel is, wordt een maai- en
ruimingsbeheer volgehouden. In de praktijk zijn er ook verzachtende maatregelen mogelijk,
bv. slechts één zijde van de waterloop maaien en ruimen, in een geschrankt patroon werken,
ecologisch kwetsbare zones ontzien, ...
Uitzonderingen op het bovenstaande zijn de waterlopen met gering debiet en matig tot sterke
verontreiniging. Hier kan jaarlijks ruimen wel in een positief effect resulteren voor
waterplanten en -dieren. In de dikke, slappe, zeer voedselrijke en overwegend zuurstofloze
onderwaterbodem kunnen de waterplanten immers moeilijker wortelen en overleven. Het
verontreingingsprobleem wordt met het ruimen echter wel verplaatst naar het land.
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8.2 Typen bufferzones in relatie tot de landbouwfunctie
Inrichting en beheer van bufferzones dienen meerdere doelen: o.a. een betere waterkwaliteit,
ruimte voor natuurontwikkeling en -herstel in en langs de beek wat leidt tot de ontwikkeling
van ecologische corridors in het agrarisch landschap, minder oevererosie, meer komberging
in perioden van piekafvoer (zie vorige hoofdstukken). De keuze voor bepaalde vormen van
inrichting en beheer is niet enkele afhankelijk van het gewicht dat aan elk van deze doelen
wordt toegekend. In de praktijk zullen ook de combinatiemogelijkheden met het
aangrenzende landbouwgebruik en het al dan niet verwerven van de bufferzone in
overheidseigendom een belangrijke rol spelen. Afhankelijk van het feit of landbouw nog een
neven- of ondergeschikte rol toegekend krijgt, vallen de bufferzones in 2 grote groepen
uiteen.
8.2.1 Bufferzones met een verweving van landbouw en natuur
Dit zijn de minimale invullingen van een bufferzone. Deze groep bufferzones is vooral gericht
op het verbeteren van de waterkwaliteit door een ander beheer dan het aangrenzende
landbouwperceeL Hiermee beantwoord deze groep bufferzones aan de omschrijving van
"bufferstrook" volgens het voorontwerp van decreet integraal waterbeheer.
De bufferzones van deze groep behouden hun landbouwkundig karakter en zullen
doorgaans een breedte van 5 à 10 m hebben. Per definitie wordt er niet bemest en niet
bespoten en in sommige bufferzones geldt een andere maai- of oogstfrequentie. Indien de
bufferzones niet in overheidseigendom zijn, kan de landbouwer een vergoeding ontvangen
voor opbrengstderving. Voorbeelden van dergelijk bufferzones zijn:
• Bemestingsvrije, onbespoten zone
• Zone met cultuurgewas
• Braakzone
• Graszone (beheerd via beheersovereenkomst met landbouwer)
8.2.2 Bufferzones zonder of met ondergeschikte rol voor landbouw en hoofdfunctie
voor natuur
Deze groep bufferzones is vooral gericht op de ecologische ontwikkeling van de waterloop
zoals het voorontwerp van decreet integraal waterbeheer bedoelt in de omschrijving van
"oeverzones". De bufferzones van deze groep hebben een "halfnatuurlijk" of "nagenoeg
natuurlijk" karakter en de breedte bedraagt bij voorkeur 10 m of meer. De vegetatie in de
zone is permanent en bestaat niet meer uit een economisch cultuurgewas. Realisatie van dit
type bufferzones zal meestal slechts mogelijk zijn indien de overheid de gronden in
eigendom verwerft. In het geval van een halfnatuurlijke vegetatie is een al dan niet jaarlijks
onderhoudsbeheer noodzakelijk. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn maaien en
afvoeren van de vegetatie, extensieve begrazing of hakhoutbeheer. Vegetatietypes die
hiermee corresponderen zijn: droge en natte graslanden, ruigten, ruigten met boomopslag,
moeras en hakhoutbos. In het geval van een nagenoeg natuurlijke vegetatie wordt geopteerd
voor een "niets-doenbeheer" waarbij de spontane processen zo veel mogelijk hun gang
kunnen gaan. Dit leidt in de praktijk tot de ontwikkeling van bos, struweel en moeras.
Voorbeelden van dergelijke bufferzones die verder in de tekst besproken worden, zijn :
• Graszone (in natuurbeheer of met gebruiksovereenkomst met landbouwer
• Moeraszone
• Boszone
• Vrije zone

Tussen bufferzones van groep 1 en 2 kunnen nog variaties voorkomen door een combinatie
van inrichtingsvormen. Zo zijn bijvoorbeeld met opzet de dras- en plasberm niet als apart
type opgenomen. Deze ingrepen zijn in het Vademecum Natuurtechniek (anoniem, 1994)
opgenomen als twee varianten van een natuurvriendelijke oever. Binnen bufferzones kunnen
dras- en plasbermen dan ook als inrichtingsvarianten worden beschouwd. Zo is het goed
mogelijk binnen de bufferzone een aangepast oeverprofiel te voorzien met aangrenzend een
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grasvegetatie op de hogere oever. In dit geval betreft het dan een grasbufferzone met een
drasberm.
Een ander voorbeeld is het herprofileren van een oevertalud. Tegelijk met het toepassen van
een bosbuffer kan de bedding van de beek worden vergraven of verlegd. Binnen de
bosbuffer wordt dan de inrichting van de beek veranderd, maar de buffer blijft een
beekbegeleidende strook bos weliswaar met meer potenties voor natuur. Op deze manier
kunnen inrichtingsvormen gradaties in het natuurlijke karakter van bufferzones benadrukken
of versterken.
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8.3 Bemestingsvrije, onbespoten zone
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Doel
Dit type is de minimale invulling van een bufferzone en is vooral gericht op het verbeteren
van de waterkwaliteit. Tevens hebben onbespoten zones langs landbouwpercelen reeds
bewezen effectief te zijn voor de toename van akkerkruiden, soorten insecten en hun
predatoren (Boatman et al. Eds, 1999; Beatman Eds, 1994).
Vegetatie
De vegetatie in de bemestingsvrije en onbespoten bufferzone is gelijk aan die van het
perceel. Doordat er niet met bestrijdingsmiddelen gespoten wordt in de zone nemen
akkerkruiden (korenbloem, klaprozen, kamillesoorten ... ) in deze zones toe.
Beheer en inrichting
Het landbouwkundig beheer blijft in de zone bestaan, maar toedienen van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen wordt achterwege gelaten.

In het MAP wordt een dergelijke bemestingsvrije zone wettelijk opgelegd met een breedte
van 10 m langs waterlopen in N-gebieden van het gewestplan en 5 m langs elke andere
waterloop. Op zandgronden kan bij een consequente nulbemesting een totale verschraling
van de bodem reeds optreden binnen 3 tot 5 jaren. Op kleigronden duurt dit proces langer,
ongeveer 10 jaren. Of deze jaartallen ook kloppen voor enkel de randen van een bemest
perceel is twijfelachtig. Waarschijnlijk zal de bemesting van het perceel nog een grote
invloed hebben op de voedselrijkdom van de rand.
Onbespoten zones in granen en aardappelen is economische gezien goed inpasbaar. Het
onbe$poten laten van een zone in suikerbieten is echter niet realistisch gezien de hoge
kosten als gevolg van de grote onkruidontwikkeling in dit gewas (De Snoo, 1995). Bij
suikerbieten en wellicht ook voor andere open gewassen zoals maïs, kan beter worden
gekozen voor een ander gebruik van de gewasrand, bijvoorbeeld een graszone.
Uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de zone geldt voor een eventueel
mechanische of pleksgewijze chemische verdelging van distels. Het betreft hier enkel de
distels zoals vernoemd in de wettekst van het K.B. van 19 november 1987, te weten:
AKI<erdistel, Speerdistel, Kruldistel en Kale Jonker (buiten N-bestemming) (zie par. 10.2.10).
Als de bufferzone langs weiden is gelegen kan gezien de lagere productie van het gras ook
minder vaak gemaaid worden, bijvoorbeeld eenmaal per jaar zoals voor de
beheerspakketten van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP) is bepaald.
Maaien na 15 juni is in het voordeel van de flora en fauna. Om een hogere reductie van de
nutriënten in de bufferzone te behalen zijn meerdere maaibeurten echter wenselijker.
Eventueel kan in de eerste jaren meerdere malen gemaaid worden en nadat de bodem enige
mate verarmd is, kan worden overgeschakeld op 1-2 maaibeurten per jaar.
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8 .4 Zone met ander cultuurgewas
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Doel
Dit type is een andere minimale invulling van een bufferzone en vooral gericht op het
verbeteren van de waterkwaliteit.

Vegetatie
De zone bestaat uit een bemestingsvrije, onbespoten zone, met verschil dat hier het gewas
in de zone niet gelijk is aan het gewas van de rest van het perceel. Een voorbeeld is een
zone met graan langs een perceel met suikerbieten of aardappelen. Als er gras in de zone
wordt ingezaaid, wordt gesproken van een grasbufferzone. Deze zal apart worden toegelicht.
Achterwege laten van meststoffen en bestrijdingsmiddelen zullen de toename van
akkerkruiden in de hand werken. Het is belangrijk om een gewas te kiezen met een andere
akkeronkruidenflora dan het gewas op de akker. Op die manier wordt verspreiding van
akkerkruiden in gewas geminimaliseerd.

Beheereninrichüng
Ondanks het verschillend gewas in de buffer t.o.v. het perceel kan de buffer worden gezien
als een productief deel van het perceel. Afhankelijk van het geteelde gewas zal er worden
gemaaid of geoogst. Dit is rendabel als de hoeveelheid voldoende is en er geen andere
landbouwmachines voor nodig zijn dan die het bedrijf reeds bezit. Op basis van deze criteria
is bij een enquête onder Nederlandse boeren gebleken dat een breedte van 6 meter goed
inpasbaar in de bedrijfsvoering is, omdat dit de spanbreedte van veel machines is (De Snoo,
1995). Tevens is eventueel een mechanische of pleksgewijze chemische verdelging van
distels toegestaan. Het betreft hier enkel de distels zoals vernoemd in de wettekst van het
K.B. van 19 november 1987, te weten: Akkerdistel, Speerdistel, Kruldistel en Kale Jonker
(buiten N-bestemming) (zie par.10.2.10).
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8.5 Braakrandzone
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Doel

Door het braakleggen van de perceelsranden worden de natuurwaarden op
akkerbouwbedrijven bevorderd. Bovendien kunnen de emissies van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen naar aangrenzende waterlopen worden teruggedrongen. Natuurgericht
beheren van meerjarige braakranden heeft positieve effecten op insecten, vogels en planten.

Vegetatie
Als in de braakrand nog steeds grondbewerking plaats vindt kunnen alleen de pioniersoorten
zich vestigen. Indien de rand voor enkele jaren met rust wordt gelaten zullen ruigtekruiden en
grassen zich vestigen.

Beheereninrichüng
Deze zone is per definitie onbemest en onbespoten zonder een aangeplant of ingezaaid
gewas of vegetatie. Ingericht als buffer is de zone niet meer economisch productief, er is
immers geen gewas te oogsten. De zone kan zowel tijdelijk als permanent als buffer worden
ingericht. De minimale periode voor een braaklegging is 1 jaar. Na meerdere jaren krijgen
ruigtevegetaties kansen zich te vestigen en te ontwikkelen. Indien de zone voor een lange
periode uit productie wordt gelaten zijn er grote kansen voor natuurontwikkeling.
Sinds 1988 kent de EU een braaklegregeling om de verlaagde graanprijzen te compenseren.
Om hiervoor in aanmerking te komen moeten akkerbouwers een percentage van de
oppervlakte braakleggen waarop granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen
worden geteeld. Dit stuk braakliggende akker mag gelegen zijn aan de randen van het
perceel. Deze zogeheten Me Sharry regeling voor braaklegging is combineerbaar met de
beheerspakketten van het POP.
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8.6 Graszone
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Doel
Deze is een andere minimale invulling van een bufferzone en vooral gericht op het
verbeteren van de waterkwaliteit. Daarnaast wordt bij een goed beheer en een vlakke
uniforme runoff de afspoeling van sedimenten teruggebracht door opvang van sedimenten in
de bufferzone.
Vegetatie
De graszone kan zowel bestaan uit met gras ingezaaide akkerranden, tijdelijk grasland of
bestaand permanent grasland. Bestaand permanent grasland dat niet te productief is, levert
de beste uitgangssituatie voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland. Na enige
verschraling worden vrij snel soorten aangetroffen die indicatief zijn voor minder bemeste
graslanden zoals Scherpe boterbloem, Echte witbol en Smalle weegbree.
Beheer en inricf:lting
De grasbufferzone is een onbespoten en onbemeste zone met gras langs een akker of een
grasland. Er zijn twee opties denkbaar, afhankelijk van de landbouweconomische functie die
de bufferzone moet vervullen. Plekgewijze mechanische of chemische distelbestrijding blijft
toegestaan (zie par.10.2.10).

Indien er nog een maximaal oogstobjectief behouden blijft, zal allicht geopteerd worden voor
het inzaaien van productieve grassoorten (overwegend Italiaans of Engels raaigras). Het
maairegime zal aangepast zijn aan het oogsten bij zo optimaal mogelijke voederwaarde van
het gras. Regelmatig zal het grasland gescheurd worden en opnieuw ingezaaid. De
meerwaarde voor natuur is in dit geval zeer beperkt.
Een alternatieve optie is de keuze voor permanent grasland. Door maaien en afvoeren van
de vegetatie (eerste maaibeurt nà 15 juni en eventueel tweede maaibeurt in september)
treedt verschraling op en kan de soortenrijkdom toenemen. Bij een productieve
uitgangssituatie kan de eerste jaren vroeger gemaaid worden en zal een tweede of derde
maaibeurt noodzakelijk zijn. Indien de grasbufferzone voldoende breed is, kan ook geopteerd
worden voor extensieve begrazing (1 à 2 grootvee-eenheden/ha). Bestaande, vochtige
valleigraslanden die in het verleden niet te intensief zijn gebruikt, zijn zeer kansrijk voor
natuurontwikkeling.
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8.7 Boszone
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Doel
Deze halfnatuurlijke zone wordt toegepast om een beek of waterloop te verbeteren door de
ontwikkeling van een strook bos en struweel op de oever. Vaak zullen deze bufferzones
gelegen zijn in landbouw gebied waar geen ruimte is voor een meer dynamische waterloop,
maar waar de streekeigen beekbegeleidende vegetaties wel kunnen worden hersteld. Bij een
juiste inrichting en beheer van de zone kunnen eveneens de nutriënten- en
sedimentenvracht naar de waterloop worden teruggebracht.

Vegetatie
De bosbufferzone bestaat uit een zone met hoge vegetatie en houtige gewassen. In principe
vestigen de boomsoorten zich snel op spontane wijze. De aanwezigheid van zaadbomen in
de nabijheid of in het stroomopwaarts gebied kan de snelheid van kolonisatie beïnvloeden.
Ook een weinig productieve vegetatie of kale bodem (afplaggen graszode !) bevordert de
kiemingskansen. De zone is een afwisselend geheel met open plekken en dichte begroeiing.
Wilgenbos, Elzenbroek en Essenbossen zijn mogelijke bostypen. Na verloop van tijd kunnen
zich ook struwelen van bramen, Eénstijlige meidoom of Sleedoom ontwikkelen.

Beheereninrichffng
In de zone worden per definitie geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het
beheer van de zone kan geminimaliseerd worden tot het waarborgen van een aan het
omgevende grondgebruik aangepaste waterafvoer. Als het nodig is kan er gefaseerd
geruimd worden in de beek. Omgevallen bomen vormen belangrijke structuren in de
waterloop die de ecologische kwaliteit verhogen en blijven, waar mogelijk, ïn de waterloop
liggen. Door overdimensienering kan hiertoe de nodige ruimte worden voorzien. Wil men het
omvallen van bomen absoluut vermijden, dan zal een hakhoutbeheer gewenst zijn.
Vaak is de waterkwaliteit in deze agrarische gebieden nog niet optimaaL Mits een goed
beheer en inrichting kunnen bosbuffers de sedimenten en nutriëntenvracht doen afnemen. In
de Verenigde Staten is hiervoor één variant zeer gewild, namelijk de "three-zone" buffer. De
bufferzone is opgebouwd uit drie zones, vanaf het perceel gerekend: een graszone, een
zone met jonge houtige gewassen en een zone met meerjarige bomen. De graszone is
speciaal ingericht om het afspoelen van sedimenten te verminderen. Het jonge hakhout kan
worden gekapt zodat voedingsstoffen worden afgevoerd en er een open houtwal ontstaat.
De oudere bomen blijven staan om een stabiele oever te behouden (zie ook hoofdstuk 4).
Het gras in de graszone moet dan wel gemaaid en eventueel bewerkt worden om afspoelend
sediment te kunnen blijven opvangen. Het struweel kan ook periodiek gekapt worden om
zoveel mogelijk nutriënten uit de zone te verwijderen.
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8.8 Moeraszone
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Doel
De moeraszone is primair ingericht als een buffer tegen de hoge concentraties nutriënten in
het drainagewater. Met name de bodemprocessen (infiltratie en denitrificatie) en de opname
door planten onttrekken een belangrijke deel van de nutriënten uit het water. Met afvoer van
bodemmateriaal en bovengrondse vegetatie verdwijnt een belangrijk deel van de
voedingsstoffen uit de systeem. In de natte bodem van de moerasstroken vindt daarnaast
ook denitrificatie plaats zodat stikstof uit het systeem verdwijnt in de vorm van stikstofgas.

In de zone staat het water lang genoeg stil om sedimenten te laten bezinken. Door het langer
vasthouden van het water wordt de afvoer meer gedoseerd en treedt minder snel verdroging
op. De ecologische kwaliteit van de moeraszones heeft een kunstmatig karakter door het
intensieve beheer in de zones. Bij voldoende breedte trekken dergelijke habitats toch veel
soorten aan als amfibieën en vogels karakteristiek voor de rietvelden en moerasvegetaties.
Vegetatie
In de moerasbufferzone zullen voornamelijk halofyten als Riet, Rietgras, Uesgras en
Oeverzegge voorkomen.
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Beheer en inrichting
De moerasbufferzone bestaat uit moerasstroken in een langsgracht, parallel aan de
waterloop. In de langsgracht tussen de bufferzone en het landbouwperceel wordt
drainagewater opgevangen om een directe belasting van het oppervlaktewater te
venninderen. De breedte van de langsgracht kan variëren van 1 tot 3 m. De drains komen in
plaats van in de waterloop uit in de langsgracht in de buffer. De moerasstroken kunnen
aaneengesloten voorkomen, maar kunnen ook bestaan in de vorm van begroeide poelen en
ondiepe plassen. Op regelmatige plaatsen wordt een directe verbinding naar de waterloop
gemaakt zodat de waterafvoer gegarandeerd blijft. Uiteraard is de bodem in deze stroken nat
tot zeer nat en op sommige plaatsen permanent onder water.

In de moerasstroken kan een groot gedeelte van de meststoffen worden opgenomen door de
halofyten vegetatie. Bij een regelmatig maaibeheer kunnen zo voedingsstoffen worden
afgevoerd. Maximale afvoer van voedingsstoffen (enkel P, N wordt blijvend verwijderd via
denitrificatie) vindt plaats bij meermaals maaien per jaar.
Ook dient voorkomen te worden dat de stroken zeer snel verlanden, dus moet er geruimd
worden. De vrijgekomen specie kan worden ondergeploegd. Voor flora en fauna is
meermaals maaien per jaar niet altijd wenselijk. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een
goede rietkraag (en bijhorende fauna) is het beter het maaien tot de winter te beperken.
Uiteraard worden er in de bufferzone geen bestrijdingsmiddelen toegepast en wordt er niet
bemest.
Moeraszones kunnen zich ook langs de waterloop ontwikkelen door overdimensienering
(drasbermen en zwakhellende oevers) of tengevolge van spontane erosie en
sedimentatieprocessen. Deze moeraszones fungeren als filter voor sediment en verbeteren
de waterkwaliteit in de waterloop zelf.
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8.9 Vrije zone
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Doel
Deze bufferzone kan worden toegepast in een gebied waar ruimte kan worden gecreëerd
waarbinnen de spontane processen van het watersysteem de vrijheid krijgen. Vaak zullen
deze buffers gelegen zijn in gebied dat niet meer zwaar belast wordt door intensief
landbouwgebruik. In de bufferzone kan de beek vrij meanderen en de vegetatie zich vrij
ontwikkelen.
Vegetatie
Oe vegetatie kan in de bufferzone spontaan ontwikkelen. De mate waarin moerasvegetaties,
ruigten, struweel en bos zich kunnen ontwikkelen en hun soortensamenstelling is volkomen
afhankelijk van het type waterloop en de ligging ervan in het stroomgebied. De ecologische
potenties van het omringend gebied en de waterkwaliteit spelen een belangrijke rol in welke
mate de vegetatie zich zal ontwikkelen naar de natuurlijke karakteristieken van het gebied.
Beheer en inrichting
Het principe van deze bufferzone is dat de zone ruim genoeg is om zich niet meer te hoeven
moeien met de ontwikkelen van de beek zonder dat het omringende gebied hiervan nadelige
gevolgen ervaard. Vaak zal het gebied al genoeg potenties hebben om verder te
ontwikkelen, soms zal een aanzet gegeven moeten worden door een overgangsbeheer in te
stellen of bv de aanwezige kunstmatige oeververstevigingen te verwijderen en het oude
bochtenpatroon actief of passief te herstellen. In de bufferzone wordt verder geopteerd voor
een onderhoudsbeheer van "niets doen".
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De kosten van een bufferzone worden bepaald door 1)
het instrument dat gebruikt wordt om de bufferzone te
realiseren en 2) de inrichting en het beheer na de
realisatie. De twee belangrijkst instrumenten zijn
aankoop en beheersovereenkomsten
De landbouwer kan vrijwillig beheersovereenkomsten
aangaan voor eenvoudige pakketten die een beperkt
natuurrendement opleveren. De vrijwillige basis voor
de overeenkomst heeft twee nadelen. Ten eerste
komen bufferzones dan niet continu langs de
waterloop voor. Dit vermindert de effectiviteit van de
bufferzones aanzienlijk. Ten tweede wordt geen
duurzaamheid behaald, omdat de overeenkomsten
elke 5 jaar moeten worden vernieuwd en dus ook na 5
jaar weer kunnen worden stopgezet. Bovendien is de
beheersovereenkomst door de jaarlijks terugkerende
vergoeding relatief een duur instrument.
De waterbeheerder kan ook de bufferzone verwerven.
In de verworven bufferzones zijn de mogelijkheden
voor inrichting veel groter en kan een hoog
natuurrendement behaald worden. Bovendien kunnen
zo continue bufferzones langs waterlopen worden
verkregen die duurzaam blijven. Door de aankoop
hebben deze bufferzones eenmalig een grote kost,
maar op de lange termijn zijn ze goedkoper door de
lage onderhoudskosten.
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9. Kosten van bufferzones
De kosten van een bufferzone worden bepaald door 1) het instrument dat gebruikt wordt om
de bufferzone te realiseren en 2) de inrichting en het beheer na de realisatie. De
verschillende instrumenten waarmee bufferzones volgens de huidige wetgeving kunnen
worden gerealiseerd zijn aankoop, beheersovereenkomst en erfdienstbaarheid. Deze
instrumenten worden in hoofdstuk 11 uitgebreid toegelicht. De verschillende beheersopties
en inrichtingsmogelijkheden zijn in hoofdstuk 8 aangehaald.
In dit hoofdstuk worden richtprijzen gegeven voor het aanleggen en onderhouden van
bufferzones langs onbevaarbare waterlopen. De berekende kosten zijn weergegeven vanuit
het oogpunt van de beheerder van de waterlopen van eerste categorie: de Vlaamse
Gemeenschap. In het geval van beheersovereenkomsten is er dus niet berekend wat het de
landbouwer kost om een ander beheer in zijn perceelranden toe te passen, maar er is
weergegeven wat de Vlaamse Landmaatschappij uitbetaalt als vergoeding overeenkomstig
het beheerpakket dat gekozen is. Tevens wordt er een schatting gemaakt van de extra
onderhoudskosten voor de waterbeheerder als hij er ook het beheer van de bufferzone bij
neemt.

9.1 Aankoop
Er zijn drie vormen van aankoop via welke de waterbeheerder eigenaar van de bufferzone
kan worden. De grondprijs zal binnen deze drie vormen niet veel verschillen.
9.1.1 Verwerving in der minne
Het is altijd mogelijk met de eigenaar van een aanpalend perceel te overleggen over de
verkoop van stukken die langs de waterloop gelegen zijn. Beide partijen gaan dan akkoord
met de afgesproken prijs die afhankelijk is van de kwaliteit en dus de productiviteit van de
grond.
9 .1.2 Onteigening
In die gevallen dat de eigenaar van de grond niet bereid is te verkopen, maar de
waterbeheerder heeft de gronden naast de beek wel nodig, kan tot onteigening worden
overgegaan. De onteigeningskasten hangen van een aantal zaken af. Het aankoopcomité
maakt een raming van de grondprijs op basis van de verkoopprijzen in de streek. De prijzen
zijn afhankelijk van het gebied waarin deze gronden liggen en de ligging van de percelen. De
wederbeleggingsvergoeding voor de kosten die nodig zijn om een gelijkwaardig goed op een
andere plaats te verwerven bedraagt gemiddeld 23-24% van de grondprijs. In de
onteigeningsprijs is ook een prijzijvergoeding begrepen om de kosten te vergoeden die de
landbouwer heeft geïnvesteerd in de landbouwkundige verbetering van grond. Naar gelang
de vorm van het perceel kan bij de onteigening van bufferzones de eigenaar eventueel eisen
om voor het hele perceel onteigend te worden.
9.1.3 Via recht van voorkoop
Binnen een landinrichtings- en ruilverkavelingsproject heeft de VLM recht van voorkoop
zodra gronden te koop worden aangeboden. Het projectcomité koopt de (ruil)gronden aan
tegen de gangbare prijs. Deze kan per streek en per project verschillen. Voor de
Noorderkempen bijvoorbeeld ligt de gemiddelde verkoopprijs van "goede" landbouwgronden
boven 1.000.000 Bf/ha. In de Zuiderkempen zakt dit naar 450.000 Bflha. Voor natuurgebied
lag de verkoopprijs in 2000 voor geheel Vlaanderen gemiddeld op 360.000 Bf/ha
(mond.med. VLM).
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9.2 Beheersovereenkomst
9.2.1 POP-pakketten

Indien de beheersovereenkomst wordt afgesloten binnen een pakket van het
PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP) staat vast welke beheersmaatregelen gelden en
welke vergoedingen hieraan worden gegeven (B.S.21 september 1999). Sinds januari 2000
kunnen landbouwers ook inschrijven op pakketten voor perceelrandenbeheer en behoud van
houtkanten (VLM, 2000).

T abe120 V ergoe mg verbon den aan de pa kketten voor percee ran den beheer
Pakket
5 . Akkerrand met gras, max. 1 maaibeurt per jaar
6. Akkerrand met spontane begroeiing, max. eens om de 5 jaren
cultuurtechnische werken
7. Rand van graasweide, max. 1 maaibeurt per jaar
8. Rand van hooiweide, onbepaald
11. Aanplant houtkant of houtwal
13. Onderhoud houtkant of houtwal, om de 3 tot 20 jaar

Vergoedil}g_per jaar
5 Bf/m2 (0,12 €/m2)
5 Bf/m2 (0,12 €/m2)
2,2 Bf/m2 (0,06 €/m2)
2,2 Bf/m2 (0,06 €/m2)
560 Bf/are (13,88 €/are)
560 Bf/are (13,88 €/are)

9.2.2 Specifieke overeenkomst
Als de grondeigenaar een op maat van de situatie gesneden beheersovereenkomst afsluit
met de waterbeheerder zullen de vergoedingen minimaal overeenkomen met de
inkomstenderving die geleden wordt. Deze wordt sterk bepaald door de teelt die normaal op
de bufferstrook gestaan zou hebben. Bijkomend kunnen vergoedingen gegeven worden voor
het aangepaste beheer dat extra plaatsvindt naast de conventionele landbewerking van het
perceel.

9.3 Erfdienstbaarheden
De eigenaar aan wie de erfdienstbaarheid wordt opgelegd wordt hiervoor niet vergoed. De
waterbeheerder kan erfdienstbaarheden dus kosteloos invoeren.

9.4/nrichting
Inrichting van bufferzones in eigendom van de waterbeheerder vormt een eenmalige
kostenpost. Voor de moerasbuffer wordt een gracht of een plasberm gegraven, in andere
gevallen moet de bestaande oeverversteviging eerst worden vervangen enz.
Tabel 21: Kosten van inrichtingsmaatregelen indien deze door de waterbeheerder in
.. dus .mcIus1e
. f personeeIskosten.
u1tbest ed.1ng worden gegeven, de kosten ZIJn
Kostprijs
lnrichtingsmaatregel
275 Bf/m3 (6,82 €/m3)
Algemeen grondverzet
Opbreken van bodem en taludversterking van 250 Bf/m2 (6,20 €/m2) (incl. vervoer en
storten van materiaal)
beton en/of breuksteen
1500- 2000 Bf/m3 (37,18 - 49,58 €/m3)
Opbreken schanskorven
(incl. vervoer en storten van materiaal)
Afgraven oever: onregelmatig en met zwak talud 250- 300 Bf/m3 (6,20- 7,44 €/m3)
950 Bf/m (23,55 €/m)
Aanleggen plaatselijke NTMB verstevigingen
0 Bf
Spontane ontwikkeling vegetatie
50 Bf/stuk (1,24 €/stuk)
Aanplanten zachthout soorten
2
180 Bf/m2 (4,46 €/m2)
AanpJanten rietstekken (6 stuks/m )
120 Bf/m (2,97 €/m)
Afrastering plaatsen
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9.5 Beheer
Het onderhoudsbeheer van bufferzones die in eigen beheer zijn bij de waterbeheerder is een
extra kostenpost, afhankelijk van het type bufferzone dat wordt onderhouden. De
belangrijkste beheersingrepen die de waterbeheerder zou uitvoeren in een bufferzone zijn
gegevenintabel22.
Tabel22: Kosten van verschillende soorten beheer in de bufferzone
Beheer
Kostprijs
maaien en/of reiten
10-35 Bf/m (0,25- 0,87 €/m)
Ruimen, storten op oever
60 Bf/m (1,49 €/m)
Ruimen, wegbrengen naar stort
300 Bf/m 17.44 €/mj
Hakhoutbeheer
560 Bf/are ( 13,88 €/are)*
Niets doen
0 Bf
..
* kostpnJs overeenkomstig beheerspakket 13 van de VLM

=

De bufferzones die via beheersovereenkomsten zijn gerealiseerd hebben geen directe
beheerskosten voor de waterbeheerder, maar er moet wel elk jaar een vergoeding worden
betaald.
Naast de jaarlijkse kosten voor de bufferzones zijn er ook terugkerende onderhoudskosten
aan de waterloop zelf. Op dit moment is het moeilijk een algemeen cijfer voor Vlaanderen te
bepalen, omdat verschillende buitendiensten een verschillend beheer uitvoeren. Bufferzones
zullen echter het onderhoud aan waterlopen in veel gevallen verminderen. Beschaduwing
voorkomt verstikking van de bedding door waterlopen en een verminderde inspeeling van
sedimenten en oevererosie neemt de noodzaak voor frequent ruimen weg.

9.6 Kosten van verschillende typen bufferzones
De kostprijs van bufferzones wordt bepaald door het instrument waarmee ze worden
gerealiseerd (aankoop of beheersovereenkomst}, de inrichting en het beheer cq onderhoud.
In tabel 23 worden voor de verschillende typen bufferzones richtprijzen gegeven voor
realisatie en beheer en onderhoud.
De kostprijzen in tabel 23 zijn uitgedrukt in kosten voor de Vlaamse Gemeenschap als
uitvoerder of als actor van de beheersovereenkomst Er zijn geen arbeidsuren opgenomen in
de tabel. Dit houdt verband met het feit dat het onderhoud van de oevers door afdeling Water
wordt uitbesteed waarbij de arbeidskosten in de eenheidsprijzen van het uitbestedingsbestek
worden vastgelegd per strekkende meter. De uitvoerder kan dus niet achteraf nog eens uren
in rekening brengen. De gehanteerde prijzen per eenheid voor grondverzet, aanplanting van
riet, maaien en ruimen/baggeren komen uit de ramingsprijzen van afdeling Water voor het
onderhouden van waterlopen van eerste categorie. De kosten voor het inrichten en
onderhouden van de bosbuffers werden opgevraagd bij Afdeling Bos en Groen.
9.6.1 Bufferzones met een verweving van landbouw en natuur
Deze bufferzones kunnen via de huidige beheerspakketten van de VLM met
beheersovereenkomsten worden verwezenlijkt behalve de akkerbuffer met ontwikkeling van
akkeronkruiden. Naast beheersovereenkomsten kunnen erfdienstbaarheden hier ook worden
toegepast. Ook de graszone is in deze pakketten opgenomen. De graszone kan ook door
middel van het opleggen van een erfdienstbaarheid worden gerealiseerd, maar in dat geval
enkel langs weiden. Binnen het instrument erfdienstbaarheid mogen immers alleen verboden
worden gehanteerd. Een gebod tot het aanleggen van een graszone langs een akker is
hiermee dus niet toegestaan.
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9.6.2 Bufferzones zonder of met een ondergeschikte rol voor landbouw

•

•

•

Een aangekochte graszone aan de rand van een grasland wordt door de waterbeheerder
onderhouden en maximaal 1 keer per jaar gemaaid. Als een spontane ontwikkeling mag
doorzetten in de zone zal er minder vaak tot uiteindelijk. geen beheer meer plaatsvinden.
In de bosbufferzone wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een spontane ontwikkeling
van vegetatie tot een struweel en bosopslag door middel van een niets-doen beheer. Dit
is het meest natuurtijk en tevens het goedkoopste alternatief. Op sommige plaatsen, bv in
bochten en op erosiegevoelige taluds, is het nodig streekeigen zachthout soorten als els
en wilg aan te planten. Als een hakhoutbeheer wordt toegepast, wordt de opslag van
Wilg, Es en Zwarte els met een omlooptijd van gemiddeld 7 en 15 jaar geknot.
Voor het aanleggen van de moerasbuffer moet een tussengracht parallel aan de
watertoop of een plasberm of een zwak hellend talud langs de watertoop gegraven
worden. De gemiddelde kostprijs voor grondverzet is 275 Bf/m3 inclusief afvoerkosten.
Zowel de gracht en de moeraszone in de berm en langs het talud moeten dienen als
zuiverend moeras. Met name in de natte bodem van het moeras zorgt denitrificatie voor
het verwijderen van nitraat. Daarnaast wordt met het maaisel ook een grote hoeveelheid
nutriënten afgevoerd. In de moeraszone kunnen rietplanten worden geplant of kunnen
wortelstokken van riet uit de omgeving worden opgegraven en aangebracht in de berm of
gracht. In de tussengracht zal sneller voor aanplant gekozen worden, in de moeraszones
in de bermen en langs het talud kan eerder spontane ontwikkeling verwacht worden.
Indien de watertoop een goede water- en waterbodemkwaliteit heeft zal het
ruimingsmateriaal uit de gracht en de berm op de akker kunnen worden gelegd en
ondergeploegd tegen een kostprijs van 60 Bf/m3. Als het vervuild is dient het naar een
stortplaats te worden gebracht. Het ruimen en storten kost 300 Bf per m3, dit is inclusief
transport- en stortkosten. Maaien van riet met een korfmaaier (ook wel reiten) kost 20
Bf/m sloot voor kleine sloten. Maaien van het talud en de oevervegetatie van grotere
waterfopen kost 60 B_f/m watertoop inclusief het afvoeren van het materiaal.

Voor de verschillende soorten moerasbuffer betekent dit
A. Tussengracht Gemiddeld zal een tussengracht een bodembreedte van 1 m en een
breedte aan het maaiveld van 2 m hebben. De natte doorsnede van de tussengracht is
dan 1,5 m2. Voor het aanplanten van riet wordt gerekend met 6 stekken per m2 van 30
Bf per stuk. Gemiddeld worden grachten om de 10 jaar geruimd. Kleine sloten worden
gemiddeld om de 3 jaar gereit.
• Grondverzet per meter tussengracht 275 x 1,5 = 412,5 Bf/m
• Eventuele aanplant per m tussengracht 6 x 30 Sf/stuk = 180 Bf/m
• Om de 3 jaar reiten tegen 20 Bf/m = 6,67 Bf/m/jaar
• Om de 10 jaar ruimen tegen 300 Bf/m3 = 30 Bf/m3/jaar of tegen 60 Bf/m3 = 6
Bf/m3/jaar
• Uitgaande van een tussengracht met een natte doorsnede van 1,5 m2 bedraagt
de onderhoudskost 36,67 x 1,5 55 Bf/m/jaar respectievelijk 12,67 x 1,5
19
Bf/m/jaar al naar gelang de vervuiling van de ruimingsspecie.
8. P:asberm: min. 50 cm diep en 5 m breed afgegraven horizontaal vlak in de· bufferzone. In
de plasberm wordt geen riet aangeplant. Vanuit de watertoop zelf zal de. plasberm
spoedig gekoloniseerd worden met riet en andere halofyten. Als riet in water van
minimaal 50 cm diep groeit. is het niet nodig te maaien. Het duurt zeer lang voor het riet
verdrongen wordt in het verfandingsproces. Als de plasberm wordt aangelegd om in
eerste instantie veel nutriënten te verwijderen wordt het best tweejaarfijks gemaaid. Na
enige tijd zal de plasberm toch dichtslibben zodat een ruiming eventueel kan worden
overwogen. Dit heeft uiteraard zeer nadelige effecten voor de verschillende planten en
dieren die zich inmiddels in de plasberm hebben gevestigd. Gemiddeld zou een plasberm
eens in de 10 jaren geruimd kunnen worden, afhankelijk van de sedimentaanvoer.
• Grondverzet per meter plasberm 275 Bf/m3 x (0,5 x 5 x 1) 688 Bf/m

=

=

=
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Eventueel eens in de 2 jaar maaien van de plasberm tegen 60 Bf/m = 30
Bf/m/jaar
• Eventueel eens in de 10 jaren ruimen tegen 300 Bf/m3 30 Bf/m3/jaar als het
vervuilde ruimingsspecie betreft of tegen 60 Bf/m3 6 Bf/m3/jaar onder normale
omstandigheden.
C. zwak hellend talud: over de hele breedte van de bufferzone wordt het talud afgegraven
tot 1 m onder het maaiveld (talud 1:10). Dit betekent een afgraving van 5 m3 per meter
waterloop. Het beheer in deze schuine oevers kan tot een minimum beperkt worden. Het
doorstromingsprotiel is nu zo ruim dat er geen gevaar voor verstopping is. Er kan
gekozen worden voor een niets-doen beheer of een beheer waarbij gedeelten eens in de
2 jaren worden gemaaid. Ruimingen zullen niet meer nodig zijn.
• Grondverzet per meter schuine oever 5 x 275 = 1375 Bf/m
• Eventueel gedeeltelijk (in totaal 50%) van de moeraszone eens in de 2 jaren
maaien tegen 60 Bf/m 30 Bf/m/jaar voor 500 m.
•

=

=

=

9.6.3 Vergelijken van kosten

In figuur 34 worden de kosten van verschillende typen bufferzones weergegeven. De
berekening die ten grondslag ligt aan figuur 34, de methode van de Netto Contante Waarde,
staat uitgelegd in bijlage 3B.
Uit figuur 34 blijkt dat de moerasbuffers de duurste buffers zijn, zowel in realisatie als in
onderhoud. De kostprijs in sterk bepaald door het grondverzet tijdens de inrichting die kan
variëren per situatie. Van de verschillende typen moeraszones is de variant "tussengrachf'
(A) de goedkoopste. De hoge kosten van de bufferzones moeten echter worden afgewogen
tegen het rendement ervan. Een goede moerasbufferzone kan de stikstofvracht van akker
naar waterloop met 80% reduceren (zie hoofdstuk 5). Moerasbuffers hebben ook een grote
ecologische waarde en zorgen voor een grotere komberging. Bovendien verminderen zij de
nood aan onderhoud aan de waterloop.
Oe aangekochte buffers met een spontane ontwikkeling zijn op de lange termijn de
goedkoopste buffers. Verwerven betekent een grote eenmalige uitgave bij de realisatie, maar
lage jaarlijkse onderhoudskosten. Beheersovereenkomsten vragen geen grote uitgave aan
het begin, maar hebben een jaarlijks terugkerend kost, namelijk de vergoedingen. Bovendien
zullen in het geval van een beheersovereenkomst afkalvende oevers niet worden aanvaard
waardoor vaak een oeverversteviging nodig is. Dit betekent een terugkerende
onderhoudskost voor de oeverversteviging. Maar zelfs zonder deze onderhoudskost is na 25
jaren meer geld uitbetaald aan vergoedingen dan er nodig geweest zou zijn om de gehele
bufferzone aan te kopen. Anders gezegd, voor de prijs van 5 km bufferzone in
beheersovereenkomst kan 1 km bufferzone worden aangekocht waarin de vegetatie zich
spontaan kan ontwikkelen. De kosten van het startbeheer in een bufferzone met spontane
ontwikkeling (zoals distelbestrijding en hakhoutbeheer in de randen) zijn weliswaar niet
meegenomen in de berekening, maar ook de grote administratieve kosten voor het
organiseren en controleren van de beheersovereenkomsten zijn nergens in de vergelijking
meegerekend.
Verwerven is dus vanwege de aankoop een duur instrument, maar het is op de lange termijn
voordeliger dan beheersovereenkomsten. Bovendien biedt verwerven meer mogelijkheden
voor inrichten van de zone. Beheersovereenkomsten lijken dan in het begin vele malen
voordeliger, op de lange termijn lopen de kosten ook hoog op. Niet alleen de vergoedingen
van de beheerspakketten, maar ook de kosten voor de organisatie en controle. Zonder een
intensieve (haast onmogelijke) controle kan het resultaat van beheersovereenkomsten in de
praktijk gehypothekeerd worden. Daarnaast bieden beheersovereenkomsten slechts voor 5
jaren zekerheid in continuïteit, daarna moeten de overeenkomsten opnieuw worden
aangevraagd.
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T a b e 123 S c h a tf1ng van d e kost en van bu fferzones angs on b evaa rbare water open. De geb rUl"kte typen st aan besch reven
Inrichting en onderhoud/beheer

Financiering (zie ook tabel 21 en 22 en
paragraaf 9.6.2)

Akkerbuffer
Beheersovereenkomst
AankOOR
Erfdienstbaarheid

Volgens pakket 5, 7 en 8
Vergoeding pakket 5,7 en 8 = 5 Bf/m2/jaar
Niet van toepassing
Verbod op mesten en spuiten en
Geen vergoeding
evt. op cultuurtechnische werken
Grasbuffer 1) via beheersovereenkomst 2) via aankoop 70 18f/m2 en 3}via aankoop 100 8flm2
Beheersovereen komst
Volgens pakket 5, 7 en 8
Vergoeding = 5 Bf/m2/jaar
Aankoop
Maaien
Aankoop = 70 - 100 Bf/m2
Maaien = 30 Bf/m/jaar
Verbod op mesten en spuiten
Erfdienstbaarheid (enkel
langs weiden)
Bosbuffer 1) via beheersovereenkomst, 2) via aankoop 70 Bf/m2 en 3) via aankoop 100 Bf/m2
Beheersovereenkomst
Volgens pakket 6, 11 (+ 13)
Vergoeding pakket 6 = 5 Bf/m2/jaar
Vergoeding pakket 11 (+13) = 560
Bf/are/jaar
Aankoop

Spontane ontwikkeling, eventueel
aanplant van streekeigen soorten,
eventueel snoeien en kappen

Aankoop = 70 - 100 Bf/m2
Spontane ontwikkeling = 0 Bf
Aanplant = 50 Bf/stuk

Moerasbuffer 1) via aankoQI) 70 Bf/m2 en 2) vla aankoop 100 Sf/m2
Beheersovereenkomst
Niet van toepassing
Aankoop
Uitgraven gracht of
Aankoop = 70 - 100 Bf/m2
"Moeras A": Gracht graven = 412 Bf/m
Afgraven berm of
Afschuinen oever
"Moeras B": Berm afgraven = 688 Bf/m
Eventueel aanplanten halofyten
"Moeras C": Oever afschuinen = 1375 Bf/m
Maaien en ruimen
Aanplant in gracht = 180 Sf/m
Onderhoud gracht = 19 (of 55) Sf/m/jaar
Onderhoud berm = 36 (of 60) Bf/m/jaar
Onderhoud schuine oever= 0 (of 30)
Bf/m/jaar
Vrije zone 1) via aankoop 70 Bf/m2 en 2) via aankoop 100 Bf/m2
Beheersovereenkomst
Niet van toepassing
Aankoop
Niets-doen beheer
Aankoop = 70 - 100 Sf/m2
Spontane ontwikkeling = 0 Bf
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1n paragraaf9 6 2
Realisatiekosten en jaarlijkse kosten voor een
buffer met omvang van 1000 x 10 m
0

0

0 Bf + 50.000 Bf/jaar

0 Bf

"Gras 1": 0 Bf + 50.000 Bf/jaar
"Gras 2": 700.000 Bf + 30.000 Bf/jaar
"Gras 3": 1 milj Bf + 30.000 Bf/jaar
0 Bf
"Bos1": o Bf + 50.000 Bf/jaar
"Bos 2": 0 Bf + 56.000 Bf/jaar
"Bos 3": 700.000 Bf + 0 Bf/jaar
"Bos 4": 1 milj Bf + 0 Bf/jaar

"Moeras 1A": 1.292.000 Bf + 19.000 Bf/j aar
"Moeras 1B": 1.388.000 Bf + 36.000 Bf/jaar
"Moeras 1C": 2.075.000 Bf + 0 Bf/jaar
"Moeras 2A": 1.592.000 Bf + 19.000 Bf/jaar
"Moeras 2B": 1.688.000 Bf + 36.000 Sf/jaar
"Moeras 2C": 2.375.000 Bf + 0 Sf/jaar

-

"Vrij 1": 700.000 Bf + o Sf/jaar
"Vrij 2": 1 milj Sf + 0 Bf~aar
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Figuur 34: Kosten van verschillende typen bufferzones van 1000 m lang en 10 m breed
(vergelijking op basis van de Netto Contante Waarde methode), zie tabel 23 voor
gehanteerde kostprijzen en bufferzonetypes.
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9.7 Kosten van buffers vergeleken met bron- en andere effectgerichte
maatregelen
In bijlage 3 is een werkdocument opgenomen dat een vergelijking maakt tussen bufferzones
en andere maatregelen, apart voor elk van de functies die bufferzones kunnen hebben. In
deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies van die vergelijking weergegeven.

9 . 7.1 Vergelijken van rendement
Uit de berekeningen in bijlage 3 en hoofdstuk 5 blijkt dat bufferzones zeer efficiënte
maatregelen zijn voor onder andere (1) reduceren van nutriënten- en pesticidenvrachten
naar het oppervlaktewater, (2) verhogen van de biodiversiteit en (3) verhogen van de
oeverstabiliteit bufferzones. Het rendement van bufferzones is hiervoor minstens even goed,
en vaak zelfs beter dan andere maatregelen. In tabel 24 zijn de rendementen van de
verschillende maatregelen weergegeven. Daar waar mogelijk zijn die gekwantificeerd, in
andere gevallen is het rendement kwalitatief weergegeven. De maatregelen en de
berekende rendementen worden uitgebreid toegelicht in bijlage 3 en hoofdstuk 5.

Tb
a e124 Rendement van verseh'll
1 end e maat re }e en verge Ie ken metb ufferzones
Maatregelen voor
reduceren van de Effect van de maatreget op het reduceren
stikstofvracht naar de watertoop
van de stikstofvracht naar de waterloop
1. Verscherpte mestnormering
15%
2 . Bemesten naar behoefte van het gewas
30-50%
3 . Bufferzone van 5 m breed
30-70%
Maatregelen voor het reduceren van de
Effect van de maatregel op hét reduceren
pesticidenvracht naar de watertoop
van de pesticidenvracht naar de waterloop
1. Mechanische onkruidverwijdering
100%
2 . Emissiebeperkende spuittechnieken
50%
3. Bufferzone van 5 m breed
100%
Maatregelen voor het reduceren van de
Effect van de maatregel op het reduceren
pesttcidenvracht naar de waterloop
van de sedtmentvracht naar de waterloop
1 . Slibvang
60%
2. Nateelt of tussengewas
50%
3. Permanente grasbufferzone van 5 m breed 30%-80%
40%
4 . Klein sedimentatiebekken in bufferzone
Maatregelen voor het verhogen van de
Effect van de maatregel op het verhogen
stabiliteit van de oevers
van de stabiliteit van de oevers
1. Klassieke oeverversteviging
+
2. NTMB oever
+
3 . Natuurlijke vegetatie in oeverzone
+
Effect van de maatregel op het verbeteren
Maatregelen voor het verbeteren van de
biodiversiteit in het agransch gebied
van de biOdiversiteit 1n het agrarisch gebied
++
1. Aanleg en onderhoud 3 poelen
2. Weidevogelbeheer
+
3 . Akkerranden beheer
+
4 . Natuurlijke oeverzones langs waterlopen
+++

net

9. 7.2 Vergelijken van kosten
Op korte termijn zijn met name de aangekochte bufferzones duurder dan andere
maatregelen. Diezelfde bufferzones blijken over een lange periode echter gunstiger in prijs te
z ijn doordat de onderhoudskosten relatief laag uitvallen. Een voorbeeld zijn de maatregelen
om de stikstofvracht naar het oppervlaktewater te verminderen. Voor meer details en andere
voorbeelden wordt verwezen naar bijlage 3.
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Verbeteren van de waterkwaliteit dmv verminderen van de stikstofvracht
Om de stikstofvracht vanuit de akker naar de waterloop te verminderen kunnen o.a. de
volgende maatregelen genomen worden:
1. uitvoeren van de huidige mestbeperkingen van het MAP,
Het voormalig Instituut voor Scheikundig onderzoek heeft berekend dat deze
beperkingen de stikstofvracht naar het oppervlaktewater met 15% verminderen. De
Vlaamse Gemeenschap heeft in 1996 een regeling getroffen om de landbouwers die in
gebieden zaten waarvoor in het MAP verscherpte normeringen gelden, een vergoeding
te betalen die omgerekend neerkomt op 8748,5 Bf/ha (217 €/ha). Deze vergoeding is
overigens door de Europese Gemeenschap tegengehouden in verband met
concurrentievervalsing binnen Europa. (uitgezonderd binnen NATURA 2000 gebieden)
2. bemesten naar behoefte van het gewas en de rest-mest verwerken,
Deze maatregel kan de stikstofvracht naar het oppervlaktewater met 30 tot 50%
verminderen. De landbouwers dienen te worden vergoed voor een eventuele
verminderde opbrengst en voor het verwerken van de overgebleven mest in
mestverwerkingsinstallaties.
3. verminderen van emissies uit perceelranden d.m.v. bufferzones.
In hoofdstuk 5 is berekend dat bufferzones de stikstofvracht met 30 tot 70% kunnen
reduceren. De kosten zijn vooral gelegen in de vergoedingen van de
beheersovereenkomsten en de aankoopprijs van gronden die in eigendom van de
waterbeheerder worden genomen.
De mestbeperkende maatregelen 1 en 2 blijken na 10 jaren al meer geld te hebben gekost
dan de aankoop van een bufferzone van 5 m met een spontane ontwikkeling. Alle
maatregelen hebben in dit geval een rendement van ongeveer 30%.
9.7.3 Vergelijken van multifunctionaliteit
Het multifunctionele karakter van bufferzones is al herhaaldelijk aangehaald. De meeste
bufferzones worden dan ook niet voor één, maar vaak voor meerdere functies tegelijk
toegepast voor een probleem. Verschillende functies zoals verminderen van de afspoeling
van meststoffen of verhogen van natuurkwaliteit en oeverstabiliteit kunnen binnen dezelfde
bufferzone allemaal worden meegenomen.

Eventuele combinaties zoals mestbeperkingen, NTMB oevers en mechanische
onkruidverwijdering zouden in theorie hetzelfde resultaat als de bufferzone kunnen leveren.
Het combineren van deze specifieke maatregelen is echter vele malen duurder dan een
strook land langs de waterbeek aankopen. Toch mag hier niet de gedachte ontstaan dat
bufferzones alleen alle problemen rond de waterloop gaan oplossen. Bovendien zijn
bufferzones nog steeds effectgerichte maatregelen. De invoering van brongerichte
maatregelen als de mestbeperking en de mechanische onkruidbestrijding mag dan ook niet
achterwege blijven.
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De Europese richtlijn die voor bufferzones van groot belang
is, is de Europese kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn bepaalt
dat tegen 2015 een "goede oppervlaktewaterkwaliteit" en
een "goede grondwaterkwaliteif' moet worden bereikt in alle
Europese wateren. Dit betekent dat zowel de ecologische
toestand als het ecologisch potentieel als de chemische
toestand van het oppervlaktewater tenminste "goed" moeten
zijn. Naast biologische en fysisch-chemische elementen
dienen ook de morfologische elementen van goede kwaliteit
te zijn. Bufferzones hebben op al deze elementen een
positieve invloed.
In het huidige voorontwerp van integraal waterbeleid wordt
voor Vlaanderen de kaderrichtlijn Water in welomlijnde
bepalingen uitgewerkt. Hierin zijn bufferzones opgenomen in
de tennen "natuurlijke oeverzones" en "bufferstroken': Oe
bufferstroken hebben voornamelijk tot doel de waterkwaliteit
te verbeteren en de natuurlijke oeverzones dragen bij aan
het volledig ecologisch herstel van het watersysteem. Oe
aanduiding van deze oeverzones en bufferstroken moet
worden meegenomen in de opmaak van de beheerplannen
die voor elk rivierbekken worden voorzien.
Buiten deze twee bepalingen wordt in geen enkele Vlaamse
wetgeving expliciet gesproken over oeverzones of
bufferstroken. Toch hebben verschillende wetsbepalingen
wel invloed op het beheer en de inrichting van bufferzones,
zoals de wet op de onbevaarbare waterlopen, het decreet
Natuurbehoud, de wetgeving rond bemesting, gebruik van
bestrijdingsmiddelen en de verouderde wetgeving op de
bestrijding van distels.

Be/eidsbepalingen over bufferzones

10 Beleidsbepalingen over bufferzones
In dit hoofdstuk worden allereerst de beleidsstukken beschreven die relevant zijn voor
bufferzones langs onbevaarbare waterlopen. Vervolgens komt de bestaande regelgeving die
(indirect) bepalingen bevat voor de aanleg, inrichting en het beheer van bufferzones uitvoerig
aanbod. In het volgende hoofdstuk wordt een juridisch kader gegeven voor de verschillende
instrumenten die de huidige wetgeving biedt om bufferzones te realiseren.

10.1 Relevante beleidsstukken aangaande bufferzones langs waterlopen
In deze paragraaf komen de volgende beleidsstukken aan bod:
• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
• Europese Kaderrichtlijn Water, richtlijn 2000/60/EG 23 oktober 2000
• Voorontwerp van Decreet betreffende Integraal Waterbeleid (29 juni 2001)
• MINA 11 acties 27, 62, 66, 72, 74,93 en 111
10.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
In dit plan worden richtlijnen en bindende bepalingen gegeven over de inrichting van de
ruimtelijke structuur in Vlaanderen. Er wordt een opsplitsing gemaakt in een stedelijke
structuur, een open ruimte structuur, een ruimtelijk-economische structuur en een lijninfrastructuur. Met name de structuur van de open ruimte is voor het toepassen van
bufferzones langs onbevaarbare waterlopen van belang. In het plan wordt gestreefd naar
een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit van de open ruimte, die wordt verdeeld in:
• Natuurlijke structuur
• Agrarische structuur
• Bosstructuur
• Nederzettingsstructuur
• Infrastructuur

Enkele ruimtelijke kwaliteitsobjectieven voor het buitengebied zijn:
1. Integraal waterbeheer: creëren van ruimtelijke condities voor infiltratie van regenwater
naar grondwaterlagen, voorkomen van insijpelen van vervuilende stoffen, ruimtelijke
ondersteuning van waterberging in beek- en riviervalleien, ruimtelijke buffering van
waterlopen, afstemming tussen afvalwaterzuiveringbeleid en waterlopenbeheer.
2. Rivier- en beekvalleien: behoud van waterbergend vermogen door beperking van
verharde oppervlakte(= natuurlijke loop) en door ruimtelijke buffering van waterlopen.
De natuurlijke structuur in de open ruimte bestaat uit:
• Het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de natuurgebieden, de
boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende
elementen en processen tot uiting komen;
• De ecologische infrastructuur (gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen,
door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden).
De natuurlijke structuur wordt afgebakend in GEN's, GENO's, natuurverwevings- en
natuurverbindingsgebieden.
Naast de natuurlijke structuur is er ook nog sprake van een ecologische infrastructuur. De
ecologische infrastructuur bestaat in de open ruimte uit:
• Natuur- en bosgebieden die geen GEN, GENO, natuurverwevings- en
natuurverbindingsgebied vormen.
• De kleine landschapselementen: holle wegen, taluds, grachten, houtkanten, bomenrijen,
bronnen, poelen, rietkragen ...
• Natuur in de bebouwde omgeving: natuur-, bos- en parkgebieden, wegbermen en beken
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Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is het noodzakelijk een basiskwaliteit
voor de ecologische infrastructuur tot stand te brengen. Maatregelen hiervoor moeten binnen
de bepalingen van het Decreet voor Natuurbehoud passen. De ruimtelijke ecologische
basiskwaliteit van waterlopen veronderstelt het vermijden van barrières, het behoud van
natuurlijke oevers en het stroomkuilenpatroon in de waterloop, het niet aanbrengen van een
oeververharding en het niet overwelven.
Het belang voor bufferzones is op verschillende plaatsen in het RSV indirect weergegeven:
• Natuurverbindings- en verwevingsgebieden;
• De natuurlijke structuur die zeer bepaald de beekvalleien en een ruimtelijke buffering van
de waterfopen meeneemt;
• De ecologische infrastructuur die een basiskwaliteit nodig heeft, o.a. bestaande uit
natuurlijke oevers.
1 0.1.2 Europese Kaderrichtlijn Water, richtlijn 2000160/EG 23 oktober 2000

Met het goedkeuren van de Kaderrichtlijn Water onderkenden het Europese Parlement en de
Raad de noodzaak van een gedegen en geïntegreerd waterbeleid op Europees niveau. Met
de richtlijn wordt beoogd het aquatische milieu in de Gemeenschap in stand te houden en te
verbeteren.
Bij het realiseren van de doelstellingen van de richtlijn speelt het begrip
stroomgebiedsbenadering een essentiële rol. Deze benadering houdt in dat alle besturen,
maatschappelijke sectoren en doelgroepen binnen een stroomgebied streven naar een
gezamenlijke visie op het waterbeheer. De filosofie hier achter kan ook worden toegepast op
deelstroomgebieden of rivierbekkens. Dit laat toe oplossingen voor problemen die zich
voordoen op schaal van een bekken, ook op dat niveau uit te werken. In Vlaanderen zal
daarom verder worden gewerkt aan bekkenbeheersplannen voor elk van de Vlaamse
rivierbekkens.
Oe richtlijn bepaalt dat tegen eind 2015 een "goede oppervlaktewaterkwaliteif' en een "goede
grondwaterkwaliteit" moet worden bereikt in alle Europese wateren. Hiertoe moet voor
oppervlaktewater aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1 . De achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewater moet worden voorkomen
2. De structuur, kwaliteit en kwantiteit van de oppervlaktewateren moet worden hersteld of
verbeterd
3 . De verontreiniging door schadelijke stoffen moet worden verminderd en in bepaalde
gevalten stopgezet
Dit betekent dat zowel de ecologische toestand als het ecologisch potentieel als de
chemische toestand van het oppervlaktewater tenminste "goed" moeten zijn. Het al of niet
bereiken van een "goede ecologische toestand" wordt bepaald door een hele reeks factoren.
In de eerste plaats beïnvloedt een aantal biologische elementen de ecologische toestand:
waterflora, macro-invertebraten en visfauna. Maar ook een aantal kwantitatieve aspecten,
morfologische kenmerken en de fysica-chemische kwaliteit zijn van belang voor het leven in
het oppervlaktewater. Hoofdstuk 3 Bufferzones en natuurkwaliteit gaat hier dieper op in. Voor
sterk veranderde en kunstmatige wateren geldt een lagere doelstelling: in 2015 moet een
goed ecologisch potentieel bereikt worden. Het biologische leven heeft in zulke wateren
immers minder ontwikkelingskansen. Voor de chemische toestand gelden dezelfde
voorwaarden als voor de gewone oppervlaktewateren.
Om het nieuwe waterbeleid een reële kans op slagen te geven, is een grondige analyse van
de bestaande watertoestand in de stroomgebieden van grote betekenis. Vervolgens maken
de lidstaten stroomgebiedbeheersplannen op en maatregelenprogramma's. De uitvoering
wordt gecontroleerd door middel van een uitgebreide monitoring.
Het is duidelijk dat het uitwerken van een integraal waterbeheer zoals dit in de richtlijn wordt
voorgesteld niet kan plaatsvinden zonder een wettelijk kader. Daarom wordt in Vlaanderen
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een decreet Integraal Waterbeleid voorbereid dat welomlijnde bepalingen zal bevatten die de
Kaderrichtlijn Water in praktijk moet omzetten.
1 0.1.3 Voorontwerp van decreet betreffende het integraal waterbeleid (versie 29 juni
2001)
Integraal waterbeleid is in het decreet gedefinieerd als:
Het ter beschenning van mens en milieu gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen,
beheren en herstellen van watersystemen, rekening houdende met het belang van het
multifunctionele gebruik door de huidige generatie en de behoeftevoorziening van de
toekomstige generaties.
De volgende doelstellingen worden hierbij voor ogen gehouden:
1. Het duurzaam beheren van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater door een
watervoorziening en een watergebruik die gesteund zijn op de bescherming van de
beschikbare waterbronnen op lange termijn;
2. Het voorkomen van de verdere achteruitgang, het verbeteren en het herstellen van
aquatische ecosystemen en van de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen
en waterrijke gebieden;
3. Het-behouden en het herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen;
4. Het voorkomen en het verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en
grondwater;
5. Het herstellen van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater;
6. Het progressief verminderen van de verontreiniging door prioritaire stoffen;
7. Het stopzetten of geleidelijk beëindigen van de verontreiniging door prioritair gevaarlijke
stoffen;
8. De gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater en het stimuleren van de nuttige
aanwending van hemelwater;
9. Het aanvaarden van watersystemen als een sturend principe in de ruimtelijke ordening;
10. Het terugdringen van de kansen op schadelijke gevolgen van overstromingen, met
behoud en herstel van de watergebonden functies van de oeverzones en
overstromingsgebieden;
11. Het voorkomen van verdroging.
Een van de belangrijke beginselen die bij het vaststellen en uitvoeren van integraal
waterbeleid worden toegepast is het beginsel van duurzaam beheer. Vanwege dit beginsel
zullen de gebruikswaarden van de watersystemen in voldoende mate beschikbaar worden
gehouden voor toekomstige generaties en de effecten van het menselijk handelen van de
huidige generatie de ecologische en hydrologische draagkracht van de watersystemen niet
overschrijden. Hiertoe zullen de ecologische processen noodzakelijk voor het goed
functioneren van de watersystemen worden beschermd, de biologische diversiteit ervan
worden behouden en de natuurlijke ontwikkeling worden gestimuleerd;
Door middel van bekkenbeheersplannen, bekkenjaarprogramma's en bekkeninrichtingsprojecten wordt het beleid in uitvoering gebracht. Het bekkenbeheersplan bepaalt het
integraal waterbeleid voor het bekken. Het omvat minstens:
1. de integratie van alle beleidsvoornemens van de betrokken waterbeheerders met
betrekking tot alle aspecten van het waterbeleid binnen het betreffende bekken;
2. de aanduiding van de overstromingsgebieden, de oeverzones, de bufferstroken en de
beschennde gebieden;
3. de functies toegekend aan watersystemen;
4. een opgave van de vereisteinrichtingswerkenen de aanduiding van de met de uitvoering
ervan belaste diensten en [instellingen][agentschappen] die afhangen van het Vlaamse
Gewest, de besturen, of de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in
het Vlaamse Gewest zijn belast met taken van openbaar nut.
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Van belang voor het realiseren van oeverzones is dat in hoofdstuk 3, art. 8 van het
voorontwerp is opgenomen dat elke verwerving van onroerende goederen, vereist om de
doelstellingen van het integraal waterbeleid te verwezenlijken, door het Vlaams Gewest via
onteigening te algemenen nutte kan gebeuren.
1 0.1.4 MINA plan 11, MJP 2000
In het Vlaams Milieubeleidsplan 11 worden de beleidslijnen voor het Vlaamse Gewest uitgezet
voor de periode 1997 - 2002. Het Vlaamse milieubeleid wordt in verschillende thema's
opgesplitst en vervolgens door middel van acties ingevuld. In het Milieu jaarprogramma MJP
2000 wordt de voortgang van deze (en andere) acties van het Vlaamse milieubeleid
beschreven. De thema's en acties die raakvlakken met bufferzones hebben, zijn:
• Thema 5 Vermesting
• Thema 8 Verontreiniging oppervlaktewater
• Thema 9 Verdroging
• Thema 12 Versnippering
• Thema 13 Verlies aan biodiversiteit
Actie 27 Het aandeel van de nutriëntenstroom van de diverse bronnen onderzoeken
In 1998 werd een concept uitgewerkt voor de Vlaamse nutriëntenbalans. Eveneens werd een
model opgesteld ter schatting van de hoeveelheid in Vlaanderen in omloop zijnde nutriënten
en de wijze waarop deze circuleren binnen de verschillende milieucompartimenten en
sectoren in Vlaanderen. Tegen eind 1999 zijn deze nutriëntenstromen in Vlaanderen in kaart
gebracht.
Actie 62 Waterhuishoudinasolannen
opmaken
als
onderdeel
van
integrale
bekkenbeheersplannen
In de plannen wordt de gewenste ontwikkeling van de waterhuishoudkundige systemen op
het vlak van inrichting en gebruik beschreven. De aandacht gaat ook uit naar het vermijden
van sedimenttransport naar en in de waterloop.
Actie 66 Beleidsinstrumenten voor bodemgebruik ontwikkelen en verbeteren
De actie bestaat o.a. uit het opmaken van kaarten van overstromingsgebieden, beekvalleien
en gebieden waar onbevaarbare waterlopen vrij kunnen meanderen. Om de gebieden te
kunnen aanduiden waar waterlopen in aanmerking komen voor hermeanderingsprojecten,
aanleg van bufferzones enz., worden voor een tiental stroomgebieden in Vlaanderen
momenteel studies uitgevoerd om de ecologische potentie . te bepalen. Van deze
stroomgebieden is reeds een waterkwantiteitsmodellering aanwezig of gepland.
Actie 72 Infiltratie en lokale berging stimuleren en waterafvoer afremmen
De maatregelen binnen deze actie hebben o.a. betrekking op het afremmen van de afvoer
van het regenwater via aanleg van bufferstroken langs percelen, wegen en waterlopen en/of
via retentiebekkens en vloeiweiden. Eveneens het herwaarderen van grachtenstelsels als
middel voor infiltratie, berging en vertraagde afvoer van regenwater.
Gedurende de planperiode zullen rond de verschillende alternatieven voor infiltratie en lokale
berging één of meerdere proef- en demonstratieprojecten worden gerealiseerd zowel in
eigen beheer als via subsidie.
Actie 7 4 Verder ontwikkelen en toepassen van technieken van natuurtechnische milieubouw
bij inrichting en beheer van waterlopen
Doel van de actie is dat volgende maatregelen in de waterbouw tot de dagelijkse praktijk
gaan behoren:
• Milieuvriendelijke oeververdediging en afgestemd beheer en onderhoud van water- en
oevervegetatie;
• Aanbrengen van vispassages bij stuwen en sluizen;
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•
•

Herstellen van schuil-, paai- en opgroeiplaatsen;
Uitbreiden van trajecten met meandering, pool-riffle patroon, holle oevers en andere
habitatversterkende kenmerken;
• Inschakelen natuurlijke overstromingsgebieden;
• Inrichten, beheren en onderhouden van oeverstroken.
Binnen deze actie valt de hier gerapporteerde studie "Bufferzones langs onbevaarbare
waterlopen".
Actie 93 Projecten uitvoeren voor rivierhersteL verbetering van de vismigratie en aanleg van
paaiplaatsen
De keuze van de projecten is o.a. gebaseerd op de volgende acties die opgenomen zijn in
het Vademecum NTMB:
• Verhogen variatie in natuurlijke structuurkenmerken
• Aanleg van oeverstroken
• Verhoging natuurlijke variatie in oever- en onderwatermilieus
Actie 111 Acties in geselecteerde GNOP-aandachtsgebieden meefinancieren en begeleiden
Er zijn prioriteiten gesteld binnen de ingediende acties van gemeenten. Daarbij wordt bij een
eerste reeks pilootprojecten de klemtoon gelegd op realisaties van duurzame verbindingen
langs waterlopen met de nadruk op aankoop en inrichting.

10.2 Algemene wetgeving
In deze paragraaf komt bestaande regelgeving aan bod die bepalingen bevat waarmee voor
de aanleg, de inrichting en aspecten van het beheer van bufferzones langs onbevaarbare
waterlopen rekening moet worden gehouden. Besproken worden de volgende bepalingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wet 28/12/67 betreffende de onbevaarbare waterlopen
VLAREM 11 betreffende de kwaliteitsobjectieven van grond- en oppervlaktewater
Decreet 21/10/97 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Besluit van de Vlaamse regering van 23/07/98 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu (artikel 11, § 1, 1o, c)
Besluit van de Vlaamse regering van 03/06/97 betreffende beschermde landschappen
Decreet 11/05/99 tot wijziging van het Meststoffendecreet van 23/01/91
Wet 11/07/69 betreffende de bestrijdingsmiddelen
Ministerieel Besluit 4/6/99 Beheersovereenkomsten
Dijkendecreet 16/4/99 (onteigeningen)
Koninklijk Besluit 19/11/87 Bestrijding schadelijke organismen
Bermbesluit 27/06/84
Dienstorder 26/8/92 onbevaarbare waterlopen 1e categorie

Behalve in het voorontwerp decreet Integraal Waterbeleid wordt er in de bestaande
regelgeving omtrent onbevaarbare waterlopen nergens gesproken over oeverzones of
bufferstroken. Op zich is het concept dus in de regelgeving onbekend. Dit neemt niet weg dat
er in de regelgeving wel degelijk bepalingen zijn terug te vinden die betrekking hebben op
wat onder oeverzone of bufferstrook begrepen wordt: stroken die onmiddellijk aan de
waterloop grenzen en eigenlijk beginnen waar de bedding eindigt (Carette, 2000).
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1 0.2.1 Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen (B.S. 15
februari 1968)
In de wet worden genoemd (Hoofdstuk I, Art.1.):
1. Onbevaarbare waterlopen: de rivieren en beken welke door de regering niet bij de
bevaarbare waterlopen gerangschikt zijn, stroomafwaarts van het punt waarop hun
waterbekken ten minste 100 hectare bedraagt. Dit punt wordt de oorsprong van de
waterloop genoemd;
2. Waterbekken: de oppervlakte van het geheel van de gronden waarvan de waterafvoer
door de waterloop wordt verzekerd stroomopwaarts van een bepaald punt.

Oe onbevaarbare waterlopen worden in drie categorieën gerangschikt, te weten (Hoofdstuk I,
Art.2.):
• Categorie 1: de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen stroomafwaarts van het punt
waarop hun waterbekken ten minste 5000 hectare bedraagt;
• Categorie 2: de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan die noch in eerste noch in
derde categorie gerangschikt zijn;
• Categorie 3: de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan, stroomafwaarts van hun
oorsprong, zolang zij de grens niet hebben bereikt van de gemeenten waar die oorsprong
zich bevindt (aangevuld bij Decreet Vlaamse Raad van 21 april 1983, B.S. 15 juli 1983)
of tot zij uitmonden, hetzij in bevaarbare waterlopen, hetzij in onbevaarbare waterlopen
van de eerste of van de tweede categorie; alsmede elke waterloop waarvan het
waterbekken geen 100 hectare bedraagt en waarvan het debiet abnormaal verzwaard
wordt, of waarvan het water verontreinigd is door afvalwater.
In de wet worden regels gegeven ten aanzien van de gewone rurmrng-, onderhoud- en
herstelwerken en voor áe buitengewone werken van verbetering of wijziging. De werken
gebeuren:
• Voor waterlopen van 18 categorie, door en op kosten van het Vlaams Gewest
• Voor waterlopen van 2e categorie, door en op kosten van het provinciebestuur, na
beslissing van bestendige deputatie
• Voor waterlopen van 3e categorie, door en op kosten van het gemeentebestuur, na
beslissing van de gemeenteraad.
Oe wet verstaat onder (Hoofdstuk 111, Art. 10):
1. Buitengewone werken van verbetering: alle werken zoals uitgraving, verbreding,
rechttrekking en over het algemeen alle wijzigingen aan de bedding, het tracé of de
kunstwerken die zich op de waterloop bevinden en die de waterloop gevoelig verbeteren;
2. Buitengewone werken van wijziging: alle andere werken die de bedding, het tracé of de
kunstwerken die zich op de waterloop bevinden, wijzigen en die, zonder de waterloop te
schaden, deze niet verbeteren.
Particulieren, [... ], polders, wateringen, openbare instellingen, gemeenten, provinciën en de
Staat kunnen, in voorkomend geval, met inachtneming van de wettelijke bepalingen
betreffende de onteigening ten openbare nutte en onder de bij de wet bepaalde voorwaarden
(o.m. machtiging van het Vlaams Gewest voor 1e cat. of van de bestendige deputaties voor
2 8 en 3 8 cat.), buitengewone werken van verbetering of van wijziging aan de onbevaarbare
waterlopen uitvoeren, zulke waterlopen afschaffen of er nieuwe aanleggen (art. 10 § 2).
Volgens de wet behoort de bedding van een onbevaarbare waterloop toe aan het Vlaams
8
Gewest, de provincie of de gemeente naar gelang het gaat om een waterloop van resp. 1 ,
2 8 of 38 categorie. De bedding van een onbevaarbare waterloop is samengesteld uit de
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bodem en het gedeelte van de oevers gelegen beneden de hoogste grens die bereikt wordt
door het stromende water zonder te overstromen.
Het is volgens art. 8 KB 05/08/70 (ingevoegd door KB van 21/02/72, art 1) houdende
algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen verplicht de gronden die aan
een open waterloop palen en als weiland worden gebruikt af te rasteren zodat het vee
binnen het weiland wordt gehouden. Het deel van de afrastering aan de zijde van de grond
die aan de waterloop paalt dient zich te bevinden op een afstand van 0,75 tot 1 meter,
landinwaarts gemeten van de kruin van de oever en mag niet hoger zijn dan 1,50 meter
boven de begane grond.
Het is volgens art. 10 KB 05/08/70 houdende algemeen politiereglement van de
onbevaarbare waterlopen verboden:
• De oevers of dijken van een waterloop op enigerlei wijze te beschadigen of te
verzwakken;
• De waterlopen op enigerlei wijze te versperren of er voorwerpen of stoffen in te plaatsen
die de waterafvoer hinderen;
• Binnen een afstand van 0,5 m landinwaarts gemeten vanaf de bovenste boord van een
waterloop grond te ploegen, te eggen, te spitten of op een andere wijze los te maken.
• De in opdracht van een gemachtigde van de bevoegde overheid of van het college van
burgemeester en schepenen aangebrachte peilschalen, peilspijkers of andere
merktekens te verwijderen, onkenbaar te maken of iets aan de stand of plaats ervan te
veranderen;
• De toestanden die ingevolge boven opgesomde daden worden geschapen in stand te
houden;
Het is verder verboden naaldbomen aan te planten of te laten groeien op minder dan 6 m
van de oevers van de waterlopen 0Net op het Natuurbehoud van 12 juli 1973).
Naast bovenstaande verbodsbepalingen zijn de bepalingen van artikel10 mede van belang
voor de bufferzones langs onbevaarbare waterlopen. De aanleg en het beheer van
bufferzones kan in bepaalde gevallen leiden tot een verbreding of andere wijziging van de
bedding van de waterloop. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een minder steil talud, of het
herstellen van een meandering. Dan is er sprake van een buitengewoon werk van
verbetering waarvoor regels in de wet zijn opgenomen.
10.2.2 VLAREM 11 wetgeving betreffende kwaliteitsobjectieven voor grond- en
oppervlaktewater
In VLAREM 11 worden milieukwaliteitsnormen gesteld die de maximaal toelaatbare
hoeveelheden verontreinigingsfactoren in de atmosfeer, het water of de bodem bepalen. Ze
kunnen ook bepalen welke natuurlijke of andere elementen in het milieu aanwezig moeten
zijn met het oog op de bescherming van de ecosystemen en de bevordering van de
biologische diversiteit De normen zijn vastgesteld in de vorm van grenswaarden,
richtwaarden en streefwaarden. De grenswaarden mogen niet overschreden worden. De
richtwaarden dienen zoveel mogelijk te worden gehandhaafd. De streefwaarden vormen een
situatie waarbij geen nadelige effecten te verwachten zijn.
In VLAREM 11 zijn basismilieukwaliteitsnormen voor grond- en oppervlaktewateren opgesteld.
Daarnaast zijn verscherpte normen opgesteld voor oppervlaktewateren bestemd voor:
• de drinkwaterproductie,
• zwemwater
• viswater
• schelpdieren
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In VLAREM IJ, art. 2.3.6.2 worden alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest
overeenkomstig art. 5, lid 1 van Richtlijn 91/271/EEG aangeduid als "kwetsbaar gebied". Dit
betekent dat op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest een minimumpercentage
van de vermindering van de totale vracht voor alle openbare waterzuiveringsinstallaties
vastgelegd wordt van ten minste 75% voor de totale fosfor en ten minste 75% voor de totale
stikstof. De nieuw aan te leggen rioleringssystemen dienen te worden toegepast met de best
beschikbare technieken ten aanzien van:
1. volume en eigenschappen van het stedelijk afvalwater;
2. voorkoming van lekkages;
3. beperking van verontreiniging van de ontvangende wateren door overstorting van
hemelwater.
In VLAREM 11 zijn duidelijke normen opgesteld voor lozingen van industrieel en huishoudelijk
afvalwater. Voor de diffuse bronnen als uitspoeling van meststoffen uit landbouwgronden is
het veel moeilijker normen te stellen.
Afhankelijk van de categorie waartoe een waterloop behoort (drinkwater, zwemwater,
viswater of schelpdierwater) dienen verscherpte normen worden gehandhaafd en
nagestreefd. Bufferzones dragen bij tot een verhoogde natuurlijke zuivering van de waterloop
en een verminderde emissie naar de waterloop toe. Op deze manier kunnen de verscherpte
normen beter worden bereikt en gehandhaafd.
10.2.3 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober

1997
In dit decreet wordt het Vlaams ecologische netwerk (VEN) geïntroduceerd. Het VEN bestaat
uit grote eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO). In GEN
en GENO neemt de Vlaamse regering maatregelen die o.a. betrekking hebben op het
behouden enlof herstellen de natuurlijke structuur van waterlopen en hun randzones en is
het verboden bestrijdingsmiddelen te gebruiken of de structuur van de waterlopen te
wijzigen. Naast het VEN is in het decreet ook het Integraal verwevings- en
ondersteuningsnetwerk (IVON) bevestigd. Het IVON bestaat uit natuurverwevingsgebieden
en natuurverbindingsgebieden.
Met name de natuurverbindingsgebieden zijn van belang in het kader van de bufferzones
langs waterlopen. Het zijn gebieden die ongeacht hun oppervlakte van belang zijn voor de
migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of natuurreservaten en
die strook- of lijnvormig zijn met een aaneenschakeling van kleine landschapselementen.
In de natuurverbindingsgebieden kunnen ten aanzien van de eigenaars en grondgebruikers
stimulerende maatregelen genomen worden, gericht op o.a. onderhoud, ontwikkeling en
beheer van de kleine /andschapselementen en overige verbindingselementen met inbegrip
van waterlopen.
In het decreet is bepaald dat om redenen van natuurbehoud het Vlaamse Gewest en de
Vlaamse gemeenten onroerende goederen kunnen verkrijgen door onteigening ten
algemene nutte.
Oe Vlaamse regering kan ook met de grondgebruikers beheersovereenkomsten sluiten in het
belang van natuurbehoud. Een beheersovereenkomst is een overeenkomst waarbij de
grondgebruiker zich vrijwillig ertoe verbindt gedurende een bepaalde termijn een vooraf
bepaalde prestatie te leveren gericht op het bereiken van een hogere kwaliteit dan de
basismilieukwaliteit Hiervoor wordt een vooraf bepaalde vergoeding betaald die berekend
wordt op basis van de door de grondgebruiker geleverde inspanningen en de eventuele
inkomstenderving. Beheersovereenkomsten worden gesloten met het oog op o.a. het
optimaal beschermen, herstellenen/of uitbreiden van de habitatten of ecosystemen van door
de Vlaamse regering aangewezen organismen of levensgemeenschappen en het
instandhouden en beheren van natuurwaarden in de valleigebieden, brongebieden en het
agrarische gebied met ecologisch belang en natuurontwikkelingsgebieden.
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1 0.2.4 Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere
regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Artikel 11 vermeldt de bepalingen voor activiteiten die vergunningsplichtig zijn. Voor
waterlopen geldt met name paragraaf 1, 1o, c volgens welke het verboden is zonder
voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning stilstaande waters, poelen of
waterlopen uit te graven, te verbreden, recht te trekken of te dichten.
De maatregelen voor de inrichting van bufferzones kunnen op grond van art. 11 § 1, 1 °, c
vergunningplichtig zijn.
In een Omzendbrief aangaande de goede natuurpraktijken van 10 november 1998
(LNW/98/01) wordt gesteld dat de verboden, de natuurvergunningsplicht of de meldingsplicht
voor activiteiten die leiden tot de wijziging van vegetaties of van kleine landschapselementen
niet gelden voor normale onderhoudswerken voor zover voldaan is aan de zorgplicht
opgelegd door artikel 14 van het Natuurdecreet Er wordt nadrukkelijk gesteld dat ingrepen
zoals werken aan oevers, het verstevigen van de bodem, het bouwen of in werking stellen
van installaties voor (kleinschalige) waterzuivering, het aaleggen of veranderen van dijken,
het aansluiten van overstorten op waterlopen, het aanleggen van wachtbekkens, het
aanleggen van faunapassages, het inrichten van plasbermen, het aanleggen van
vispaaiplaatsen, het opnieuw in verbinding stellen van oude meanders met een waterloop,
het bouwen of wijzigen van stuwen, sluizen of keerkleppen, het bouwen of wijzigen van
bruggen, het plaatsen van stroomdeflectoren of stroomvemauwers, enzovoort niet tot het
normale onderhoud van waterlopen behoren (bijlage 1 art 1.2.2)
Veel van de maatregelen voor het inrichten van bufferzones zijn dus wel vergunningsp/ichtig
opgrond van bovenstaande opsomming.
10.2.5 Besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1997 houdende algemene
beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een
register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen.
In artikel 7 worden voorschriften gegeven betreffende het reliëf, waterhuishouding en
hydrografie voor maatregelen in beschermde landschappen. Het is volgens dit artikel
verboden om het even welk werk dat de aard en structuur van de grond, het uitzocht en het
reliëf van het terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, onder meer boringen of
grondwerken, de ontginning van materialen, het aanvoeren van grond, het aanleggen van
opspuitterreinen en het herprofileren van waterlopen.
Dit is van belang voor maatregelen binnen de bufferzones die leiden tot een andere
vormgeving van de waterloop.
10.2.6 Decreet van 11 mei 1999 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake
de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot
wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
In dit decreet worden bepalingen gegeven voor het opbrengen en inwerken van mest op
cultuurgronden. Oe bepalingen hebben tot doel de stikstofverontreiniging van het aquatische
milieu terug te dringen. De hoeveelheid nutriënten die met meststoffen per jaar op
cultuurgrond mag opgebracht worden, inclusief de uitscheiding door dieren bij beweiding,
moet zodanig worden beperkt, dat de verontreiniging door nitratel') uit de percelen
cultuurgrond zowel in grond- als in oppervlaktewater kleiner blijft dan 50 mg nitraat per liter
en verdere verontreiniging van die aard voorkomt. Onder cultuurgronden wordt verstaan:
grond in vaste ligging die wordt gebruikt of bestemd is als voedingsbodem voor de land- en
tuinbouwgewassen en voor de boomkwekerijen. De stikstofverontreiniging van het
aquatische milieu bestaat uit het direct of indirect lozen van stikstofverbindingen uit

107

Be/eidsbepalingen over bufferzones

agrarische bronnen in het aquatische milieu. Hierdoor kan de gezondheid van de mens in
gevaar worden gebracht, het leven en de aquatische ecosystemen kunnen worden
geschaad, de mogelijkheden tot recreatie kunnen worden aangetast of een ander rechtmatig
gebruik van het water kan worden gehinderd. Een veel voorkomende vorm van
stikstofverontreiniging in het aquatische milieu is eutrofiëring. Eutrofiëring is een verrijking
van het water door stikstof en/of fosforverbindingen, die leidt tot een versnelde groei van
algen en hogere plantaardige levensvormen. Gevolg hiervan is een ongewenste verstoring
van het evenwicht tussen de verschillende in het water aanwezige organismen en een
verslechtering van de waterkwaliteit.
Bemestingsnormen
In het decreet worden beperkingen in bemestingsnormen opgelegd in functie van 4
gewasgroepen, te weten:
1. grasland
2 . maïs
3 . gewassen met een lage stikstofbehoefte waaronder cichorei, alle fruitsoorten, sjalotten,
uien, vlas en vlinderbloemigen
4 . andere gewassen dan de hierboven genoemde
De beperkingen worden gefaseerd opgelegd (artikel 17):
1. Vanaf 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 zijn de volgende hoeveelheden
nutriënten, uitgedrukt respectievelijk in kg difosforpentoxyde, kg totale stikstof, kg stikstof
uit dierlijke mest en andere meststoffen en kg stikstof uit chemische meststoffen per ha
en per jaar toegelaten:
T abe 125 V erseh erpte mestnormering, fase 1
Gewasgroep
DifosforTotaal
Stikstof uit dierlijke mest Stikstof uit chemische
pentoxyde Stikstof
e.a. meststoffen
meststoffen
250
Grasland
164
444
444
Maïs
144
319
319
194
Met lage stikstof 119
119
164
164
Behoefte
Andere
144
319
319
219
2 . Vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 zijn de volgende hoeveelheden
nutriënten, uitgedrukt respectievelijk in kg difosforpentoxyde, kg totale stikstof, kg stikstof
uit dierlijke mest en andere meststoffen en kg stikstof uit chemische meststoffen per ha
en per jaar toegelaten:
t mestn ormenng, fase 2
T abe 126 V ers eh erp1e
Stikstof uit dierlijke mest Stikstof uit chemische
Gewasgroep
DifosforTotaal
pentoxyde Stikstof
e.a. meststoffen
meststoffen
300
Grasland
150
450
400
175
300
Maïs
140
300
100
Met lage stikstof 125
150
150
Behoefte
200
130
300
300
Andere

3. Vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002 zijn de volgende hoeveelheden
nutriënten, uitgedrukt respectievelijk in kg difosforpentoxyde, kg totale stikstof, kg stikstof
uit dierlijke mest en andere meststoffen en kg stikstof uit chemische meststoffen per ha
en per jaar toegelaten:
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T abe127 Vers eh erpte mestnormering, fase 3
Gewasgroep
DifosforTotaal
Stikstof uit dierlijke mest Stikstof uit chemische
pentoxyde Stikstof
meststoffen
e.a. meststoffen
140
350
Grasland
450
325
Maïs
120
275
150
275
Met lage stikstof 100
100
125
125
Behoefte
Andere
110
200
275
225
4 . Vanaf 1 januari 2003 zijn de volgende hoeveelheden nutriënten, uitgedrukt respectievelijk
in kg difosforpentoxyde, kg totale stikstof, kg stikstof uit dierlijke mest en andere
meststoffen en kg stikstof uit chemische meststoffen per ha en per jaar toegelaten:
T abe128 V erscherpte mestnormering, fase 4
Gewasgroep
Stikstof uit dierlijke mest Stikstof uit chemische
DifosforTotaal
pentoxyde Stikstof
e.a. meststoffen
meststoffen
350
Grasland
130
500
250
150
100
Maïs
275
250
125
Met lage stikstof 100
100
125
Behoefte
Andere
100
200
200
275
Naast een fasering in de tijd voor het opleggen van bemestingsnormen worden in het
decreet verscherpte bemestingsnormen opgelegd voor specifieke gebieden, te weten:
1. kwetsbare zones water
2. kwetsbare zones ecologische waardevolle agrarisché gebieden
3. kwetsbare zones natuur
4. fosfaatverzadigde gebieden
Kwetsbare zones water. art. 15 § 2 van het mestdecreet
Overeenkomstig het mestdecreet worden de volgende kwetsbare zones water aangeduid:
1. waterwingebieden en beschermingszones type I, 11 en 111 voor grondwater,
afgebakend in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende de maatregelen
inzake het grondwaterbeheer;
2. de door de Vlaamse regering aangeduide gevoelige gebieden waar verscherpte
normering noodzakelijk is binnen de subhydrografische bekkens van
oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, afgebakend in
toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
3. gebieden met nitraat gevoelige gronden waar verscherpte normering noodzakelijk is
zoals bepaald door de Vlaamse regering en afgebakend in toepassing van het decreet
van 24 januari 1984 houdende de maatregelen inzake het grondwaterbeheer.
De volgende hoeveelheden nutriënten, uitgedrukt respectievelijk in kg difosforpentoxyde, kg
totale stikstof, kg stikstof uit dierlijke mest en andere meststoffen en kg stikstof uit chemische
meststoffen per ha en per jaar worden sinds 1 januari 1996 in kwetsbare zones water
toegelaten:
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Tabel29: Verscherpte mestnormering in kwetsbare gebieden (zones water)
Gewasgroep
DifosforTotaal
Stikstof uit dierlijke mest Stikstof uit chemische
pentoxyde Stikstof
e.a. meststoffen
meststoffen
Grasland
100
250
350
170
Maïs
100
170
275
150
Met lage stikstof 80
125
125
70
Behoefte
Andere
100
275
170
125
Oe genoemde hoeveelheden in tabel 29 gelden als richtwaarde voor de producenten en/of
gebruikers die een beheersovereenkomst afsluiten met het oog op de verdergaande stappen
ter verbetering van het milieu. Op cultuurgronden gelegen in de beschermingszones type I,
afgebakend in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende de maatregelen
inzake het grondwaterbeheer is elke vorm van bemesting verboden.
Kwetsbare zones ecologische waardevolle agrarische gebieden. art. 15 § 4 van het
mestdecreet
1. valleigebieden, agrarische gebieden met bijzondere waarde en ecologische
waardevolle agrarische gebieden zoals aangeduid op de plannen vastgesteld met
toepassing van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996;
2. speciale beschermingszones voor de vogelstand afgebakend bij besluit van de
Vlaamse regering van 17 oktober 1988 in de zin van artikel 4.1 van de EG-richtlijn
79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand;
3. de habitatten en de bijkomende bufferzones van de aangegeven zones, zoals
bedoeld in artikel 1, par. 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober
1988, in de zin van artikel 4.1 van de EG-richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake
het behoud van de vogelstand, met uitsluiting van de kleine landschapselementen
zoals bedoeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud van het natuurlijk milieu.
In deze gebieden gelden de algemene bemestingsnormen zoals in tabel 25 t/m 28 staan
vermeld. Dit is een versoepeling van de normen zoals die in de wijzigingen van 20 december
1995 van dit decreet werden opgesteld. De versoepeling komt neer op een terugdraaien van
de bemestingsnormen van een verscherpte norm, die vrijwel gelijk was aan de verscherpte
norm voor de kwetsbare zones water, naar de algemene bemestingsnormen. Binnen
vrijwillige beheersovereenkomsten kunnen voor deze cultuurgronden evenwel, ter
stimulering van verdergaande stappen ter verbetering van het milieu, verscherpte
bemestingsnormen worden overeengekomen. Binnen de ecologische waardevolle
agrarische gebieden duidt de Vlaamse regering zones aan waar de toegelaten
hoeveelheden meststoffen in functie van de aanwezige natuurwaarden verstrengd worden
tot:
•
•

Halfnatuurlijke graslanden: 2 GVE per ha, met max. 2 GVE op elk ogenblik behoudens in
de periode van 1 juli t/m 15 september.
Graslanden met kenmerk HP*, Hpr*, Hpr*+Da, Hpr+Da, Hr: a) begraasd: 2 GVE per ha,
met max. 2 GVE op elk ogenblik behoudens in de periode van 1 juli t/m 15 september;
aangevuld met 100 kgN/ha uit chemische meststoffen, b) niet begraasd: 170 kg N/ha uit
dierlijke mest aangevuld met 100 kg Nlha uit chemische meststoffen.

Kwetsbare zones natuur
Hiertoe behoren alle natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden of natuurreservaten
(ruimtelijke ordeningsbesluit 22 oktober 1996). Vanaf 1 januari 1998 is elke vorm van
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bemesting in deze gebieden verboden met uitzondering van de directe uitscheiding bij
begrazing. Hiervoor worden 2 GVE per ha op jaarbasis toegelaten met max. 2 GVE op elk
ogenblik behoudens in de periode van 1 juli t/m 15 september.
Fosfaatverzadigde gronden
Deze worden door de Vlaamse regering afgebakend op basis van de volgende criteria:
• Als blijkt dat met een kans van 95% de fosfaatverzadigingsgraad boven de kritische
grenswaarde
voor
fosfaatdoorslag
ligt,
namelijk
40%
profielgemiddelde
fosfaatverzadigingsgraad;
• Als blijkt dat met een kans van 95% de fosfaatverzadigingsgraad boven de richtwaarde
voor fosfaatdoorslag ligt, namelijk 30% profielgemiddelde fosfaatv~rzadigingsgraad;
In deze gebieden wordt de bemesting met meststoffen beperkt tot 40 kg difosforpentoxyde
per ha en per jaar. Het gebruik van andere meststoffen en van slib van
rioolzuiveringsinstallaties is verboden. De toegelaten hoeveelheden stikstof zijn gelijk aan de
vermelde hoeveelheden in tabel 25 t/m 28.
Algemene bepalingen
In de kwetsbare zones kan de Vlaamse regering beheersovereenkomsten op vrijwillige basis
sluiten met de grondgebruikers ter stimulering van verdergaande stappen ter verbetering van
het milieu overeenkomstig de regels van artikelen 45 en 46 van het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Er worden in verschillende
bepalingen voorzieningen getroffen voor vergoeden van inkomstenderving en extra kost~n
voor mestopslag enz.
De Vlaamse regering kan volgens EG-richtlijn 91/676/EEG nadere regels stellen m.b.t. o.a.
het opzetten van een programma, dat opleiding en voorlichting voor producenten en
gebruikers omvat, om de toepassing van de code(s) van goede landbouwpraktijk te
bevorderen. (artikel 19)
Het opbrengen van de dierlijke mest, andere meststoffen en stikstof uit chemische
meststoffen op cultuurgronden is verboden (art. 17 § 1 van het mestdecreet):
1. Gedurende de periode van 21 september t/m 31 januari voor grasland
2. Gedurende de periode van 21 september t/m 15 februari voor de gewasgroepen en
gewassen met lage stikstofbehoefte, maïs en andere gewassen; deze verbodsbepaling
geldt evenwel niet voor stikstof uit chemische meststoffen bij overkapte cultuurgronden;
3. Op alle zater-, zon- en feestdagen; deze verbodsbepaling geldt evenwel niet voor
chemische meststoffen
4. Voor 7 uur en na zonsondergang
5. Wanneer de bedoelde cultuurgronden overstroomd, bevroren of met sneeuw bedekt zijn;
6. Wanneer bedoelde cultuurgronden drassig zijn;
7. Op de stroken gelegen binnen een landinwaarts gemeten vanaf de bovenste rand van de
waterlopen, van:
• 10 m wanneer de waterloop gelegen is in een GEN of GENO afgebakend met
toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu;
• 5 m in de overige gevallen
voor de toepassing van de bepalingen wordt onder de waterloop verstaan: de bevaarbare en
onbevaarbare waterlopen zoals gedefinieerd in de wet op de onbevaarbare waterlopen,
alsmede ook elke permanent watervoerende waterloop (artikel23).
In het decreet wordt eveneens gemeld dat de Vlaamse regering bijkomende nadere regels
kan vaststellen inzake de minimumafstand tussen de oppervlaktewateren en de cultuurgrond
waarop chemische meststoffen, dierlijke mest of andere meststoffen worden opgebracht.
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Voor de bufferzones is het dus van belang te weten of er in het gebied sprake is van een
kwetsbare zone met bijhorende bemestingsnormen. Het beheer en de inrichting van de
bufferzone is mede bepaald door de belasting van het omringende perceel en daarmee het
transport van nutriënten naar de waterloop. In de verbodsbepaling (punt 7) niet mesten op 5
m van de waterloop is een juridische basis gegeven voor een bemestingsvrije bufferzone!
10.2.7 De wet van 11/07169 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt
Onder de bepalingen voor productie en gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt gemeld dat
de nodige maatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat nadeel wordt
berokkend aan de gezondheid van de mens en van nuttige dieren. Tevens om te vermijden
dat schade wordt toegebracht aan naburige teelten of aan het milieu in het algemeen.
Het belang voor de bufferzones is hierin dat dit mogelijkheden schept voor het invoeren van
spuitvrije zones langs waterlopen zodat meespuiten van de waterloop kan worden
voorkomen.
10.2.8 Ministerieel besluit van 4 juni 1999 betreffende het sluiten van
beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Vordering (EEG) nr. 2078192 van de
Raad van 30 juni 1992 (B.S. 21 september 1999)
In het besluit worden drie beheersdoelstellingen vastgelegd, te weten:
1. het weidevogelbeheer
2. het perceelrandenbeheer
3. het herstel, de ontwikkeling en het onderhoud van kleine landschapselementen
De beheersdoelstelling perceelrandenbeheer is van belang voor bufferzones langs
waterlopen. Het is gericht op het tot stand brengen van een beschermingsstrook langs
houtige landschapelementen en langs wegbermen of langs waterlopen of langs holle wegen.
Dit beoogt de bevordering van de biodiversiteit (flora en fauna) en in het geval van
perceelrandenbeheer langs waterlopen tevens voorkomen van een oppeNiakkige afstroming
van nutriënten ter bescherming van de waterkwaliteit. Eén van de drie beheerspakketten is
dat van perceelrandenbeheer langs waterlopen.
Hoofdstuk IV, afdeling 2, behandelt het beheerspakket perceelrandenbeheer langs
waterlopen en omvat de volgende beheersmaatregelen en voorwaarden (artikel 14):
1. als het perceel in gebruik is als akkerland en de beschermingsstrook uit gras of spontane
vegetatie bestaat
• de beschermingsstrook langs de waterlopen moet ten minste 5 m breed en ten
hoogste 10 m breed zijn gemeten vanaf de bovenste rand van de waterloop;
• die strook moet worden aangelegd of in stand gehouden als grasland, of men moet
de spontane vegetatie op die strook laten evolueren uiterlijk voor 15 mei van het
eerste jaar van de beheersovereen komst;
• er mogen geen bestrijdingsmiddelen op de beschermingsstrook gebruikt worden,
uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
• er mogen geen meststoffen en slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties
toegediend worden op de beschermingsstrook;
• er mag slechts eenmaal per jaar op de beschermingsstrook gemaaid worden en niet
voor 15 juni;
• als gemaaid wordt, moet het maaisel uit de beschermingsstrook afgevoerd worden;
2. als het perceel in gebruik is als akkerland en de beschermingsstrook uit spontane
vegetatie bestaat die spontaan evolueert:
• de beschermingsstrook langs de waterlopen moet ten minste 5 m breed en ten
hoogste10mbreed zijn gemeten vanaf de bovenste rand van de waterloop;
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men moet de spontane vegetatie op die strook laten evolueren uiterlijk voor 15 mei
van het eerste jaar van de beheersovereen komst;
• er mogen geen bestrijdingsmiddelen op de beschermingsstrook gebruikt worden,
uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
• er mogen geen meststoffen en slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties
toegediend worden op de beschermingsstrook;
• cultuurtechnische werkzaamheden mogen op de beschermingsstrook slechts worden
uitgevoerd om de vijf jaar
3. als het perceel in gebruik is als graasweide:
• de beschermingsstrook langs de waterlopen moet ten minste 5 m breed en ten
hoogste10mbreed zijn gemeten vanaf de bovenste rand van de waterloop;
• er mogen geen bestrijdingsmiddelen op de beschermingsstrook gebruikt worden,
uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
• er mogen geen meststoffen en slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties
toegediend worden op de beschermingsstrook;
• er mag niet beweid worden vóór 15 juni in de beschermingsstrook;
• zo nodig mag er op de beschermingsstrook enkel na 1 september gemaaid worden,
waarbij het maaisel uit de beschermingsstrook afgevoerd moet worden;
4. als het perceel in gebruik is als hooiweide of hooiland:
• de beschermingsstrook langs de waterlopen moet ten minste 5 m breed en ten
hoogste10mbreed zijn gemeten vanaf de bovenste rand van de waterloop;
• er mogen geen bestrijdingsmiddelen op de beschermingsstrook gebruikt worden,
uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
• er mogen geen meststoffen en slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties
toegediend worden op de beschermingsstrook;
• er mag niet gemaaid worden voor 15 juni op de beschermingsstrook;
• als gemaaid wordt, moet het maaiset uit de beschermingsstrook afgevoerd worden;
De jaarlijkse beheersvergoeding voor het beheerspakket perceelrandenbeheer langs
waterlopen wordt als volgt bepaald:
1. 5 frank per m2 voor de gevallen bedoeld in art. 14, 1 en 2
2. 2,2 frank per m2 voor de gevallen bedoeld in art. 14, 3 en 4
Naast het beheerspakket perceelranden is er nog een pakket voor bomen, struiken en
poelen. Dit beheerspakket heeft tot doel heggen, houtkanten, houtwallen en poelen in stand
te houden, nieuwe bomen en struiken aan te planten of nieuwe poelen te graven. Deze
behoren allemaal tot de kleine landschapselementen die thuis horen in het
landbouwlandschap, waar wilde planten en dieren mee gebaad zijn.
Hierin is de bepaling opgenomen voor het aanplanten van een houtkant of houtwal en voor
het onderhouden van een al bestaande houtkant
1. als een houtkant of houtwal wordt aangeplant:
• er wordt gebruik gemaakt van streekeigen soorten zoals Es, Esdoorn, Geldersê roos,
Hazelaar, Hulst, Lijsterbes, Spaanse aak, Sporkehout, Veldom, Wilg, Zoete kers,
Zomereik en Zwarte Els;
• de minimum oppervlakte van de houtkant of houtwal is 3 are;
• de minimumhoogte van het bosplantsoen is 40 cm;
• er wordt in driehoeksverband gepland met een maximumplantafstand van 1,5 m;
• er mag niet met bestrijdingsmiddelen gewerkt worden, behalve tegen distels;
• de houtwal en de houtkant mogen niet worden bemest, ook niet met rioolslib;
• er mag geen vuur gemaakt worden in of op minder dan 20 m van de houtkant of de
houtwal.
2. als een bestaande houtkant of houtwal wordt onderhouden:
• minimumoppervlakte is 1,5 are;
• de houtkant of houtwal wordt om de 3 tot 20 jaar onderhouden
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•
•
•
•
•
•
•

het onderhoud wordt volgens de Code van goede natuurpraktijk en in
overeenstemming met de beheersvisie diè de overheid heeft ontwikkeld uitgevoerd;
de houtkant of houtwal wordt met de overeengekomen tussenpozen gesnoeid of
gekapt tussen 1 november en 1 maart;
als de houtkant of houtwal 50 m of langer is dient de kapbeurt over 4 jaren gespreid
te gebeuren, dus telkens maar% kappen;
het snoei en kaphout moet verwijderd worden voor 15 maart
in de houtkant of houtwal worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, behalve tegen
distels;
de houtkant of houtwal wordt niet bemest, ook niet met rioolslib;
er mag geen vuur gemaakt worden in of op minder dan 20 m van de houtkant of de
houtwal.

De vergoeding voor het aanleggen en onderhouden van houtkanten en houtwallen is 560 Bef
per are per jaar.

10.2.9 Waterkeringsdecreet van 16 april 1996
In het waterkeringsdecreet staat een regel voor onteigenen van gronden. In art. 4 worden de
werken vernoemd die onder de bepalingen van dit decreet vallen: alle werken tot de aanleg
of aanpassing van overstromingsbekkens en wachtbekkens, en alle werken tot de aanleg of
aanpassing van de rechtstreekse toegangswegen naar de waterkeringswerken,
overstromingsbekkens en wachtbekkens uitvoeren op onroerende goederen. Het Vlaamse
Gewest kan ten allen tijde onteigenen zowel voor de uitvoering van de in artikel 4 bedoelde
werken als voor de bijbehorende werken van natuurtechnische milieubouw en recreatie (art.
7). Artikel 7 is enkel bruikbaar voor hoogdringende werken.
De onteigeningen gebeuren overeenkomstig de spoedprocedure bepaald in artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessies voor
de bouw van autosnelwegen. Het toepassingsgebied van de bestaande uitvoeringsbesluiten
is echter nog steeds beperkt tot de bevaarbare waterlopen.

Het onteigenen van de gronden voor de bufferzones is hierin dus niet mogelijk tenzij
aangeduid kan worden dat de onteigeningen binnen de bepalingen van art. 7 vallen, ofwel
als het hoogdringende waterkeringswerken zijn waarbij bufferzones meegenomen worden
binnen de te onteigenen stukken.
10.2.1 0 KB. van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en
voor plantaardige producten schadelijke organismen {B.S. 8 januari 1988)
In Art. 43 van dit besluit wordt gesteld dat de verantwoordelijke verplicht is de bloei alsmede
de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke distels met alle middelen te beletten. Als
schadelijke distels worden beschouwd:
• Akkerdistel (Cirsium arvense Scop.)
• Speerdistel (Cirsium lanceolatum Hili.)
• Kale jonker (Cirsium palustre Scop.)
• Kruldistel (Carduus crispus L.)
Deze wetgeving is verouderd ten opzichte van de ontwikkelingen in de landbouw. De huidige
bedrijfsvoering maakt distelbestrijding omwille van infectiegevaar (tetanus) niet langer
noodzakelijk. Bovendien richten Kale Jonker, Kruldistel en Speerdistel bij de huidige
bedrijfsvoering geen noemenswaardige schade aan de landbouwproductie. De potentiële
schade die Akkerdistel zou aanrichten is verschoven van akkerland naar gestoorde
perceelsranden, bermen, ruigten enz. Alhoewel een zekere emotionaliteit nog altijd
doorspeelt bij het oordeel over deze soorten, moeten distels momenteel dan ook beschouwd
worden als eventueel lastige maar verder niet essentieel van andere landbouwonkruiden
verschillende planten. Het advies van het Instituut voor Natuurbehoud (Leten en Decleer,
1996) luidt dan ook:
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•
•

De Kale Jonker, Kruldistel en Speerdistel zouden op het gehele Vlaamse grondgebied
van elke plicht tot bestrijding ontheven moeten worden
Voor Akkerdistel kan een vrijstelling tot bestrijding gelden in alle beschermde
natuurgebieden.

Deze bepaling is van belang voor het beheer in de bufferzones. Een verplichte bestrijding
van distels in natuurlijke oeverzones is niet vereenigbaar met de doelstellingen van
bufferzones om naar een ecologisch herstel van het watersysteem te streven.
1 0.2.11 Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1984 houdende maatregelen
inzake natuurbehoud op de bermen beheert door publiekrechtelijke rechtspersonen
(B.S. 2 oktober 1984)
Dit besluit is toepasbaar op bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen die beheerd
worden door publiekrechtelijke rechtspersonen. Onder bermen wordt hier verstaan: bermen
en taluds. Volgens de omzendbrief van 04/06/87 is het de taak van de bermbeheerder om op
grond van de ligging in een landelijk of stedelijk gebied uit te maken welke bermgedeelten in
aanmerking kunnen worden genomen en welke niet. Bepalingen in het bermbesluit zijn:
1. Het gebruik van biociden op bermen is verboden
2. "Begraasde bermen" mogen niet voor 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede
maaibeurt mag slechts worden uitgevoerd na 15 september. Het maaisel moet worden
verwijderd binnen 10 dagen na het maaien.
Deze bepalingen zijn van belang omdat bufferzones veelal in de bermen van waterlopen zijn
gelegen. Het gebruik van biociden in deze bermen is verboden. Het is hierbij van groot
belang wat als berm wordt afgebakend. Hiermee kan een juridische grond voor spuitvrije
bufferzones worden gegeven.
10.2.12 Dienstorder van 26 augustus 1992 betreffende ruiming-, onderhoud- en
herstelwerken aan de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie.
In de bijlage van deze dienstorder wordt aangegeven dat bij de werken rekening zal worden
gehouden met de volgende algemene principes en voorwaarden:
• de coördinatie tussen de beheerders van dezelfde stroombekkens, bevoegd voor de
verschillende categorieën;
• géén werken uitvoeren aan de bronnen en nog ongerepte bovenlopen
• de problemen toetsen in functie van de gehele lengte van een waterloop en geen ad-hoc
oplossingen
• de ruimingswerken bij voorkeur uitvoeren buiten het broedseizoen en het paaiseizoen, en
rekening houden met de ontwikkelingsfase van de flora
• faseren van de werken zodat migratie en herkolonisatie mogelijk zijn, zowel bij
onderhoud van bodems, taluds als van houtige kanten
• de bepalingen van het bermbesluit en bomen en houtige begroeiing maximaal
respecteren
• het behoud van een zeker percentage waterplanten bij kruidruimingen
• bij schonen en baggeren het materiaal openspreiden of afvoeren en in geen geval als
hopen op de oever deponeren en hierdoor het gebruik voor ophogen en egaliseren van
laaggelegen terreinen voorkomen
• in toepassing brengen van milieutechnische natuurbouw bij oeverversterkingen
• de oevervegetatie (bomen en struiken) dient zoveel mogelijk behouden te blijven met het
oog op hun effect van beschaduwing
• bij het uitvoeren van de werkzaamheden zullen de aangrenzende natuurgebieden
ontzien worden, dit verdient in de planningsfase speciale aandacht.
Bovenstaande is ook bepalend bij het toepassen van het beheer in bufferzones.
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Bufferzones langs onbevaarbare waterlopen kunnen op drie
manieren worden gerealiseerd.
1. Eigendomsverwerving. Zowel verwerving in der minne als
onteigening kunnen hier toegepast worden. Specifieke
grondslag voor onteigening wordt gevonden in het decreet
Natuurbehoud. Er moet dan een ecologische meerwaarde
gecreëerd worden door de kwaliteit van de habitats "water"
en/of "oever" te verbeteren. In andere gevallen moet de
multifunctionaliteit van de bufferzone worden aangetoond
voor een onteigening ter algemeen nut. Ook al is de
waterbeheerder eigenaar van de bufferzone, dan nog zal
hij bij de inrichting en het beheer ervan tegen
zoals
de
vergunningplichten
aanlopen,
stedenbouwkundige vergunningp/icht.
2. Beheersovereenkomsten.
De
algemene
beheersovereenkomsten en de beheersovereenkomsten in het
kader van het PlattelandOntwikkelingsProgramma (POP)
zijn hiervoor het meest aangewezen. Met name de
pakketten voor het perceelrandenbeheer langs waterlopen
komen hiervoor in aanmerking.
3. Erfdienstbaarheden. Dit is een zeer beperkt instrument.
De waterbeheerder kan hiermee verboden opleggen, maar
geen geboden. Daar tegenover staat dat er geen kosten of
vergoedingen mee verbonden zijn.

Juridisch kader en instrumenten

11. Juridisch kader en instrumenten om bufferzones te realiseren
Bufferzones langs onbevaarbare waterlopen kunnen op drie verschillende manieren worden
gerealiseerd: de eerste wijze die wordt besproken is de verwerving in eigendom door de
waterbeheerder (1). Vervolgens kan men ook via het opleggen van een erfdienstbaarheid
bepaalde bufferzones realiseren (2) en tot slot kan men ook proberen om langs contractuele
weg bufferzones aan te leggen (3).
Onderstaande tekst is een bewerking van een juridische nota die in opdracht van het kabinet
voor het strategisch project "Bufferzones" is geschreven door dr. A. Carette, Juridische
Dienst. Op het moment van schrijven was een ontwerptekst voorhanden. Voor uitgebreide
informatie wordt verwezen naar Carette (2001).

11.1 Eigendomsverwerving
Verwerving in eigendom door de waterbeheerder kan in der minne geschikt worden of
opgelegd worden.
11.1.1 Verwerving in der minne

Uiteraard kunnen overheid en eigenaar altijd een verkoop in der minne regelen indien beide
partijen met de voorwaarden akkoord gaan. Er bestaan subsidiemechanismen in de
provinciale en gemeentelijke milieuconvenanten die de aanschaf van bufferzones
vergemakkelijken. Zodra het bestuur eigenaar is van de bufferzones, kunnen ook subsidies
gegeven worden om die in te richten via het milieuconvenanten en het K.B. van 23 juli 1981
(bestrijding van overstromingen, verbeteren van onbevaarbare waterlopen).
Deze minnelijke verwerving zal als instrument onvoldoende zijn om gebiedsdekkend
bufferzones te verkrijgen, maar een gericht subsidiebeleid kan de aankoop ervan door
besturen die waterbeheerders zijn wel stimuleren.
11.1.2 Onteigening

Hét middel bij uitstek om bufferzones in eigendom te verwerven is de onteigening, omdat
men via één besluit lange stroken kan verwerven.
• Onteigeningen zijn het gemakkelijkst door te voeren indien men beschikt over een wet ef
decreet die het doel van de onteigening per definitie van algemeen nut verklaart. Is dit
niet voorhanden dan moet men het algemeen nut van het doel waarvoor men onteigent
in concreto motiveren. Het doel van de onteigening mag niet neerkomen op het
ontduiken van art. 6 Wet Onbevaarbare Waterlopen met zijn (natuurvemietigende)
onderhoudsplichten.
In de bestaande regelgeving vindt men enkel een specifieke onteigeningsgrondslag in
artikel41 , §1 Decreet Natuurbehoud dat het Vlaamse Gewest en de Vlaamse gemeenten
de mogelijkheid geeft om onroerende goederen te onteigenen om redenen van
natuurbehoud. De ruime omschrijving die in het Decreet Natuurbehoud wordt gegeven
van het begrip "natuurbehoudn, biedt mogelijkheden voor een groot deel van de
onteigeningen nodig voor bufferzones. Er moet dan een ecologische meerwaarde
worden gecreëerd door de kwaliteit van de habitats "water'' en/of "oever" te verbeteren.
• Een onteigeningsbesluit bevat naast de motivering van de onteigening ook de keuze van
de te volgen procedure voor inbezitstelling van de betrokken gronden. In theorie kiest
men dan ofwel de gewone procedure uit de wet van 17 april1835, in samenlezing met de
wet van 27 mei 1870, ofwel doet men een beroep op de spoedprocedure uit de wet van
26 juli 1962 (biedt minder waarborgen voor de rechten van de onteigende). Het bestuur
zal steeds moeten aangeven waarom de keuze voor de gewone, niet spoedeisende
procedure de doeltreffende verwezenlijking van het doel van de onteigening niet kan
waarborgen en er inderdaad nood is aan een onmiddellijke inbezitneming.
Vervolgens is het van groot belang om, éénmaal het onteigeningsbesluit er is en er
inderdaad is gekozen voor de snelle procedure, onmiddellijk werk te maken van de
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daadwerkelijke inbezitneming. Het talmen van het onteigenend bestuur wijst er immers
duidelijk op dat het met die dringendheid niet zo'n vaart loopt en de gewone procedure
kon volstaan, wat door de Raad van State afgestraft wordt als het tot een procedure
komt.
11.1.3 Verwerving in het kader van ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting
Ter verwezenlijking van dergelijke projecten kan de VLM ofwel gronden aankopen, ofwel
onteigenen. In de drie gevallen is het mogelijk om op deze manier bufferzones te
verwezenlijken. De doelstelling waarom men dat zou doen, is voor de drie soorten projecten
wel anders, maar hun knelpunten zijn van dezelfde aard, evenals de mogelijke oplossingen,
zodat ze hier tezamen kunnen worden behandeld.
• De oppervlakte die men in het kader van ruilverkaveling kan verwerven om andere dan
landbouwdoeleinden te realiseren, is beperkt tot 2% van het agrarisch gebied. Bovendien
moet men dat percentage "delen" met andere natuurbekommernissen die in het gebied
kunnen spelen.
• Een ruilverkavelingsproject kan enkel in agrarisch gebied
• Een landinrichtingsproject kan slechts in recreatiegebieden, woongebieden met landelijk
karakter en ontginningsgebieden
• Een natuurinrichtingsproject kan nog steeds enkel in VEN (nog niet afgebakend) en in de
groen-, park-, buffer- en bosgebieden
• De gronden langs de waterloop zullen eigendom zijn van de VLM.

11.2 Als eigenaarde bufferzones inrichten
Het is niet omdat men eigenaar is van een stuk grond, dat men daar zomaar alles mee kan
doen. In dit deel wordt stilgestaan bij de stedenbouwkundige verplichtingen die men moet
naleven wanneer een bufferzone wordt ingericht.
11.2.1 De stedenbouwkundige vergunningsplicht
Nogal wat ingrepen komen neer op het optrekken of afbreken van een vaste inrichting, wat
onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning (art. 99, §1, 1° DRO). Volgende
vrijstellingsgronden zijn evenwel van belang:
• het plaatsen van een afsluiting bestaande uit houten of kunststoffen palen met prikkel- of
schrikdraad (vrijgesteld in art. 3, 9°, a) van het B.V.R van 14 april 2000 tot bepaling van
de vergunningplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is).
• werken die ondergebracht kunnen worden bij de gewone ruimings-, onderhouds- en
herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen (art. 6 Wet Onbevaarbare Waterlopen)
genieten vrijstelling als ze uitgevoerd wordt op het openbaar domein (oever is geen
openbaar domein) en buiten ruimtelijk kwetsbare gebieden1 (art. 3, 18°, h B.V.R. 14 april
2000).
Andere ingrepen, zoals uitgravingen en verondiepingen kunnen een aanmerkelijke
reliëfwijziging inhouden, wat op zich al onderworpen is aan een stedenbouwkundige
vergunning. Mits dergelijke ingrepen enige omvang hebben, zijn het · ook
''waterhuishoudingsprojecten die het waterregime beïnvloeden" en dan zijn ze MER-plichtig
als ze uitgevoerd worden in natuur- of reservaatgebied, ecologisch waardevol gebied,
vogelrichtlijngebied of Ramsargebied (art. 2, 15° MER-besluit bouwvergunning 23 maart

1
Ter herinnering : de ruimtelijk kwetsbare gebieden die voorkomen in het B.V.R. van 14 april 2000 zijn :
·a. de groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurreservaten,
natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische
waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling
en de ermee vergelijkvare gebieden, aangeduid op plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen;
b. de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid krachtens het decreet van
14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen"
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1989). Er dient dan een goedgekeurd MER bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
gevoegd te worden.
Wanneer zijn de stedenbouwkundig vergunningsplichtige inrichtinaswerken daadwerkelijk
vergun baar?
Indien er een stedenbouwkundige vergunning nodig is, moeten de ingrepen verenigbaar zijn
met de ruimtelijke bestemming. Zon iet, dan moet men nagaan onder welke omstandigheden
er van deze regel kan worden afgeweken.
De regels .....
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Woongebied: vergunbaar als openbare nutsvoorziening indien passend in plaatselijke
aanleg en verenigbaar met onmiddellijke omgeving
Industriegebied: indien er een bufferzone (=stedenbouwkundige bestemming, soort van
"groen scherm" rond dergelijk terrein) is die paalt aan de waterloop, dan kan die als een
bufferstrook ten behoeve van de waterloop worden ingericht.
Agrarisch gebied: vergunningplichtige ingrepen kunnen alleen gedaan worden als ze in
het belang van de landbouw zijn, een bufferstrook kan hier dus bijvoorbeeld om de
gronden te beschermen tegen overstroming.
Bosgebied: in dit bestemmingsgebied mogen enkel onbeboste terreinen zitten die nog
moeten worden bebost en waarbij die bebossing geldt als een verplichting, een
bosbufferzone zou hierop aansluiten.
Groengebieden: dit zijn natuurgebieden en natuurgebieden met wetenschappelijke
waarde of natuurreservaten; werken die de natuur ten goede komen zijn hier toegelaten,
voor bufferzones zal dit waarschijnlijk nooit een probleem zijn.
Parkgebieden: bufferzones kunnen worden aangelegd zolang de publieke wandelplaats
niet verstoord wordt.
Bufferzones: als ruimtelijke bestemming zijn dit overgangszones tussen gebieden
waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verzoenen zijn of die met het oog op een
goede plaatselijke ordening van elkaar moeten worden gescheiden. Bufferzones langs de
waterlopen zijn binnen deze bestemming verenigbaar.
Recreatiegebied: bufferzones kunnen worden ingericht indien ze de recreatie niet
verstoren.
Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen: de inhoud
hiervan is niet duidelijk vastgelegd. Aangenomen wordt dat het gaat om voorzieningen
die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de
gemeenschap worden gesteld; of nog om instellingen, bedrijven en constructies die een
specifieke gemeenschaps- of openbare nutsfunctie vervullen op gewestelijk niveau. Een
bufferstrook die zorgt voor een betere waterkwaliteit, verminderde aanslibbing van de
waterlopen én voor meer natuur op de oever kan probleemloos als een voorziening
omschreven worden ter bevordering van het algemeen belang dat ten dienste van de
gemeenschap staat.

... en de uitzonderingen
Er bestaan twee mogelijkheden om bij het afleveren van een bouwvergunning af te wijken
van de bestemming van het betrokken gebied.
•

De eerste is artikel 20 van het K.B. van 1972, dat van toepassing is als men wil afwijken
van bestemmingen op plannen van aanleg. Dit artikel heeft betrekking op
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Ze kunnen in alle
bestemmingsgebieden worden toegelaten, op voorwaarde dat ze verenigbaar zijn met de
algemene bestemming en het architectonisch karakter van het gebied. Een beroep op
artikel 20 is niet mogelijk indien men de gemeenschapsvoorziening of de openbare
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•

nutsvoorziening op plannen van aanleg had kunnen voorzien, zodat ze in een gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorzieningen terechtkonden. Daar de
inrichtingswerken langs onbevaarbare waterlopen zaken zijn die, net als dergelijke
waterlopen zelf, geen lijninfrastructuur uitmaken die afzonderlijk op plannen van aanleg
worden aangeduid (wat wel zo is voor wegen en waterwegen), zijn het
gemeenschapsvoorzieningen die noodzakelijk vervat moeten liggen in andere
bestemmingsgebieden, zodat er van art. 20 toepassing kan worden gemaakt.
De tweede afwijkingsmogelijkheid is terug te vinden in artikel 103 DRO en werd
gecreëerd om van ruimtelijke uitvoeringsplannen te kunnen afwijken. In eerste instantie
moet het om kleine werken, handelingen en wijzigingen gaan zoals omschreven in een
besluit van de Vlaamse Regering2 . Helaas is het toepassingsgebied daarvan zo eng dat
waarschijnlijk enkel de aanleg van bufferzones met een totale grondoppervlakte van
maximaal 150m2 en bedoeld als aanleg van overstromingsgebieden voor deze uitwijking
in aanmerking komen. Daarnaast moet het werk verenigbaar zijn met de algemene
bestemming en mogen ze het architectonisch en landschappelijk karakter van het gebied
niet in gedrang komen.

11.2.2 Het beheer

Daarvoor is nergens iets bijzonders voorzien, men volgt gewoon de regels voor het eigen
grondbeheer. Zo kan men het technisch beheer van de stroken uitbesteden aan derden. Hier
geldt de contractsvrijheid.
11.2.3 Opmerkingen

Wanneer de bufferzones verworven worden door een bestuur en geen deel uitmaken van de
waterloop zelf, dan verliest de aangelande zijn statuut van aangelande, omdat zijn grond niet
langer aan de onbevaarbare waterloop grenst. Het gebruiksrecht op het water en het visrecht
gaan aldus voor deze persoon verloren.

11.3 Erfdienstbaarheden
Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf wordt gelegd (=lijdend erf) tot het gebruik en
het nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort(= heersend erf) (art. 637 B.W.).
• Het opleggen van een erfdienstbaarheid is een gemakkelijke procedure: het volstaat om
de erfdienstbaarheid in een tekst te gieten, hetzij een decreet, hetzij een besluit indien
daarvoor een decretale of wettelijke grondslag bestaat. Het lijdend erf moet de
erfdienstbaarheid kosteloos ondergaan indien het decreet geen vergoeding voorziet.
• Door middel van het opleggen van erfdienstbaarheden kan men zo wel stroken
"vrijhouden" ( niet bemesten, niet ploegen, geen bouwwerken plaatsen) en faciliteiten
geven aan ambtenaren en anderen die er onderhoudswerken gaan uitvoeren, maar men
kan niet verwachten dat het bestuur daarmee ook echte inrichtingswerken kan doen. Het
aanleggen van een grasbuffer kan nog net (mits de erfdienstbaarheid dermate wordt
geformuleerd dat men die grond met rust laat en slechts af en toe maait), maar als men
wil grond afgraven, greppeltjes maken, dan gaat men eigenlijk verder dan wat met een
erfdienstbaarheid als beperking van het eigendomsrecht mogelijk is.
• Een ander nadeel van het opleggen van erfdienstbaarheden is dat de prikkel om ze na te
leven bij het ontbreken van een gedegen controle- en sanctiemechanisme kleiner is dan
indien er door een bestuur onteigend of aangekocht zou worden.
11 .3.1 Grondslag voor erfdienstbaarheden
In de Wet Onbevaarbare Waterlopen vindt men in artikel 17 duidelijk erfdienstbaarheden
terug m.b.t. het toegang verlenen aan mens en materieel om werken uit te voeren aan
waterlopen en het ontvangen van de producten die voortkomen van ruimingswerken. De
2
De inhoud van dit begrip is terug te vinden in B.VI.Reg. 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen
van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester.
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bevoegdheid om erfdienstbaarheden op te leggen werd echter nergens in de wet
gedelegeerd naar de uitvoerende macht, zodat bijvoorbeeld in het algemeen politiereglement
dat op basis van art. 21 van de wet uitgevaardigd werd strikt genomen géén
erfdienstbaarheden opgenomen mogen worden.
Deze wet is in haar huidige vorm dan ook ongeschikt om erfdienstbaarheden ten behoeve
van bufferzones aan vast te hechten.
In de artikelen 8 en 13 van het Decreet Natuurbehoud wordt aan de Vlaamse regering de
bevoegdheid gegeven om o.a. erfdienstbaarheden op te leggen ten behoeve van de
bestaande natuur en dit zowel gericht op de bescherming, de instandhouding als de
ontwikkeling ervan. Bufferzones zijn makkelijk inpasbaar in deze doelstelling.
De erfdienstbaarheden ten behoeve van bufferzones kunnen op basis van deze bepalingen
ingevoerd worden ongeacht de stedenbouwkundige bestemming van de gronden. De rem
die artikel 9 Decreet Natuurbehoud zet op de regelingsbevoegdheid van de Vlaamse
regering werkt hier niet, omdat erfdienstbaarheden op dergelijke smalle stroken niet in
absolute zin werken of handelingen verbieden of onmogelijk maken die overeenstemmen
met de ruimtelijke uitvoeringsplannen en evenmin in absolute zin de verwezenlijking van die
plannen verhinderen.
In de nieuw te ontwerpen regelgeving inzake natuurrichtplannen (art. 48-50 Decreet
Natuurbehoud) wordt de mogelijkheid voorzien om in het VEN geboden, verboden en
erfdienstbaarheden op te leggen aan overheden en aan particulieren.
In VEN kunnen natuurrichtplannen in de toekomst dus de mogelijkheid bieden om de
concrete inrichting van de bufferzones per gebied te regelen. Zo zou men er voor kunnen
kiezen om globaal omschreven erfdienstbaarheden ten behoeve van bufferzones op te
leggen op basis van artikel 8 en 13 Decreet Natuurbehoud en deze nader te verfijnen
afhankelijk van de gebiedspecifieke behoeften. Immers, moerasbuffers, graslandbuffers en
bosbuffers vereisen andere ingrepen, dus een andere invulling van de draagwijdte van de op
te leggen erfdienstbaarheid.
Het nadeel van deze werkwijze is dat er geen gebiedsdekkende bufferzones via
erfdienstbaarheden kunnen komen: het kan enkel in het VEN en er zijn geen waarborgen dat
er overal in het VEN langs onbevaarbare waterlopen bufferzones komen.
Via het nieuw te ontwerpen decreet integraal waterbeheer kan men ofwel rechtstreeks
erfdienstbaarheden ten behoeve van bufferzones voorzien, ofwel de bevoegdheid om
dergelijke erfdienstbaarheden op te leggen delegeren, ofwel beide combineren.
Zeker als er wordt gedacht aan een erfdienstbaarheid langs alle waterlopen in Vlaanderen, is
het democratischer om dergelijke algemene ingreep op het eigendomsrecht rechtstreeks
door het parlement te laten beslissen.
In het voorontwerp van de vorige regering was reeds voorzien dat er aan alle onbevaarbare
waterlopen een bouwvrije zone zou komen op de oeverzone (breedte niet vastgelegd, te
bepalen in bekkencomité), wat een vorm van erfdienstbaarheid is. Men kan daar bijkomend
bijvoorbeeld een barnestingsverbod en een verbod op pesticidengebruik langs al onze
waterlopen over de breedte van een oeverzone aan toevoegen.
11.3.2 Het beheer

Zoals hiervóór werd uiteengezet, kan men louter en alleen van het opleggen van een
erfdienstbaarheid niet verwachten dat de gebruiker van het lijdend erf de strook op een
bepaalde manier beheert of inricht. Er zijn dus bijkomende initiatieven nodig die uit een
dwingende regeling kunnen bestaan, dan wel vrijwillig van aard kunnen zijn.
•

Dwingende regeling: Men kan samen met het opleggen van de erfdienstbaarheid ook
regels opleggen inzake het beheer van de stroken of daartoe een goede delegatie
voorzien. Een tweede mogelijkheid is dat de decreetgever voorziet dat de
erfdienstbaarheidstrook beheerd en onderhouden wordt door de waterbeheerder. Dat
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vraagt op zijn beurt om een erfdienstbaarheid die toelaat dat deze personen en de
nodige werktuigen toegang kunnen nemen tot andermans grond om daar het onderhoud
uit te voeren. Het voordeel is dat dergelijk beheer dan verplicht op alle bufferzones wordt
toegepast
Vrijwillige regeling: Men kan er voor kiezen om een beheersovereenkomst voor
perceelrandenbeheer uit te werken . In dat geval voorziet men dit instrument in het
decreet en neemt men de inhoud van de beheersovereenkomst en de concrete
spelregels die zullen gelden op in een uitvoeringsbesluit Werken met een vrijwillige
regeling heeft uiteraard een voor de hand liggend nadeel: de grondgebruiker moet bereid
zijn om in de regeling te stappen.

Er moet over worden nagedacht of er nood is aan een bijkomende regeling voor
beheersovereenkomsten, want voor landbouwers (zie hierna) en terreinbeherende
natuurverenigingen bestaat al een regeling. Bovendien mag men in de toekomst nog andere
vormen van beheersovereenkomsten verwachten die gebaseerd zullen zijn op het Decreet
Natuurbehoud (zie hierna).
Uiteraard belet niets dat er specifieke afspraken worden gemaakt voor een bepaald beheer
wanneer de gelegenheid zich voordoet.

11.4 Andere instrumenten
11.4.1 Algemene beheersovereenkomsten

In onderafdeling B van afdeling 4, hoofdstuk V van het Decreet Natuurbehoud wordt
gesproken van vrijwillige beheersovereenkomsten die kunnen worden gesloten met de
grondgebruikers (art. 45 en 46 Decreet Natuurbehoud). Er dienen bepaalde
natuurdoelstelling gehaa~d te worden en er wordt een vergoeding uitgekeerd.
•

•

•

Het zal nog wat tijd vragen vooraleer men het middel van de beheersovereenkomst ten
volle zal kunnen benutten, want er is enkel nog maar een uitvoeringsbesluit voor wat
platteland betreft.
Er geldt een gebiedsbeperking. Enkel indien bufferzones door de Vlaamse regering
daartoe worden aangewezen kan voor het beheer van bufferzones overal in het gewest
een vrijwillige beheersovereenkomst ex. art. 46 worden gesloten.
Beheersovereenkomsten zijn gebaseerd op vrijwilligheid, dus er is geen garantie dat er
een aanééngesloten bufferstrook zal komen langs de gehele betrokken waterloop.

11.4.2 De beheersovereenkomsten "platteland"
In het besluit van de Vlaamse regering van 13 april 1999 betreffende de toekenning van
subsidies om landbouwproductiemethoden toe te passen en het sluiten van
beheersovereenkomst ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van
30 juni 1992 betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen
inzake milieubescherming en betreffende natuurbeheer, wordt in beperkte mate uitvoering
gegeven aan artikel45 Decreet Natuurbehoud. (zie ook paragraaf 10.2.3)
Het toepassingsgebied is beperkt (enkel voor landbouwers) en de overeenkomsten worden
op basis van vrijwilligheid voor een termijn van 5 jaar afgesloten, uiteraard wel verlengbaar.

Daar beheersovereenkomsten steeds gebaseerd zijn op vrijwilligheid en het bestaande
subsidiesystemen beperkt wordt tot een bepaald geografisch omschreven gebied en/of
beperkt tot een bepaalde beroepscategorie, kan er zo nooit gebiedsdekkend worden
gewerkt.
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11.4.3 Het subsidiebesluit natuurreservaten

Het besluit van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de
erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende
toekenning van subsidies voorziet een tussenkomst in de kosten die dergelijke verenigingen
maken voor aankoop, eerste inrichting en beheer van gebieden die als natuurreservaat
erkend zijn of dat kunnen/zullen worden.
Bepalingen die nuttig zijn voor wat bufferzones betreft, zijn terug te vinden in art. 8, §2
(aankoop in vallei- en brongebieden); art. 18 subsidiebesluit (werken voor "eerste inrichting"
waaronder het aanleggen van moeras- of bosbufferzones begrepen kan worden) en art. 17,
§2 en §3 (beheer zoals nodig voor bufferzones valt in hoogste subsidiecategorie).
•

•

Er werd via art. 36§2 Decreet Natuurbehoud een gebiedsbeperking ingebouwd wat het
erkenren van reservaten betreft en dus ook wat het geografische toepassingsgebied van
het subsidiebesluit betreft.
Voor beheerssubsidie speelt de oppervlakte van het gebied waarop het natuurtype
voorkomt op basis waarvqn men suqsidie krijgt, een belangrijke rol. Voor beheer van
bufferzones kan dat nadelig zijn als de gronden die worden beheerd niet over een lang
stuk grenzen aan een waterloop.

11.4.4 Subsidiemogelijkheden milieuconvenanten
Er bestaan subsidiemechanismen in de provinciale en gemeentelijke milieuconvenanten die
de aanschaf van bufferzones vergemakkelijken. Zodra het bestuur eigenaar is van de
bufferzones, kunnen ook subsidies gegeven worden om die in te richten via het
milieuconvenanten en het K.B. van 23 juli 1981 3 (bestrijding van overstromingen, verbeteren
van onbevaarbare waterlopent

3

KB. van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest
door of op initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd.
4
Deze subsidie, voorzien in art. 4, 3° en 4° van het K.B. heeft geen betrekking op het verwerven van gronden (zie art. 4, aanhef
en art.6, eerste lid).
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Ruilverkaveling Ravels, in de bufferzone is de spontaan gevestigde vegetatie
in enkele jaren na de aanleg al goed ontwikkeld.
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12. Bufferzones in de praktijk
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat er al veel onderzoek naar bufferzones
en de functies die ze vervullen is gedaan. Naar uitvoering toe bleek echter dat het beleid en
de regelgeving nog niet op bufferzones waren afgestemd. Logischerwijze zijn er dus ook nog
niet veel bufferzoneprojecten in Vlaanderen gestart. De projecten die er zijn, zijn kleinschalig
zoals in sommige ruilverkavelingen of als een lokaal initiatief vanuit gemeentelijke of
provinciale overheden. Momenteel zijn er als vervolg op deze studie initiatieven genomen om
proefprojecten te starten. De doelstelling is om één proefproject in elk van de 11
stroomgebieden in Vlaanderen te situeren. Meer informatie hierover is in hoofdstuk 13
gegeven.
Buiten Vlaanderen worden ook bufferzoneprojecten gestart. Het is binnen deze studie
onmogelijk om een overzicht te geven van alle buitenlandse initiatieven die al verder staan
dan de Vlaamse. In Nederland en Duitsland wordt er veel aandacht besteed aan spuitvrije
zones en akkerrandenbeheer. In het Verenigd Koninkrijk gaat men vaak al verder en worden
smalle stroken uit landbouwkundig gebruik gehaald en krijgen die een aangepaste inrichting
en beheer naar gelang hun functie. Buiten Europa speelt vaak de claim op de ruimte een
minder grootte rol zodat bufferzones breder en op grotere schaal kunnen worden toegepast.
In de VS en Nieuw Zeeland is sprake van "agricultural retirement zones" of "riparian torest
zones", volledig terug natuurlijke zones langs de kleinere rivieren die minimaal 100 m breed
zijn. Om een idee van de verschillende ontwikkelingen in het buitenland te krijgen worden in
de volgende paragrafen het buitenlandse beleid aangaande bufferzones en enkele concrete
projecten besproken.

12.1 Nederland
In oktober 1992 is door de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (nu Dienst
Landelijk Gebied DLG) in samenwerking met 7 provinciale besturen een experiment
"Randenbeheer'' gestart. In totaal nemen 104 bedrijven deel aan het experiment. Tot voor
dit experiment werden beheersovereenkomsten alleen afgesloten op volledige percelen. Nu
perceelrandenbeheer meer bekend wordt, door de positieve resultaten van
natuurwetenschappelijk onderzoek, wordt onderzocht hoe randenbeheer op zichzelf in de
regelgeving kan worden ingepast. Binnen het experiment Randenbeheer worden
verschillende pakketten beheersovereenkomsten aangeboden die elk op een verschillende
manier vergoed worden . De verschillen liggen in de mate van vrijheid die boeren willen
hebben bij het beheer (wel of geen bepalingen) en de zekerheid van beloning (vast of
afhankelijk van het resultaat). Voor bouwland bedraagt de randbreedte in alle pakketten 6 m.
Vaak hebben akkerbouwers graan gezaaid in de rand. Voor grasland bedraagt de
randbreedte 2 m. Het beheer is in alle pakketten minimaal: niet mesten en niet spuiten in de
randen. De meeste deelnemers deden vooral mee omdat ze belang hechtten aan natuur en
verbetering van het imago van de landbouw en omdat randenbeheer goed paste in het
bedrijf. Er zijn geen problemen met onkruidontwikkeling geweest. Het experiment heeft
aangegeven dat beheersovereenkomsten voor de perceelranden op zich goed af te sluiten
zijn. (Bruggink en Buitink, 1995 en Reus et al. , 1998)
Sinds maart 2000 is in Nederland het "Lozingenbesluit voor de open teelt en
veehouderij" van kracht. Het omvat een aantal maatregelen die vooral gericht zijn op
emissies of activiteiten die in het oppervlaktewater hoge concentratiepieken van middelen en
meststoffen veroorzaken zoals het afspoelen van meststoffen, het meespuiten en
meemesten van waterlopen en het verwaaien van bestrijdingsmiddelen naar het
oppervlaktewater tijdens bespuitingen (zgn. druppeldrift). Een van de maatregelen die voor
de diffuse lozingen vanaf de percelen wordt getroffen is het aanhouden van een teeltvrije
zone die niet bespoten en niet bemest mag worden. Hiermee wordt bedoeld: de strook
tussen de insteek van de watervoerende waterloop (talud) en het hart van de buitenste
plantenrij van het gewas op het perceel. Op de teeltvrije zone mag niet hetzelfde gewas
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staan als op de rest van het perceel. Andere gewassen of teelten zijn hierop wel toegestaan
als de teler kan aantonen dat hij deze niet bespuit. De breedte van de teeltvrije zone is
afhankelijk van de teelt en intensiteit waarmee bespuitingen plaatsvinden, variërend van max
1,5 m in gewassen als aardappelen, bloembollen, uien enz (1 m indien luchtondersteuning
op de spuit wordt toegepast) tot 0,25 m in grasland en diverse graangewassen. In de
teeltvrije zone mag onkruid alleen pleksgewijs worden bestreden met bijvoorbeeld een
onkruidstrijker. Mechanische onkruidbestrijding of het inzaaien van een bodembedekker zijn
goede alternatieven. (anoniem: http://www.gewasbescherming.nl)

Figuur 35: Foto van een teeltvrije zone (NL).
(De Snoo, Rotteveel en Heemsbergen red. , 1995)
Reeds voor deze regelgeving van kracht werd zijn er verschillende projecten gestart om het
gebruik van bufferzones te toetsen. Hieronder worden er enkele beschreven. Deze projecten
worden hier niet toegelicht vanwege hun succes of falen, maar omdat zij verschillende typen
bufferzones voor ogen hadden en verschillende instrumenten om deze te realiseren.
12.1.1 Spuitvrije zones Drentse Aa

In 1990 heeft de provincie Drenthe het stroomgebied van de Drentse Aa aangewezen als
drinkwaterbeschermingsgebied en een verordening opgesteld die het gebruik van
bestrijdingsmiddelen binnen 5 m van de beek verbiedt. Voor deze verordening is in 1992 een
schadevergoeding voor de boeren in het gebied opgesteld als onderdeel van een convenant
tussen de boeren en het waterleidingbedrijf. Tegelijkertijd startte in het gebied een project
binnen het nieuwe beleid van ROM (ruimtelijke ordening, water en milieu) en WCL
(waardevol cultuurlandschap). Het project Spuitvrije zones langs de Drentse Aa is in 1994
als onderdeel van dit ROM-WCL beleid gestart. De spuitvrije zones van 5 m zijn verplicht
langs watervoerende beekgedeelten. Langs de niet permanent watervoerende delen worden
stroken van 2 tot 3 m aangehouden, hier is eigenlijk sprake van verbrede schouwpaden. In
totaal is zo'n 35 km spuitvrije zone en 23 krn verbreed schouwpad ingericht. Het beheer van
de stroken beperkt zich tot niet spuiten, niet mesten en 2 tot 3 keer per jaar maaien.
Het Waterschap koopt de zones in fasen aan. Voor nog niet gekochte gronden met toch al
spuitvrije zones worden de boeren gecompenseerd via een schaderegeling. Belangrijk is dat
in dit project de spuitvrije zone niet vrijwillig is, maar verplicht. Door goed overleg met de
boeren over de schadevergoeding is er een algemeen draagvlak verkregen. Belangrijk voor
het draagvlak is ook het beheer van de stroken na de verkoop. Veel boeren vreesden voor
verruiging, omdat er niet meer gespoten wordt in de zones, en eisen vervolgens een
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intensief maaibeheer van 2 tot 3 keer per jaar om de onkruiddruk te voorkomen. Achteraf
hadden veel boeren het beheer van de zones graag zelf behouden, dan was het volgens hun
beter mogelijk de onkruiddruk te bestrijden.
Tijdens het project is de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
sporadisch onderzocht. Er werden nog wel middelen aangetroffen, maar pieken in de
concentraties zijn verminderd. (Reus et al. , 1998)
12.1.2 Akkerrandenbeheer Flevoland
Sinds 1996 is een demonstratie en bewustwordingsproject lopende om de boeren in
Flevoland de functies van akkerranden voor emissiebeperking en natuurontwikkeling te laten
zien. Aan het project werken mee: de Land en Tuinbouw Organisatie, Stichting Milinnova,
Heemraadschap Fleverwaard en Provincie Flevoland. In het project worden drie vormen van
akkerrandenbeheer toegepast:
A. Een graanstrook van 3 m die niet wordt bemest en bespoten. De strook kan deel
uitmaken van een graanperceel of een perceel met andere gewassen. Naast een
aardappelperceel wordt in een strook van max. 3 m breed een hoger (vang)gewas
geteeld.
B. Een combinatie van een grasstrook van 3 m met een graanstrook van 3 m langs alle
gewassen, totaal 6 m niet bemest en niet bespoten. Naast aardappelen wordt in een
strook van max. 3 m breed een hoger (vang)gewas geteeld.
C. Rondom alle percelen een aaneengesloten rand van 6 tot 9 m voor natuurontwikkeling.
Tussen de rand (minimaal 3 m) en het gewas is een overgangszone aangelegd om te
voorkomen dat mineralen en bestrijdingsmiddelen op de rand terechtkomen.

Figuur 36: Foto van een onbespoten en bemestingsvrije graanstrook (NL).
(De Snoo, 1995)
Voor dit project worden specifieke beheersovereenkomsten met de boeren gesloten. De
deelnemers ontvangen fl 47,50 (= 880 Bef) per ha voor de opbrengstenderving door het niet
betelen van een strook grond en vergoeding voor de tijd die zij besteden aan de
cursusdagen die bij het project horen.
Op de bedrijven met akkerranden zijn 50% minder bestrijdingsmiddelen aangetoond in het
oppervlaktewater dan op het referentiebedrijf zonder akkerranden. De emissie van mineralen
is niet gemeten. Wel is na het eerste jaar zonder bemesting al zichtbaar verschraling
opgetreden in de akkerranden. In het tweede jaar kon slechts één snee gras geoogst worden
in de randen. De akkerranden zijn gelegen op kleibodems, de grondwatertrap is VI (GHG 40
- 80 cm onder maaiveld) met hier en daar een kwelsituatie. (Reus et al., 1998)
12.1.3 Natuurbraak Zonnestraal
Sinds 1995 loopt het akkerrandenproject Zonnestraal. Het project is opgezet door een aantal
boeren op Schouwen-Duiveland als weerwoord op natuurclaims. De agrarische vereniging
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Zonnestraal coördineert het project, de financiëring komt van de prov1nc1e en een
subsidieregeling van LNV. Binnen het project wordt samen met waterschap en
natuurverenigingen onderzocht wat de invloed van bloemrijke akkerranden op insecten en
vogels zal zijn.
De akkerranden die in het kader van het project worden beheerd liggen langs waterlopen en
dijken ter wille van de recreatieve beleving. Over een breedte van 9 m worden de
akkerranden niet bespoten, niet bemest en niet geoogst. Vervolgens worden ze ingezaaid
met een bloemenmengsel of tweejarige cultuurgewassen. Bij het verder niet bewerken van
de akkerranden in de volgende jaren kunnen de gezaaide wilde bloemen uit het eerste jaar
nog gedeeltelijk terugkomen. Daarnaast vestigen zich veel andere soorten kruiden en ook
grassen die zich vooral vanuit de oever van de waterlopen uitbreiden. Om zonder
onkruidproblemen de randen meerdere jaren met rust te laten, wat beter voor de natuur is en
minder kosten en werk geeft, zijn op sommige plaatsen ook mengsels met twee/meerjarige
plantensoorten ingezaaid. Deze bestonden vooral uit honingklavers, rode klaver,
duizendblad, pastinaak en boerenwormkruid. Naarmate bewerking in de randen achterwege
blijft, stijgt het aantal plantensoorten en daarmee de waarde van de akkerrand in botanisch
opzicht. Zo steeg het aantal plantensoorten van 32 in 1995 naar 125 in 1997.

Figuur 37: Twee lokaties op Schouwen Duiveland waar bloemrijke akkerranden zijn
ingezaaid in het kader van Project Zonnestraal. (anoniem, 1999b)
In deze randen worden insecten en vogeltellingen uitgevoerd door Natuur en Vogelwacht en
een lokaal ecologisch adviesbureau. Verschillende hommelsoorten, vlinders, sprinkhanen en
zweefvliegen zijn in grotere aantallen waargenomen dan verwacht werd. Voor vogels vormen
de bloemrijke akkerranden vooral een groot voedselaanbod. De aantallen foeragerende
vogels op de akkerranden van Zonnestraal lagen veel hoger dan de aantallen van op
gangbàre wijze bewerkte percelen.
De boeren krijgen een vergoeding van 40 cent (= 7,5 Bef) per m2 onafhankelijk van prestatie
en van het gewas in het perceel. Het draagvlak voor dit project is goed, niet in het minst
omdat het initiatief van de boeren zelf komt. Ook dragen de resultaten van de onderzoeken
en de positieve reacties van de burgers bij aan het draagvlak. De landschapsbeleving werd
gestimuleerd door het uitzetten van een fietsroute langs de akkerranden en het geven van
excursies. (anoniem, 1999b) (http://www.agriholland.nl)
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Het dient benadrukt te worden dat inzaaien van willekeurige bloemenmengsel in bufferzones
niet de bedoeling is. Dit staat immers haaks op de spontane en natuurlijke ontwikkeling die
zoveel mogelijk wordt nagestreefd. In hoofdstuk 8 is aangegeven dat het gebruik van
streekeigen soorten pas in tweede instantie een mogelijkhf)id is.
12.1.4 Herinrichting van de Maasnielderbeek

In 1993 zijn door het Waterschap Roer en Overmaas verschillende beektrajecten
onderhanden genomen en heringericht. In alle gevallen heeft het waterschap brede stroken
grond langs de beek kunnen verwerven waarbinnen de herinrichting heeft plaatsgevonden.
Eén van de projecten is het gedeelte van de Maasnielderbeek in de gemeente Roermond.

Figuur 38: Luchtfoto van een heringericht traject langs de Maasnielderbeek (NL).
(Waterschap Roer en Overmaas)
In de loop der jaren verzandde de benedenloop van de Maasnielderbeek als gevolg van
afzettingen afkomstig uit het stroomopwaartse gelegen gebied. Verder waren er
kleinschalige problemen met hoge grondwaterstanden en onvoldoende capaciteit om een
probleemloze afvoer te bewerkstelligen. Gekozen werd voor een herinrichting van het
beeksysteem waarbij naar mogelijkheden werd gezocht om beekbegeleidende natuur te
ontwikkelen.
Het heringerichte gedeelte van de Maasnielderbeek is 1900 m lang en heeft met de
bufferzones erbij een oppervlakte van 4,75 ha. Enkele ingrepen in de beek waren het
aanleggen van een natuurlijk vormgegeven zandvang, verbreding van het beekprofiel,
uitgraven van een slingerende beekloop, aanleggen van plas-dras zones en de aanleg van
een natuurontwikkelingsterrein langs de beek. De totale strook is 35 tot 40 m breed. Het
beheer van de strook is in handen van het waterschap. Er is gekozen voor een
onderhoudsbeheer door middel van begrazing met Konikspaarden. Onder invloed van de
begrazing met 2 tot 3 paarden wordt een kleinschalige afwisseling van bloemrijke graslanden
en ruigten, moerassige vegetaties, struweel en bos beoogd inclusief de bijbehorende flora en
fauna. De spontane ontwikkeling van deze biotopen is daadwerkelijk gevolgd en heeft boven
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verwachting een spoedig verloop gekend. Het project heeft een belangrijke impuls gegeven
aan het herstel van het beekdallandschap. (Maris red., 1999)
12.1.5 Hermeandering van de Keersop

De Keersop is een bijzondere beek in Noord Brabant, Nederland. Het beeksysteem van de
Keersop wordt gekenmerkt door zeer hoge natuurwaarden. Zij wordt gevoed door water van
verschillende herkomst (kalkrijk en ijzerrijk) en heeft een goede constante waterkwaliteit. De
hoge stroomsnelheden dragen bij aan de natuurlijke vormgeving van de beek. Ondanks haar
bijzondere eigenschappen dreigde de beek haar belangrijke natuurwaarden te verliezen
De Keersop is in de loop der jaren nagenoeg over de hele lengte recht getrokken. Door deze
terug te brengen in haar kronkelende, meanderende vorm wordt de natuurlijke situatie
hersteld. Er bevinden zich in de beek twee stuwen die een belemmering vormen voor de
stroomopwaartse trek van vissen. Deze barrières kunnen worden vervangen door
vispassages zodat de migratie van vissen niet langer belemmerd wordt.
De hermeanderingsmaatregelen zijn uitgevoerd in onder andere drie deelprojecten:
Gagelvelden, De Vloeten en Goorbroek.
In het.gebied de Gagelvelden is de Keersop in haar oorspronkelijke bedding (van voor de
rechttrekking) teruggebracht. Dit was mogelijk omdat de beek vrijwel geheel begrensd wordt
door bossen in eigendom van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeente
Valkenswaard en waterschap De Dommel. Door de hermeandering is de beek een halve
kilometer langer geworden. Nu meandert ze weer vrij door het gebied dat gekenmerkt wordt
door hooilanden, heggen, rietlanden en broekbos. De "oude" rechte Keersop is behouden en
over een lengte van 300 m gedeeltelijk gedempt en verbreed.

Figuur 39: Luchtfoto van een hermeanderd traject langs de Keersop,
nabij Westerhoven Nederland.
Het gebied De Vloeten is een oud en waardevol natuurgebied bij de oorsprong van de
Keersop. Op de rechteroever is een meanderende bedding gegraven waardoor de beek in
haar oorspronkelijke vorm is teruggebracht. Ook hierbij is de oude rechte beek gehandhaafd
om hoge waterstanden op te vangen. In de directe omgeving van de beek zijn poelen, sloten
en drassige stroken aangelegd. Door de uitvoering van de hermeanderingsprojecten krijgt de
Keersop langzamerhand zijn natuurlijke patroon terug.
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12.2 Verenigd Koninkrijk
12.2.1 Beheersovereenkomsten

Binnen het Verenigd Koninkrijk worden in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland
afzonderlijke pakketten voor beheersovereenkomsten in het agrarisch gebied opgesteld die
gelden binnen de "Environmentally Sensitive Areas" (ESA's). Alle ESA pakketten bevatten
meerdere milieu- en natuurdoelstellingen die via een vrijwillige overeenkomst voor 10 jaren
gehaald kunnen worden. Sinds 1994 worden in Engeland, Wales en Schotland verschillende
"Habitat Schemes" aangeboden. De insteek van deze pakketten is de boer aan te moedigen
verschillende natuurlijke habitats te creëren of behouden door middel van natuurvriendelijker
management van de gronden. Deze beheerspakketten hebben betrekking op het geheel van
landbouwkundige beheersmaatregelen op de gronden. Vergelijkbaar met de code voor
goede landbouwpraktijken.
Andere beheerspakketten spitsen zich toe op specifieke habitats of landschapselementen.
Het "Countryside Stewardship Scheme" (CSS) in Engeland geldt voor akkerranden. In
Schotland en Noord-Ierland werden gelijkaardige beheerspakketten gestart, respectievelijk
het "Countryside Premium Scheme" (CPS) in 1997 en het "Countryside Management
Scheme" (CMS) in 1999. In Wales werden soortgelijke pakketten ondergebracht in .het "Tir
Cymen" of "Tir Gofal Scheme". Sinds 1998 bestaat er een beheerspakket in Engeland dat
een pak maatregelen bevat waarmee het verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied
kan worden teruggedrongen, het "Arable Stewardship Pilot Scheme" (ASPS). Doordat de
verschillende beheerspakketten afzonderlijk van elkaar zijn ontstaan, is er binnen het
Verenigd Koninkrijk een grote verscheidenheid aan maatregelen in beheerspakketten
beschikbaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende beheerspakketten
met aandacht voor de opties die betrekking hebben op akkerranden en bufferzones langs
landbouwgronden.
Tabel 30: Management opties voor akkerranden in de verschillende beschikbare
beheerspakketten voor het agrarisch gebied in het Verenigd Koninkrijk. (Smallshire en
Cooke, 1999)
Optie
Onbespoten graanrand op
kopakkers

Breedte
Gewoonlijk6
m, varlerend
van 4tot 12 m

Beschrijving
Doelstelling is het gebruik van spuitmiddelen terug te
dringen, sommige pakketten voorzien mede in verscherpte
bemestingsnormen

Braakranden

6 tot 12 m

Akkerranden blijven braak liggen, worden nog wel bewerkt

Grasbuffers langs akkers

Gewoonlijk 5- Akkerrand ingezaaid met een grasmengsel, onregelmatig
10 m, varierend gemaaid om een bultige graslandstructuur te creëren, niet
van 1 tot 30 m
afgerasterd.

Bufferstroken langs
grasland

Gewoonlijk 5 10 m, varierend
van 1 tot 30 m

'Wildlife strip" langs weide

5-30 m

Niet afgerasterde grasbuffers, bedoeld om waterlichamen te
bufferen voor drift van pesticiden en inorganische
meststoffen, pleksgewijze verd!llging van distels is
toegestaan
Afgerasterd en beheerd via maaien of beperkte begrazing,
pleksgewijze verdelging van distels is toegestaan

Opgenomen in:
ESA
ASPS
Tir Cymen
CPS
ESA
ASPS/CSS
Tir Cymen
ESA
ASPS/CSS
Tir Cymen
Habitat Schemes
ESA
CSS
CPS
Habitat Schemes
ESA
CSS
Habitat Schemes

Sinds 2000 vinden er verschillende reorganisaties van de beheerspakketten plaats.
Verschillende succesvolle opties worden in een overkoepelend pakket samengevoegd.
Het Habitat Scheme is opgezet voor verschillende typen habitat. Van de drie opties in het
Habitat Scheme sluit de 'Water Fringe Option" het best aan bij het gedachtengoed voor
bufferzones, daarom wordt deze hier verder toegelicht. Afsluiten van een overeenkomst
volgens het "Water Fringe" beheerspakket is volledig vrijwillig. Boeren met gronden
aangrenzend aan een waterloop kunnen een 10 tot 20 jarige overeenkomst afsluiten. Daarbij
kunnen ze kiezen uit twee beheersopties:
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1) terugtrekken uit agrarisch gebruik; de gemiddelde breedte voor deze optie bedraagt 10
tot 30 m. De bufferzone wordt door middel van een afrastering gescheiden van de rest
van de akker of weide. Er wordt een beheersplan opgesteld dat grofweg een van de
volgende drie basisprincipes bevat:
• geen of minimaal maaibeheer zodat de bufferzone tot een struweel ontwikkelt
• alle vegetatie jaarlijks in augustus maaien
• een combinatie van die twee.
2) extensief graslandbeheer; de begrazingsdruk mag gedurende het broedseizoen van de
weidevogels (april, mei) slechts 0,75 tot 1,4 GVE/ha bedragen, na juni mag het gebied
gemaaid worden.
(Smallshire en Cooke, 1999)
12.2.2 Herstel van de River Cole
De River Cole stroomt nabij Coleshill door een beschermd gebied. De rivier is door de jaren
heen gekanaliseerd, verbreed en rechtgetrokken. Oorspronkelijk voor de watermolens die
langs het traject staan, maar de laatste jaren vooral om de aangrenzende landbouwgronden
veilig en droog te stellen.
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Figuur 40: Kaart van het herstelproject voor de River Cole (anoniem, 1998c)
Bovenstrooms de watermolen is de rivier hersteld in zijn oorspronkelijke bedding met behoud
van een kleine aftakking om de molen te kunnen blijven voeden. De nieuwe smalle loop van
de rivier fungeert als een extra waterberging en hierlangs kunnen vissen de stuw van de
molen passeren.
Benedenstrooms is de rivier versmald en hermeanderd door de oude bedding tot een meer
natuurlijk profiel. Hierbij zijn de grote bomen op de oevers gespaard gebleven. Herstel van
waterniveau en afvoerregime is verkregen door de nieuwe meanders uit te graven op een
hoger bodemniveau, zoals dat voor de laatste verdieping in 1960 ook het geval was. Langs
het gehele 2 km lange traject is de oever en watervegetatie overgehouden om de nieuwe
loop te koloniseren. Een uitgebreide monitoring moet de ontwikkelingen op de voet kunnen
volgen. (anoniem, 1998c)
12.2.3 Herstel van de River Skerne
Het traject is gelegen in het stedelijk gebied van Darlington en laat zien wat in stedelijk
gebied de mogelijkheden zijn voor beek- en rivierhersteL De Skerne is gekanaliseerd
geweest om overstromingsrisico's te minimaliseren en om het gebied verder te draineren.
Veel van het oorspronkelijke overstromingsgebied van de rivier is opgehoogd om de
industriële vestigingen van gas en aan- en afvoer van water te kunnen voorzien. Veel van de
pijpen liggen in de grond langs de rivier.
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Een traject van ongeveer 2 km lang is hersteld. Vier nieuwe meanders zijn aangelegd in een
overgebleven gedeelte van het overstromingsgebied dat gebruikt werd als een open
parklandschap. Oevers werden versterkt door de aanplant van wilgen en riet om erosie te
voorkomen. Daar waar de rivier niet kon hermeanderen is de bedding geherprofileerd en
versmald om meer diversiteit te verkrijgen. Nieuwe wandelpaden en beplantingen hebben
het buitengebied dichter bij de stad gebracht, zeer tot genoegen van de lokale bevolking.
(anoniem, 1998d)

Figuur 41: River Skeme in Darlington,
na de hermaandering (anoniem, 1998d)

12.3 Australië
In Australië is de LWRRDC ("Land and Watèr Resources Research and Development
Corporation") verantwoordelijk voor het landelijke beleid ten aanzien van land, water en
vegetatie. Eén van de programma's dat gestart is onder toezicht van LWRRDC is het
"Riparian Lands Research and Development Program". Dit project loopt sinds 1993 en is in
2000 voor nog eens 5 jaar verlengd. Voor de eerste fase van 7 jaren was de doelstelling:
"richtlijnen ontwerpen en demonstraties leveren voor effectief en economisch beheer van
oeverzones om de toestand en waarde van waterlopen, meren en hun aangrenzende
gronden te behouden en/of te verbeteren." Om deze doelstelling te halen is het onderzoek
van oeverzones opgesplitst in onderzoek naar fysisch-chemische processen, naar
ecologische processen en naar demonstratie en evaluatie van beheer in oeverzones. De
resultaten van de eerste fase waren zo bemoedigend dat de activiteiten in een tweede fase
voor nog eens 5 jaar zijn voortgezet.
Eén van de grootste uitdagingen van het onderzoeksprogramma is de verzamelde
wetenschappelijke kennis om te zetten in werkbare informatie voor de uitvoerders ter
plaatse. Demonstratie projecten opnemen naast het wetenschappelijk onderzoek heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de waarde van het programma. Ten eerste, binnen de
projecten konden lokale overheden, wetenschappers en anderen hun aandacht aan één
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duidelijke omschreven probleem geven om gezamelijke oplossingen aan te dragen. Ten
tweede is binnen de projecten veel formele en informele informatie uitwisseling geweest. Ten
derde kon in de praktijk worden getoond welke effecten verschillende beheersopties konden
hebben op een gebied. Niet alle projecten waren zo succesvol als gehoopt, maar ook van de
fouten in beslissing en toepassing van maatregelen kan worden geleerd voor de toekomst.
(Lovett, 1999)
12.3.1 New South Wales

In het district New South Wales van Australië zijn verschillende demonstratie projecten
opgestart. Elk project demonstreert een benadering van oeverbeheer die overeenkomt met
de oorspronkelijke uitgangssituatie van het gebied. De beheersopties variëren van
simpelweg afrasteren en geen vee meer toelaten tot ingrijpende oeververstevigingen. Deze
verschillende maatregelen laten ook verschillende manieren zien om oeverbeheer te helpen
financieren. De projecten werden in samenwerking met boeren, technici en lokale groepen
voor het behoud van het landschap uitgevoerd. Aan de hand van de demonstratieprojecten
zijn verschillende richtlijnen voor het opstarten en beheren van oeverzoneprojecten
(bufferzoneprojecten) opgesteld. Hierin werden de onderwerpen behandeld die vaak
onterecht worden aangehaald om bufferzoneprojecten tegen te werken. (Chapman, Grealy
en McPhee, 1999)
12.3.2 Johnstone River
Een ander demonstratieproject is uitgevoerd langs de Johnstone River. Vanuit een
overkoepelende bekkenassociatie werden gezamenlijk mogelijkheden onderzocht om de
oeverzones langs de rivier te verbeteren en tegelijk economische en milieu-voordelen te
behalen. Gefinancierd door de LWRRDC werden de volgende maatregelen getroffen: 1)
vergroten van het draagvlak in de gemeenschap zodat men de noodzaak om oeverzones
goed te beheren zal onderkennen, 2) zorg dragen voor de promotie van het onderzoek en de
projecten binnen de gemeenschap en 3) vaststellen welke verbeteringen nodig zijn om de
bestaande maatregelen om oeverzones te herstellen effectiever te maken. Eén van
initiatieven die hieruit voortgekomen is, is het houden van een forum voor een breed publiek.
Het eerste forum werd zo goed onthaald en bezocht dat besloten is een regelmatige
opvolging te geven, inmiddels is het derde forum geweest. Een tweede is de uitgave van een
nieuwsbrief en een periodieke column in de lokale krant. In een bijkomend onderzoek
werden voor een aantal deelstroomgebieden prioritaire plaatsen aangewezen waar herstel
van de oeverzone noodzakelijk was. Hiervoor werd eerst een methode ontwikkeld en
richtlijnen voor een toekomstig inrichtingsplan. (Gieeson, 1999)
12.3.3 Mary River
Langs de Mary River vond nog een demonstratieproject plaats. Deze was meer gericht op
het (her)beplanten van de oevers, herprofileren van de bedding en de aanleg van
vispassages. Een inventarisatie van de oevers gaf voor 40% een waarde van "erg slecht" en
voor 23% gold "slecht". Erosie werd waargenomen langs 85% van de lengte en 13% werd
genoteerd als onstabiel. Verminderde vegetatie om de oevers vast te houden, zand en
grindwinning waarbij de oevers ondergraven worden en onvoldoende buffercapaciteit om de
waterloop gezond te houden werden aangedragen als de belangrijkste gerelateerde
problemen. De goede ontwikkeling van de oeverzones na de herstelmaatregelen heeft zijn
vruchten afgeworpen en meer herstelprojecten worden gepland en uitgevoerd, niet alleen
door overheden maar ook door "Landcare groepen" en lokale belanghebbenden. (Stockwell,
1999)
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12.4 Verenigde Staten, USA
In april 1997 werd het "National Conservation Buffer lnitiative" gelanceerd door het USDA
("United States Department of Agriculture"). Doelstelling van het initiatief is om
landeigenaren te helpen met het aanleggen en onderhouden van bufferzones. Hierbij wordt
een streefdoel van 2 miljoen mijl (ongeveer 3 miljoen km en 70 000 ha) bufferzones in het
jaar 2002 gehanteerd.
Het initiatief wordt geleid door de NRCS ("Natura! Resources Conservation Service") in
verschillende
boerenorganisaties,
bosbeheerders,
samenwerking
met
wetenschapsinstellingen, natuurverenigingen en privépersonen. Om het initiatief ook in de
diverse agrarische sectoren van de grond te krijgen werden vertegenwoordigers aangesteld
voor twee grote sectoren, de graanboeren en de varkenshouders. Het bufferinitiatief
motiveert boeren en landeigenaren met economische en ecologische voordelen zodat zij
bufferzones kunnen toepassen in de verschillende programma's voor behoud en herstel van
het open gebied in de USA.
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Figuur 42: Schema van een gezoneerde bosbufferzone (USA).
(Lowrance et al., 1995)
Zeven private firma's hebben zich georganiseerd in de National Conservation Buffer Council
en reeds 1 miljoen USD geïnvesteerd om het buffer initiatief te promoten. De overheid
betaalt de deelnemers aan de programma's een goede vergoeding in de vorm van
aanmoedigingspremies bij het inschrijven en een soort pachtgeld per jaar tijdens de periode
van overeenkomst. De bufferzones binnen dit initiatief worden omschreven als kleine
gebieden of stroken land met permanente vegetatie die ingericht zijn en beheerd worden om
vervuiling en andere milieuproblemen te verminderen. Binnen deze omschrijving vallen dus
natuurlijke oeverzones, filterstroken, grasstroken, hagen, ondiepe watertjes enz. (anoniem:
http://www.nhq.nrcs.gov/CCS/Buffers.html )
Andere initiatieven buitenom het NRCS zijn bijvoorbeeld de aanleg van "Streamside
Management Zones" (SMZ) in Texas en Buffer Strips langs oevers in lowa. De SMZ's
worden met name aangelegd voor het verbeteren van de leefgebieden van dieren als
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eekhoorns, wilde kalkoen, amfibiëen en reptielen langs rivieren. Als minimale breedte voor
deze zones wordt 50 voet {+/- 15 m) aan weerszijden van de rivier opgegeven, maar een
breedte van 100 voet(+/- 30 m) wordt aanbevolen. Het basis idee voor de buffers in lowa
concentreert zich op bufferstroken langs beken om de vuilvracht naar het oppervlakte water
tegen te gaan. Als minimale breedte wordt 33 voet (10 m) opgegeven.
(anoniem:
http://txforestservice.tamu.edu/tfshome/manage/bmpfollsmz. htm
en
http://www.ag.iastate.edu/departments/forestrv/ext/buffstrips.html )
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13. Conclusie
De stroomgebiedsbenadering zoals deze in de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)
is opgenomen zal het uitgangspunt vormen van het toekomstige waterbeheer in Europa. Het
streefdoel voor rivieren is in de richtlijn omschreven in een hele reeks factoren die bepalend
zijn voor het behalen van de "zeer goede ecologische toestand". Om die te bereiken moet er
gestreefd worden naar een fysico-chemische en hydromorfologische kwaliteit die een
biologische kwaliteit mogelijk maakt met onverstoorde gemeenschappen en slechts zeer
geringe tekenen van verstoring. Dit houdt in dat er (1) een niet onderbroken continuïteit van
de rivier is, zodat een ongestoorde migratie van waterorganismen en sedimenttransport
mogelijk is
en
dat (2)
breedteen
diepte variaties,
stroomsnelheden,
substraatomstandigheden en zowel de structuur als de toestand van de oeverzones
overeenkomstig het natuurlijk voorkomen van de rivier zijn.
Bufferzones kunnen op al deze factoren een positieve invloed uitoefenen waardoor ze een
belangrijke maatregel zijn om de doelstelling van de kaderrichtlijn Water te bereiken namelijk
een "goede ecologische toestand" voor oppervlaktewater tegen eind 2015.

13.1 Doelstelling
Bufferzones hebben tot doel het herstel van de diverse functies van het watersysteem te
bevorderen. Omdat zij tussen het aangrenzende landgebruik en de waterloop liggen, kunnen
bufferzones de directe druk op het watersysteem wegnemen waardoor meer ruimte voor
herstel ontstaat. Dit omvat het herstel van de fysico-chemische kwaliteit en het zelfzuiverend
vermogen van het watersysteem door het reduceren met 50% of meer van de toevoer van
difuse verontreinigingen als nutriënten, pesticiden en sedimenten uit de aangrenzende
landbouwgronden. Maar ook het herstel van de hydromorfologische kwaliteit door· meer
waterbergingsmogelijkheden en ruimte voor natuurlijke erosie en sedimentatieprocessen.
Bufferzones leggen een basis voor stabiele oevers zonder kunstmatige verstevigingen
waardoor planten beter kunnen vestigen en de habitatkwaliteit voor vissen en
ongewervelden in de beek hersteld wordt. Samen met een goede waterkwaliteit vormen
bufferzones op die manier een goed leefgebied voor tal van planten en dieren. Doordat
bufferzones over grote lengten langs waterlopen voorkomen vormen zij een ecologische
corridor die door dieren en planten gebruikt wordt om te migreren langs de waterloop. De
aanleg van bufferzones is in dit opzicht een belangrijke ontsnipperingsmaatregel.
Landbouw en recreatie profiteren mee van deze positieve invloeden op het watersysteem en
de oevers. Bufferzones die de nutriëntenvracht naar de waterloop beperken, helpen mee om
de bepalingen van de Nitraatrichtlijn te halen. In de bufferzones zelf kunnen de natuurlijke
predatoren van plaagorganismen overleven, waardoor de mogelijkheden van biologische
bestrijding van plagen en ziekten worden benut. De belevingswaarde van het agrarisch
gebied neemt toe met een verhoogde biodiversiteit. Wandelaars en buurtbewoners worden
betrokken bij de resultaten van een goede landbouwpraktijk waardoor het imago van de
landbouw aanzienlijk verbetert.
De verbetering van de waterkwaliteit van de waterlopen maakt drinkwaterproductie uit
oppervlakte water aantrekkelijker en kan bijdragen tot een geleidelijke afbouwvan de
grondwaterwinning in Vlaanderen.
In dit rapport zijn bufferzones beschreven voor situaties langs de onbevaarbare waterlopen
in Vlaanderen. Binnen deze groep vallen niet alleen de waterlopen van 1e categorie die
beheerd worden door het Vlaamse Gewest. Daar horen ook de waterlopen van tweede en
derde categorie toe en de waterlopen die buiten deze categoriën vallen. Het mag niet de
bedoeling zijn bufferzones alleen langs eerste categorie waterlopen aan te leggen. Het
streven moet zijn om langs alle onbevaarbare waterlopen een ruimte te voorzien waarbinnen
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het watersysteem kan herstellen. Langs bovenlopen zijn bufferzones voor sedimenten- en
nutriëntenreductie zelfs efficiënter dan benedenstrooms. Bovendien moeten bufferzones
worden aangepast aan het type waterloop. Een bufferzone langs een bronbeek ziet er
anders uit en zal anders functioneren dan een bufferzone langs een benedenloop van een
laaglandbeek. Het natuurlijke karakter van een beek is een bepalende factor voor het type
bufferzone waarvoor geopteerd zal worden. Het is daarom ook heel belangrijk dat een
project voor het aanleggen van bufferzones niet op zichzelf staat maar minimaal in een visie
voor de gehele waterloop kadert en het liefst deel uit maakt van een volledig ecologisch
herstel van een watersysteem, dus van de waterloop, zijn vall~i en stroomgebied. Daarom is
het goed dat het voorontwerp decreet Integraal Waterbeleid voorstelt om de natuurlijke
oeverzones en bufferstroken mee te nemen in de opmaak van de bekkenbeheerplannen.

13.2 Inrichting en beheer
De inrichting en het beheer van bufferzones worden afgestemd op de beoogde hoofd- en
nevenfunctie(s) voor het herstel van het watersysteem. De keuze voor bepaalde vormen van
inrichting en beheer is echter niet enkel afhankelijk van het gewicht dat aan elk van deze
functies wordt toegekend. In de praktijk zullen ook de mogelijkheden tot verweving met de
aangrenzende landbouwfunctie en de eigendomssituatie van de bufferzone een belangrijke
rol spelen. Afhankelijk van het feit of landbouw nog een neven- of ondergeschikte rol
toegekend krijgt, vallen de bufferzones in 2 grote groepen uiteen:
13.2.1 Bufferzones met een verweving landbouw-natuur
Dit zijn de minimale invullingen van een bufferzone. Deze groep bufferzones is vooral gericht
op het verbeteren van de waterkwaliteit door een ander beheer dan het aangrenzende
landbouwperceeL Hiermee beantwoordt deze groep bufferzones aan de omschrijving van
"bufferstrook" volgens het voorontwerp van decreet Integraal Waterbeleid.
De bufferzones van deze groep behouden hun landbouwkundig karakter en zullen
doorgaans een breedte van 5 à 10 m hebben. Per definitie wordt er niet bemest en niet
bespoten en in sommige bufferzones geldt een andere maai- of oogstfrequentie. Indien de
bufferzones niet in overheidseigendom zijn, kan de landbouwer een vergoeding ontvangen
voor opbrengstderving. Voorbeelden van dergelijk bufferzones zijn:
• Bemestingsvrije, onbespoten zone
• Zone met cultuurgewas
• Braakzone
• Graszone (beheerd via beheersovereenkomst met landbouwer)
13.2.2 Bufferzones zonder of met ondergeschikte rol voor landbouw en hoofdfunctie
natuur
Deze groep bufferzones is vooral gericht op de ecologische ontwikkeling van de waterloop
zoals het voorontwerp van decreet Integraal Waterbeleid bedoelt in de omschrijving van
"oeverzones". De bufferzones van deze groep hebben een "halfnatuurlijk" of "nagenoeg
natuurlijk" karakter en de breedte bedraagt bij voorkeur 10 m of meer. De vegetatie in de
zone is permanent en bestaat niet meer uit een economisch cultuurgewas. Realisatie van dit
type bufferzones zal meestal slechts mogelijk zijn indien de overheid de gronden in
eigendom verwerft. In het geval van een halfnatuurlijke vegetatie is een al dan niet jaarlijks
onderhoudsbeheer noodzakelijk. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn maaien en
afvoeren van de vegetatie, extensieve begrazing of hakhoutbeheer. Vegetatietypes die
hiermee corresponderen zijn: droge en natte graslanden, ruigten, ruigten met boomopslag,
moeras en hakhoutbos. In het geval van een nagenoeg natuurlijke vegetatie wordt geopteerd
yoor een "niets-doenbeheer" waarbij de spontane processen zo veel mogelijk hun gang
kunnen gaan. Dit leidt in de praktijk tot de ontwikkeling van bos, struweel en moeras.
Voorbeelden van dergelijke bufferzones zijn :
• Graszone (in natuurbeheer of met gebruiksovereenkomst met landbouwer
• Moeraszone
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•
•

Boszone
Vrije zone

De typen uit deze groep bufferzones kunnen worden gecombineerd met aanleg van
plasbermen, drasbermen of geleidelijk afgeschuinde taluds. Deze ingrepen kunnen tot een
ecologische meerwaarde leiden door de ontwikkeling van moerasvegetaties, een
voedselarme uitgangssituatie voor andere vegetatietypen en kansen voor spontane
(her)meandering van de waterloop. Tevens wordt dan een hogere komberging voor
hoogwaterafvoeren gecreëerd en zal er minder onderhoud aan de waterloop nodig zijn.

13.3 Realisatie van bufferzones
13.3.1 Beleid en juridisch kader
De Europese richtlijn die voor bufferzones van groot belang is, is de Europese kaderrichtlijn
Water. Deze richtlijn bepaalt dat tegen 2015 een "goede oppervlaktewaterkwaliteif' en een
"goede grondwaterkwaliteit" moet worden bereikt in alle Europese wateren. Dit betekent dat
zowel de ecologische toestand als het ecologisch potentieel als de chemische toestand van
het oppervlaktewater tenminste "goed" moeten zijn. Naast biologische en fysisch-chemische
elementen dienen ook de morfologische elementen van goede kwaliteit te zijn. Bufferzones
hebben op al deze elementen een positieve invloed.
In het huidige voorontwerp van Integraal Waterbeleid wordt voor Vlaanderen de kaderrichtlijn
Water in welomlijnde bepalingen uitgewerkt. Hierin zijn bufferzones opgenomen in de terrnen
"natuurlijke oeverzones" en "bufferstroken". De bufferstroken die voomarnelijk tot doel
hebben de waterkwaliteit te verbeteren en de natuurlijke oeverzones die bijdragen aan het
volledig ecologisch herstel van het watersysteem. De aanduiding van deze oeverzones en
bufferstroken moet worden meegenomen in de opmaak van de bekkenbeheerplannen.
Buiten deze twee bepalingen wordt in geen enkele Vlaamse wetgeving expliciet gesproken
over oeverzones of bufferstroken. Toch hebben verschillende wetsbepalingen wel invloed op
het beheer en de inrichting van bufferzones. Zoals de wet op de onbevaarbare waterlopen,
het decreet Natuurbehoud, de wetgeving rond bemesting, gebruik van bestrijdingsmiddelen
en de voorbijgestreefde wetgeving op de bestrijding van distels.

Bufferzones langs onbevaarbare waterlopen kunnen op drie manieren worden gerealiseerd.
1. Eigendomsverwerving. Zowel verwerving in der minne als onteigening kunnen hier
toegepast worden. Specifieke grondslag voor onteigening wordt momenteel vooral
gevonden in het decreet Natuurbehoud. Er moet dan een ecologische meerwaarde
gecreëerd worden door de kwaliteit van de habitats "water" en/of "oever" te verbeteren. In
andere gevallen moet de mulitfunctionaliteit van de bufferzone worden aangetoond voor
een onteigening ter algemeen nut.
2. Beheersovereenkomsten. Beheersovereenkomsten die specifiek voor een bepaalde
situatie worden opgesteld en de beheersovereenkomsten in het kader van het Platteland
OntwikkelingsProgramma (POP) zijn hiervoor het meest aangewezen. Met name de
pakketten voor het perceelrandenbeheer langs waterlopen komen hiervoor in
aanmerking.
3. Erfdienstbaarheden. Dit is een zeer beperkt instrument De waterbeheerder kan hiermee
verboden opleggen, maar geen geboden. Daar tegenover staat dat er geen kosten of
vergoedingen mee verbonden zijn.
13.3.2 Kosten
Allereerst is uit berekeningen gebleken dat bufferzones niet duurder zijn dan reeds
bestaande maatregelen om waterlopen te beheren. In veel gevallen is de kostrendementsverhouding van bufferzones op de langere termijn zelfs voordeliger. In een
afkalvende bocht over een lengte van 100 m een 10 m brede zone aankopen om
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eigendomsschade te voorkomen kost de waterbeheerder 100.000 BEF. Dezelfde lengte met
palen en schanskorven moeten vastleggen kost 240.000 BEF.
De kosten van een bufferzone worden vervolgens bepaald door 1) het instrument dat
gebruikt wordt om de bufferzone te realiseren en 2) de inrichting en het beheer na de
realisatie. De twee belangrijkst instrumenten in de huidige Vlaamse regelgeving zijn aankoop
en beheersovereenkomsten.
• De landbouwer kan vrijwillig beheersovereenkomsten aangaan voor eenvoudige
pakketten die een beperkt natuurrendement opleveren. De vrijwillige basis voor de
overeenkomst heeft vijf nadelen: 1) bufferzones komen dan niet continu langs de
waterloop voor, dit vermindert de effectiviteit van de bufferzones aanzienlijk, 2) er wordt
geen duurzaamheid behaald, omdat de overeenkomsten elke 5 jaar moeten worden
vernieuwd en dus ook na 5 jaar weer kunnen worden stopgezet, 3) de
beheersovereenkomst is door de jaarlijks terugkerende vergoeding op termijn een duur
instrument, 4) de concrete naleving van beheersovereenkomste is niet gegarandeerd
tenzij een intensief controle-apparaat opgericht wordt dat extra kosten genereert en 5)
oeverafkalving is in deze bufferzones niet aanvaardbaar waardoor vaak toch nog een
oeverversteviging nodig is. De onderhoudskosten hiervoor moeten ook worden
meegenomen in de afweging van de kosten.
• De waterbeheerder kan ook de bufferzone verwerven. In de verworven bufferzones zijn
de mogelijkheden voor inrichting veel groter, mogen de oevers afkalven en kan een hoog
natuurrendement behaald worden. Bovendien kunnen zo continue bufferzones langs
waterlopen worden verkregen die duurzaam blijven. Door de aankoop hebben deze
bufferzones eenmalig een grote kost, maar op de lange termijn zijn ze goedkoper door de
lage beheers- en onderhoudskosten.
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14 Toekomstige ontwikkelingen
Totnogtoe werden bufferzones slechts in beperkte mate in Vlaanderen gerealiseerd. Het
kabinet van Minister van Leefmilieu en Landbouw Dua heeft daarom het onderwerp
bufferzones opgenomen in het strategisch project "Integraal Waterbeheer". In dit project
participeren de verschillende betrokken administraties en wetenschappelijke instituten om de
realisatie van bufferzones langs onbevaarbare waterlopen te stimuleren. Het project beoogt
de nodige maatregelen te nemen om bufferzones effectief te gaan realiseren, waarbij een
voorwaarde is dat de continuïteit van de bufferzone voldoende wordt gegarandeerd.
Dit rapport sluit de eerste fase af van het project "Bufferzones langs onbevaarbare
waterlopen", een samenwerking tussen Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Water. De
tweede fase zal grotendeels uitvoering geven aan een doelstelling van het strategisch project
rond de bufferstroken namelijk het starten van proefprojecten.
Het streefdoel is in eerste instantie 1 proefproject per rivierbekken, langs waterlopen van 16
categorie, omdat hier het Vlaams Gewest zelf het initiatief kan nemen. Bij realisatie van de
proefprojecten moet ernaar gestreefd worden gebruik te maken van zoveel mogelijk
verschillende instrumenten (ruilverkaveling, landinrichting, opleggen erfdienstbaarheden,
beheersovereenkomsten, onteigening, ...). Door de variatie aan ingezette instrumenten en de
keuze van gebieden zullen de knelpunten met betrekking tot de realisatie van bufferstroken
aan het licht kunnen gebracht worden. Dit kan dan weer aanleiding geven tot voorstellen tot
aanpassing van bijvoorbeeld de wetgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot de
onteigeningsprocedure). Dit deelproject is in januari 2001 van start gegaan. Voorlopig zijn de
volgende waterlopen voorgedragen:
1. Demerbekken: Velpe en Winge
2. Maasbekken: Abeek, Itterbeek en Mark
3. Bekken van de Ijzer: Poperinge Vaart
4. Bekken van de Brugse Polders: Blankenbergse Vaart
5. Bekken van de Bovenschelde: Mande!, Kalkense vaart en Zwalm
6. Dijlebekken: IJsse en Dijle
7. Bekken van de Gentse Kanalen: Poekebeek en Kale
8. Denderbekken: Marke
9. Netebekken: Aa, Wimpen Grote Nete
10. Bekken van de Benedenschelde: Noord-zuid verbinding
Momenteel wordt voor elk van deze waterlopen een visie opgesteld waarin de rol van
bufferzones in de specifieke situatie van elk project wordt beschreven. Aanvullende
inventarisaties en studies zijn in sommige gevallen nodig om tot een inrichtingsplan te
komen. De ervaringen die bij deze proefprojecten worden opgedaan, worden gebruikt bij de
opmaak van een handboek voor het opstarten, inrichten en beheren van bufferzones langs
onbevaarbare waterlopen.
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Bijlage 1 Verwijderingsprocessen van nutriënten
1. Denitrificatie
Denitrificatie is het proces waarbij nitraat wordt omgezet in een gasvormige
stikstofverbinding die ontwijkt (N2, NO of N20). Het dentrificatieproces kan op twee manieren
plaatsvinden, chemisch en biologisch. Chemische denitrificatie is gekoppeld aan de
omzetting van zwavel in zuur milieu. Biologische denitrificatie is gekoppeld aan de omzetting
van organisch materiaal. Dit laatste vindt plaats in zuurstofarme milieus zoals bv
wetlandbodems en bodems van sommige bufferzones. De denitrificerende micro-organismen
zijn over het algemeen facultatief anaëroob en heterotroof. De reductieweg wordt uitgedrukt
als:

Tabel 1: overzicht van
van anoniem (1998}.
Factor
Bodemcondities:
PH
Temperatuur
Vochtigheid
Organisch stofgehalte
Nitraat

Zuurstof

Bacteriën

invloedsfactoren op het proces denitrificatie; (*) samengevat op basis
Invloed

Referentie(*}

Optimaal tussen 6,0-8,5
Optimaal tussen 60 - 75 oe
Bepaalt 02-gehalte en redoxpotentiaal
Direct beschikbare koolstofbron voor
heterotrofe denitrificatie
Bij
hoog
nitraatgehalte
neemt
denitrificatiesnelheid toe, maar de reactie
is niet volledig en eindigt met N20
Anaërobe bodem vereist met een lage
redoxpotentiaal, minstens gedurende een
gedeelte van het jaar
Tal van micro-organismen zijn in staat om
nitraat te reduceren tot nitriet, maar ze
zijn niet allen in staat volledig te
denitrificeren.

(Willems et al., 1997)
(van Huet, 1983)
(van
1983},
Huet,
(Groffmann, 1997) e.a.
(Ambus en Christensen,
1993)
(Addiscott, 1997)
(Correll, 1997)

(Kadlec en Knight, 1996)
(Groffmann, 1997)

2. Nitrificatie
Nitrificatie is het biologische proces waarbij ammonium geoxideerd wordt tot nitriet en nitraat
in aanwezigheid van zuurstof. Nitrificatie bestaat uit twee processen, uitgevoerd door
verschillende bacteriën. Nitrosomonas zet ammonium om in nitriet. Nitrobacter zet nitriet om
in nitraat. De totale reactie is als volgt:

Tijdens nitrificatie kunnen in plaats van nitriet ook NO en N02 gevormd worden. Deze
gasvormige stoffen kunnen vervluchtigen naar de atmosfeer. Nitrificatie is een verzurend
proces, er komen H+ ionen bij vrij. Daarnaast is ook calciumcarbonaat betrokken in het
proces, een hoge nitrificatiesnelheid verlaagt dus de alkaliniteit. (anoniem, 1998)
Tabel 2: overzicht van
van anoniem (1998)
Factor
Bodemcondities:
PH
Temperatuur

de invloedsfactoren op het proces nitrificatie: (*)samengevat op basis
Invloed

Referentie (*)

(van Huet, 1983)
Optimaal 6,5- 7,5, lage pH remt
Optimaal 25-35°C, < 15°C geringe activiteit
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Vochtigheid
(van Huet, 1983)
Bepaalt 0 2-gehalte en redoxpotentiaal
Organisch stofgehalte Geen, een anorganische koolstofbron is
vereist
Ammonium
Uitgangsstof voor nitrificatie
Zuurstof
Minimaal 0,3 mg 02/l
Bacteriën
Methaan
en
sulfiden
remmen
de (Roy et al., 1994)
bacteriënpopulaties
(Joyce en Hollibaugh,
1995)
3. Vervluchtiging
Stikstofgas vervluchtigt in vorm van N2 en N20 als product van denitrificatie. Vrijwel al het
gevormde stikstofgas zal uit het bodem-water systeem verdwijnen.
Fosfor kent geen vluchtige vormen waarin het uit het systeem zou kunnen verdwijnen.
(anoniem, 1998)
4. Stikstoffixatie
Een aantal micro-organismen in de bodem zijn in staat stikstofgas te assimileren. Hierbij
wordt stikstof uit de lucht vastgelegd in biomassa wat leidt tot een verrijking van het systeem
met stikstof. Bij verrijking van de omgeving met stikstof (bv door aanvoer van meststoffen)
zal de fixatie afnemen en zal stikstof voomarnelijk via de wortels uit het grondwater worden
opgenomen. Hierdoor voorziet stikstoffixatie slechts in een beperkt deel van de stikstof
balans van de bodem. (anoniem, 1998)
5. Opname van nutriënten door planten (immobilisatie)
Immobilisatie is het opnameproces van minerale bestanddelen door biomassa voor
celsynthese. In het groeiseizoen kan deze immobilisatie leiden tot een aanzienlijke reductie
van de nutriënten in het grondwater. De primaire productie en daarmee de opname van
nutriënten wordt door een aantal factoren beïnvloed:
Tabel 3: overzicht van de invloedsfactoren voor immobilisatie; (*) samengevat op basis van
anoniem (1998)
Referentie (*)
Factor
Invloed
Klimaat en seizoen
Bepalen het groeiseizoen
te
en
Beschikbare nutriënten
Bij
gelimiteerd
ammonium (Duel
beschikbaarheid
wordt
nitraat Broekhorst, 1990)
opgenomen (praktijk vaak het geval)
Leeftijd van de planten
Algemeen wordt aangenomen dat een (Osbome en Kovacic,
jongere generatie meer voedingsstoffen 1993)
opneemt dan een volledig ontwikkelde, (Radoux en Kemp,
de literatuur is hier echter niet eenduidig 1990)
over
Beheer
Opname van nutriënten het hoogst als (Haycock et al., 1993)
de vegetatie in groei blijft, te bereiken
via oogsten
6. Afbraak
Afbraak is de omzet van organisch materiaal in humus en organisch fosfaat. Bij de afbraak
komt een deel van de opgenomen hoeveelheid nutriënten weer vrij. Volgens Duel en te
Broekhorst kan dit 35- 75% van de bovengronds vastgelegde hoeveelheid fosfor bedragen,
en 20 - 70% van de bovengronds vastgelegde hoeveelheid stikstof. Factoren die de
afbraaksnelheid beïnvloeden zijn:
Tabel 4: overzicht van de invloedsfactoren voor afbraak; (*) samengevat op basis van
anoniem (1998)
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Factor
Bodemcondities:
PH

Invloed

Optimale pH 7 - 8, beïnvloedt o.a. de
enzymactiviteit en populatie microben
Temperatuur
Optimaal 30 - 40°C
Vochtigheid
Optimaal 60 - 80%, wisseling van
vochtgehalte werkt stimulerend
Lutum gehalte
Hoog Juturn gehalte vertraagd de
afbraaksnelheid
Zuurstof
Afbraak
snelheid
onder
aërobe
omstandigheden het hoogst
Waterkwaliteit
In alkaliene (sterk gebufferde) wateren
is de afbraaksnelheid hoog
Voedingsstoffen
C/ N verhouding groter dan 30 betekent
stikstoftekort, dat werkt vertragend.
Structuur plantenmateriaal Meer celwandmateriaal wordt langzamer
afgebroken

Referentie (*)

(Hendriks, 1992)
(Hansen et al., 1990)
(Duel en te Boekhorst,
1990)
(Kok en van de Laar,
1991)
(Hendriks, 1992)
(Broek, 1988)

7. Mineralisatie
Bij mineralisatie worden vers organisch materiaal en humus omgezet in ammonium en
orthofosfaat. Een deel van de door mineralisatie vrijgekomen voedingsstoffen wordt door de
micro-organismen gebruikt voor opbouw van biomassa. Als er meer voedingsstoffen worden
vrijgemaakt dan gebruikt, is er sprake van netto-mineralisatie. (anoniem, 1998)
8. Adsorptie en desarptie
Door adsorptie kunnen voedingsstoffen in de bodem worden vastgelegd. Zowel fosfaat als
ammonium kunnen geabsorbeerd worden aan bodemdeelljes. Adsorptie van nitraat is nihil.
De adsorptie van kationen als ammonium is afhankelijk van de pH en de zoutconcentraties.
Het adsorptie-evenwicht voor fosfaat wordt bepaald door:
Tabel 5: overzicht van de invloedsfactoren voor adsorptie en desorptie; (*) samengevat op
basis van anoniem (1998)
Referentie (*)
Factor
Invloed
et
al,
Maximum adsorptiecapaciteit verschilt (Schouwmans
Bodemsamenstelling
per bodemtype, hoe hoger de mate 1988)
van fosfaatverzadiging, hoe meer (Groenenberg et al.,
waterloop 1996)
uitspoeling
naar
(fosfaatnalevering)
PH en redoxpotentiaal
In zuur, aëroob milieu adsorbeert (Pete~ohn en Correll,
1984)
fosfaat aan ijzercomplexen.
Desarptie vindt plaa.ts in anaëroob (Osbome en Kovacic,
milieu (denitrificatie optimaal). In 1993)
perioden van nitraatreductie wordt
vaak fosfaatverrijking waargenomen,
vaak het geval in de winter
9. Neerslaan van zouten
Fosfaten hoeven niet alleen gebonden te worden aan ijzer en aluminiumcomplexen, ook
kunnen ze neerslaan in zoutcomplexen met o.a. magnesium en calcium. De factoren die
hierop van invloed zijn, zijn dezelfde als beschreven onder adsorptie (8). Welke typen zouten
neerslaan is mede afhankelijk van de pH. Bij een hoge pH en kalkrijke omstandigheden
worden calciumzouten gevormd (optimum pH 8-12). Bij een lagere pH treedt zoutvorming op
met ijzer of aluminium (optimum pH 5-6). (anoniem, 1998)
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Bijlage 2 Kwantificeren van de nutriëntenverwijdering
Toelichting bij tabellen paragraaf Reductie van de nutriëntenvracht, hoofdstuk Bufferzones en
een betere waterkwaliteit.
Het toepassen van bufferzones kan op twee manieren: 1) met inachtneming van de afstand tot
de waterloop én behoud van de mestgift of 2) met inachtneming van de afstand tot de waterloop
maar een aangepaste mestgift naar het verminderde te bemesten areaal. Deze laatste
redenering is gevolg in de studie van Orleans et al. (1994), maar omdat de praktijk van het MAP
in Vlaanderen de eerste redenering volgt zijn beide berekend.

A: Met behoud van mestgift:
1. De hoeveelheid meststoffen die op de akker worden gebracht:
Aanvoer akker= 300 kg Niha/jaar en 140 kg P/ha/jaar
Oe aanvoer op maïsakkers is volgens het mestdecreet gesteld op 300 kg N/ha/j en 140
kg P205/ha/j voor het jaar 2000.
2. De hoeveelheid nutriënten die uit de rand van de akker in de waterloop terecht komen door af
en uitspoeling:
Output akker N ={(aanvoer- denitrificatie- N opname) /2} * 1,67
Output akker P = {(aanvoer- P opname) /2} * 1,67
Het grondgebruik aan weerszijden van de waterloop is niet altijd gelijk. Daarom zal de
berekening worden gemaakt voor één zijde (oever) van de waterloop: delen door 2
Voor de berekening van de effectiviteit van de bufferzone is het van belang te weten hoe
groot de oppervlakte landbouwgrond is die op bv 100 m lengte waterloop afwatert. Voor
Nederland is berekend dat in zandgrond gemiddeld 1 ha afwatert op 60 m waterloop.
Omgerekend watert dus 1,67 ha af op 100 m waterloop: vermenigvuldig met 1,67
3. De hoeveelheid stikstof en fosfor die uit de akker in de bufferzone terecht komen:
Input buffer N ={aanvoer- 0,94(denitrificatie + Nopname) /2} * 1,67
Input buffer P ={aanvoer - 0,94(P opname) /2} * 1,67
De input voor de bufferzone is te berekenen door de aangevoerde hoeveelheden N en P
(1) te verminderen met de op het perceel verwijderdeN en P door denitrificatie en
gewasopname. Vanwege de bufferzone wordt het areaal van het perceel kleiner, deze
areaalvermindering wordt verrekend met een factor 0,94 (zie figuur 2 onderaan deze
bijlage)
4. De hoeveelheid stikstof en fosfor die in de bufferzone worden opgenomen in de vegetatie en
worden verwijderd door het maaisel af te voeren en/of worden gedenitrificeerd en in de vorm
van stikstofgas uit het systeem verdwijnen:
N verwijderd in buffer= Opp.buffer *(denitrificatie+ N opname)
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P verwijderd in buffer= Opp.buffer * (P opname)
5. De hoeveelheid stikstof en fosfor die effectief de bufferzone verlaat en in de waterloop terecht
komt:
Output buffer = input- verwijderd
Input: (3) en verwijderd: (4)
6. Het effect van de bufferzone in de reductie van de stikstof en fosfor belasting uitgedrukt in
een percentage van de stikstof en fosfor belasting die in de waterloop terecht komt in het geval
er geen bufferzone is:
Reductie= {(output akker nulsituatie-output buffer)* 100} I output akker nulsituatie
Output akker nulsituatie: (2) en output buffer: (5)

B. Met verminderde mestgift
1 . De hoeveelheid meststoffen die op de akker worden gebracht:
Aanvoer akker= 300 * 0,94 kg Niha/jaar en 140 * 0,94 kg Plha/jaar
De aanvoer op maïsakkers is volgens het mestdecreet gesteld op 300 kg Nlha/j en 140
kg P2051ha/j voor het jaar 2000. Vanwege de bufferzone wordt het areaal van het
perceel dat bemest wordt kleiner. Dit wordt verrekend in de mestgift, die dan ook kleiner
wordt. Deze areaalsvermindering wordt in de mestgift op de akker verrekend met een
factor 0,94 (zie figuur 2 onderaan deze bijlage)
2 . De output van de akker wordt berekend voor de situatie zonder buffer, de aanvoer van de
meststoffen is dan ook niet aangepast en dus is de output van de akker hier gelijk aan die
berekend bij A.2
3 . De hoeveelheid stikstof en fosfor die uit de akker in de bufferzone terecht komen:
Input buffer N ={aanvoer- 0,94(denitrificatie + Nopname) 12} * 1,67
Input buffer P = {aanvoer- 0,94(P opname) I 2} * 1,67
De input voor de bufferzone is te berekenen door de aangevoerde hoeveelheden N en P
(B1) te verminderen met de op het perceel verwijderdeN en P door denitrificatie en
gewasopname. Vanwege de bufferzone wordt het areaal van het perceel kleiner, deze
areaalvermindering wordt verrekend met een factor 0,94 (zie figuur 2 onderaan deze
bijlage)
Omdat de mestgift bij B1 reeds verminderd is met een factor 0,94 kan de input van de
buffer ook als volgt berekend worden:
Input Buffer N =output akker nulsituatie N * 0,94
Input Buffer P =output akker nulsituatie P * 0,94
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4. De hoeveelheid stikstof en fosfor die in de bufferzone worden opgenomen in de vegetatie en
worden verwijderd door het maaisel af te voeren en/of worden gedenitrificeerd en in de vorm
van stikstofgas uit het systeem verdwijnen:
N verwijderd in buffer= Opp.buffer * (denitrificatie+ N opname)
P verwijderd in buffer= Opp.buffer * (P opname)

5. De hoeveelheid stikstof en fosfor die effectief de bufferzone verlaat en in de waterloop terecht
komt:
Output buffer = input- verwijderd

6. Het effect van de bufferzone in de reductie van de stikstof en fosfor belasting uitgedrukt in
een percentage van de stikstof en fosfor belasting die in de waterloop terecht komt in het geval
er geen bufferzone is:
Reductie= {(output akker nulsituatie-output buffer)* 100} I output akker nulsituatie

Figuur 1: Situatie schets akker zonder buffer

Figuur 2: Situatieschets akker met buffer:

5m

A= 1 ha

A perceel
= 1 -A buffer
= 1 -0,06
= 0,94 ha

5m

~----------------~
60m

A buffer= 300 m2

A buffer = 300 m2

~----------------~
60

m
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Bijlage 3 Werkdocument voor de vergelijking van bufferzones en
andere maatregelen
Deze bijlage bestaat uit een werkdocument dat is opgesteld om de kosten en rendementen
van verschillende bron-en effectgerichte maatregelen met elkaar te vergelijken voor de
verschillende functies die voor bufferzones in dit rapport beschreven zijn.

Verbeteren van de waterkwaliteit
Bufferzones zijn van invloed kunnen op het verminderen van stofvrachten naar het
oppervlaktewater, zowel via surface als via subsurface runoff. In hoofdzakelijk
landbouwgebied zijn die vervuilende stoffen de nutriënten, de pesticiden en de sedimenten.
Om de emissies van deze stoffen te verminderen zijn reeds verschillende initiatieven
voorgedragen in het beleid, zowel brongerichte als effectgerichte maatregelen. Bufferzones
zijn een van die effectgerichte maatregelen.

Reduceren van de stikstofvracht naar het oppervlaktewater
Om de stikstofvracht vanuit de akker naar de waterloop te verminderen kunnen o.a. de
volgende maatregelen genomen worden:
• uitvoeren van de huidige mestbeperkingen van het MAP,
+ bemesten naar behoefte van het gewas en de rest-mest verwerken,
• verminderen van emissies uit perceelranden d.m.v. bufferzones.
MAP mestnormeringen

Het huidige mestdecreet voorziet op termijn een aantal algemene beperkingen voor het
aanbrengen van mest op akkers en grasland. Daarnaast zijn verscherpte normeringen
opgelegd aan gebieden die in een drinkwaterzone of een natuurgebied liggen. Om
landbouwers in deze ecologisch kwetsbare gebieden te helpen zich aan de strengere
bemestingsnormen aan te passen en de economische verliezen te compenseren had de
Vlaamse Gemeenschap vergoedingen voorzien. Het zou hierbij om 7502 bedrijven gaan
(18,5%) op een totaal van 40673 bedrijven met cultuurgrond of dieren in Vlaanderen. Van de
totale oppervlakte van 649 223 ha cultuurgrond en grasland valt 47 948 ha (7,5%) in een
waterzone en 21 919 ha (3%) in een natuurzone. De vergoedingen zouden worden betaald
ter compensatie van:
+ de productiedaling die uit de beperking van het mestgebruik voortvloeit,
+ dè extra mestafzetkosten,
• de extra mestopslagkosten,
• de extra kosten van de aankoop van kunstmest.
Voor de toepassing van de regeling over 1996 werd op de begroting een totaal bedrag van
427.511 .868 BEF uitgetrokken. (Publicatie Blad van de Europese Gemeenschappen C 108
van 17/04/99)
Volgens berekeningen van het ISO-IRC (Pauwelyn en Scokart, 1997) met het SENTWA
model neemt tijdens de periode 1995-2005 onder invloed van de huidige MAP beperkingen
de gemiddelde uitspoeling van stikstof van de akker naar het oppervlaktewater in Vlaanderen
af van 44,17 kgN/ha/jaar naar 37,37 kgN/ha/jaar, wat neerkomt op een reductie van 15%.
Hiervoor zou door middel van de vergoedingen 8748,5 BEF /ha betaald worden. Het dient
wel vermeld te worden dat de daadwerkelijke uitkering van de vergoedingen voor gebieden
binnen de kwetsbare zones "water'' door de Europese Gemeenschap zijn tegengehouden. Zij
zouden scheve concurrentieverhoudingen creëren binnen Europa waar net als in Vlaanderen
boeren beperkingen krijgen opgelegd om aan de Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen. (PB
C108, 17/04/00)
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Bemesten naar behoefte gewas
Een alternatief voor de reductie van de stikstoftoevoer naar het oppervlaktewater is
bemesten naar behoefte van het gewas en de rest van de mest verwerken. Door een
mestgift toe te dienen die volstaat voor de groei van het gewas, maar niet is overdreven
zullen veel nutriënten daadwerkelijk door het gewas worden opgenomen en het gedeelte dat
uitspoelt van de akker naar de waterloop zal sterk gereduceerd zijn. Naast de huidige
overproduktie van meststoffen zal deze maatregel het mestoverschot nog extra doen
toenemen. Dit overschot kan duurzaam worden verwerkt in mestverwerkingsinstallaties. De
capaciteit van deze installaties is momenteel echter nog niet toereikend. Een
voorbeeldberekening aan de hand van twee Nederlandse studies (Agterberg en Beijer, 1993;
Van der Putten en Van der Meer, 1995 in Buyze en Middelkoop, 1996) laat zien dat verlaging
van de mestgift op een grasland tot een reductie van de uitgespoelde stikstof leidt.
T a be11 Effe ct van ver agen van d e mestg1 op UltspoeIen d
Agterberg en Beijer
TO
T1
Aanvoer op akker (kgN/ha/j)
400
200
Output akker (kgN/ha/j)
140*
70

st1"kstof
Van der Putten en Van der Meer
T1
TO
400
200
97
140*

Opbrengstenderving (kg DS/ha/j)

0

0

823

1800

*: bron: (Buyze en Mlddelkoop, 1996)

Uit bovenstaand voorbeeld volgt dat een reductie in de mestgift op de akker van 50% een
reductie van stikstof naar het oppervlaktewater van 30 tot 50% tot gevolg heeft.
Bufferzones
Een volgend alternatief is aanwenden van bufferzones langs waterlopen. Niet bemesten van
een strook akker langs een waterloop verlaagt de directe nutriëntenaanvoer naar het
oppervlaktewater. Door de afstand tussen bemeste akker en waterloop treedt bij het
toedienen van de mest minder drift van meststoffen op en komt meemesten van de
waterloop dus minder voor. Bovendien komen in de bufferzone net als in de rest van de
akker processen voor die de nurtiënten uit het ondiepe grondwater verwijderen. De
belangrijkste processen zijn opname van N en P door gewas of vegetatie, denitrificatie van
stikstof en adsorptie aan bodemdeeltjes van fosfor. Adsorptie van P aan de bodem is echter
gelimiteerd, omdat in veel gebieden de bodem reeds fosfaatverzadigd is.
Van der Welle et al., 2001 berekenden wat de verwijdering van N en P door een bufferzone
op zandgrond kan bedragen uitgaande van gegevens uit de literatuur voor de verschillende
verwijderingsprocessen. Voor de berekende situatie van akkers en buffers op zandgronden
geldt dat indien de mestgift wordt aangepast naar het verminderde te bemesten areaal de
barnestingsvrije zone en de bosbuffer een N reductie van 20% halen, de grasbuffer een N
reductie van 30% en de moerasbuffer een N reductie van 70%. De fosfor reductie is op
zandgrond gering, slechts 6 tot 8 %. Dit geldt voor bufferzones van 5 m breed.
Deze reductiepercentages zijn indicatief, maar niet absoluut. De uitkomst van reële situaties
kan andere reducties opleveren, omdat verschillende omgevingsfactoren van invloed zijn. De
gevolgde berekening maakt het wel mogelijk om verschillende typen bufferzones op een
gefundeerde manier met elkaar te vergelijken. Daarom zullen de berekende reducties voor
nutriënten in een 5 m brede bufferzone gebruikt worden in deze kosten berekening.
Vergelijken van maatregelen
Om de drie maatregelen op basis van kosten en opbrengsten met elkaar te kunnen
vergelijken zijn er analyses gemaakt van verschillende varianten:
1. opleggen van mestbeperkingen zoals deze in het MAP reeds zijn voorzien, deze
beperkingen gelden voor het gehele perceel, rendement 15%;
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2. bemesten naar behoefte van het gewas en de rest-mest verwerken, geldt voor het gehele
perceel, rendement 40%;
3. bemestingsvrije strook van Sm akker langs waterlopen, hierbij wordt de mestgift op het
perceel aangepast naar het verminderde areaal te bemesten akker, rendement 18%;
4. verminderen emissies uit perceelranden door een grasbuffer van 100 m lang en 5 m
breed (500m2) via bestaande regeling van beheersovereenkomsten, rendement 30%;
5. verminderen emissies uit perceelranden door een grasbuffer van 100 m lang en 5 m
breed (500m2) die via aankoop wordt verworven, rendement 30%;
6. verminderen emissies uit perceelranden door een bosbuffer van 100 m lang en 5 m
breed (500m2) met onderhoud van de aangeplante zachthoutsoorten, via bestaande
regeling van beheersovereenkomsten, rendement 20%;
7. verminderen emissies uit perceelranden door een bosbuffer van 100 m lang en 5 m
breed (500m2) met spontane ontwikkeling van de aangeplante zachthoutsoorten, via
aankoop verworven, rendement 20%;
8. verminderen emissies uit perceelranden door een moerasbuffer bestaande uit een gracht
die evenwijdig aan de waterloop ligt en waar aangeplante rietstekken een
zuiveringsmoeras vormen in een bufferzone van 100 m lang en 5 m breed (moerasbuffer
500m2) via beheersovereenkomsten (niet bestaande), rendement 70%;
9. verminderen emissies uit perceelranden door een moerasbuffer bestaande uit een gracht
die evenwijdig aan de waterloop ligt en waar aangeplante rietstekken een
zuiveringsmoeras vormen in een bufferzone van 100 m lang en 5 m breed (moerasbuffer
500m2) via aankoop verworven, rendement 70%
De hoogste eenmalige kosten worden gevormd door de aangekochte moerasbuffer (variant
9). De andere varianten zijn minimaal de helft goedkoper. Het is met name de prijs voor het
grondverzet die de hoge kosten bepaalt. De moerasbuffer als beheersovereenkomst is
daarmee ongeveer even duur als de grasbuffer en de bosbuffer die via aankoop verworven
zijn. De hoogste periodieke kosten komen bij het bemesten naar behoefte van het gewas
naar voren gevolgd door de vergoedingen van het MAP. De periodieke kost voor de
moerasbuffer via beheersovereenkomsten is de helft lager, de kost wordt voomarnelijk
bepaald door de extra kosten voor reiten en ruimen van de gracht. De grasbuffers via
beheersovereenkomsten en via aankoop zijn wel 4 maal goedkoper in periodieke kosten. De
bemestingsvrije zone, de 5 m MAP regel, is uiteraard kosteloos.
Het is op basis van de berekeningen van de kosten en het rendement mogelijk de varianten
onderling te vergelijken. In figuur 1 is het verloop van de kosten uitgezet die de verschillende
varianten na 5, 10, 25 en 100 jaren kosten. Hierbij is een rentevoet van 5% aangenomen. De
gevolgde berekening van de Netto Contante Waarde wordt toegelicht in bijlage 3b.
Tabel 2: Berekening van de NCW (rentevoet 5%) van de
SI
fkS t0 fvracht naar het opJ:>ervIa ktewat er.
Rend%
Periodiek Eenmalig Basisjaar 5jaar
15% Var.1 8.750 BF
0 BF
8.750 BF
37.883 BF
18% Var.3 0 BF
0 SF
0 BF
0 BF
20% Var.6 2.800 SF
0 BF
2.800 BF
12.123 SF
20% Var.7 0 BF
60.000 BF 60.000 SF 60.000 SF
30% Var.4 2.500 BF
0 BF
2.500 SF
10.824 SF
30% Var.5 2.000 BF
60.000 BF 62.000 SF 68.659 BF
40% Var.2b 6.150 BF
0 SF
6.150 BF
26.626 BF
40% Var.2a 10.150 BF 0 BF
10.150 BF 43.944 SF
70% Var.8 6.417 BF
68.250 SF 74.667 SF 96.032 SF
70% Var.9 3.667 SF
118.250 BF 121 .917 BF 134.126 SF

varianten voor de reductie van de
10 jaar
67.565 BF
0 SF
21.621 SF
60.000 SF
19.304 SF
75.443 SF
47.489 BF
78.376 BF
117.800 BF
146.566 SF

25 jaar
123.322 BF
0 SF
39.463 BF
60.000 BF
35.235 SF
88.188 BF
86.678 BF
143.054 SF
158.691 BF
169.932 SF

100 jaar
173.669 BF
0 SF
55.574 SF
60.000 SF
49.620 SF
99.696 BF
122.065 SF
201.456 SF
195.614 SF
191 .032 SF
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Hieruit zijn een aantal opmerkelijke zaken af te leiden. Ten eerste is het opmerkelijk hoe snel
de kosten van de aangekochte grasbuffer en bosbuffer lager uitvallen dan die van de MAPvergoedingen en die van de vergoeding van bemesten naar behoefte van het gewas. De
bemestingsmaatregelen uit het MAP zouden per jaar 8750 Bfr/ha kosten. Na 10 jaren heeft
dit 67.565 Bfr gekost. Terwijl de aankoop en het beheer van de grasbufferzone en de
bosbuffer na 10 jaren resp. 75.443 Bfr en 60.000 heeft gekost. Ruwweg is de grote uitgave
voor de aankoop van bufferzones na ruim 10 jaren voorbij gestreefd door de uitgaven aan
vergoedingen in het kader van het MAP. Een soortgelijke ontwikkeling is voor de
vergoedingen van het bemesten naar behoefte van het gewas af te leiden. Na 10 jaren zijn
de kosten voor de vergoedingen van de inkomstenderving hoger dan de aankoop en beheer
van de gras- en bosbufferzone. Tenzij de winst door minder mestgebruik wordt
meegerekend. Dan komt deze variant gunstiger uit. Pas na 25 jaren is dan de kostprijs van
de aangekochte bufferzones voorbij gestreefd. Bovendien blijft dit ten allen tijde goedkoper
dan de kosten die aan de MAP vergoedingen zouden kleven. Op de lange termijn zijn de
vergoedingen die in het kader van het MAP gepland waren zelfs ongunstig. Het is een van
de duurste maatregelen en levert slechts een klein aandeel in de nutriëntenreductie. Ten
tweede is af te leiden dat ondanks de aankaapsprijs van de grond voor de moeraszone de
kosten van de beheersovereenkomsten na 80 jaren hoger uitkomen dan de kosten van de
aangekochte moerasbufferzone in eigen beheer. De vergoedingen die nodig zijn om de
inkomstenderving en de relatief hoge kosten voor de extra ruiming van de moerasstrook te
vergoeden, vallen uiteindelijk hoger uit dan de kosten om de ruiming zelf uit te voeren. Op de
lange termijn is een moeraszone een economisch ongunstig alternatief, maar heeft een hoog
rendement (70%) in de stikstofreductie. Ten derde lijkt ook de vergoeding voor het bemesten
naar de behoefte van het gewas een financieel ongunstig alternatief. Het is echter belangrijk
voor ogen te houden dat dit wel een variant is dat het probleem bij de bron aanpakt en niet
als de anderen een effectmaatregel is ter bestrijding van de symptomen. En als de opbrengst
van het uitsparen van mest (4000 Bfr/ha/jaar) wordt meegenomen blijkt deze variant alweer
gunstiger. In plaats van 10.150 Bfrlha/jaar zijn de kosten dan maar 6.150 Bfrlha/jaar meer.

2~.~BF ~--------------------------------~

Bemesten naar behoefte
200.~

BF +------------------ ------------r'- Moerasbuffer BO
Moerasbuffer aankoop
MAP mestbeperking

Bemesten behoefte gewas + restmest verwerken
Grasbufferaankoop

11
Bosbuffer aankoop
Bosbuffer BO
Grasbuffer 80

11
OBF +-- - - . - - basisjaar

·- --.---- --r--•----.---

5 jaar

10 jaar

25 jaar

BMV-zone

100 jaar

--15% --11- 18% .. - 20% -. - 20% -l*- 30% -+-30% -+- 40%
-40% - - 70% - - 70%

Figuur 1: Vergelijken van de kosten van de verschillende varianten voor de reductie van
aanvoer van stikstof naar het oppervlaktewater.
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Tabel 3: Kosten en opbrengsten van verschillende varianten om een reductie vandeN naar het oppervlaktewater te behalen.
Doelstelling: per hectare akker een stikstofreductie van minstens 15% realiseren
Rendement
Kost
Eenmalig
Aankoop grond
Grondverzet
Inzaaiengras
Zachthout aanplant
Rietstekken (6stlm2)
Totaal
Periodiek
OpbrenQstdervinQ
Beheerovereenkomst
Beheerovereenkomst
Vergoeding MAP
Maaien buffer
Reiten en ruimen
Mestverwerking

Var.1
15%

Var.2
40%

Var.3
18%

Var.4
30%

Var.5
30%

Var.6
20%

Var.7
20%

Var.8
70%

Var.9
70%

Prijs/eenh.
1 mili.Bf/ha
275 Bf/m3
20 Bf/m2
50 Bf/stuk
180 Bflm2

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
10000)
0
0
'(10000)

50000 0
50000
0
0
0
10000 0
0
0
1(10000) 10000
0
0
0
60000 1(10000) 60000

0
41250
0
0
27000
68250

50000
41250
0
0
27000
118250

-

10000
0
0
0
0

2750)
0
0
0
0

1(2750)
2500
0
0
1(2000)

1(2750) 1(2750)
0
0
0
2800
0
0
2000
0

-

-

-

-

-

150

0

0

0

0

0

2750
0
0
0
0
3667
0

2750)
0
0
0
0
3667
0

8750

10150 0

2500

2000

2800

0

6417

3667

o
0
0
0
0

1(2750)
5 Bf/kQ
5 Bf/m2
0
560 Bf/are 0
8750Bflha 8750
10-35 Bf/m o
Variabel
750 Bf/ton 0
Totaal

2750)
0
0
0
0

-

Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 Var.9
15% 40% 18% 30% 30% 20% 20% 70% 70%

Rendement
OpbrenQst

Prijs/eenh.

Periodiek
Uitsparen mest
Uitsparen pesticide

20 Bf/kg
0 4 Bf/m2

I?)
0

4000 450) 450) 1(450) 450 1(450) 450
200) 1(200} 200
200) 200
0
0

Uitsparen maaien

20 Bf/m

0

0

0

0

0

2000 2000 0

0

Totaal

0

4000 0

0

0

2650 2000 650

0

Varianten:
1. opleggen mestbeperkingen MAP,
2. bemesten naar behoefte gewas en rest-mest verwerken,
3. bemestingsvrije strook van 5 m akker (500m2) langs waterlopen volgens MAP
4.
verminderen emissies uit perceelranden (grasbuffer 500m2) via beheersovereenkomsten
5.
verminderen emissies uit perceelranden (grasbuffer 500m2) via aankoop
6.
verminderen emissies uit perceelranden (bosbuffer 500m2) via beheersovereenkomsten
7.
verminderen emissies uit perceelranden (bosbuffer 500m2) vla aankoop
8.
verminderen emissies uit perceelranden ( moerasbuffer 500m2) via beheersovereenkomsten
9. verminderen emissies uit perceelranden ( moerasbuffer 500m2) via aankoop
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Toelichting bij tabel 3:
De kosten zijn opgesplitst in eenmalige en periodieke kosten. De periodieke kosten worden per jaar behandeld.
De gemiddelde prijs die binnen afdeling Water gehanteerd wordt bij het ramen van onteigeningen bedraagt 1
miljoen Bfr per hectare. In produktief landbouwgebied kan dit oplopen tot 1,25 miljoen Bfr per ha. De gehanteerde
prijzen per eenheid voor grondverzet, aanplanting van riet, maaien en ruimen/baggeren komen uit de
ramingsprijzen van afdeling Water voor het onderhouden van waterlopen van eerste categorie. De kosten voor
het inrichten en onderhouden van de bosbuffers werden opgevraagd bij Afdeling Bos en Groen.
De kosten en baten zijn telkens berekend voor een bufferzone van 100 m lang en 5 m breed (500m2).
Voor het aanleggen van de moerasbuffer is uitgegaan van een te graven gracht parallel aan de waterloop van
1 00 m lang, 0,5 mdiep en 3 m breed (grondverzet van 150 m3). De gracht wordt beplant met rietplanten om de
omstandigheden van een zuiverend moeras te creëeren. Omdat het riet zich zelf na verloop van tijd zal uitbreiden
wordt voor de berekening slechts 150 m2 beplant, 6 stuks per m2 à 30 Bfr per stuk.
Het inzaaien van een graszone van 5 m breed (500 m2) langs de akker is normaal gezien een eenmalige kost.
De eenheidsprijs voor inzaaien van gras bedraagt 20 Bfr/m2.
Het aanplanten van zachte soorten als els en wilg verloopt volgens een driehoeks plantverband, rijen 1,5 van
elkaar. Op een oeverzone van 5 m breed worden desgevolgs 200 stekken geplant van 50 Sf/stuk (in
uitbesteding). (De Vlieger, 1997)
De bosbuffers buiten de beheersovereenkomsten worden niet intensief onderhouden, natuurlijke ontwikkeling
wordt zoveel mogelijk als principe gehanteerd. Indien nodig kan na de aanplanting een mechanische
distelbestrijding worden uitgevoerd. (mond.med. dhr. Vandenabeele, Afdeling Bos en Groen).
De richtprijs voor de inkomstenderving van gras (5 Bfr/kg) is in eerst~ instantie omgerekend uit enkele
nederlandsestudies (0,26 gulden per kg). Deze prijs komt ook ongeveer overeen met het bedrag dat volgens het
LEl Landbouw Economisch Instituut aan de producent wordt betaald per kg weidehooi (427 Bfr per 100 kg). Voor
voedertarwe wordt door het LEl een prijs van 507 Bfr per 100 kg gegeven.
De vergoedingen van de beheersovereenkomsten zijn naar de huidig gehanteerde prijzen binnen het beleid van
de Vlaamse Gemeenschap volgens EU verordening 2078/92 en 1257/99. In het beleid zijn geen vergoedingen
opgenomen voor het aanleggen van moeraszones, daarom wordt in de tabel uitgegaan van een vergoeding die
de inkostenderving van 500 m2 dekt. De opbrengst per hectare volgens het LEl voor gras van maailand en
voedermars is respectievelijk 10000-12000 kg en 40000-45000 kg. In de 500m2 bufferzone wordt dus 2125 kg
maïs en 550 kg gras aan 5 BF per kg gemist. In de tabel is gerekend met de derving in gras.
Eveneens voor de bemesting naar behoefte van het gewas bestaan geen vastgestelde vergoedingen. In dit
alternatief wordt uitgegaan van een vermindering van de organische bemesting van 400 naar 200 kg N waarbij
met anorganische meststoffen wordt "bijgemesr. De opbrengst zal hierdoor afnemen van gem. 15 ton droge
stof/ha, naar 12-13 ton DS/ha. (Martens et al., 1997). Een derving van 2-3 ton DS/ha aan 5 Bf/kg. In de
berekening voor de kosten van dit alternatief is uitgegaan van een kostendekkende vergoeding voor deze
inkomstenderving.
Het maaien van de grasbuffer wordt gerekend, omdat bij aankoop van de bufferzone dit een kost voor de
waterbeheerder zal zijn. Het onderhoud van het aangeplante bosgoed in de bufferzone is nagenoeg kosteloos
door de nagestreefde natuurlijke ontwikkeling.
De prijzen voor het reiten en ruimen van watertopen lopen uiteen naar gelang de kwaliteit van het baggerslib.
Omdat in alle alternatieven deze post gelijk blijft, maar niet te bepalen is, is een streepje in de tabel gezet. Voor
het extra ruimen van de moeraszone wordt aangenomen dat het niet op de oever wordt gelegd, maar naar een
stortplaats kan worden gebracht Hiervoor geldt een prijs van 300 Bf per m, dit is inclusief transport en
stortkosten. Ruimen van grachten gebeurt om de 10 jaar. Kleine sloten worden gemiddeld om de 3 jaar gereit, dat
is het maaien van riet met een kortmaaier. De kostprijs voor het reiten is 20 Bfr/m. Voor de moeraszone betekent
dit:
Om de 3 jaar reiten: 100 m x 20 Bf = 2000 Bfr of 667 Sf/jaar
Om de 10 jaar ruimen: 100 m x 300 Bf = 30000 Bfr of 3000 Bf~aar
De extra onderhoudskost voor de moeraszone komt hiermee op 3667 Bf~aar.
De prijs voor de mestverwerking wordt geschat door Van Deventer en Tjeenk Willink (1994), tussen de 10 en 40
NL gulden, exclusief transportkosten. Gerekend is met 40 NL gulden 750 Sf/ton drijfmest om een deel van de
transportkosten mee te nemen in de berekening.

=

Naast bovenstaande kosten zijn er ook baten verbonden aan de verschillende varianten. Er worden kleine
hoeveelheden mest en pesticiden uitgespaart, die de kosten echter niet dekken. In de bosbuffers zorgt de
beschaduwing van de waterloop voor een aanzienlijke vermindering van groei van planten, dit zal met name in de
smallere waterlopen goed merkbaar zijn. Normaal worden de 1st categorie met een breedte van 2 tot 4 m jaartijks
gemaaid. Maaien kost 20 Bf/m, dus 100 m x 20 Bf/m 2000 Bf. Een waterloop met beschaduwd wateroppervlak
hoeft nauwelijks meer gemaaid te worden. Dit uitgespaarde maaien is een financieel voordeel van de bosbuffer.

=
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Reduceren van de pesticidenvracht naar het oppervlaktewater
Om de drift van pesticiden naar het oppervlaktewater te verminderen kunnen o.a. volgende
maatregelen worden genomen:
+ toepassen van mechanische onkruidverwijdering op het perceel
+ toepassen van emissie beperkende spuittechnieken
+ verminderen emissies uit perceelranden d.m.v. een spuitvrije zone aan de akkerrand
Mechanische onkruidverwijdering
Sinds 2000 kunnen landbouwers beroep doen op een subsidie van de Vlaamse overheid
voor het toepassen van mechanische onkruidbestrijding op hun maïspercelen. De
overeenkomst geldt voor een periode van 5 jaren waarin de landbouwer op zijn
maïspercelen mechanische onkruidverwijdering toe wil passen. Er is keuze tussen volledige
mechanische onkruidverwijdering en onkruidbestrijding in combinatie met rijbespuiting:
+ Volledig mechanische onkruidbestrijding
Voor de uitsluitend mechanische onkruidbestrijding op een oppervlakte maïs van
minimum 2 ha en maximum 20 ha, kan een jaarlijkse subsidie van 6.000 BEF/ ha worden
bekomen.
Voor de berekening van deze steun wordt uitgegaan van de in loonwerk uitgegeven
basiswerkzaamheden verminderd met de besparing op bestrijdingsmiddelen:
2 x vooropkomst met de wiedeg x 800 BEF/ha = 1.600 BEF
3 x na-opkomst met de wiedeg x 800 BEF/ha = 2.400 BEF
2 x schoffelen x 1.500 BEF/ha 3.000 BEF
1 x schoffelen+ aanaarden x 1.800 BEF/ha= 1.800 BEF
Totaal mechanische onkruidbestrijding 8.800 BEF
In de boekhouding wordt een gemiddelde kost voor chemische onkruidbestrijding van
2500 à 3000 BEF gevonden. Dit betekent dat met een vergoeding van 6.000 BEF/ha de
extra kosten voor hetmechanische onkruid verwijderen vergoed worden.
+ Gedeeltelijke mechanische onkruidbestrijding
Voor de tussen de rijen uitsluitend mechanische onkruidbestrijding, gecombineerd met
chemische onkruidbestrijding op de rijen, op een oppervlakte maïs van minimum 2 ha en
maximum 20 ha, kan een jaarlijkse subsidie van 2.000 BEF/ha worden bekomen.
De breedte van de strook tussen de rijen waar uitsluitend mechanische onkruidbestrijding
wordt toegepast, moet minimaal 40 cm zijn. Bij de behandeling met herbiciden op de rijen
is het gebruik van triazineverbindingen verboden. Voor de berekening van deze steun
wordt uitgegaan van de in loonwerk uitgegev~n basiswerkzaamheden, verminderd met
de besparing op bestrijdingsmiddelen.
2 x vooropkomst met de wiedeg x 800 BEF/ha = 1.600 BEF
2 x na-opkomst met de wiedeg x 800 BEF/ha = 1.600 BEF
2 x schoffelen x 1.500 BEF/ha = 3.000 BEF
Totaal mechanische onkruidbestrijding 6.200 BEF
Het spuiten op de rij vraagt (gecombineerd met een schoffelbeurt) 1.200 BEF in plaats
van 2.800 BEF, zodat de kostprijs op 4.600 BEF/ha uitkomt.
Gezien de voorkeur gaat naar de stimulering van volledig mechanische onkruidbestrijding
wordt slechts een vergoeding van 2.000 BEF/ha voorgesteld.
(mond. med. Dhr. K. Wellemans, ALT)

=

Emissie beperkende spuittechnieken en bufferzones
In de Code voor de goede landbouwpraktijken - Pesticiden wordt veel aandacht geschonken
aan de toepassing van emissiebeperking bij het toedienen van bestrijdingsmiddelen. Drift
van bestrijdingsmiddelen verminderen is mogelijk door op verschillende plaatsen in het
spuitproces in te grijpen. De druppelgrootte, de afstand tussen spuitdop en gewas en
ondersteunende technische maatregelen zijn de belangrijkste aangrijpingspunten om de drift
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te beheersen. Windsnelheid en afstand van spuit(dop) tot de rand van het perceel bepalen in
grote mate de hoeveelheid spuitdrift naast het perceel en in de akkerrand.
Luchtondersteunening op veldspuiten reduceert de driftdepositie naast het perceel
gemiddeld met 50% ten opzichte van een conventionele veldspuit zonder luchtondersteuning
(fig 2). Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat luchtondersteuning geen garantie geeft op
een driftvrije toepassing als geen rekening gehouden wordt met andere driftbepalende
omstandigheden zoals windsnelheid, temperatuur en een juiste selectie van
spuitparameters. De technologie voor een goed werkende luchtondersteuning is meestal niet
toepasbaar op een conventionele spuitmachine. Dit betekent dat de landbouwer een dure
aanschaf moet doen voor een nieuwe machine. (mond.med. K. Wellemans, AL
In de fruitteelt reduceert een tunnelspuit de driftdepositie naast het perceel met 80% ten
opzichte van een dwarsstroomspuit (Van de Zandeet al., 1995)
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Figuur 2: Driftdepositie naast het perceel op
verschillende afstanden van de perceelsrand
voor een standaard veldspuit (150 Vha) en één
met luchtondersteuning
in
aardappelen
uitgedrukt in procenten van de dosering per
oppervlakte-eenheid (Van de Zande et al.,
1995)
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Figuur 3: Reductie van emissie naar de grond
buiten het perceel bij 2 m/s windsnelheid, door
middel
van
verschillende
maatregelen:
d=driftanne doppen; k=kantdop; z=spuitvrije
zone 1,5 m; d+z+k en d+z = combinaties. (Van
de Zande et al., 1995)

Met het driftmodel IDEFICS (Van de Zande et al., 1995) werden verschillende scenario's
voor beperken van de emissies van bestrijdingsmiddelen doorgerekend (fig. 3):
+ gebruik van spuitdoppen met een grover druppelgroottespectrum
+ gebruik van een asymetrische kantdop op het einde van de spuitboom
+ toestaan van een onbespoten zone (1 ,5 m) aan de rand van het perceel begroeid
met een gewas van gelijke hoogte
+ combinatie van bovenstaande drie maatregelen
+ combinatie van eerste en derde maatregel
Een spuitboom met driftarme doppen geeft op de eerste meter buiten het perceel
driftreductie. Op grotere afstand is de reductie ruim 20%, min of meer onafhankelijk van de
afstand buiten het perceel of van de windsnelheid. Toepassen van een kantdop geeft een
aanzienlijke reductie in de eerste twee meter. Vanaf ca. 3 meter is echter een toename van
drift aanwezig als gevolg van de te grote tophoek van de kantdop, waardoor een deel van de
druppels praktisch horizontaal tegen de wind in worden gespoten. Een kantdop is dan ook
niet speciaal voor het toepassen van pesticiden ontworpen. Het in acht nemen van een
spuitvrije zone tussen de buitenste spuitdop en de perceelrand voorkomt enerzijds èen
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directe inspuiting net naast het perceel en anderzijds moeten druppels een langere weg door
de lucht afleggen om emissie buiten het perceel te veroorzaken. Veel druppels zullen dan
ook al in de spuitvrije zone zelf neerkomen. Bovendien fungeert het gewas in de zone nog
als extra filter (spuitvrije zones met een begroeiing beperken de drift dus beter dan teeltvrije
zones). De emissiereductie die met een zone van slechts 1,5 m bereikt kan worden is
aanzienlijk (90-95%) zoals uit de figuur blijkt. (Van de lande, 1995)
De toepassing van een 3 m brede akkerrand kan de driftdepositie in de sloot met 95%
reduceren. Bij een spuitvrije akkerrand van 6 m was de driftdepositie in de sloot niet
meetbaar (De Snoo en de Wit, 1995).
In een studie naar de kosten van onbespoten
akkerranden in de Haarlemmermeerpolder (NL) is
een vergelijking gemaakt tussen de opbrengst van
het gewas van de onbespoten strook en het centrum
van het perceel (fig 4). Gemiddeld over de jaren en
de onderzochte bedrijven is het opbrengstverlies in
een onbespoten strook in suikerbieten ongeveer
30%, in aardappelen 2% en in wintertarwe 13%. De
variatie tussen percelen en jaren is echter groot. Het
grote opbrengstverlies in suikerbieten werd
veroorzaakt door de overwoekering van het gewas
door akkerkruiden. De kwaliteit van de oogst van de
onbespoten randen was vrijwel altijd gelijk aan die
van de bespoten randen.
In dezelfde studie worden de kosten van de
opbrengstverliezen afgezet tegen de besparing~n op
het bestrijdingsmiddelengebruik in de onbespoten
rand. Op basis van het opbrengstverlies van 13% in
wintertarwe voor de buitenste 3 meter van het
perceel, bedragen de kosten fl 0,03/m2 (gebaseerd
op een EC prijs van fl 0,26/kg). Besparingen op
bestrijdingsmiddelengebruik bedragen fl 0,02/m2
(IKC, 1993) zodat de netto kosten ca fl 0,01/m2 (0,2
Bfr) zijn. In de suikerbieten zijn de kosten
(opbrengstverlies 30%) circa fl 0,24/m2. De
besparing op het gebruik van bestrijdingsmiddelen is
in dit gewas ca. fl 0,03/m2, zodat de netto kosten
circa fl 0,21/m2 (4 Bfr) bedragen. In aardappelen
worden de kosten van het opbrengstverlies (fl
0,02/m2) gecompenseerd door de besparingen op
het bestrijdingsmiddelen gebruik {0,02/m2). (De
Snoo, 1995)
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Figuur 4 (rechts): Opbrengstbepalingen in de
gewassen wintertarwe (A), aardappelen (B) en
suikerbieten (C) in de Haarlemmermeerpolder in de
periode 1990-1993 in bespoten en onbespoten
akkerranden en het centrum van het perceel (naar
De Snoo, 1995)
Bovenstaande gegevens gelden voor onbespoten
stroken waar geen herbiciden en insecticiden
worden toegediend. Als echter ook de fungiciden
worden achterwege gelaten zullen de opbrengstverliezen in de aardappelen zeker
toenemen. Wordt in de gewassen ook de bemesting verminderd (vgls juiste uitvoering van
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het MAP) dan zal het opbrengstverlies nog veel verder terug vallen. In dergelijke gevallen is
het zeer de vraag of het economisch nog verantwoord is de strook te verbouwen.
Braaklegging of een graszone zijn dan een goed alternatief. (De Snoo, 1995)
Vergelijken van maatregelen
Om de drie maatregelen met elkaar te kunnen vergelijken zijn er berekeningen van de
kosten gemaakt van verschillende varianten. De 7 varianten die bekeken worden, zijn:
1. Volledige mechanische onkruidverwijdering cfr subsidie regeling, rendement 100%
2. Mechanische onkruidbestrijding in combinatie met rijbespuiting cfr subsidie regeling,
rendement onbekend;
3. Toepassen van luchtondersteuning tijdens het spuiten met de veldspuit, rendement 20...:..
30%;
4. Emissies beperken d.m.v. een spuitvrije zone van 1,5 - 3 m breed in tarwe (300 m2/ha),
rendement 90 - 95%;
5. Emissies beperken d.m.v. een spuitvrije zone van 6 m breed in tarwe (600 m2/ha),
rendement 100%;
6 . Emissies beperken d.m.v een grasbufferzone van 5 m breed volgens de bestaande
regeling van Beheersovereenkomsten (500 m2/ha), rendement 100%;
7 . Emissies beperken door een bufferzone met hoge vegetatie bestaande uit
zachthoutsoorten (5 m breed) door aankoop verworven (500m2/ha), rendement 100%;

Slechts twee varianten hebben een eenmalige kostenpost. Luchtondersteuning op een
tuinbouwspuit met een spanwijdte van 4,5 m kan worden bereikt door aanschaf van
zogeheten Turbodoppen die voor een grovere druppel zorgen zodat de drift afneemt. Zulke
doppen kosten 500 Bf per stuk, per spuitmachine 9 doppen dus 4500 Bf. Deze toepassing
geeft echter slechts een rendement van ongeveer 20% (zie figuur 3). Deze variant is niet
opgenomen in figuur 5 waar alleen maatregelen zijn opgenomen met een rendement van
minimaal 50%. De bosbuffer heeft de hoogste eenmalige kost vanwege de aankoop van de
grond in de zone. De periodieke kosten van de maatregelen liggen een stuk lager dan die
voor de nutriëntenreductie, variërend van 180 Bfr tot 6000 Bfr.
Het is op basis van de berekeningen van kosten en rendementen mogelijk de varianten
onderling te vergelijken. In figuur 5 is het verloop van de kosten uitgezet die de verschillende
varianten na 5, 10, 25 en 100 jaren kosten. Hierbij is een rentevoet van 5% aangenomen. De
gevolgde berekening van de Netto Contante Waarde wordt toegelicht in bijlage 3b .
Tabel 4: Berekening van de NCW (rentevoet 5%) van de varianten voor de reductie van de
. "d envracht naar het oppervIaktewater.
pest1c1
10 jaar
25jaar
100 jaar
Rend.%
Periodiek Eenmalig Basisjaar 5 jaar
Onb. Var.2
90-95 % Var.4
100% Var.5
100% Var.1
100% Var.6
100% Var.7

10

2.000 BF
180 BF
360 BF
6.000 BF
2.500 BF
0 BF

0 BF
0 BF
0 BF
0 BF
0 BF
60.000 BF

2.000 BF
180 BF
360 BF
6.000 BF
2.500 BF
60.000 BF

8.659 BF
779 BF
1.559 BF
25.977 BF
10.824 BF
60.000 BF

15.443 BF
1.390 BF
2.780 BF
46.330 BF
19.304 BF
60.000 BF

28.188 BF
2.537 BF
5.074 BF
84.564 BF
35.235 BF
60.000 BF

39.696 BF
3.573 BF
7.145 BF
119.087 BF
49.620 BF
60.000 BF

Bijlage 3

In figuur 5 is duidelijk te zien dat de twee spuitvrije zones de laagste kosten hebben, die
vrijwel bijna geheel nog eens worden gecompenseerd door de besparing op de
spuitmiddelen. Deze bufferzones zijn dus nagenoeg kostenloos met een rendement van 90100%. De twee volgende varianten die vergelijkbaar in kosten zijn, zijn de grasbufferzone
van de beheersovereenkomsten en de mechanische onkruidbestrijding in combinatie met
rijbespuiting. De laatste biedt echter geen enkele extra voordelen voor de natuur en het
rendement is nog niet gekwantificeerd. Op dit moment komt de gesubsidieerde mechanische
onkruidbestrijding als een duur alternatief naar voren. Op basis van de hoge kosten zou deze
maatregel afgeschreven kunnen worden, maar het is wel een maatregel die het probleem bij
de bron aanpakt, namelijk geen toediening meer van bestrijdingsmiddelen. Met name ook
voor de volksgezondheid verdient deze maatregel blijvende aandacht en ondersteuning. De
bosbuffer met spontane ontwikkeling van hoge vegetatie is door de aankoop een dure
variant Na 15 jaar zijn echter de kosten voor de vergoedingen van de mechanische
onkruidverwijdering hoger dan de aankoopspiijs van de bufferzone.
Figuur 5: Vergelijken van de kosten van de verschillende varianten voor de reductie van de
pesticidenvracht naar het oppervlaktewater.
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Tabel 5: Kosten en opbrengsten van verschillende varianten om een reductie van de pesticiden naar het oppervlaktewater te behalen.
Doelstelling: per hectare akker een pesticidenreductie van minstens 50% realiseren
Rendement
Kost
EenmaliQ
Aankoop materiaal
Aankoop grond
Grondverzet
Zachthout aanplant
Rietstekken (6sUm2)
Totaal
Periodiek
OpbrenQstdervinQ 13%
O_l)_brengstderving 100%
Beheerovereenkomst
Overeenkomst Code
Overeenkomst Code
Maaien buffer
Ruimen en baggeren

Var.1
100%

Var.2
?

Var.3
20%

Var.4
Var.5
90-95% 100%

Var.6
100%

Var.7
100%

Priisleenh.
0
0

machine
1 mili.Bflha
275 Bf/m3
50 Bf/stuk
180 Bf/m2

o

0 6 Bf/m2
5 Bf/kg
5 Bf/m2
6000 Bflha
2000 Bf/ha
10-35 Bf/m
300 Bf/m3
Totaal

0)
0
0
6000
0
0
6000

0
0
0

0
0
0
0
0
0

4500
0
0
0
0
4500

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
50000
0
10000
0
60000

I(O)
0
0
0
2000
0

0
0
0
0
0
0

180
0
0
0
0
0

360
0
0
0
0
0

0
2250)
2500
0
0
1(2000)

0
2250)
0
0
0
0

-

-

-

-

2000

0

180

360

2500

0

-

-

Rendement
Opbrengst
Eenmalig

Periodiek
Uitsparen maaien
Uitsparen mest
Uitsparen pesticide

Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7
100% ?
50% 90-95 100% 100% 100%
Prijs/eenh.

20 Bf/m
20 Bffk.q
0,4 Bf/m2

0
0
0
0
4000) IC?)

0
0
0

0
0
0
0
1(120) 240)

Totaal

0

0

0

0

0

2000
0
450) ,(450)
200) IC200)

0

2000

Varianten:
1.
Volledige mechanische onkruidverwijdering cfr Code voor goede landbouwpraktijken
2.
Mechanische onkruidbestrijding in combinatie met rijbespuiting cfr Code voor goede landbouwpraktijken
3.
Luchtondersteuning op de veldspuit
Spuitvrije zone van 1 ,5 - 3 m breed in tarwe (300 m2/ha)
4.
Spuitvrije zone van 6 m breed in tarwe (600 m2/ha)
5.
6.
Grasbufferzone (5 m breed) volgens Beheerstovereenkomsten (500 m2/ha)
7.
Bufferzone met hoge vegetatie (5 m breed) door aankoop (500m2/ha)
Op basis van de bovenbeschreven resultaten van de studie van De Snoo (1995) is de prijs voor de inkomstenderving in spuitvrije zones met economisch teelt van tarwe gesteld op 13%. Een
kostenpost van 13% van 0,26 NL gulden per kg (EG-prijs) betekent 0,0338 NL gulden/kg. Per m2 wordt gemiddeld 0,9 kg tarwe geoogst (zie figuur 4). De kosten per m2 onbespoten tarwe zijn
hiermee berekend op 0,0338 • 0,9 = 0,030 NL gulden/m2 wat omgerekend overeenkomt met 0,6 Bfr/m2.
In de gras- en bosbufferzone wordt 100% inkomstenderving geleden. In 500m2 wordt dus 500*0,9 = 450 kg tarwe minder geoogst tegen een prijs van 5 Bfr/kg.
De subsidies voor mechanische onkruidbestrijding in de maïsteelt zijn vastgelegd op 6000 en 2000 Bfr/ha.
De kosten voor het maaien van de buffer en het rulmen van de waterloop zijn overgenomen uit de ramingen van Afdeling Water. De kosten van de aanplant van de zachthoutsoorten is gebaseerd op
gegevens van Afdeling Bos en Groen. Er wordt In de berekening uitgegaan van een aanplant van 200 stekken in de 500m2 buffer, volgens een gebruikelijk drlehoeksverband. De stekken kosten 50
Bfr per stuk, uitbestede aanplanting. Vervolgens is het onderhoud van de buffer in eigen beheer nagenoeg kostenloos doordat In deze variant een natuurlijke ontwikkeling wordt nagestreefd. Indien
nodig kan een mechanische distelbestrijding worden uitgevoerd.
Door het uitsparen van pestleiden in de spuitvrije zones wordt de toch al lage kost nog verder verlaagd. De prijs voor het toedienen van pesticiden wordt gemiddeld op 0,4 Bfr/m2 geraamd (De Snoo,
1995).
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Reduceren van de sedimentvracht naar het oppervlaktewater
Om de sedimentenvracht naar en uit het oppervlaktewater te verminderen kunnen o.a. de
volgende maatregelen genomen worden:
+ plaatsen van een klassieke zand/slibvang in de waterloop
+ toepassen van een nateelt of een tussengewas
+ toepassen van een grasstrook aan de rand van het perceel, evenwijdig met de waterloop
+ toepassen van een klein sedimentatiebekken in een bufferzone vóór uitkomen in de
waterloop.
Slibvang

Slibvangen zijn een soort wachtbekkens, speciaal ingericht voor het opvangen van
sedimenten uit het oppervlaktewater die tijdens buien in modderstromen van de akkers
afkomen. Slibvangen zijn overwegend uitgegraven beekverbredingen die aan de
stroomafwaartse zijde begrensd zijn door een betonnen drempel. Deze drempel strekt zich
uit over de volledige breedte van de beek (tot enkele meters) en de hoogte kan variëren van
50 cm tot meer dan 1 meter. Stroomopwaarts van de drempel komt het water tot rust en kan
het gesuspendeerde sediment uitzakken, de zwaardere deeltjes eerst. De vangefficiëntie van
wachtbekkens hangt sterk af van de verblijftijd van het water in het bekken en de aard van
de uitlaat van het bekken. Zo hebben wachtbekkens die eigenlijk een verbreding van de
beek zijn en waarbij de uitlaat een brede overstortdrempel is een typische vangefficiëntie
vang 50 tot 60%. Wachtbekkens met een knijpleiding hebben een iets hogere vangefficiëntie
van 60 tot 75%. De gemiddelde prijs voor de aanleg van een slibvang bedraagt 15 miljoen.
(Verstraeten, 2000)
Nateelt of tussengewas
Slibvangen zijn maatregelen die het sediment, eens het geproduceerd is, uit het
afvoersysteem moeten halen. Maatregelen die ervoor zorgen dat de sedimentproductie
wordt beperkt, betreffen een hele reeks van methodes van landbewerking, aangepast
landgebruik en zelfs het aanleggen van filterstrips dwars op de helling van de akkers. Het
toepassen van een nateelt of tussengewas op de akker is een voorbeeld van een dergelijke
maatregel. In de Code voor goede landbouwpraktijken is de groenbedekking opgenomen.
Deze gewassen werden vroeger algemeen aangewend voor de aanbreng van organische
stof, van stikstof als het vlinderbloemigen betrof en voor eventueel dubbel gebruik als
voederteelt Thans ligt de nadruk veel meer op het behoud van de bodemstructuur, het
voorkomen van erosie en het vasthouden van voedingselementen. Door de bodem zo lang
mogelijk met gewas bedekt te houden, wordt erosie door afstromend regenwater vermeden.
In de Code worden de zaaizaadkosten geschat op 1500-2000 Bef/ha, de bewerkingskosten
ook op 1500-2000 Bef/ha. De totale kostprijs komt op 3000-4000 Bef/ha (ALT, 99). De
groenbedekking is eveneens als subsidiemaatregel opgenomen in het beleid van de
Vlaamse Gemeenschap. Deze subsidiemaatregel is enkel van toepassing in de ZandiE!emen Leemstreek en enkel na de teelt van aardappelen en maïs. De vergoeding bedraagt 2000
Bf/ha/jaar. De subsidie dekt de kosten dus niet, ze is bedoelt als stimulans en vergoedt enkel
de kosten van de aankoop van het zaaigoed. De extra bewerking komt op kosten van de
landbouwer.
Uit studies is gebleken dat erosiegevoelige gronden die in het najaar braak liggen per jaar 10
tot 200 ton bodem per ha verliezen. Door het toepassen van een groenbedekker na de
hoofdteelt kan de erosie verminderen met minstens een factor 50 (mond. med. Dhr K.
Wellemans; ALT).
Permanente grasstrook
Naast deze teelttechnische maatregel zijn meerdere structurele maatregelen opgenomen in
de Code. Een daarvan is het niet bewerken van een smalle strook langs waterlopen. De
oeverplanten krijgen dan meer kans om zich ook in de hogere oeverzone te vestigen en de
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bodem te doorwortelen zodat de stabiliteit toeneemt. Het aandeel sediment in de waterloop
dat afkomstig zou zijn van eroderende oevers neemt hierdoor af. Het aandeel sediment dat
veroorzaakt wordt door regenerosie is hier echter niet mee verminderd. In bepaalde gevallen
kan de smalle strook bijkomend worden ingericht als een sedimentfilter. Met gras als
vegetatie ontstaan dan de in het buitenland veel toegepaste "grasfilterstrips". Het gras in de
strook verandert de afstromingsomstandigheden van het water dat over het oppervlak van de
strook naar de waterloop spoelt. Het gras remt de snelheid van het afspoelende water
waardoor meer water in de bodem van de strook infiltreert en met het water ook de hele fijne
deeltjes. Tegelijkertijd wordt de transport capaciteit van het afspoelende water vermindert
zodat het zwaardere sediment neerslaat in de stook. De effectiviteit van deze smalle
grasstroken hangt sterk af van de helling van het gebied en de verdeling van het
afspoelende water, of er sprake is van een uniforme verdeling of een geconcentreerde
afvoer. Algemeen kan gesteld worden dat in vlakke gebieden de grasfilterstrips beter
renderen dan on hellende gebieden. Hellende gebieden zoals delen van de zandleem- en
leemstreek hebben nauwelijks uniform afspoelend water, maar heel vaak geconcentreerde
afspoeling. Een geconcentreerde afspoeling kan de effectiviteit van een smalle grasfilterstrip
{4,6 - 9,1m) verlagen met 23% resp. 37% (Dillaha en lnamdar, 1997). Dit werd ook
geconstateerd bij de grasfilterstrips in de buffers die in het kader van het Chesapeake Bay
programma in de USA waren uitgevoerd (Muscutt, 1993).
Klein sedimentatiebekken in bufferzone
Verstraeten (2000) geeft aan dat het aanleggen van kleine wachtbekkens, die fungeren als
sedimentvang, in landbouwgebied een mogelijke oplossing is om het sediment uit het
afvoersysteem te kunnen houden eens het geproduceerd is op het akkerland. Er worden
kleine wachtbekkens voorgesteld in de stroomopwaartse delen van het landschap (< 200500 ha). Op die manier vangen deze wachtbekkens sediment dat rechtstreeks van de akkers
afstroomt, zonder dat er vervuild water via rioleringen in terecht komt. Het opgevangen
sediment kan dan eenvoudig geruimd worden, want het is niet vervuild en teruggevoerd
worden naar het akkerland of gestort. Deze kleine wachtbekkens dienen in het landschap
worden ingepast en kunnen opgenomen worden in een bufferzone rond de waterloop.
De aanleg hoeft niet duur te zijn, volledige bedijking met beton of schanskorven, zoals bij de
reguliere wachtbekkens die ingericht zijn voor het opvangen van afvoerpieken, is immers niet
nodig en ook niet wenselijk, enkel de uitlaatconstructie dient stevig genoeg te zijn:
• de gemiddelde kostprijs van een wachtbekken dat zoveel mogelijk in het landschap is
geïntegreerd: 2 miljoen Bef
• elk wachtbekken vangt gemiddeld 200 m3 niet vervuild sediment per jaar op
• het ruimen van dit sediment kost 500 Bef /m3

Ter vergelijking: het storten van vervuild sediment in de Schelde kost minstens 5000 Bef/m3,
exclusief de baggeroperatie. (Verstraeten, 2000)
Vergelijken van maatregelen
Om de maatregelen met elkaar te kunnen vergelijken zijn berekeningen van de kosten van
de volgende varianten gemaakt:
1 Aanleggen van een klassieke slibvang in de ontvangende waterloop zelf
(stroomafwaarts), rendement 62%;
2 Toepassen van een groenbedekking cfr subsidie regeling, rendement 50%;
3 Niet bewerken van een 5 m brede oeverstrook; grasbuffer (500 m2) via de bestaande
regeling van beheersovereenkomsten, rendement 30%;
4 Niet bewerken van een 5 m brede oeverstrook; bosbuffer (500 m2) met spontane
ontwikkeling van de aangeplante zachthoutsoorten, via aankoop verworven, rendement
25%;
5 Aanleggen van een klein wachtbekken in een bufferzone, gelegen stroomopwaarts nog
vóór het in de ontvangende waterloop afwatert, rendement 40%.
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Om de varianten te kunnen vergelijken zijn alle kosten omgerekend naar een kost in Bf per
ha. De hoogste eenmalige kost is verreweg de aankoop en inrichting van de bosbuffer. De
kost voor de afrastering van de grasbuffer via beheersov~reenkomsten verschilt weinig met
de kost voor de aanleg van het kleine wachtbekken in de bufferzone. De hoogste periodieke
kosten zijn voor de groenbedekker en de grasbuffer via beheersovereenkomst De beide
wachtbekkens hebben 4 keer lagere periodieke kosten.
Het is op basis van de berekeningen mogelijk de varianten onderling te vergelijken. In figuur
6 is het verloop van de kosten uitgezet die de verschillende varianten na 5, 10, 25 en 100
jaren kosten. Hierbij is een rentevoet van 5% aangenomen. De gevolgde berekening van de
Netto Contante Waarde wordt toegelicht in bijlage 3b.
Tabel 6: Berekening van de NCW (rentevoet 5%) van
sed.1mentent ranspo rt naar het oppervIaktewater.
Rend.%
Eenmalig periodiek Basisjaar 5jaar
Var.1-62% 4.650 BF 465 BF
5.115 BF 6.663 BF
Var.2- 50% 0 BF
2.000 BF 2.000 BF 8.659 BF
Var.3-30% 12.000 BF 2.500 BF 14.500 BF 22.824 BF
Var.4-25% 72.000 BF OBF
72.000 BF 72.000 BF
Var.5- 40% 10.000 BF 50 BF
10.050 BF 10.216 BF

de varianten voor de reductie van
10 jaar
8.241 BF
15.443 BF
31 .304 BF
72.000 BF
10.386 BF

25 jaar
11 .204 BF
28.188 BF
47.235 BF
72.000 BF
10.705 BF

100 jaar
13.879 BF
39.696 BF
61 .620 BF
72.000 BF
10.992 BF

Uit figuur 6 zijn de volgende zaken af te leiden. De varianten die het hoogste rendement
opleveren in de reductie van sedimententransport zijn op lange termijn de goedkoopste
varianten. Zowel de klassieke slibvang als het kleine bekken in de bufferzone komen niet
duurder uit dan de aankoopsprijs van de bosbuffer. De afrastering maakt de grasbuffer via
beheersoverkomsten een dure variant t.o.v. de groenbedekker. De groenbedekker zelf is na
5 jaren al duurder dan het kleine wachtbekken en de klassieke slibvang. Het kleine
wachtbekken in de
bufferzone is na 25
80.000 BF
I
jaar goedkoper dan
;
Bos buffer aankoop
de
klassieke
70.000 BF
11
slibvang.
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.\
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Tabe 7: Kosten en opbrengsten van verschillende varianten om een reductie van de sedimenten naar het oppervlaktewater te behalen.
Doelstelling: per hectare akker een sedimentenreductie van minstens 25% realiseren
Rendement
Kost
Eenmalig
Kostprijs wachtbekken
Aankoop grond
Grondverzet
Zachthout aanplant
Afrastering plaatsen

Var.1
62%

Var.2
50%

Var.3
30%

Var.4
25%

Var.5
40%*

Prijsleenh.
mili Bf/stuk
1 milj.Bf/ha
275 Bf/m3
50 Bf/stuk
120 Bf/m

Totaal
Omrekenen naar Bflha

15 mili. 0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
12000

0
50000
0
10000
12000

15 mlll
4650

12000
12000

72000
72000

-

-

0
0

Totaal
Omrekenen naar Bffha

5 Bf/m2
2000 Bf/ha
2000 Bflha
10-35 Bffm
500 Bf/m3
300 Bffm3

0
0
0
2000
0
1(2000)
0
0
1,5 mlli 0

-

-

1,5 mili
465

2000
2000

2500
0
0
2000)
0

0
0
0
0
0

Var.1

Var.2 Var.3 Var.4 Var.5

20 Bf/m
20 Bf/kg
0 4 Bf/m2

0
0
0

0
0
0

0
1(450)
1(200)

2000 7
450) 0
200) 0

Totaal

0

0

0

2000

Prijsleenh.

2mlli.

-

0
0
2mlli
10000

Periodiek
Beheerovereenkomst
Aankoop zaaigoed
Extra bewerking
Maaien
Ruimen slibvang
Ruimen en baggeren

Rendement
Opbrengst
Eenmalig

0
0
0

7

Periodiek
Uitsparen maaien
Uitsparen mest
Uitsparen pesticide

7

10000

-

-

-

2500
2500

0
0

10000
50

Varianten:
1. Klassieke slibvang in de waterloop, voorbeeld Viaterbeek te Poperinge: gesimuleerde vangefficiëntie door Verstraeten (2000) is 62%, actuele kostprijs 15 mil) Bef.
2. Groenbedekking cfr Code voor goede landbouwpraktijken
3.
Niet bewerken oeverstrook; 5 m grasbuffer (500 m2) via beheersovereenkomsten
4.
Niet bewerken oeverstrook; 5 m bosbuffer (500 m2) via aankoop
Klein wachtbekken in bufferzone •: de vangefficiëntie van een klein wachtbekken werd door Verstraeten (2000) berekend op 60 tot 75%, maar modelberekeningen kunnen een foutenmarge van
5.
100% hebben ten opzichte van de werkelijke vangefficiëntie die dan 30 tot 40% kan bedragen. in dit voorbeeld is gerekend met een vangefficiëntie van 40% om een overschatting van de
mogelijkheden van dergelijke bekkens te voorkomen.
Toelichting bij tabel:
De kostprijzen voor de aanleg van de wachtbekkens, de hoeveelheden te ruimen sediment en de ruimingskost van slib uit een wachtbekken zijn overgenomen uit Verstraeten (2000). Langs de beide
oeverstroken is een afrastering voorzien. Dit is noodzakelijk om aan de functie van reductie van sedimenten naar oppervlaktewater te kunnen voldoen. Binnen de beheersovereenkomsten is enkel
bepaald dat de grasstrook pas na 15 mei beweid mag worden. Maar beweiding met vee tot op de rand is juist een van de oorzaken van oevererosie die sediment in de waterloop brengt. Voor de
bosbuffer geldt dat afrastering ook nodig is om de ontwikkeling van de aanplant te garanderen, de aanplant te beschermen tegen vraat. De aanplant bestaat uit zachthout soorten in een
driehoeksverband, er wordt 200 stuks gerekend voor de buffer van 500m2. Alle varianten zijn zo gekozen dat ze kunnen worden toegepast in erosiegevoelige, hellende gebleden met veel
geconcentreerde afvoer van water naar de waterloop. Daarom is het rendement van de filterstrips (gras en bos) ook laag. Voor de klassieke slibvang in de waterloop is het voorbeeld gebruikt van de
slibvang op de Vleterbeek, gemeente Poperinge. De verschillende varianten hebben betrekking op heel verschiliende ruimtelijke eenheden. Zo ontvangt het kleine wachtbekken in de bufferzone het
water van een gebied van 200 ha, terwijl het wachtbekken in de Vleierbeek een stroomgebied van 3235 ha achter zich heeft. De oeverzones en de groenbedekking zijn in het rekenvoorbeeld
berekend per ha. Om de verschillende varianten met elkaar te kunnen vergelijken is elke eenmalige en periodieke totaaikost omgerekend naar een kost per ha.
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Vergroten van de natuurkwaliteit
Een natuurlijk ontwikkelde oever met vegetatie is van groot belang voor de stabiliteit van het
waterecosysteem. De processen in de oeverzone dragen bij aan het zelfzuiverend vermogen
van het systeem, de oever zelf biedt plaats aan planten en dieren die een rol spelen in de
voedselketen van het watersysteem. Bij veel waterlopen is tegenwoordig geen sprake meer
van een goed ontwikkelde oeverzone. Het landgebruik van het aangrenzende perceel komt
tot op de rand van het talud van de waterloop. Een bufferzone tussen perceel en waterloop
biedt ruimte voor een goede oeverzone en stelt het watersysteem instaat zich te bufferen
tegen de invloeden uit het perceel. Op deze manier draagt een bufferzone bij aan het
herstellen en vergroten van de biodiversiteit in het agrarisch gebied en kan voorziet de
bufferzone in een corridor langs de waterloop waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen.

Vergroten biodiversiteit
Maatregelen die sinds januari 2000 in de pakketten beheersovereenkomsten van de VLM
zijn opgenomen en die dienen om de biodiversiteit in het agrarisch gebied te verhogen zijn
o.a.:
+ Herstellen van veedrinkputten en poelen
+ Toepassen van weidevogelbeheer
+ Aanleggen van natuurlijk ingerichte oeverstroken langs waterlopen (bufferzones)

Veeçtrinkputten en poelen
Poelen en drinkputten voor vee zijn orginele elementen in het agrarisch landschap. Ze
bieden habitat voor amfibiëen en reptielen en verschillende watergebonden plantensoorten.
In de beheersovereenkomsten tussen landbouwer en VLM (VLM, 2000) zijn twee pakketten
opgenomen voor aanleg en beheer van poelen. Pakket 14 bestaat uit het aanleggen of
heraanleggen van een poel waarbij bepalingen zijn opgenomen voor diepte en inrichting enz.
Pakket 15 voorziet in het onderhoud van een bestaande poel. In tabel 8 staan de
vergoedingen voor de pakketten vermeld.
Tabel8: Vergoeding van de pakketten voor poelen (bron: VLM, 200Q2
Pakket
Vergoeding per jaar
14. aanleg of heraanleg van een poel
2000 Bf voor 25-50 m2
3000 Bf voor 51-100 m2
4000 Bf voor 101-200 m2
max. 12.000 Bflha
15. onderhoud van een poel
500 Bf, max. 1500 Bf/ha

Weidevogelbeheer
In de beheersovereenkomsten tussen landbouwer en VLM zijn ook verschillende pakketten
opgenomen voor weidevogelbeheer. De belangrijkste maatregelen zijn gericht op het
verzekeren van de rust tijdens de broedperiode. Dit houdt in dat er tussen 1 april en 15 juni
niet gerolt, gesleept, bemest, beregend of gespoten mag worden. Pas vanaf 16 juni mag er
gemaaid of beweid worden (pakket 1 en 2). Andere maatregelen dienen het verlies van
nesten, eieren of kuikens tegen te gaan. Er worden dan nestbeschermers of
nestmarkeerders geplaatst. Dit brengt voor de landbouwer geen werk mee (pakket 3). De
vergoedingen voor de verschillende pakketten staan in tabel 9.
Tabel 9: Vergoeding van de pakketten voor weidevogelbeheer (bron: VLM, 20001
Pakket
Vergoeding per jaar
1. Beweiden
13.250 Bf/ha
14.500 Bf/ha
2 . Maaien
3. Nestbeschemers of -markeerders plaatsen 1000 Bf per nest, max. 3000 Bf/ha
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Akkerranden

Voor de aanleg en het beheer van natuurlijke oeverstroken worden in de
beheersovereenkomsten pakketten voorzien voor drie soorten of typen van inrichting
namelijk: akkerranden met gras (pakket 5), akkerrand met spontane begroeiing (pakket 6) en
rand van graas en/of hooiweide niet bemesten en bespuit~n (pakket 7 en S)(tabel 10).
Daarnaast zijn appart twee pakketten opgenomen voor aanleg en beheer van houtkanten en
houtwallen (pakket 11 en 13). Deze houtwallen en houtkanten mogen ook langs waterlopen
worden ingericht, een soort bosbuffer dus.
Tabel 10: Vergoeding van de pakketten voor perceelrandenbeheer (bron: VLM, 2000)
Pakket
Vergoeding per jaar
5. Akkerrand met gras
5 Bf/m2
6. Akkerrand met spontane begroeiing
5 Bf/m2
7. Rand van graasweide
2,2 Bf/m2
8. Rand van hooiweide
2,2 Bf/m2
11. Aanplant houtkant of houtwal
560 Bf/are
13. Onderhoud houtkant of houtwal
560 Bf/are
Vergelijken van maatregelen

Om de drie maatregelen met elkaar te kunnen vergelijken zijn er berekeningen gemaakt van
de kosten van verschillende varianten. De 6 varianten die bekeken worden, zijn:
1. Aanleggen en onderhouden van 3 poelen (totaal 450 m2) via bestaande regeling van
beheersovereenkomsten;
2. Toepassen van weidevogelbeheer door aangepast beweiden en maaien via bestaande
regeling van beheersovereenkomsten;
3. Toepassen van weidevogelbeheer door het plaatsen van nestbeschermers en markeerders via bestaande regeling van beheersovereenkomsten;
4. Onderhouden van een 5 m brede akkerrand met gras en/of spontane begroeiing (500
m2) via bestaande regeling van beheersovereenkomsten;
5. Onderhouden van een 5 m brede houtkant of houtwal langs de waterloop over 100 m
lengte (500 m2) via bestaande regeling van beheersovereenkomsten;
6. Aanleggen van een zone met spontane ontwikkeling van hogere houtsoorten (bosbuffer,
500 m2) door aankoop.
Het is op basis van de berekeningen mogelijk de verschillende varianten onderling te
vergelijken. In figuur 7 is het verloop van de kosten uitgezet voor perioden van 5, 10, 25 en
100 jaar. Hierbij is een rentevoet van 5% aangenomen. De gevolgde berekening van de
Netto Contante Waarde wordt toegelicht in bijlage 3b. De resultaten van deze berekeningen
zijn weergegeven in tabel11.
Tabel 11: Berekening van de NCW van de verschillende varianten voor het vergroten van de
lokale biodiversiteit in het agrarisch gebied
Rend.%
Eenmalig Periodiek Basisjaar 5jaar
10 jaar
25 jaar
100 jaar
Var 1 +++
12.000 BF 1.500 BF 13.500 BF 18.494 BF 23.583 BF 33.141 BF 41.772 BF
Var.2 +
0 BF
13.250 BF 13.250 BF 57.366 BF 102.313 BF 186.745 BF 262.985 BF
Var.3 +
0 BF
14.500 BF 14.500 BF 62.777 BF 111.965 BF 204.362 BF 287.795 BF
Var.4 +(+)
0 BF
2.500 BF 2.500 BF 10.824 BF 19.304 BF 35.235 BF 49.620 BF
Var.5 ++(+) 0 BF
2.800 BF 2.800 BF 12.123 BF 21 .621 BF 39.463 BF 55.574 BF
Var.6 +++
60.000 BF 0 BF
60.000 BF 60.000 BF 60.000 BF 60.000 BF 60.000 BF
Hieruit wordt duidelijk dat de vergoedingen voor het weidevogelbeheer in de jaren erg hoog
oplopen. Het betreft hier wel overeenkomsten voor een gehele hectare, en niet een poel of
akkerrand van 500 m2 per hectare. Aan de andere kant is het weidevogelbeheer een heel
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beperkte maatregel in het verhogen van de biodiversiteit, het heeft slechts één doelgroep: de
weidevogels. Planten of lagere dieren worden helemaal niet meegenomen. Vervolgens is uit
figuur 7 af te leiden dat de kosten voor de poelen en de akkerranden van gelijke orde van
grootte zijn. De eenmalige kost van de aanleg van de poelen wordt na 25 jaren voorbij
gestreefd door de hogere vergoeding van de akkerrandart Opvallend is dat de hoge kost van
de aankoop van de zone met spontane ontwikkeling van hogere houtgewassen al na 5 jaren
minder is dan de vergoeding voor het weidevogelbeheer.
350.000 BF

300.000 BF

!'

250.000 BF

/
//

200.000 BF

150.000 BF

100.000 BF

- _/
rL.

/

__..

50.000 BF

0 BF

weidevogels, nestbeschermers
weidevogels, aangepast maaien

basisjaar

5 jaar

'

8 osbuffer, aankoop

--

10 jaar

__.x
~

25 jaar

8 osbuffer. 80
Akkerrand, 80
p celen

I
100 jaar

Figuur 7: Vegelijking van de verschillende varianten om de lokale biodiversiteit in het
agrarisch gebied te verhogen
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Tabel12: Kosten en opbrengsten van verschillende varianten om een hogere biodiversiteit in het agrarisch gebied te behalen.
Doelstelling:
Var.1
+++

Var.2
+

Var.3
+

Var.4
+(+)

Var.5
++

Var.6
+++

Biodiversiteit
Kost
Eenmalig
Kostprijs poel 150 m2
Aankoop grond
Zachthout aanplant
Totaal

4000 Bf/stuk 12000
1 milj.Bflha 0
50 Bf/stuk
0
12000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
50000
10000
60000

Periodiek
Opbrengstderving
Beheersovereenkomst
Beheersovereenkomst
Beheersovereenkomst
Beheersovereenkomst
Maaien buffer
Ruimen en baggeren

5 Bf/kg
5 Bf/m2
500 Bf/stuk
14500 Bflha
13250 Bf/ha
10-35 Bf/m
300 Bf/m3

2475)
0
1500
0
0
0

IC+l
0
0
0
13250
0

IC+l
0
0
14500
0
0

l2750)
2500
0
0
0
1(2000)

l2750)
2500
0
0
0
1(2000)

2750)
0
0
0
0
0

Totaal

1500

Priis/eenh.

-

-

13250

-

14500

-

2500

-

-

2500

0

Var.7

Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7
Rendement
Opbrengst
Eenmalig

Periodiek
Uitsparen maaien
Uitsparen mest
Uitsparen pesticide

Prlis/eenh.

20 Bf/m
20 Bf/k.q
04 Bf/m2

0
0
405) 0
180) 0

0
0
0

0
450)
,{200)

0
2000
450) 1(450)
200) 1(200)

Totaal

0

0

0

0

0

2000

Varianten:
1. aanleg en onderhoud van 3 poelen (450m2) via beheersovereenkomsten
2.
weidevogelbeheer door aangepast beweiden en maaien via beheersovereenkomsten
3. weidevogelbeheer door plaatsen van nestbeschermers en -markeerders via beheersovereenkomsten
4.
akkerrand van gras (500 m2) via beheersovereenkomsten
5.
akkerrand met spontane begroeiing (500 m2) via beheersovereenkomsten
6. zone met spontane ontwikkeling van hogere houtsoorten (bosbuffer, 500 m2) door aankoop
Toelichting bij tabel 12:
Om de aanleg van de poelen te kunnen vergelijken met de andere varianten is een oppervlakte van500m2 benaderd door 3 poelen van150m2 te beschouwen. Tevens is dit het maximum dat door
de beheersovereenkomsten wordt vergoed.
Toch is het moeilijk een vergelijking te maken tussen het •rendemenr in biodiversiteit van de verschillende alternatieven. De flora en fauna die in poelen verwacht mag worden is anders dan die in
akkerranden of boszones. Wel kan gezegd worden dat poelen en boszones meer blodiversiteit kunnen herbergen dan de monotone graszones of een akkerrand met spontane begroeiing. Dit is r:nin
of meer te verwachten op basis van de verscheidenheid aan abiotische omstandigheden. In een ideale poel kunnen natte en droge stukken voorkomen, beschaduwde en zonnige, leefmilieu voor
een grote verscheidenheid aan reptielen, amfiblëen, insecten, vogels en water en oeverplanten. In een grasstrook zijn de abiotische omstandigheden beperkt tot één vegetatietype en minimale
verschillen in vochtigheid, er komen insecten, evertebraten, bepaalde vogels als Patrijs en kleine zoogdieren voor. Om toch een onderlinge vergelijking te kunnen maken zijn de varianten zeer
globaal kwalitatief ingeschat op hun biodiversiteit, welke is aangeduid met een+, een++ of een+++ .
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Herstellen van de ecologische corridorfunctie
Bufferzones als maatregel
Bufferzones kunnen een bijdrage leveren aan het ecologisch netwerk van een gebied. De
continuïteit van geschikt habitat langs waterlopen vergroot de verspreidingsmogelijkheden
van planten en dieren en komt de biodiversiteit ten goede. Het effect van de bufferzones als
ecologische corridor langs waterlopen hangt juist sterk af van die continuïteit. Een
ecologische corridor die slechts op enkele plaatsen langs een waterloop voorkomt, zal
minimaal of niet kunnen functioneren. Bufferzones zouden ideaal gezien dus langs de
volledige lengte van de waterloop moeten voorkomen. Of dit gerealiseerd kan worden hangt
sterk af van het instrument waarmee de zones kunnen worden geïnstitutionaliseerd. Twee
mogelijkheden zijn via beheersovereenkomst en via aankoop. Via beheersovereenkomsten
bufferzones aanleggen is een manier die voor een aantal typen bufferzones (grasbuffer en
kruidenrand) al is uitgewerkt door de VLM. In een gebied dat in aanmerking komt voor
beheersovereenkomsten zijn landbouwers geheel vrij in het wel of niet afsluiten ervan. De
periode waarover beheersovereenkomsten worden afgesproken is 5 jaren. Er is dus zowel
ruimtelijk als temporeel minder garantie voor continuïteit dan bij aankoop van bufferzones
waar over langere trajecten een aaneengesloten geheel gevormd wordt dat voor een lange
periode, wellicht permanent, als corridor wordt beheerd. Aankoop van bufferzones vraagt
echter een grote eenmalige uitgave die bij beheersovereenkomsten niet nodig is.
Vergelijking van de verschillende typen bufferzones
Op basis van de berekeningen is het mogelijk de verschillende varianten met elkaar te
vergelijken.

Tabel 13 : Berekening van de Netto Constante Waarde voor de verschillende varianten om
. he corn"dors Iangs waterlopen te verkriJgen
.
ecoIog1sc
Variant periodiek Eenmalig basisjaar 5jaar
10 jaar
25 jaar
100 jaar
1

4
5
2
3
6
7

0 BF
2.800 BF
0 BF
2.500 BF
2.000 BF
6.417 BF
3.667 BF

0 BF
0 BF
60.000 BF
0 BF
60.000 BF
68.250 BF
118.250 BF

0 BF
2.800 BF
60.000 BF
2.500 BF
62.000 BF
74.667 BF
121.917 BF

0 BF
12.123 BF
60.000 BF
10.824 BF
68.659 BF
96.032 BF
134.126 BF

OBF
21.621 BF
60.000 BF
19.304 BF
75.443 BF
117.800 BF
146.566 BF

0 BF
39.463 BF
60.000 BF
35.235 BF
88.188 BF
158.691 BF
169.932 BF

0 BF
55.574 BF
60.000 BF
49.620 BF
99.696 BF
195.614 BF
191.032 BF

Het verschil in de kosten tussen de buffers is aanzienlijk. De moerasbuffers komen als
duurste naar voren. Door deze hoge kosten plus het intensieve beheer, dat in deze buffers
noodzakelijk wordt toegepast om het hoge rendement voor nutriëntenverwijdering te kunnen
handhaven, is dit type buffer minder geschikt als ecologische corridor.
De gras- en bosbuffer vormen allebei ecolgische corridors. Beheersovereenkomsten zijn
voor deze twee buffers een goede financiële optie. Na 100 jaren worden de kosten voor de
vergoedingen van de beheersovereenkomsten gelijkwaardig aan de aankoop en het
onderhoud van een bosbuffer.
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Figuur 8: Vergelijking tussen de verschillende bufferzones in beheersovereenkomst of
aankoop.
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Tabel14: Kosten van verschillende bufferzones als ecologische corridor
Var.1
Kost
Eenmalig
Aankoop grond
Grondverzet
Inzaaiengras
Zachthout aanplant
Rietstekken (6st/m2)

Var.3

Var.4

Var.5

Var.6

1 mili.Bflha
275 Bf/m3
20 Bf/m2
50 Bf/stuk
180 Bf/m2

0

0
0
0

0
0
1(10000)
0
0

0

1(10000) 60000

o

50000
0
10000
0
0

0
0
0
[(10000)
0

2750) 2750)
2500
0
0
0
0
0
2000) 2000
-

-

Totaal

2500

2800

2000

0
41250
0
0
27000

Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7
Opbrengst

Prl]s/eenh.

Periodiek
Uitsparen maaien
Uitsparen mest

20 Bf/m
20 Bf/m2

0
2000 2000 0
0
0
450) 450) [(450)_ 450 i(450) 450

0
450)

Uitsparen pesticide

0 4 Bf/m2

0

[{200)

50000
41250
0
0
27000

10000) 60000 68250 118250

1(2750)
5 Bf/kg
5 Bf/m2
0
560 Bf/are 0
8750Bf/ha 0
10-35 Bf/m o
variabel
0

50000
0
0
10000
0

2750) 1(2750)
0
0
2800
0
0
0
0
0

-

2750
0
0
0
0
3667

1(2750)
0
0
0
0
3667

0

6417

3667

Varianten:
1. bemestingsvrije strook van 5 m akker (500m2) langs waterlopen volgens MAP
2. grasbuffer, 500m2 via beheersovereenkomsten
3. grasbuffer, 500m2 via aankoop
4. bosbuffer, 500m2 via beheersovereenkomsten
5. bosbuffer, 500m2 vla aankoop
6. moerasbuffer, 500m2 via beheersovereenkomsten
7.
moerasbuffer, 500m2 vla aankoop
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Prl]s/eenh.

Totaal
Periodiek
Opbrengstderving
Beheerovereenkomst
Beheerovereenkomst
Vergoeding MAP
Maaien buffer
Reiten en ruimen

Var.2

0

200) [(200) 200 [(200) 200
0

0

2000 2000 650

0
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Vergroten stabiliteit oevers
Met het weghalen van de houtige vegetatie op de oever, is ook de natuurlijke
stabiliteitsverzorger uit de oevers verdwenen. Ingrepen in de oever hebben de noodzaak tot
vaste oeververdediging nog eens verhoogd. Het vernieuwen of aanleggen van
oeverversteviging is een kostelijke zaak. Zowel vanuit de natuurbeschermingshoek als van
de waterbeheerder zelf komen meer stemmen op om daar waar mogelijk brede oeverstroken
aan te kopen en de waterloop meer zijn gang te laten gaan in plaats van telkens weer
ingrepen te moeten uitvoeren om de oevers vast te leggen.
Maatregelen die de stabiliteit van oevers vergroten zijn o.a. de volgende:
+ Toepassen van een klassieke oeverversteviging
+ Toepassen van een NTMB-oever
+ Onderhouden van natuurlijke vegetatie (doorworteling) in de oeverzones
NTMB oever

In de laatste jaren is het gebruik van Natuurtechnische Milieubouw toegenomen. Door middel
van natuurtechniek moet een minimale ecologische kwaliteit in de waterlopen worden
verkregen. Dit betekent dat de infrastructuurwerken wel worden uitgevoerd, maar dat er
slechts een minimaal ecologisch verlies mag zijn. Het stand-still principe geldt hiervoor. Om
dit te bereiken worden veel natuurvriendelijke oeververdedigingsmaterialen gebruikt. De
natuurvriendelijkheid van materialen hangt enerzijds af van de materiaaleigenschappen,
anderzijds van de manier waarop dat ze gebruikt worden. Het gebruik van gebiedseigen
materialen staat voorop. Grindafzettingen zijn bv. typisch voor bron- en heuvellandbeken
zodat een verdediging met steenachtige materialen daar meer aangewezen is, bij
valleigebieden wordt de waterloop vaak vergezeld door uitgebreide oeverplantenzones of
vloedbos, zodat de aanplant van oeverplanten of zachthout aangewezen is.
Oeverzone met vegetatie
In bredere oeverstroken worden een vegetatie onderhouden die de oever doorworteld en
daarmee vasthoudt. Op bepaalde plaatsen, met name in de bochten, kan de oever afkalven
en elders juist meer sediment tegen de oever worden afgezet. Deze dynamiek is mogelijk,
omdat de stroken een buffer vormen tussen de waterloop en de aangrenzende gronden.
Door het handhaven van deze bufferzone komen de machines waarmee het land bewerkt
wordt niet meer tot op de oever van de waterloop zodat er minder erosie aan de oever zal
optreden als gevolg van een te zware belasting. Op deze manier wordt het transport van
sediment naar de waterloop toe eveneens verminderd. Bovendien bieden deze oeverzones
grote kansen voor natuur. De ecologische kwaliteit van waterlopen zal er sterk· mee
verbeteren.
Vergelijking van de varianten
Deze maatregelen zullen worden vergeleken op hun kosten voor de aanleg van een stabiele
oever over 500 m lengte. De kosten zijn berekend voor de volgende varianten:
1. Een klassiek technische oever met palen en schanskorven, 500m
2. Een NTMB oever met houten palen en planken (als voorbeeld de Kleine Nete), SOOm
3. Een NTMB oever: teen verdediging met een open palenrij waarachter stortsteen op een
geotextiel aangebracht is (als voorbeeld de Nieuwe Kale)
4. Een brede oeverzone met natuurlijke vegetatie, via aankoop 500 m lang en 5 m breed
(2500m2)
Voor de oevers is gesteld dat alle varianten een voldoende stabiele oever kunnen
garanderen. De resultaten van de analyses staan vermeld in de tabel 15.
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Voor geen van de varianten worden periodieke kosten gerekend. De vergelijking gaat over
de eenmalige kosten van aanleg en aanschaf (fig. 9). De klassieke oeververdediging met
schanskorven komt hierbij verreweg als duurste alternatief uit de bus. De verschillende
NTMB-vormen en de aangekochte oeverzone zijn ruim de helft goedkoper.
De houten betuining van de NTMB biedt maar minimale mogelijkheden voor flora en fauna.
De abrupte overgang van land naar water vormt voor de meeste dieren een onneembare
barrière. Planten krijgen er nauwelijks kans zich te vestigen.
Om een verder onderscheid te kunnen maken tussen de NTMB oevers en de bufferzone,
kunnen de varianten vergeleken worden op duurzaamheid. De duurzaamheid van houten
oeververdedigingen hangt af van de houtsoort, de behandeling van het hout, boven en/of
onder water en de agressiviteit van het water.
Richtwaarden die aangenomen worden op
1400000
grond van ervaring en evaluatie zijn
1200000 ~-- ~
(mond.med. J. Leliaert, Afd. Water):
• Zachthout, niet verduurzaamd: alternerend
1000000 t-boven en onder water: 5 jaar; steeds onder
:E"
~ 800000 1water: 10 jaar
c
11
• Zachthout, verduurzaamd: 20 jaar
.,0 600000 r+ Niet tropisch hardhout, niet verduurzaamd:
......r--~
400000 alternerend boven en onder water: 10 jaar;
steeds onder water: 20 jaar
'~:':
..___
f--200000 - 1'"7" r - + Niet tropisch hardhout (verduurzaamd) en
0
tropisch hardhout: > 25 jaar (tot 40-50 jaar)
0~
r;-0
0~
~~Cb
+ De bufferzone is in theorie duurzaam voor
o<:!~0
~
~~
?f
t}o
~0
altijd.
f:--<1

fj·

~

~

o:-1i'

<;i

Figuur 9: (rechts) Vergelijking van verschillende
varianten voor aanleggen van een stabiele
oever.
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Tabel 15: Kosten en opbrengsten van verschillende varianten om stabiele oevers langs waterlopen te verkrijgen.
Var.1
Rendement
Kost
Eenmalig
Palen en 2 schanskorven
Houten palen
Houten planken
Palenrij en stortsteen
Aankoop grond
Zachthout aanplant
Aanplanten oeverplant
Afrastering
Totaal
Periodiek
Opbrengstderving
Beheersovereenkomst
Maaien buffer .
Ruimen en baggeren

Var.2

Var.3

Var.4

Var.1
Rendement
Cpbrenast
Eenmalia

Prijs/eenh.
2500 Bf/m
500 Bf/stuk
300 Sf/stuk
Project •
1 mili.Bflha
50 Bf/sruk
180 Bf/m2
120 Bf/m

1250000
0
0
0
0
0
0
0
1250000

0
250500
225000
0
0
0
0
0
475500

0
0
0
420000
0
0
0
0
420000

0
0
0
0
250000
50000
90000
60000
450000

5 Bf/ko
5 Bf/m2
10-35 Bf/m
300 Bf/m3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

Var.2

Var.3

Var.4

Prijs/eenh.

Periodiek

Varianten:
1.
Een klassiek technische oever met palen en schanskorven, 500m
2.
Een NTMB oever met houten palen en planken (Kleine Nete), SOOm
3.
Een NTMB oever: teen verdediging met een open palenrij waarachter stortsteen op een geotextiel aangebracht is (Nieuwe Kale), 500 m
4. Een aangekochte oeverzone met natuurlijke vegetatie, 500 m lang en 5 m breed (2500m2)
NB:
• Project: (De Vlieger, 1997)
Toelichting bij tabel15:
In de ramingen van afdeling Water is een prijs voor schanskorven en palen opgenomen van 2500 Bf/m.
Langs de Kleine Nete werd door een eigenaar geklaagd over het afkalven van zijn oever. Vervolgens werd er de oude betuining bestaande uit houten palen en planken hersteld. Tussen de oever en
de palenrij ontstond een ondiep horizontaal onderwatertalud. Deze ondiepe strook werd beplant met Riet, Mattenbies en Liesgras (De Vlieger, 1997). Voor de betuining worden kantplanken van
meestal 2 m gebruikt en de palen staan normaal één meter uit elkaar. Voor een betuining van 500 m met drie kantplanken boveneen zouden normaal gesproken 501 palen en 3 x 250 planken nodig
zijn.
Langs de Nieuwe Kale werd oevererosie waargenomen. Om dit tegen te gaan is een teenverdediging aangebracht met een open palenrij waarachter op een geotextiel stortsteen aangebracht werd.
Voor de 500m lengte waarover de werken zijn uitgevoerd Is ca 420 000 Bfr uitgegeven. (De Vlieger, 1997)
De aangekochte oeverzone zal veelal verkregen worden via onteigening. Deze bufferzone dient een stabiele oever te garanderen die niet aan een spontane ontwikkeling kan worden overgelaten.
De oude verdediging zal worden verwijderd waarna er oeverplanten worden aangeplant die gebiedselgen zijn. Voor de aanplanting wordt in het algemeen een prijs van 30 Bfr per stuk gerekend, in
een plantverband van 5-10 stuks/m2 voor Riet en 4-6 stuks/m2 voor andere. Hier is een verband van 6 stuks/m2 aangehouden: 180 Bfr/m2. Aangezien de oeverplanten alleen op de oeverlijn
worden geplant in een strook van 1 m breed , worden de kosten geraamd op 180 • 500 90.000 Bfr. De hogere oever wordt aangeplant met zachthoutsoorten die daarna zo min mogelijk zullen
worden beheerd. Om deze ontwikkeling In goede banen te leiden wordt een afrastering voorzien om vraat aan de jonge vegetatie tegen te gaan.

=
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Spreiden van piekdebielen door langere waterberging in bufferzone
en waterloop
Verschillende maatregelen die genomen kunnen worden voor het spreiden van piekdebieten
zijn o.a. de volgende:
• Aanleggen van wachtbekkens
• Aankopen van een bufferzone waarbinnen de waterloop geherprofileerd wordt zodat de
afvoerweg verlengd wordt (bv door bochten te herstellen)
• Geen technische maatregelen nemen maar schadevergoeding uit betalen
Wachtbekkens

Met het oog op de hoge frequentie van kleinschalige overstromingen en hun financiële
impact, werden er talrijke kleine tot middelgrote wachtbekkens aangelegd door
gemeentelijke, provinciale en gewestelijke overheden, wateringen en de VLM. Deze
wachtbekkens hebben tot doel de piekdebieten af te zwakken om zo het overstromingsrisico
van beken en rivieren te limiteren. Het aanleggen van wachtbekkens is een kostelijke
oplossing voor het probleem. Volgens Verstraeten (2000) is de gemiddelde kostprijs per
wachtbekken ongeveer 15 miljoen Bef. De meest voorkomende groep van wachtbekkens in
Midden België betreft wachtbekkens met een capaciteit van 3000 tot 25000 m3.
Buffering in stroomgebied
Om de kosten van de bestrijding van overstromingen te verminderen is er dus veel aan
gelegen om in de stroomopwaartse gebieden meer ruimte voor de opvang van piekdebieten
te garanderen in de waterloop zelf en nog beter, om er de afvoerpieken af te vlakken en de
afvoer van grote hoeveelheden water beter te spreiden. Dit komt er op neer dat het water
niet meer zo snel afgevoerd wordt, maar dat het langer in het stroomgebied kan blijven.
Een manier om dit te bereiken is het verlengen van de af te leggen weg voor het water. De
laatste tientallen jaren zijn veel beken recht getrokken waardoor de af te leggen weg sterk
verkort is en het water versnelt wordt afgevoerd. Het opnieuw herstellen van de bochten
(hermeandering) in de waterloop of het opnieuw verbinden van afgesneden bochten doen de
lengte van de waterloop toenemen, bv met 150%. De gordel waarbinnen de geherprofileerde
waterloop ligt mag vernatten en biedt goede mogelijkheden voor de inrichting van een
natuurlijke bufferzone langs de waterloop. Binnen deze bufferzone kunnen depressies (oude
meanders of poelljes) eveneens worden beheerd voor het bergen van afvoerpieken. Dan
fungeren deze depressies als kleine wachtbekkens voor de waterloop. Voorwaarde is vaak
wel dat de zone volledig in eigendom is bij de waterbeheerder. Dit betekent vaak dat
gronden moeten worden aangekocht.
Schadevergoedingen
Een andere mogelijkheid is dat de overstromingen worden toegestaan in onbebouwd
gebieden en er schadevergoeding wordt betaald aan de grondeigenaren. Hierbij worden
geen veranderingen, geen inrichtingsmaatregelen op het vlak van hydrologie in de waterloop
aangebracht. Deze oplossing is dus niet duurzaam. Dit concept is uitgewerkt in het
inrichtingsplan voor de Oude Kale. In het kader van de watervoorziening in Kluizen worden
daar zachte hydrologische ingrepen voorgesteld in overeenstemming met randvoorwaarden
voor landschap en natuur. Verbredings- of verdiepingswerken zijn hier niet gewenst, omdat
de huidige waterloop nog een goede ecologische structuurkwaliteit bezit, de waterloop is
nooit rechtgetrokken geweest. Het door de VMW gewenste debiet van 1, 7 m3/s door de
Oude Kale zal na slibruiming en in een scenario zonder herprofilering de vallei vernatten of
plaatselijk onder water zetten. De landbouwkundige opbrengstverliezen ten gevolge hiervan
zullen financieel worden gecompenseerd. Berekeningen in het richtplan (VLM, 1999) geven
aan dat voor de relatief zwaarder getroffen gronden, de nattere gronden, een
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opbrengstverlies van 13.800 Bfrlha zal worden gecompenseerd. Voor de minder getroffen
gronden, de drogere gronden, is een compensatie van 6000 Bfrlha berekend.
Vergelijking van de maatregelen

Bovenstaande maatregelen zijn wel uit te drukken in kosten, maar moeilijk onderling te
vergelijken naar rendement. De bijdrage aan een verhoogde waterberging is immers moeilijk
te kwantificeren. Om toch ter illustratie een vergelijking te maken is de aangekochte
bufferzone, waar lokaal overstroming langs de beek mag voorkomen vergeleken met de
schadevergoeding, die gericht is op het vergoeden van schade door lokale overstromingen
langs beken. Beide maatregelen bieden oplossing aan lokale maatregelen, voor een beperkt
gedeelte van de waterloop. Pas indien de bufferzone langs het gehele bovenstroomse traject
kan worden aangelegd kan gestreefd worden naar een duurzame oplossing voor de
waterberging. Uitbetalen van schadevergoeding verandert niks aan de waterbergende
capaciteit van het gebied en is dus niet duurzaam.
De bufferzone moet aan weerszijden breed genoeg zijn om de bochten te kunnen herstellen,
gemiddeld wordt 50 m aan beide kanten gerekend. Over een lengte van 500 m wordt de
beek terug in een natuurlijke loop geprofileerd. Dit betekent herstel van een flauwe helling
van de oever en het opnieuw aanbrengen van bochten. In het kader van de verhoogde
waterberging in een dergélijke beek wordt gesproken van een overdimensionering in de
breedte van het droge profiel. In de bufferzone wordt het beheer zoveel mogelijk overgelaten
aan een spontane ontwikkeling van vegetatie. Op de directe oever van de waterloop worden
wel zachthoutsoorten aangeplant zodat de stabiliteit van de oever niet in het gevaar komt,
maar een snelle doorworteling van de oever kan plaatsvinden.
Vergeleken met de schade vergoeding is een bufferzone zoals hierboven beschreven een
hele dure variant. Alleen de aankoopsprijs van de bufferzone bedraagt al1 miljoen Bflha (er
is 5 ha nodig voor de aankoop). Daarvan kunnen reeds 72 jaren schadevergoedingen
worden uitgekeerd van 13800 Bflha. Hierbovenop komen nog eens de kosten voor het
grondverzet en de aanplanting. Daar tegenover staat dat de bufferzone een duurzame
oplossing is en de schadevergoeding absoluut niet. Niet alleen voor de waterberging maar
ook voor de verbetering van de waterkwaliteit, de biodiversiteit, de landschapwaarde en de
stabiliteit van de oevers.
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Bijlage 3b: de netto-contante waardemethode (aoniem, 1994)
Doorgaans wordt als rekenperiode 25 tot 50 jaar genomen, dat wil zeggen globaal overeenkomend met de
periode waarover de investeringen voor aanleg en/of (groot} onderhoud worden afgeschreven.
De contante waarde (ON) of kapitaalwaarde van een toekomstige uitgave of ontvangst kan worden berekend
door vermenigvuldiging van de huidige waarde ervan en met de contante waarde factor (ONf), weergegeven
in formule:

.

,•

waarin:

cwt

contante waarde factor
rentevoet

n

aantal jaren

Dit moet voor elk te onderscheiden toekomstig onderdeel van de kosten gebeuren.
Voorbeeld: om over 25 jaar over f 1.000,00 te kunnen beschikken moet nu 1/(1+5)

25

=0,2953 x f

1.000,00 =

f 295,30 tegen 5% rente (i = 0,05) worden weggezet.
Genoemde techniek van contant maken wordt ook gebruikt bij het evalueren van investeringen. Hierbij
worden alle toekomstige ontvangsten en uitgaven, die betrekking hebben op.de investering zelf, contant
gemaakt naar de startdatum van de investering.
De som van alle contante waarden voor de verschillende perioden wordt netto contante waarde (NCW)
genoemd.
Wanneer uitsluitend wordt gekeken naar de kosten van aanleg en jaarlijks onderhoud, ziet de netto contante
waarde er als volgt uit:

K1

K2

Kn

NCW= I+-~- - +--,....-+- ...... +~-
(1 + î)1
(1 +i)" .

. ._.oR
(i

•

+i)"

waarin:
NCW

netto contante waarde (is het nu te reserveren bedrag voor alle handelingen)

I

investering (aanlegkosten)

Kn

onderhoudskosten in jaar n

R

restwaarde na n jaren

n

aantal jaren

rentevoet

Wanneer periodieke uitgaven in de tijd gelijk blijven, wat in de financiële lange termijnplanning dikwijls wordt
aangenomen voor de jaarlijks onderhoudskosten, wordt de netto contante waarde factor (NCWf) voor alleen
deze periodieke kosten gegeven door de formule:
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waarin:
NCWf netto contante waarde factor
rentevoet
n

aantUjaren

Voorbeeld: om 25 jaar lang jaarlijks i 1.000,00 te kunnen uitgeven moet nu 14,094 x i 1 .000,00 =

i

14.094,00 tegen 5% rente (i= 0,05) worden weggezet.

De limiet van NCWf bedraagt 1/i. Bij voldoende lange periode (in relatie tot de rentevoet) kan gebruik worden
gemaakt van NCWf = 1/i.
Afhankelijk van de gekozen constructie, kunnen naast het jaarlijks (klein) onderhoud nog een aantU grote
onderhoudsbeurten nodig zijn om de kwaliteit van de constructie binnen de aangenomen rekenperiode op
voldoende peil te houden.
Indien groot onderhoud nodig is, zal de netto contante waarde hiervan moeten worden opgeteld bij die van
het jaarlijks onderhoud (zo jaarlijks onderhoud nodig is).
De netto contante waarde van het groot onderhoud kan worden bepaald met de formule van de CWt, waarbij
nu 'n' het aantal jaren tussen aanleg en tijdstip groot onderhoud voorstelt. Vermenigvuldiging van de aldus
bepaalde CWt met de kosten van een grote onderhoudsbeurt levert de netto contante waarde van het groot
onderhoud. Wordt gedurende de rekenperiode meer dan één keer groot onderhoud uitgevoerd, dan dient per
groot onderhoud de CW hiervan te worden bepaald. De som van al deze contante waarden levert de netto
contante waarde op.
Voorbeeld

Om te verduidelij~en hoe bovenstaande formules worden toegepast, is als voorbeeld de berekening.
opgenomen van de netto contante waarde van 2 oevertypen, een technische oever met hoge aanlegkosten
en relatief lage onderhoudskosten, en een natuurvriendelijke oever, met lagere aanlegkosten maar een grotere
onderhoudsbehoefte.
Uitgangspunten zijn de volgende aanleg- en onderhoudskosten (prijzen in gulden per met.er):

>
>
>

Aanlegkosten
Jaarlijks onderhoud (gemiddeld)
Groot onderhoud na 10 en 20 jaar

f 385,00
f 9,00
f 15,00
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De levensduur van de beschouwde constructie is gesteld op 30 jaar en er is gerekend met een rente van 5%.
Berekening

>
>

f 385,00

Aanlegkosten
Jaarlijks onderhoud:
(1 + 0,05}30 - 1
0,05 (1 + 0,05)30

>

x 9,00

=

f 138,35

Groot onderhoud na:
10 jaar
20 jaar

1
(1 + 0,05) 10
1
(1 + 0,05)20

x 15,00 =

f

9,21

f

5,65

f

540,00

.

x 15,00 =

Netto-contante-waarde: (afgerond)

Referenties
Agterberg, G. en Beijer, L., 1993; Een verfijnd stikstofadviesvoor grasland (2). De toepassing
van het advies; In: Byuze, S.T. en Middelkoop, N., 1996; Minder mineralen naar het
oppervlaktewater, mogelijke maatregelen op agrarische bedrijven.
ALT, 1999; Code van goede landbouwpraktijken, bestrijdingsmiddelen.
Anoniem, 1990: Beken en beekdalen in Zuid-Limburg; publicatie van het natuurhistorisch
genootschap in Limburg
Anoniem, 1994: Rapport 168 Natuurvriendelijke oevers; Ministerie van verkeer en
waterstaat, dienst weg en waterbouwkunde, CUR, Gouda
De Snoo en de Wit, 1995; Unsprayed erop edges for reducing pesticide drift trom field
sprayers to ditches and ditch banks; In: De Snoo, 1995; Unsprayed fieldmargins, implications
for environment, biodiversity and agricultural practice.
De Snoo, 1995; Unsprayed fieldmargins, implications for environment, biodiversity and
agricultural practice.
De Vlieger, 1997; Inrichting en beheer van waterfopen 1 ste categorie, inventarisatie en
evaluatie NTMB projecten.
Dillaha en lnamdar, 1997; Buffer zones as sediment traps and sources. In: Haycock et al.,
Eds., 1996; Buffer Zones: their processes and potential in water protection.
Joenje en de Snoo, 1995; Akkerrandenbeheer: kansen voor flora en fauna. In: De Snoo et
al., Eds., 1995; Akkerranden in Nederland
Martens, K., Paelinckx, D. en Kuijken, E., 1997; Een kritische evaluatie van de MAPbemestingsnormen van graslanden voor gebieden van de groep "Natuur"
Muscutt, 1993; Buffer zones to improve water quality: a review of their potential use in UK
agriculture; Agriculture, Ecosystems and Environment 45:59-77

32

Bijlage 3

Orleans et al., 1994; Minder nutriënten in het oppervlaktewater door bufferstroken? Een
literatuuranalyse.
Pauwelyn en Scokart, 1997; Evaluatie van MAP-maatregelen en bufferzones met behulp van
het model SENTWA.
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 108, van 17/04/99; Uitnodiging
overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG verdrag opmerkingen te maken betreffende de
steunmaatregel C 75198 - België (Vlaanderen) - Vergoedingen in het kader van het
mestdecreet.
Van de Zandeet al., 1995; Emissiebeperking bij de toediening van bestrijdingsmiddelen. In:
De Snoo et al., Eds., 1995; Akkerranden in Nederland
Van der Putten en Van der Meer, 1994; Verkenning van streefwaarden voor het overschot op
de stikstofbalans van melkveebedrijven. In: Byuze, S.T. en Middelkoop, N., 1996; Minder
mineralen naar het oppervlaktewater, mogelijke maatregelen op agrarische bedrijven.
Van Deventer en Tjeenk Willink, 1994; Milieutechnologie, van schoonmaaktechnologie naar
schone technologie
Verloo, 1988; Cursus Bemestingsleer. Faculteit toegepaste biologische en technische
wetenschappen, Gent
Verstraeten, 2000; Modderoverlast, sedimentatie in wachtbekkens en begroting van de
sedimentexport naar waterlopen in Midden-België
VLM, 1999; Landinrichtingsproject Leie en Schelde, inrichtingsplan Oude Kale
VLM, 2000; Boeren beheren de natuur, beheersovereenkomsten

33

Bijlage 4

Bijlage 4 Beschrijving van de pesticiden atrazine, diuron, lindaan en
simazine
Atrazine
Atrazine, dat samen met simazine tot de chloortriazines behoort, is een selectief herbicide in
diverse teelten (asperge, schorseneren, fruitteelt). Het wordt het meest gebruikt in de (sterk
verspreide) maïsteelt in Vlaanderen. Atrazine is goed wateroplosbaar en wordt bijgevolg niet
sterk geadsorbeerd aan bodemdeelljes. Hierdoor is het geneigd uit te logen naar het
grondwater. Het is matig persistent (halfwaardetijd geschat op enkele maanden) en
ondergaat meestal eerst hydrolyse, gevolgd door verdere biodegradatie. Desethylatrazine en
desisopropylatrazine, twee afbraakproducten, worden door VMM gemeten in
oppervlaktewater. Atrazine heeft een geringe toxiciteit naar vissen en waterorganismen toe.
Bij normaal gebruik is de kans op remming van de algengroei echter groot. Sinds 1991 is het
gebruik als totaalherbicide verboden.
Diuron
Diuron, een ureumverbinding, wordt veelvuldig toegepast als totaalherbicide op verharde
oppervlakken of als selectief herbicide tegen eenjarige onkruiden in boomgaarden, struik- en
boomaanplantingen en bij de teelt van diverse gewassen. Het heeft bovendien ook mos- en
wierdodende eigenschappen. Diuron adsorbeert matig aan bodemdeelijes en wordt
vervolgens traag afgebroken door micro-organismen (diverse maanden). In helder water is
de afbraak sneller door de invloed van zonlicht. Diuron is matig toxisch voor vissen maar
zeer toxisch voor ongewervelde waterorganismen. Hoewel diuron adsorbeert aan de bodem
loogt een klein percentage uit naar het grondwater. Vooral gezien het intensieve gebruik van
deze werkzame stof kan dit belangrijk zijn voor de grondwaterkwaliteit Het gebruik van
diuron werd door het ministerie van landbouw in 1999 beperkt wat betreft de gebruikte
hoeveelheid, de toepassingsfrequentie en de risico's van afspoeling op verharde
oppervlakken.
Lindaan
Lindaan is een gechloreerd insecticide met brede werking, gebruikt als grond- en
zaadbehandelingsmiddel in de suikerbieten-, graan- en aardappelteelt, in boomkwekerijen en
bloemisterijen. Het heeft ook (dier)geneeskundige toepassingen, onder andere als actieve
stof in shampoos tegen hoofdluis. Lindaan bevat (bij definitie) meer dan 99% yhexachloorcyclohexaan (y-HCH). Het bevat echter ook sporen van de andere isomeren die
bij de productie ontstaan (a.-,j3-,ö- en E-HCH). Vooral het j3-isomeer is persistent en geneigd
te accumuleren in dierlijk vet. y-Hexachloorcyclohexaan is slecht oplosbaar in water, vrij
persistent en niet erg gevoelig voor afbraak onder invloed van licht (fotodegradatie). Het
verdwijnt geleidelijk uit het water (halfwaardetijd in de orde van enkele maanden) door
adsorptie en (micro)biologische afbraak. Hoewel lindaan geneigd is tot bicaccumuleren
stapelt het zich, vergeleken met bijvoorbeeld DDT, niet voor langere periodes in de
voedselketen op. Hoewel lindaan sterk aan bodemdeeltjes adsorbeert, loogt het toch
geleidelijk uit naar het grondwater omwille van zijn persistentie. Lindaan is zeer toxisch voor
vissen, aquatische macro-invertebraten en bijen. Na een eerder verbod werd het product
onder bepaalde voorwaarden terug toegelaten voor bodembehandelingen van bepaalde
gewassen en voor gebruik op vee en in stallen (na diergeneeskundig voorschrift). De
erkenning van lindaan wordt in 2001 naar aanleiding van een EU-herzieningsprogramma
ingetrokken. Het gebruik in huishoudelijke producten (bijvoorbeeld tegen mieren) blijft echter
toegestaan.
Simazine
Simazine vindt toepassing als selectief herbicide met lange nawerking in een grote diversiteit
aan groente- en fruitteelten en in boomgaarden. Het wordt bovendien gebruikt als totaal
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herbicide voor de bestrijding van onkruiden in niet voor cultuurgrond bestemde terreinen,
bestratingen, paden, droge slootbodems, parken, plantsoenen en wegbeplantingen. Het
heeft bovendien algicide eigenschappen. Simazine is relatief stabiel, weinig wateroplosbaar,
weinig bioaccumulerend en slechts matig adsorberend aan bodem en sediment. De
mogelijkheid tot uitloging naar het grondwater is afhankelijk van de bodemsamenstelling. De
afbraak wordt sterk beïnvloed door de in het water aanwezige wieren en algen en bedraagt
gemiddeld een paar maand. Simazine bezit slechts een matige toxiciteit voor
waterorganismen. Een aantal zoogdiersoorten zoals schapen en ander vee blijkt echter
relatief gevoelig.
Voor meer gedetailleerde omschrijvingen van andere bestrijdingsmiddelen wordt verwezen
naar het jaarverslag 2000 van de VMM (anoniem, 2001).
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