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Inleiding: De Groene Hoofdstructuur van Vlaanderen (MIN -PLAN).
De benarde positie van de Vlaamse natuurwaarden is bekend. Zij heeft in de eerste plaats
betrekking op de beschikbare ruimte voor natuur. Het is daarom van belang grote oppervlakten
natuur te beschermen en te ontwikkelen tot een groene hoofdstructuur, d.w.z. een samenhangend
en georganiseerd geheel van gebieden, waarin een meer intensief beleid inzake behoud en
ontwikkeling van de natuur aangewezen is. De gebieden die voor natuurbehoud waardevol
kunnen zijn, zullen als zodanig erkend en ontwikkeld worden. Hiervoor zal het beleid gebruik
maken van bijzondere, gebiedsgerichte beleidscategorieën: natuurkem-, natuurontwikkelings-,
natuurbuffer-, en natuurverbindingsgebieden.
Ook buiten deze groene hoofdstructuur (GHS) kunnen zich natuurwaarden bevinden, die soms
relatief omvangrijk zijn: gebieden die een belangrijke waarde kunnen hebben in de verplaatsing
van planten en dieren tussen verschillende grotere eenheden natuur van de hoofdstructuur. Maar
ook gebieden die van belang zijn als uitvalsbasis voor planten en dieren in de omgeving. Deze
losse, lijnvormige, puntvormige of vlakvormige landschapselementen vormen de ecologische
infrastructuur in een landschap. Dit is een verzameling van individuele gebieden of natuurlijke
elementen, verspreid in het landelijk gebied, die van belang zijn voor een goed natuurbehoud.
Deze ecologische infrastructuur zal meestal aansluiten bij de bestaande linten en groene
bestemmingen (inclusief de valleigebieden en ecologisch waardevolle agrarische gebieden) in het
landschap.
Ter gelegenheid van het "Jaar van het Natuurbehoud 1995" wordt speciale aandacht gevraagd
voor de natuur buiten de reservaten. De grotere wateren met hun oe rs vormen een natte
ecologische hoofdstructuur in ons gewest, terwijl de kleinere wateren hierop aansluitend regionale
natte ecologishe netwerken vormen. Ten behoeve van de lokale besturen wordt het
natuurvriendelijk waterbeheer op deze kleinere wateren nader behandeld. In het kader van de
gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen (GNOP's) kan immers een niet onaanzienlijke bijdrage
geleverd worden tot het behoud en de uitbouw van deze ecolot!ische infrastructuur.
~
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1. Kenmerken van waterlopen.
1. 1. Natuurlijke waterlopen.
Beken, rivieren en stromen zijn natuurlijke waterlopen. Globaal onderscheiden ze zich van
andere oppervlaktewateren doordat er ten minste gedurende een deel van het jaar spontaan water
doorstroomt.
In een natuurlijke waterloop zoekt het water de weg van de minste weerstand. De waterkwaliteit,
het debiet en de structuurkenmerken van de waterloop zijn daarbij onderling afhankelijk. Deze
eigenschappen worden bepaald door een reeks factoren zoals de geografische ligging. het

plaatselijk reliëf, de ruimtelijke situering in het stroombekken en het substraat. Een natuurlijke
waterloop wordt gekenmerkt door:
-

het verval
het substraat
de meandering
het stroomkuilenpatroon
de vorm van het dwarsprofiel en de oever
de hydrochemische karakteristieken van het water

Het verval en het substraat van een natuurlijke waterloop zijn atbankelijk van de geografische
ligging. Het verval, samen met het debiet en de vorm van het dwarsprofiel bepalen de gemiddelde
stroomsnelheid van het water. De meeste natuurlijke waterlopen in Vlaanderen hebben een gering
verval en daardoor ook een lage gemiddelde stroomsnelheid.
Het dwarsprofiel van een natuurlijke waterloop wordt gevormd door de bedding en de oevers
(fig. la). In de bedding van een natuurlijke waterloop kan men een zomerbed en een winterbed
onderscheiden. Het zomerbed is het deel van de bedding, dat bij gewoon hoog zomerwaterpeil
door de waterloop wordt ingenomen (fig. 1b). Het winterbed is het deel dat bij uitzonderlijk hoog
waterpeil in de winter wordt overstroomd. De oever van een natuurlijke waterloop kan zeer
uiteenlopende vormen hebben. Door erosie en sedimentatie komen in buitenbochten steilere
oevers voor dan in binnenbochten.
Rivieren of beken zijn stromende, meanderende wateren in dynamisch (vool1durend veranderend
door erosie, materiaaltransport en sedimentatie) evenwicht met het landschap. Specitiek voor
beken is dat ze van nature zeer smal beginnen, gevoed door neerslag, bronnen, kwel of afvloeiend
water, om stroomafwaarts geleidelijk breder te worden. Grondwaterathankelijke beken hebben in
het algemeen een meer constante afvoer dan regenwateratbankelijke beken. In Vlaanderen
vertonen rivieren of beken over het algemeen een geringe stroomsnelheid en een zandige of
kleiige bodem. Met de waterstroming hangen een aantal geomorfologische en fysische kenmerken
samen die de habitatstructuur voor beekbegeleidende en aquatische organismen bepalen. Typisch
is het meanderende patroon met diep uitgeslepen buitenbochten en eroderende oevers. De
binnenbochten zijn meestal ondiep en slibben aan. Structuurbepalende kenmerken voor natuurlijke
beken zijn de afwisselingen tussen diepe en ondiepe delen (het zogenaamde "pool-rime", diepteondiepte of stroomkuilenpatroon), plaatsen met hoge (in de buitenbochten) en lage (in de
binnenbochten) stroomsnelheid, afwisseling van zand-, slib- en grindbodems (fijn materiaal wordt
in putten en in binnenbochten afgezet, grof materiaal blijft achter in ondiepe trajecten en
buitenbochten), obstakels zoals dode boomstronken of aangespoelde plantenresten, steil
overhangende oevers (buitenbocht) afgewisseld met glooiende oevers, (binnenbocht), begroeide en
onbegroeide waterpartijen, oevervegetaties, afgesloten of in open verbinding staande zijarmen en
beekbegeleidend bos (fig. 2a en b). Door deze structuurkenmerken ontstaat zowel in de
lengterichting als de dwarsrichting van de beek een gevarieerd en habitatrijk biotoop dat van groot
belang is voofOè aanwezigheid van aquatische organismen.
Bij een natuurlijke waterloop resulteert de differentiatie van al deze kenmerken in een groot aantal
specifieke biotopen met elk hun eigen fauna en flora. Vissen vormen een belangrijk onderdeel van
de levensgemeenschap van een waterloop. Algemeen neemt men aan dat waterlopen met een
vergelijkbare breedte en diepte en met eenzelfde verval, in een bepaalde streek een soortgelijke
visfàuna bezitten. Van bron tot monding onderscheidt men gewoonlijk vier viszones. Dit zijn
respectievelijk de forel-, de vlagzalm-, de barbeel- en de brasemzone (tig. 3) Vissool1en typisch

voor brak water orden soms ondergebracht in de spieringzone. In elk van deze \;szones komen
typische vissoorten voor (tabel 1).
In West-Vlaanderen behoren de meeste waterlopen tot de brasemzone. Sommige bovenlopen of
sterk hellende trajecten kunnen op basis van het verval tot de barbeelzone gerekend worden.

. de water oop.
Oht van een aantal typlSC
°
he VIssoorten voor een beplaalde zone In
Tabe11 0 verZIc
Brasemzone
Spieringzone
Vlagzalmzone Barbeelzone
Forelzone
*
***
***
Beekforel
*
***
Vlagzalm
***
*
**
Barbeel,
kopvoorn,
sneep
***
**
*
*
Rietvoorn,
Blankvoorn
*
***
**
Karper, zeelt,
brasem
***
**
*
Snoek, baars,
**
paling
*
Bot, spiering
***
o.
* Hoe meer astensken, hoe talnJker de soort In de zone voorkomt.

Binnen de waterlopen in Vlaanderen die tot brasemzone behoren, is een fijnere indeling mogelijk.
De bovenlopen van de meeste waterlopen hebben een diepte van 0,2 tot 0,4 m en een breedte van
1,5 tot 3 m. De dominerende vissoorten zijn hier tiendoomige en driedoomige stekelbaars en
bermpje. Stroomafwaarts wordt de waterloop dieper (van 0,4 tot I m) en breder (van 3,5 tot 5
m). Hier zijn de dominerende vissoorten grondel en baars. De benedenloop heeft vaak een
breedte van 7 m of meer. De diepte bedraagt meestal I tot 2 m. Hier overheersen soorten zoals
blankvoorn, baars en in mindere mate snoek.
Wanneer verontreinigende stoffen in een waterloop terechtkomen, worden ze door allerlei mieroen macro-organismen afgebroken (biologische zelfreiniging). In een gedifferentieerde waterloop
met aquatische vegetatie en diverse levensgemeenschappen verloopt dit proces veel sneller.
Daarom heeft een natuurlijke waterloop een groot zelfreinigend vermogen.
Een waterloop is een open ecosysteem, dat in nauw contact staat mét het grondwatersysteem van
zijn stroomgebied. Een waterloop wordt voor een deel gevoed met' grondwater uit een of meer
grondwatersystemen en beïnvloedt zelf de opwaartse grondwaterstroming in de rivierbegeleidende
kwelgebieden:-- Ook in het valleimilieu ontstaat hierdoor een grote differentiatie in specifieke
biotopen. De hele vallei rond de aterloop speelt dus een belangrijke rol in het geheel van
natuurlijke processen tussen de verschillende componenten van het systeem.

1.2. Kunstm tige a erlopen.
Kunstmatige waterlopen of functioneel gegraven waterlopen zijn door de mens met een bepaald
doel aangelegd. Door dit doel hebben ze meestal een typische vorm (vb. kanalen, polderwateren
en afvoersloten). In tegenstelling tot natuurlijke waterlopen hebben ze een sterk gereguleerd
verval en ontbreekt elke vorm van meandering. Zelfs indien bochten voorkomen is het typische
stroomkuilenpatroon niet aanwezig. De vorm van het dwarsprofiel en de oever is vastgelegd en
vertoont weinig of geen variatie en een uniform substraat en diepte. De differentiatie in
structuurkenmerken en de typische habitats die een natuurlijke waterloop kenmerken, zijn
gereduceerd (tabel 2, figuur 4).
Door de reductie van habitats komen de verschillende specifieke levensgemeenschappen van een
natuurlijke waterloop niet voor en heeft een kunstmatig aangelegde waterloop een beperkter
zelfreinigend vermogen. De wisselwerking met de omgevende vallei is veel minder uitgesproken.
Daarom is het waterbergend vermogen van een kunstmatig aangelegde waterloop vaak beperkter
en kunnen hogere piekdebieten optreden.
Tegenwoordig zijn ook oorspronkelijk natuurlijke beken vaak vergraven, genormaliseerd
(rechtgetrokken en cultuurtechnisch verstevigd) of zijn door de aanwezigheid van stuwen de
typische karakteristieken van een beek gewijzigd. Bij normalisatie van beken zal het verlies van de
structuurdiversiteit en de reductie van het habitatoppervlak resulteren in andere en minder
vissoorten en een lagere visbiomassa.
Tabel 2 : Hydraulische, morfologische en ecologische
genormaliseerde waterloop (naar Kraal et al., 1993).
NATUURLIJK MEANDERENDE BEEK
Hydraulische kenmerken
- veel variatie in dwarsprofiel
- hogere gemiddelde stroomsnelheden
- natuurlijk onderhoud
- minder variatie, afvlakking en pieken
- natuurlijke conservering
- seizoensgebonden peilen

forfologische kenmerken
- variabel stroombeeld, spiraalstroming
- variabele snelheidsverdeling
- veel sedimentatietransport
- natuurlijke sedimentatie en erosie
- dynamisch

- veel profielveranderingen

verschillen tussen een natuurlijke en
GENORMALISEERDE BEEK
Hydraulische kenmerken
- weinig variatie in dwarsprofiel
- lagere gemiddelde stroomsnelheden
- hoge onderhoudsfrequentie
- grote variatie in debieten, pieken
- kunstmatige co ervering
- peilbeheer

Morfologische kenmerken
- uniform stroombeeld
- uniforme snelheidsverdeling~
- weinig sedimenttransport
- kunstmátige sedimentatie en erosIe
bij stuwen (lokaal)
- stabiel
- weinig profielveranderingen

- inundaties

Ecologische kenmerken
- veel gradiënten
- dynamisch milieu
- veel verschillende (micro-)habitats
- karakteristieke soorten
- vrije (vis-)migratie

Ecologische kenmerken
- weinig gradiënten
- stabiel milieu
- weinig verschillende (micro-)habitats
- algemene soorten
- beperkte (vis-)ll1igratic

In e. tensief beheerde functionele ateren met een goede waterkwaliteit en nog een zekere
natuurlijkheid (o.m. polderwateren) is de habitatdifferentiatie het grootst. Een afwisseling van
hoge en lage oevervegetatie, zachtglooiende begroeide oevers, ondiepe waterkanten en een
gevarieerde gezoneerde watervegetatie voorzien in specifieke habitats voor diverse diersoorten.

2. Ingrepen op waterlopen.
Reeds eeuwenlang geeft de mens waterlopen en hun valleien zeer uiteenlopende functies, die
elkaar veelvuldig in tijd en ruimte overlappen :
waterlopen: transport, drinkwater, irrigatie en drainage, industriewater, afvoer van
afvalstoffen, zelfreiniging, recreatie, visserij, energiewinning.
valleien: landbouw, bosbouw, bewoning, industrie, recreatie
Elke functie stelt een specifieke eisen (randvoorwaarden) aan de structuurkenmerken van de
waterloop, aan de kwaliteit en kwantiteit van het water en aan het onderhoud. Het is duidelijk dat
de verschillende functies elkaar hierbij kunnen beïnvloeden. Zo kunnen ingrepen, om een
versnelde waterafvoer in een bepaald deel van de waterloop te realiseren, een invloed hebben op
de ecologische functie (verdroging, drift van organismen). Dit kan gebeuren op de plaats van de
ingreep z f, maar ook in andere delen van het stroomgebied. Bovendien kunnen ingrepen in een
bepaald deel van het stroomgebied een weerslag hebben op de beoogde functie in andere delen
van hetzelfde stroomgebied. Rechttrekken van waterlopen kan vb. de waterafvoer op de plaats
van de ingreep versnellen, maar overstromingen veroorzaken in stroomafwaarts gelegen gebieden.
Recreatie, intensieve beweiding of akkerbouw (pesticiden, erosie) langs de oevers kunnen een
negatieve invloed uitoefenen op de ecologische functie van de \,,;aterloop als verblijf-, paai-,
voedsel- en verbindingszone voor fauna en flora.
Het meervoudig gebruik van waterlopen brengt de ecologische functie van waterlopen en valleien
in het gedrang. Juist deze natuurlijke ontwikkeling van een waterloop en d wisselwerking met de
vallei zijn bepalend voor de aanwezigheid van verschillende levensgemeenschappen met een
typische fauna en flora (figuur 5). Voor de verblijfs- en verbindingsfunctie van waterlopen stellen
tàuna en tlora welbepaalde eisen aan het habitat (bijlage I).

2. 1 \ aterkwantiteit en structuurkenmerken.
Mensen passen reeds lang waterlopen aan ten behoeve van hun economische belangen. Vroeger
ging het meestal om kleinschalige ingrepen, zoals het aanpass~n van de waterloop voor
energiewinning door watermolens. Deze aanpassingen bestonden bijvoorbeeld uit het plaatselijk
uitdiepen of....QPstuwen van de waterloop en het omleiden van overtollig water. Toch werden
hiervoor soms grotere ingrepen uitgevoerd zoals het erleggen an de \\aterloop naar de rand van
de vallei om voldoende verval te krijgen. Op beperkte schaal werd er ook gedraineerd in vochtige
valleien of geïrrigeerd op drogere plaatsen. De meeste landbouw vond plaats op de hoger
In de valleien waren vooral hooiweiden te vinden die vaak
gelegen, drogere gronden.
overstroomden. Ondanks deze plaatselijke en kleinschalige ingrepen behield de waterloop nog op
vele plaatsen zijn natuurlijk uitzicht en gedifferentieerd karakter. Hij kon dus naar behoren zijn
ecologische functie uitoetènen.

Het huidige beheer van de waterloop omvat allerlei civiel- en cultuurtechnische ingrepen op
grotere schaal. Deze ingrepen omvatten zowel inrichtings- als onderhoudswerken. Voorbeelden
van dergelijke werken zijn de normalisatie, kanalisatie, verbreden, verdiepen, verstuwen,
verstevigen van oevers, bedijken, het aanleggen van wachtbekkens. Door al deze werken probeert
men het waterbergend vermogen te verleggen van de vallei naar de waterloop zelf
Recent werden ook hogere eisen gesteld aan landbouwgronden in de valleien. Vochtige
valleigronden en zelfs moerassen werden gedraineerd. Terzelfdertijd nam de urbanisatie in de
valleien toe. Het verharden en voor neerslag ondoordringbaar maken van grote landoppervlakten
(woningen, wegen, industrieterreinen) en het aanleggen van uitgebreide rioolstelsels accentueren
de piekdebieten en voeren afval- en drainagewater sneller af naar de waterloop. Door het
rechttrekken verkort de lengte van de waterloop (reductie van oeverlengte en aquatische habitats)
en veroorzaken de zeer hoge debieten een toename van de erosie. Zeer hoge debieten en
verhoogde erosie kunnen fataal zijn voor visbroed en jonge vissen, en kunnen drift van macroinvertebraten veroorzaken. Verhoogde concentratie aan gesuspendeerde stoffen kan leiden tot
troebelheid waardoor de waterplantengroei wordt afgeremd. Stuwen en sluizen k.unnen de
migratiebewegingen van vele vissoorten onmogelijk maken.
Al deze aanpassingen hebben ingrijpende effecten op het natuurlijke systeem van de vallei en van
de waterloop zelf en hebben, door een verlies aan structuurkenmerken, een verarmend effect op
de waterloopgebonden levensgemeenschappen.

2.2. Waterkwaliteit.
Door de toegenomen urbanisatie, industrialisatie en intensivering van de landbouw in de valleien
en de uitbouw van rioolstelsels (met concentratie van het afvalwater) nam de vervuiling van de
waterlopen en hun valleien steeds toe.
Lozingen van afvalwater kunnen een grote invloed hebben op de fauna en flora in de waterlopen.
De kwaliteit van het water wordt niet alleen bedreigd door organische belasting, maar ook door
allerlei andere verontreinigende stoffen zoals pesticiden en zware metaleQ In principe is een
aantal van deze eftècten wel omkeerbaar door het zelfreinigend vermogen van een waterloop. De
snelheid waarmee dit gebeurt, is echter afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van het
geloosde water. Bovendien zijn vele van de tegenwoordig gebruikte stoffen persistent.
De vervuiling van waterlopen wordt grotendeels veroorzaakt door puntlozingen van riolen. In
landelijke gebieden is er ook het diffuus doorsijpelen en afspoelen van meststoffen uit
landbouwgronden.

3. Ecologiscb..herstel van waterlopen.
Om een verantwoord multIfunctioneel gebruik van waterlopen en hun valleien in de toekomst
mogelijk te maken en de waterlopen en hun valleien hun ecologische functies terug te geven is een
strategie en een plan van aanpak noodzakelijk en kunnen de beheerders putten uit een pakket
natuurvriendelijke inrichtings- en beheersmaatregelen. Een mogelijke strategie omvat integraal
waterbeheer, een centraal waterlopenbeleid, een stroomgebiedbenadering en een lokale
pragmatische aanpak.

* Integraal waterbeheer of de integratie van de ecologische functie in de
waterloopinfrastructuur door inrichting en beheer van natuur en landschap, waterbeheer,
milieubeheer en planologie teneinde de andere functies te verzachten of op te vangen. Dit kan niet
zonder een gestructureerd overleg tussen de verschillende actoren (waterbeheerders,
belanghebbenden, ecologen) met erkenning van de wederzijdse verantwoordelijkheden.
Voorlichting en sensibilisatie worden hierbij als zeer belangrijk ervaren.
* Centraal waterlopenbeleid - Bepaalde maatregelen zijn in alle beekdalen nodig (o.m. het
terugdringen van waterverontreiniging, eutrofieringsbestrijding, grondwaterbeheer en het instellen
van bufferzones langs waterlopen) en zullen op centraal beleidsniveau moeten uitgewerkt worden.
:11: Stroomgebiedbenadering - Vermits waterbeheersingsingrepen niet alleen lokaal een effect
resulteren maar ook op andere plaatsen in het stroomgebied effecten veroorzaken, verdient het de
voorkeur om ganse (deel)stroomgebieden te onderzoeken bij het uitwerken van een
beekbeheerplan. Dit vereist intergemeentelijk of grensoverschrijdend overleg. De
rivierbekkencomités zijn een belangrijk forum met betrekking tot een stroomgebiedbenadering.

Lok.·..e pragmatische aanpak - Vermits er een grote verscheidenheid is in waterlopen en
beekdallandschappen, alsook in de aard en de mate van (negatieve) beïnvloeding zijn
standaardoplossingen moeilijk te geven. In het kader van de GNOP's kan het opmaken van een
lokaal beekplan met aandacht voor inrichting en beheer van het water als natuurlijke corridor en
na overleg met alle belanghebbende actoren bijdragen tot het vrijwaren of versterken van de
ecologische functie van wateren. Vrijwilligheid is hierbij het basisprincipe vermits (nog) geen
juridische basis bestaat en de agerende sector zelf overtuigd moet zijn van het nut en de noodzaak
van de integratie van de ecologische functie in het waterlopenbeheer. Indien een
stroomgebiedbenadering niet lukt kan een bescheidener begin worden gemaakt met
natuurtechniek aan de beek zelf (vb. hermeandering, meer natuurlijke oevers, vispassages) en het
aanpakken van puntlozingen.
:11:

3.1. Plan van aanpak.
Een geïntegreerd beleid inzake waterlopenbeheer leidt tot maatregelen, gericht op een duurzaam
multifunctioneel gebruik van de waterloop. Dit impliceert een belangenafweging en een
samenwerking tussen de verschillende beleidsinstanties in de planvorming. Belangenafweging
betekent het opstellen van een hiërarchie van functies, met keuzen over hoofd- en nevenfuncties
omdat niet overal alle functies in dezelfde mate aan bod kunnen komen.
In een beginfaze kan een natuurvriendelijker waterlopenbeleid steunen op twee uitgangsprincipes :
10 - Een maximale ecologische waarde kan niet in elke waterloop op elke plaats nagestreefd
worden. Een~leid gericht op het vrijwaren van de ecologische functie kan uitgaan van het
behoud van nog aanwezige ecologische waarden ('stand still' principe). Op basis van de
typologiestudies van wate open in het IJzerbekken, het Leiebekken, het boven-Scheldebekken en
het bekken van de polders en kanalen kunnen een aantal waterlopen aangeduid worden met nog
goede structuurkenmerken en een hoge ecologische waarde (bijlage 2).
2 0 - Het herstellen of opwaarderen van de ecologische waarden op alle plaatsen waar het
mogelijk is zonder dat men aan de menselijke gebruiksfuncties raakt, zou een tweede basisprincipe
kunnen zijn. De lokale pragmatische a:mpak is hier uitermate belangrijk.

Om een aanvaardbare ecologische aarde in een waterloop te bereiken, zal het beleid zich richten
op twee hoofdaspecten (figuur 6) :
- het behouden of saneren van de waterkwaliteit,
- het behouden of herstellen van de natuurlijke variatie in structuurkenmerken.

Een algemene basiskwaliteit van het water blijft een noodzakelijke voorwaarde om een
aanvaardbare ecologische waarde in alle waterlopen te bereiken (besluit van de Vlaamse regering
van 21 oktober 1987). In waterlopen met een respectievelijke functie als vis-, schelpdier-, drinken zwemwater zal een nog betere waterkwaliteit verplicht zijn op I juli 1995 (wet van 24 mei
1983 met drie koninklijke besluiten van 17 februari 1984 en een koninklijk besluit van 25
september 1984). Een aantal zeer gevoelige levensgemeenschappen in waterlopen kunnen zich
zelfs in water met deze wettelijk vereiste kwaliteit niet handhaven. Daarom is het noodzakelijk
om voldoende ecologisch waardevolle waterlopen met een goede tot zeer goede waterkwaliteit te
behouden ("stand still" principe) ofte saneren.
De bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt geregeld door de wet
van 26 maart 1971 en de wet van 24 mei 1983. Het decreet van 12 december 1990 regelt de
verdeling van de bevoegdheden van de verschillende bestuursentiteiten voor het zuiveren van de
oppervlaktewateren. Op dit ogenblik is de Vlaamse Milieumaatschappij belast met het opmaken
van de algemene waterzuiveringsprogramma's in het Vlaamse Gewest.
Het bestuur
Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting is verantwoordelijk
voor het afgeven van de lozingsvergunningen voor afvalwater. Binnen dezelfde administratie is
het bestuur Milieu-inspectie bevoegd voor de controle van de lozingen van afvalwater in
oppervlaktewateren. Sinds 11 januari 1991 is de inplanting van de infrastructuur voor
rioolwaterzuivering een opdracht voor de N.V. Aquafin. Het valt op te merken dat er een
wettelijke basis is voor waterkwaliteitsdoelstellingen en dat hiervoor bepaalde
uitvoeringsmodaliteiten vastliggen.
Naast deze centraal uitgewerkte saneringsprogramma's kunnen een lokaal waterkwaliteitsbeleid en
kleinschalige initiatieven een ondersteuning geven aan de waterkwaliteits nering. Mogelijke
aandachtspunten zijn :
- saneren van ongezuiverde puntlozingen (aansluiting op riolering),
- kleinschalige zuivering van geïsoleerde kernen,
- beperken van herbiciden en meststoffen langs waterlopen (instellen van bufferzones),
- alternatieve zuiveringsmethoden voor effluenten van (Iandbouw)bedrijven
(vb. helofytengrachten),
.
- bevorderen van het zelfreinigend vermogen van de waterloop door vegetatiebeheer,
- toezicht en optreden tegen illegale lozingen,
- vermijden of ~eren van overstorten op kleine waterlopen,
- terugdringen van bemesting op beekdalgronden, in butfergebieden, hvelgebieden.

Met betrekking tot de waterkwantiteit houdt men in hoofdzaak rekening met de menselijke
gebruiksfuncties van de waterloop. Voor het bereiken van een grote ecologische waarde is een zo
snel mogelijke afvoer van het water niet altijd raadzaam. In bepaalde gevallen kan men zelfs
kiezen voor het ophouden van het water in bepaalde delen van de waterloop zodat de vochtige
valleigebieden niet ontwateren. Op die manier wordt bijgedragen tot het instandhouden van de
valleigebieden en tot het verhogen van het grondwaterpeil. Soms zijn zelfs gecontroleerde

natuurlijke overstromingen mogelijk of kan men speciale wachtbekkens aanleggen. Een belangrijk
aspect is het behouden of herstellen van de natuurlijke wisselwerking tussen de waterloop en de
omliggende vallei. Op bepaalde plaatsen kan men de natuurlijke evolutie van de waterloop en het
overstromen van de vallei toelaten.
De bevoegdheid in verband met het (waterkwaliteits)beheer van waterlopen is versnipperd over
verschi11ende bestuurlijke instanties en hiërarchische niveaus. De waterlopen in het Vlaamse
Gewest zijn ingedeeld in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Het beheer van de bevaarbat t:
waterlopen valt onder de bevoegdheid van de administratie Wat rinfrastructuur en Zeewezen. In
de wetgeving worden de onbevaarbare waterlopen ingedeeld in drie categorieën. De wet van 28
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, aangevuld door de wet van 23 februari
1977 en het decreet van 21 april 1983 bepaalt welke overheid de gewone ruimings-, onderhoudsen hersteJlingswerkzaamheden uit zal voeren en welke overheid de buitengewone werken van
verbetering of wijziging zal betalen. In principe gebeuren deze werken in opdracht van het
Vlaamse Gewest voor waterlopen van eerste categorie, van het provinciebestuur voor waterlopen
van tweede categorie en van het gemeentebestuur voor waterlopen van derde categorie. Voor het
onderhoud van niet-geklasseerde waterlopen (niet vermeld in de Atlas der Waterlopen) is de
boordeigenaar verantwoordelijk. Het beheer van onbevaarbare waterlopen van tweede en derde
categorie en van niet-geklasseerde waterlopen wordt binnen een Polder of Watering (opgericht bij
de wet van 5 juli 1956 en 3 juni 1957) overgenomen door deze wettelijke vereniging van
grondeigenaars en -gebruikers. Elk van deze overheden staat in voor de integratie \"an de ecologie
bij infrastructuurwerken of het beheer ervan op vrijwillige basis vermits momenteel het wettelijke
kader en de uitvoeringsbepalingen grotendeels ontbreken.

4. Natuurtechnische milieubouw (NTMB).
Natuurtechnische milieubouw biedt overheden
natuurvriendelijke uitbouwen beheer van wateren.

eenvoudige

mogelijkheden

voor

een

Bij natuurtechnische milieubouw schept men, uitgaande van een referentiebeeld (figuur 7a,b,c),
een geschikte uitgangssituatie (= milieubouw); vervolgens laat men de natuut zich ontwikkelen. al
dan niet met een bepaald beheer (= natuurtechniek). Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt
tussen primaire en secundaire natuurtechnische milieubouw. Bij primaire natuurtechnische
milieubouw is de ontwikkeling van bepaalde natuurwaarden de hoofddoelstelling. Het is een
manier om een werkelijke meerwaarde aan natuur te geven. Het aanleggen van een groene
corridor waarin een waterloop zijn natuurlijke dynamiek mag ontwikkelen zodat de typische
structuurkenmerken spontaan ontstaan en het hermeanderen van beken zijn hiervan voorbeelden.
Bij secundaire natuurtechnische milieubouw probeert men bij de ui'tvoering van een cultuur- ot
civieltechnisch infrastructuurwerk als nevendoel stelling natuurwaarden te ontwikkelen binnen de
gegeven randvoorwaarden. Het gaat hierbij om effectverzachtende of remediërende maatregelen.
Vermits algemeen wordt erkend dat wegen- of waterinfrastructuurwerken van zekere omvang
de natuurlijke omgeving, is het logisch dat het bevoegd bestuur
steeds een weerslag hebb
zelf ook een inspanning doet om dit nadelig effect te verzachten, op te vangen of ten goede te
keren. Deze inspanning kan zowel van technische als financiële aard zijn en kadert volledig in de
filosofie van de duurzame ontwikkeling.

4.1. atuurtechnische milieubouw in de oeverzone.
Een oever vormt een geleidelijke of steile overgang (droog-nat, hoog-laag). Dergelijke
overgangszones vormen de basis voor natuurlijke diversiteit en zijn rijk aan natuurwaarden. Zo
vormt de overgang water-land de basis voor de ontwikkeling van waardevolle karakteristieke
levensgemeenschappen.
Onder natuurlijke omstandigheden is er een duidelijke zonering in de oevervegetatie, veroorzaakt
door lokale verschillen in abiotische milieufactoren (figuur 8). Een volledige reeks bestaat uit:
- de waterplantenzone : permanent onder water, enkel in rustig en helder water (vb. gele plomp,
witte waterlelie, breedbladige waterpest, ...),
- de rietzone : ongeveer een half jaar permanent onder water, kan onbegroeid zijn (vb. riet,
lisdodde, gele lis,...),
- de struik- en boomzone : onregelmatig overstroomd, taludstabilizerend (vb. zwarte els,
schietwilg, sleedoorn,...).
Een dergelijke reeks is zelden volledig. In bepaalde gevallen zijn de verschillende zones weinig
duidelijk. Langs wateren met steile of genormaliseerde oevers (o.a. kanalen) en wateren met een
grote waterdynamiek (o.a. beken) ontbreekt vaak elke vorm van zonering in de vegetatie.
Op beken of polderwateren met steil talud kan plaatselijk (vb. veedrenkplaatsen) op enkele
geïsoleerde punten een zachtglooiende vegetatierijke oever als veedrenkplaats en tegelijkertijd
uitstapplaats voor zoogdieren of als schuiloord of paaiplaats voor vissen gerealiseerd worden.
Onbeschermde oevers kunnen onder andere afkalven door golfslag of erosie. De mate waarin dit
plaatsvindt hangt af van de sterkte van de golfslag, van de taludheiling, van de
bodemsamenstelling en van de stroming. Op plaatsen waar oeverafkalving niet toelaatbaar is. zijn
oeverbeschermende maatregelen nodig.
Oeverbeschermende maatregelen zijn onder te verdelen in :
- natuurlijke maatregelen
- natuurtechnische maatregelen
- civieltechnische maatregelen
Bij een natuurlijke oeverbescherming wordt de oever vastgelegd door de wortels van de
oeverplanten. Planten met een groot oeverstabiliserend vermogen in de natte oeverzone zijn riet.
mattenbies, kalmoes, scherpe en moeraszegge, liesgras, gele lis. rietgras. grote egelskop en kleine
en grote lisdodde. Bomen met een oevervasthoudend vermogen zijn els en wilg lager en es hoger
in het talud voornamelijk langs beken.
.
In de praktijL zijn de juiste omstandigheden niet altijd aanwezig voor een natuurlijke
oeverbescherming.
Aanvullende maatregelen zijn dan nodig om de oever voldoende te
beschermen. Om habitat
oevergebonden organismen te creëren kan men kiezen voor een
natuurtechnische oplossing.
Bij het natuurvriendelijk inrichten van de oever is het nodig de aanleg van de oc\·cr als geheel te
bekijken. De functies (gebruik) van de oever evenals de landschappelijke omstandigheden. de
nodige enJofbcschikbare ruimte bepalen mee de keuze van de oevervorm.

Natuurtechnische oeverinrichting en oeverbeschermende maatregelen worden voorgesteld in :

* figuur 9 : natuurvriendelijke versteviging van een erosieoever (buitenbocht) met palen.
* figuur 10 : natuurlijke en natuurtechnische plas-dras oevers voor kleinere waterlopen.
* figuur 11 : natuurvriendelijke teenversteviging met doorgroeibare rietrol.
* figuur 12 : aanbrengen van taludstabilizerende struiken.
* figuur 13 : oeverbeschermende maatregelen, buftèrzones. (recreatief medegebruik, taludtrap

,

veebetreding, fietspaden en wandelpaden).

4.2.

atuurtechnische milieubouw en structuur- en habitatverbetering.

Bij inrichtingswerken van waterlopen kan niet alleen aandacht besteed worden aan de oeverzone,
maar kunnen ook de structuurkenmerken van natuurlijke waterlopen hersteld of versterkt worden.
Bij voldoende ruimte kan men de waterloop hermeanderen. Secundaire natuurtechnische
mogelijkheden zijn:

* figuur 14 : herstel van het stroomkuilenpatroon.
* figuur 15 : herstel van variatie in het stromingspatroon door

stroomdeflectoren en natuurlijke

dammetjes.
* figuur 16 : vrijwaren van overhoeken als vegetatierijke oeverzone.
* figuur 17 : verbinden van oude meanders.
* figuur 18 : aanleg van schuilplaatsen voor aquatische organismen.
Andere mogelijkheden zijn het aanleggen van kunstmatige, ondiepe en vegetatierijke paaiplaatsen.
het aanleggen van fauna-uitstapplaatsen, de aanleg van kiezelbedden, ...

4.3.

atuurtechnische milieu bouw en bevordering van migratie.

Functioneel vervullen waterlopen een belangrijke rol als migratierowe . . . oor vissen en
oevergebonden organismen. Vissen migreren om verschillende redenen. De migraties kunnen het
gevolg zijn van paaitrek of van het zoeken naar geschikte voedsel- en opgroeibiotopen. Meestel
gaat het om een voorjaarstrek naar de stroomopwaarts gelegen ondiepe waterlopen om te paaien.
In het najaar is er de stroomafwaartse trek naar de diepere wateren om te overwinteren. Ook
binnen eenzelfde waterloop vinden deze trekbewegingen van diepe naar ondiepe (vegetatierijke
oeverzone) en omgekeerd plaats. Een andere oorzaak van migra!ie is het wegvluchten voor
verontreiniging naar zijwateren in open verbinding met de hoofdwate~loop.
Voor grotere laaglandbeken in het Vlaamse gewest is een V-vormig geprofileerde bekkenvistrap
het meest aafigewezen principe. Enkele kleinschaliger natuurtechnische mogelijkheden worden
voorgesteld in :

* figuur 19 : opstuwing met hellende steenbestorting zodat migratie mogelijk blijft.
* figuur 20 : palingpassages.
* figuur 21 : visdoorgang nabij polderstuwen.

* fi!,lUur 22 : tunnel voor oevergebonden dieren.

Het behoud van natuurlijke en soortenrijke wateren is van groot ecologisch belang. Niet overal is
het aangewezen of kan een budgetvriendelijk beheer gevoerd worden van "niets doen". Door het
niet onderhouden van (delen van) het water. kan de natuurwaarde verhogen maar kunnen andere
functies in het gedrang komen. Omgekeerd kan het niet onderhouden oorzaak zijn van de afname
van natuurwaarden.
Indien een stelsel van kleinere wateren een goede waterhuishouding moet garanderen, is het nodig
dit stelsel te onderhouden (reiten, ruimen, baggeren). Ook bij het onderhoud van waterlopen kan
aandacht besteed worden aan het vrijwaren van de ecologische functie van wateren.
Mogelijke uitgangspunten voor het natuurvriendelijk onderhoud van kleine wateren zijn:
- De onderhoudsmaatregelen worden uitgewerkt in functie van het beekplan en de doelstellingen
gesteld voor de waterloop. Continuïteit en stabiliteit in onderhoud is aangewezen daar de natuur
zich aan dit onderhoudsplan (methode, fequentie, plaats en tijdstip) zal aanpassen en in functie
hiervan zal ontwikkelen. Bij de keuze van onderhoudsmaatregelen wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de jaarcyclus van gewenste (of niet gewenste) planten en dieren en het
ontwikkelingsstadium van de natuur. Overleg met (plaatselijke) ecologen of milieugroeperingen is
aangewezen ter vrijwaring van specifieke natuurwaarden langs het water en voor het uitwerken
van een aangepast beheer van deze waarden.
- Gebruik methoden en materieel (handmatig, machinaal, biologisch) die de (ontwikkeling van)
gewenste natuur in oevers zo min mogelijk schade toebrengen en hou toezicht op een juiste
uitvoering. Bagger wordt best zover mogelijk van de oever gestort of ingewerkt op aangrenzende
gronden. Maaisel wordt afgevoerd. Taluds worden door het reiten niet beschadigd.
- Plan het onderhoud op een tijdstip dat de gewenste natuur zo min mogelijk schade \vordt
toegebracht (buiten het broedseizoen voor vogels en het paai seizoen voor vissen in het voorjaar:
respecteer het bermbesluit).
- Kies een zo laag mogelijke onderhoudsfrequentie en spreid onderhoudsmaatregelen in ruimte
(plaats) en/of tijd. Spreiding van onderhoud kan gerealiseerd worden door het afwisselend reit en
van linker- of rechteroever, alternerend bepaalde trajecten onderhouden, het niet maaien van de
oeverstrook, het alleen ruimen van de centrale afwateringszone, het alternerend onderhouden \·an
hoofdwaterloop en zij\vateren. Aldus blijven uitwijkplaatsen (refugia) \'oor fauna en flora
behouden.

* figuur 23 : spreiding van onderhoud in de tijd.
* figuur 24 : reit- en ruimingstypen van kleine \vateren.
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Figuur 2a
structuurkenmerken van natuurli jke, stromende
wateren (P= diepte of pool
Rf= ondiepte of riffle
Pbsedimentatieoever ) . (ui t "Ri ver Pro jects and Conservation",
1990)
Figuur 2b
structuurkenmerken en habi tats in natuurli jke
waterlopen, overhangende oever en boomworte1s (1), takken en
stenen (2 e
.), onderwaterplanten (3),
vegetatierijke
oevers (5), nevenstroomse kommen (6). (uit "Vismigratie ,
visgeleiding en vispassages in Nederland", aVB, 1994)
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Referentiebeeld voor polderwateren.
(uit "Natuurvriendelijke oevers", CUR, 1994)
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Schematische zonering van de oevervegetatie.
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Natuurlijke en natuurtechnische plas-dras oevers
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Fiauur ~2
Aanbrengen van taludstabilizerende
(uit "Vormgeving en inrichting viswater", 1990)
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Herstel van variatie in het' stromingspatroon
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Figuur 16
Vrijwaren van overhoeken als vegetatierijke
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(uit "Vormgeving en inrichting viswater", 1990).

Figuur 17
Verbinden van oude
Natuurtechniek", AMINAL, 1994).
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Aanleg van schuilplaatsen voor aquatische
Figuur 18
organismen. (uit "vormgeving en inrichting viswater", 1990)
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"Vademecum Natuurtechniek",

Bil lage afvoeren zwemt de vis door de vispassage.
en bil hoge afvoeren onder de
twee cylindervormlge stuw-schuiven.

Figuur
21
"Vismigratie,
aVB, 1994)
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Figuur .22 : Tunnel voor oevergebonden dieren. (ui t
Natuurtechniek", AMINAL, 1994).
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Figuur 23
Spreiding van onderhoud in
"Vormgeving en inrichting viswater", 1990)

AI/een oever en
waterplanten
Profileren en slib
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Figuur 24 : Reit- en ruirningstypen van kleine wateren.
"VormgeVing en inrichting viswater", 1990)
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aterlopen in West-Vlaanderen met waardevolle structuurkenmerken oge ·~kheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling in het kader van de G OP's.

Het overzicht per gemeente van wateren met waardevolle structuurkenmerken o.a. gebaseerd op :

Nagels A, Schneiders A, Wils C., 1992 - Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van
ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest - IJzerbekken.
DJ.A (prof. Verheyen) in opdracht van A.M.I.N.AL., 113 pp.
Nagels A, Schneiders A, Weiss L., Wils c., 1993 - Onderzoek naar de verspreiding en de
typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest - Boven-Schelde.
DJ.A (prof Verheyen) in opdracht van A.M.I.N.AL., 78 pp.
Nagels A, Schneiders A, Weiss L., Wils c., 1994 - Onderzoek naar de verspreiding en de
typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest - Bekken van de Polders
en de Gentse Kanalen.
U.I.A (Prof Verheyen) in opdracht van AM.I.N.AL., 97 pp.
Nagels A, Schneiders A, Weiss L., Wils c., 1994 - Onderzoek naar de verspreiding en de
typologie v~ ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest - Leiebekken.
U.I.A (Prof Verheyen) in opdracht van AM.I.N.AL., 63 pp.

Overzicht van typen wateren en beknopte aandachtspunten bij inrichting en beheer.
Als overzicht worden punt- en lijnvormige aquatische landschapselementen vernoemd. Bij opname
in het milieubeleid kunnen echter meer gedetailleerdere doelstellingen en subtyperingen voor
wateren omschreven worden, concreet toegespitst op lokale situaties of specil1eke biotopen.

1°) sloten en grachten: sloten zijn gegraven wateren (diepte en grootte ongeveer 1 meter) waar,
in tegenstelling tot natuurlijke wateren, een zo natuurlijk mogelijk beheer gericht is op het
handhaven van de sloot als sloot. Sloten zijn overwegend stilstaande wateren als onderdeel van
een groter stelsel. In sommige gebieden tijdelijk droogvallen~l. Belangrijk aspect is de
macrofytenvegetatie die met het ritme van het reiten en ruimen v.erdwijnt en weer aangroeit.
Overdieptes of poelen vormen bij droogvallen refugia voor aquatische organismen. Sloten mogen
niet gedempt worden en kunnen bijdragen tot de komberging in polders en afu:ateringsgebieden.
Het slootbeheéf1s meestal een onderdeel van het gebiedsgerichte beheer. Het onderhoud van
kleinere sloten en private
i poldergebieden laat dikwijls te wensen over (verlanding en
inkalving door veebetreding).
Cultuurtechnische inrichting reduceren, opteren voor natuurlijke of natuurtechnische inrichting.
Visserijbiologische functie: paaizones, verbinding
Beheer: Hoogste niveau - Een periodisch reit- en ruimingsbeheer dat open water, verspreide
waterplantenbestanden (oeverzone en submers) en diepte handhaaft is aangewezen, bij voorkeur
in het najaar. Demping verhinderen. Afrastering tegen veebetreding voorzien, met plaatselijk plasdras zones (micro-reliëf) aan veedrenkpoelen. Peilwijzigingen houden rekening met het

gvallen van sloten, natuurlijke peilwijzigingen genieten de voorkeur. Geen aanvoer van
gebiedsvreemd water, geen lozingen, geen bemesting.
iddelste niveau - Een periodisch reit- en ruimingsbeheer dat open water, verspreide
waterplantenbestanden (oeverzone) en diepte handhaaft is aangewezen, bij voorkeur in het najaar.
Demping verhinderen. Afrastering tegen veebetreding voorzien, met plaatselijk plas-dras zones
aan veedrenkpoelen. Peilwijzigingen houden rekening met het droogvallen van sloten. Beperkte
lozingen (individuele woningen, geen bedrijfsmatige lozingen). Bemesting omliggende landerijen
beperken.
2°) polderwateren : grotere sloten in een poldergebied, niet droogvallend. Beheer gelijkaardig als
sloten. Gezien de visserijbiologische functie van overwinteringsplaats voor aquatische organismen
is een diepte van minstens 1.5 m vereist. Gezien de verbindingsfunctie voor (migrerende)
aquatische organismen staan ze in open gravitaire verbinding met zijwaterlopen.
Cultuurtechnische inrichting reduceren, opteren voor natuurlijke of natuurtechnische inrichting.
Beschermen van de oeverzone tegen veebetreding en reitwerken. In functie van waterbeheersing
kan overdimentionering overwogen worden waarbij de grotere oppervlakte functioneel
ingeschakeld wordt als ondiepe, vegetatierijke oeverzone. Functie voor het weidelijke hengelen.
3°) vaarten : type tussen sloten (polderwateren) en kanalen. Zelfde beheer als sloten en
polderwateren. Functie voor het weidelijke hengelen.
4°) kanalelJ : functioneel voor de scheepvaart gegraven wateren, in hoge mate cultuurtechnisch
gedetermineerd. Door aandacht van natuurtechnische inrichting (zwaaikommen, plasbermen,
buitendijkse broedstockreservoirs, groene oeverzones) kunnen kanalen ingericht worden als
groene lijnvormige migratieroutes voor aquatische organismen. Migratiemogelijkheden te
voorzien nabij waterbeheersingsconstructies.
5°) rivieren: lijnvormig, meanderend of bochtig landschapselement, breder en dieper dan beken en
hebben een grotere afvoer. Bij hoge afvoeren in de winter kan de rivier ZIch uitstrekken over een
breed overstroombaar winterbed. In de zomer bij lage afvoeren trekt de rivier zich terug in een
smal zomerbed waarbij water in de uiterwaarden kan achterblijven. Oevererosie kan optreden
door scheepvaart afzetting van erosiemateriaal is afhankelijk van de nOffilalisatie van ri 'ieren
(stroomsnelheid). De relatie rivierlbeek en rivier/uiterwaarden is bij voorkeur intakt. Natuurlijke
meanders worden behouden.
6°) oude rivierarmen :kunnen door hun geïsoleerd karakter relatief weinig beinvloed zijn. Refugia
voor aquatische organismen of paaizones in ondiepe, vegetatierijke gedeelten.
7°) plassen, zandwinningsputten : broedstockreservoirs en refugia voor aquatische organismen.
Het behouden of ontwikkelen van ondiepe en vegetatierijke oeverzones is aangewezen.
8°) overstrommgszones : vochtig natte graslanden met een ondiep grachtenstelsel of
broekgebieden in een beek of ti . rdal. Worden functioneel ingeschakeld bij de waterbeheersing
en kunnen bij hoogwaterafvoer onderlopen. Deze gebieden vomen belangrijke paai- en
opgroeigebieden voor vissoorten als o.a. snoek en andere watergebonden organismen.
9°) beken : lijnvormig, meanderend landschapselement, gevoed door grondwater, dat door een
natuurlijk hoogteverschil in het land, water afvoert naar lagere gebieden. Toenemende breedte en
diepte en afnemende stroomsnelheid van boven- naar benedenstroom. Bron- en kwelbeken hebben
een vrij constante waterafvoer.

eerslagathankelijke beken (laaglandbeken) kunnen droogvallen. Als subtype heeft de rietbeek
een steil erosiedal in een heuvelachtig gebied. Andere subtypen : houtwalbeken, weilandbeken,
bosbeken en moerasbeken.
De inrichting van beken is gericht op het behoud of versterken van natuurlijke beekkenmerken
(aanslibbings- en erosieoevers, stroomkuilenpatroon, assymetrisch profiel) met beekbegeleidende
oeverstroken waarin de natuurlijke vegetatie (houtwallen) kan ontwikkelen. Rechttrekking en
cultuurtechniek, alsook verstuwing worden vermeden. De beek kan zijn natuurlijke dynamiek in
de oeverstroken ontwikkelen en de relatie beekJbeekdal wordt gevrijwaard. Natuurlijke
oeverstroken verhinderen afkalving van oevers en overmatige erosie van aanpalende gronden.
Visserijbiologische functie : verblijf- en voortplantingsplaats voor stroomminnende vissoorten,
verbindingsfunctie laat migratie van aquatische organismen toe.
Het beheer van genormaliseerde laaglandbeken (gekenmerkt door het ontbreken van meandering,
vergraving tot een symmetrisch profiel, ontbreken van houtwallen op de oever) bestaat uit het op
diepte houden van het profiel, onderhoud van schouwpaden, taluds, oeverbeschoeiingen,
bodemverharding bij kunstwerken, maaien, reiten en het verwijderen van drijvend vuil. Dit beheer
is overwegend mechanisch. Dit in tegenstelling tot het beheer van natuurlijke beken (met de hand
verwijderen van takken, blad, bomen, maaien en harken van waterplanten, herstel van oevers).
Een natuurlijke beek vergt in totaal minder onderhoud dan een niet-natuurlijke gereguleerde
beek.
Beheer hoogste niveau : geen beïnvloeding van de morfologie, geen stuwen, geen
wateronttrekking, watervoering in beekdal niet beïnvloeden, geen lozing of verontreiniging door
afspoelin~ houtwallen niet verwijderen, beperkt onderhouden, geen cultuurtechniek.
Beheer middelste niveau : geen beïnvloeding van de morfologie, wateronttrekking beperken,
watervoering handhaven en slechts beperkt beïnvloeden, geen directe lozing, houtwallen niet
verwijderen, beperkt onderhouden, eventueel plaatselijk natuurtechnische oeverbescherming.
De keuze van het niveau staat in relatie tot het gehele beekdal (grondgebruik). Vermits beken in
hydrologisch, morfologisch en kwalitatief opzicht meestal reeds sterk beïnvloed zijn, is het van
belang nog relatief natuurlijke beken de hoogste bescherming te geven. Op potentiëel natuurlijke
beken kunnen de natuurlijke beekkenmerken versterkt worden (restauratie tot een hoger niveau)
10°) poelen: puntvormige, geïsoleerde refugia voor aquatische organismen.
11°) vijvers en stadswateren.

13°) vennen, moerassen, duinpannen

--

1SOl getijdewateren, slikken en schorregebieden

er emeeote bï het

Iveriogem
- Structuurkenmerken van de Neerloopbeek, Peserbeek en Kallebeek zijn waardevol (behoud en
versterking). Gravitaire uitmonding in de IJzer behouden of herstellen (migratiemogelijkheden
voor aquatische organismen). Vegetatiebeheer gericht op het ontwikkelen en/of behouden van
submerse aquatische vegetatie en vegetatierijke oeverstroken.
- Structuurkenmerken van de Scheibeek, Bampoelbeek, Molenvaart en Kleine IJzerbeek zijn
waardevol (behoud en versterking).
- Ontwikkeling van de Lóvaart als vegetatierijke verbindingscorridor. Hengelsportmogelijkheden
en faciliteiten.
- De bovenloop van de IJzer is waardevol. Natuurlijke structuurkenmerken behouden.
Oevervegetatiebescherming door afpaling langs weilanden met gezoneerd plas-dras zones.
- Beheer van poelen.
- Onderhoud en beheer van grachtennetwerk.

Anzegem
- Beek te 13iest heeft matig tot waardevolle structuurkenmerken (kan als groene corridor
aansluiten bij de Scheebeek te Avelgem).

Ardooie
- Waterpartijen in domein Veld: potentiële mogelijkheden voor natuurontwikkeling (?)

Avelgem
- De Schelde wordt ontwikkeld als groen, lijnvormig landschapselement.
- Verschillende oude Scheldemeanders (Outrijve, Avelgem, Waarmaarde, Kerkhove) zijn
waardevol en functioneel als refugia voor en broedstockplaatsen van aquatische organismen.
Beheer in functie van natuurontwikkeling en gezoneerd recreatief medegebruik voor hengelsport
is noodzakelijk. De oude Schelde-meanders kunnen kaderen in het gebiedsgericht beleid
(natuurontwikkelingszone in de vallei van de Boven-Schelde). Het beheren en onderhouden van
een sloot- en grachtennetwerk in de vallei is aangewezen.
- De ScheebeeklVerbrandhotbeek en de Pachtbeek/Avelgembeek bezitten waardevolle
structuurkenmerken (bochtige meanderi1'lg) en kunnen ontwikkeld worden als groene corridor met
versterking varrde structuurkenmerken.
- De oude arm van het
Kortrijk-Bossuyt te Bossuyt (westoever nabij uitmonding in
Schelde) is waardevol en kan behouden worden als vegetatierijk refugium voor aquatische
organismen.
- Het Kanaal Kortrijk-Bossuyt wordt ontwikkeld als groen, landschappelijk verbindingselement
met refugia en paaizones voor aquatische organismen en faciliteiten voor hengelsporters.
Toepassing van natuurtechniek op het kanaal is wenselijk.

eernem
- Ontwikkelen van het Kanaal Gent-Oostende als groen, lijnvormige landschapselement.
Natuurtechniek op het kanaal (vegetatierijke oeverzone, plasbermen) is wenselijk. Faciliteiten
voor hengelsporters (Miseriebocht).
- De Bomebeek (en zijloop) wordt beschouwd als een ecologisch kwetsbare waterloop.

Blankenberge
- De Blankenbergse Vaart ontwikkelen als vegetatierijk polderwaterloop (oevervegetatiebeheer)
met migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar zijwateren. Faciliteiten voor
hengelsporters (Scharebrug). Ontwikkelen van vegetatierijke oevers (veebetreding zoneren en
akkerbouw in oeverzone reduceren). Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen van en
naar zee.

Bredene
- De Noordede ontwikkelen als vegetatierijk polderwaterloop (oevervegetatiebeheer) met
migratiemogelijkheden voor aquatische organismen. Faciliteiten voor hengelsporters.

Brugge
- De Damse Vaart ontwikkelen als groen, lijnvormig landschapselement (oevervegetatiebeheer,
natuurtechniek in oeverzone) met faciliteiten voor recreanten (o.a. hengelsport)
- Het Zuidervaartje ontwikkelen als groen, lijnvormig landschapselement (ev. gekombineerde
groenzone langs Damse Vaart).
- Ontwikkeling van de Brugse Reien als een vegetatierijk netwerk van stadswateren met
gezoneerde mogelijkheden voor recreanten.
- Het Stil-Ende is een stadsvijver (oude kanaal-arm) met faciliteiten "oor hengelsporters.
Ontwikkeling van aquatische en oevervegetatie is wenselijk.
Het Waggelwater is een vijver (plas) ontstaan uit een vroegere kanaal-arm.
Oevervegetatiebeheer en ontwikkeling en beheer van het grachtenstelsel (paaizones) op het
domein zijn wenselijk. Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen in en uit het domein.
Faciliteiten voor hengelsporters.
- Het Boudewijnkanaal kan ontwikkeld worden als groene verbindingszone tussen Brugge en
Zeebrugge.
Natuurtechniek
langs
het
kanaal
(plasberm~n
in
oeverzones)
en
waterkwaliteitssanering zijn wenselijk.
- Het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldskanaal kunnen ontwikkeld worden als groen
landschappelijk-- element. Natuurtechniek langs de kanalen (vegetatierijke oeverzones en
plasbermen) en waterkwaliteitssanering zijn noodzakelijk.
- Ontwikkelen van het Kanaal Gent-Oostende als groen, lijnvormige landschapselement.
Natuurtechniek op het kanaal (vegetatierijke oeverzone, plasbermen) is wenselijk. Faciliteiten
voor hengelsporters.
- Ontwikkeling van een vegetatierijk en waterrijk grachtenstelsel in de Prinsemeersen als paaizone
voor het Assebroekse Meersencomplex.
- Gezoneerde natuurontwikkeling en faciliteiten voor hengelsporters op de vijvers van het domein
Koude Keuke en de visvijver Londenstraat.

amme
- De Damse Vaart ontwikkelen als groen, lijnvormig landschapselement (oevervegetatiebeheer,
natuurtechniek in oeverzone) met faciliteiten voor recreanten (o.a. hengelsport). Het traject
Hoeke-Nederlandse grens is minimaal cultuurtechnisch beïnvloedt en dient maximaal behouden in
de huidige staat.
- Het Zuidervaartje ontwikkelen als groen, lijnvormig landschapselement (ev. gekombineerde
groenzone langs Damse Vaart met inbegrip van plassen en natte gebieden van de Damse
stadswallen).
- Het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldskanaal kunnen ontwikkeld worden als groen
landschappelijk element. Natuurtechniek langs de kanalen (vegetatierijke oeverzones en
plasbermen) en waterkwaliteitssanering zijn noodzakelijk.
- Problematisch in de poldergebieden rond Damme is het onderhoud van grachten (dempen van
grachten beperken).
- De Zwinnevaart en de Hoekevaart (in aansluiting op het Oud Fort St-Donaas) zijn
hoofdwatergangen in de Zwin-Polder waarvan de karakteristieken van vegetatierijke
polderwaterloop maximaal behouden en versterkt kunnen worden.
- Het Lapscheuregat, de Rietgeule en het Zuid over de Lievegeleed (met de waterrijke gebieden
rond Lapscheure en rond Hoeke) zijn te behouden hoofdwatergangen karakteristiek als
vegetatierijke polderwateren.

Deerlijk

De Haan
- De Noordede ontwikkelen als vegetatierijk polderwaterloop (oevervegetatiebeheer, zonering
veebetreding, akkerbouw in oeverzone reduceren) met migratiemogelijkheden voor aquatische
organismen naar zijwateren. Faciliteiten voor hengelsporters.
- Sloot-, grachten- en poelenbeheer in poldergebieden.

De Panne
- Ontwikkeling van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke als groen. lijnvormig landschapselement.
Natuurtechniek (vegetatierijke oeverzones, plasbermen) op het ka~aal is wenselijk. Faciliteiten
voor hengelsporters.
- Shuctuurkenmerken van het Langgeleed zijn waardevol (behoud en versterking). Door het
vegetatierijk (oever en submers) uitbouwen of beheren van het biotoop van het Langgeleed kan
dit water een paaizone vormen voor het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
- Problematisch is het s st mati h dempen van grachten welke gravitair in het Kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke (op de noordoever) uitmonden (verlies van paaimogelijkheden voor
vispopulaties van het kanaal).
- Het slotenstelsel van De Moeren wordt ingericht als water- en vegetatierijk grachtenstelsel met
migratiemogelijkheden voor vissen in en uit het stelsel en naar het poldergebied Noordwatering
van Veume of naar het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. De voornaamste poldersloten (Speievaart
en Koekuitvaart) vormen migratiewegen voor aquatische organismen en worden ingericht
(migratiemogelijkheden) als vegetatierijke verbinding naar het poldergebied De Moeren
(Rin~slot).

- De ontginningszone met de vijvers ten zuiden van Adinkerke (Garzebekeveld) kan als
broedstockreservoir voor aquatische organismen (migratiemogelijkheid, natuurontwikkeling) voor
de Ringsloot ontwikkeld worden. Faciliteiten voor hengelsporters.
- De ontginningszone "Drie Vijvers" te Adinkerke kan ontwikkeld worden als buitendijks
broedstockreservoir van aquatische organismen voor het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
(migratiemogelijkheden via Langgeleed).

Dentergem
- De Mandel wordt ontwikkeld als groene beek. Toepassing van cultuurtechniek wordt
gereduceerd en bochtig verloop wordt behouden of versterkt. Waterrijke gebieden langs de
Mandel worden behouden en migratiemogelijkheden voor aquatische organismen ter hoogte van
waterbeheersingsconstructies.

Diksmuide
- De meeste polderwateren in het poldergebied Noordwatering van Veurne, het Blankaartbekken.
de polder Vladslo-Ambacht en de Handzamevallei) zijn structureel nog waardevol.
Oevervegetatiebeheer (maai- en reitbeheer, veebetreding, afpaling) en onderhoud van private
grachten z··n aangewezen beheersmaatregelen. Het onderhoud en beheer van het grachtenstelsel is
erop gericht hoofdwatergangen open en voldoende diep te houden. Onderhoud van kleinere
zijgrachten en private grachten is wenselijk in landbouwgebieden (functie voor waterbeheersing)
teneinde een vegetatierijk slotennetwerk te realiseren. Kleinere zijgrachten vereisen een minder
frekwent onderhoud zodat verlandingsstadia van vegetatie ontstaan. Gebiedsgericht beheer sluit
ten dele aan bij ecologisch impulsgebied IJzervallei.
- Alle polderwateren in het poldergebied Veurne-Ambacht worden beschouwd als ecologisch
kwetsbare wateren.
- Poelen en aanzitputten : aanleg, beheer en onderhoud.
Poldergebieden zijn belangrijke opgroeigebieden voor aqua·ische organismen.
Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen vanuit de IJzer naar net Blankaartbekken
(Walevaart, Houtensluisvaart, Stenensluisvaart) en binnen de poldergebieden nabij
waterbeheersingsconstructies zijn noodzakelijk.
- De oevers van de IJzer zelf zijn structureel nog waardevol, cultuurtechnische verstevigingen zijn
niet wenselijk. In functie van waterbeheersing dienen boezemlanden (overstromingszones) langs
de IJzer maximaal gevrijwaard (IJzer- en Handzamevallei) of ontwikkeld (langs benedenloop
IJzer) te worden. Herstel van de relatie van IJzer en Handzame.vaart met de broek gebieden.
Faciliteiten voor hengelsporters.
- De" oude IJzer-armen (o.a. Sparkensvaardeke) te St. Jacobs-Kapelle wordt behouden en
ingericht als refugium voor aquatische organismen.
- Het natuurreservaat De Blankaart verdient hoogste bescherming als water- en vegetatierijk
refugium voor organismen.
- Het Zijdelinggeleed (met zijwateren), het Oude A-Geleed (met zijwateren) en de Beverdijkvaart
zijn structureel nog zeer waardevol (bochtig verloop, variabele breedte en zwakhellende oevers
met eventueel grazige boord). Cultuurtechnische ingrepen zijn niet aanvaardbaar. Aangepast reiten ruimingsbeheer of plaatselijk afpaling ter stimulatie van oever- en submerse vegetatie.
- Kleiputten van Stuivekenskerke worden behouden en ontwikkeld tot vegetatie- en waterrijk
gebied. Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen van en naar de putten wordt
gevrijwaard.

.. De zandwinningsput te Nieuwkapelle (functie drinkwaterproductie) wordt behouden en
fiJnctioneel ingeschakeld als broedstockreservoir voor vissen. Migratiemogelijkheden van en naar
de Grote Beverdijk worden uitgebouwd.
- De bovenloop van de Vladslovaart (Molenbeek) en van de Kamardebeek vertoont nog een
bochtig verloop (behoud en versterking). Het Zijdelingsgeleed bezit zeer waardevolle
structuurkenmerken (zwak hellende oevers langs weilanden, plas-dras zones ter hoogte van
veedrenkplaatsen, meanderend verloop tussen vochtige en moerassige weilanden).
- De Duikervaart is structureel nog zeer waardevol (geleidelijk glooiende oevers, grazige buU! ti,
riet en biezenzone matig ontwikkeld). Ter bevordering van ontwikkeling van riet- en biezenzone
kan afpaling met plaatselijk plas-draszones (veedrenkzones) wenselijk zijn. De Vlavaart en het
Oude A-geleed zijn structureel zeer waardevol (lage, gradiëntrijke oevers, variabele breedte, goed
ontwikkelde riet- en biezenzone, plas-dras zones).

Gistel
- De Moerdijkvaart behouden als groen, lintvormig landschapselement. Migratiemogelijkheden
voor aquatische organismen naar Grootgeleed en poldergrachten (vegetatierijke opgroeizones).
Faciliteiten voor hengelsporters.
- Het Grootgeleed ontwikkelen als vegetatierijke waterloop (oevervegetatiebeheer), faciliteiten
voor hengelsporters en migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar zij wateren.
- Het Kanttal Nieuwpoort-Plassendale wordt ontwikkeld als groen lijnvormig landschapselement
met faciliteiten voor hengelsporters. Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar
zijwateren.
- Behoud van het grachtenstelsel in het Rietbos (Rietbosgeleed en Klein Bazelaargeleed).
migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar Grootgeleed.
- Grachtenbeheer en onderhoud in poldergebieden.

Harelbeke
- Het Kanaal Kortrijk-Bossuyt wordt ontwikkeld als groen, landschappelijk verbindingselement
met refugia en paaizones voor aquatische organismen en faciliteiten ;oor hengelsporters.
Toepassing van natuurtechniek op het kanaal is wenselijk.
- De Gavers is een waterrijk gebied met via zonering mogelijkheden voor natuurontwikkeling en
recreatie (o.a. hengelsport).
- De oude Leie-arm te Bavikhove wordt ontwikkeld tot vegetatierijk refugium voor aquatische
organismen. Vegetatiebeheer in de oeverzones (afpaling) en aanleg van ondiepe, vegetatierijke
oeverzones. Faciliteiten voor hengelsporters.
- De Plaatsbeek te Bavikhove bezit nog waardevolle structuurkenmer,ken (bochtig verloop).

Heuvelland --- Structuurkenmerken van de Wijtschaatsebeek zijn over het grootste deel van de lengte nog zeer
waardevol (absoluut behoud en bescherming).
- De bronbossen van de Rodeberg (bronnen van Brandersbeek, Sulferbergbeek en Hellegatbeek)
zijn uiterst waardevol, met nagenoeg natuurlijke structuurkenmerken. Relatie beeksysteem en
omliggende bronbossen is intact (absoluut behoud en bescherming). De Hellegatbeek, de
Sulferbergbeek en de Brandersbeek worden beschouwd als ecologisch kwetsbare waterlopen.
- Op de Vidaigneberg heeft de bovenloop van de Grote Beek nog waardevolle
structuurkenmerken (behoud).

- De Douvebeek tot de monding van de Polderbeek, evenals deze beek, zijn ecologisch kwetsbare
waterlopen.
- De Kleine Kemmelbeek (+ zijbeek) wordt beschouwd als een ecologisch kwetsbare waterloop.
- Beheer van poelen en putten.

Hooglede
- Structuurkenmerken van de Grijsperrebeek en de Motebeek zijn plaatselijk nog waardevol
(behoud en versterking).

Bouthulst
- De polderwateren in het Blankaartbekken zijn structureel waardevol. Behoud en onderhoud van
het grachtenstelsel (afpaling, periodisch reitbeheer in najaar) met diepere hoofdwatergangen
(Engelendelft) en kleinere, vegetatierijke verlandingssloten is wenselijk. Migratiemogelijkheden
voor aquatische organismen nabij waterbeheersingsconstructies.
- Martjevaart (St. Jansbeek), met inbegrip van de Lobeek, wordt ontwikkeld als vegetatierijke
verbindingscorridor. De structuurkenmerken zijn op sommige trajecten nog waardevol. Het
grachtenstelsel van de lOO-Gemeten (Merkem) wordt ontwikkeld als vegetatierijk refugium voor
aquatische organismen (migratiemogelijkheden). Natuurontwikkeling in het wachtbekken
Langewad .
- De westelijke oever van het benedenpand van het Kanaal Ieper-IJzer is nog niet cultuurtechnisch
verstevigd. Behoud en ontwikkeling van het benedenpand als vegetatierijke corridor.
Hengelfaciliteiten op oostelijke oever.
- De Korversbeek is op sommige trajecten structureel nog waardevol. Ontwikkelen als groene
verbinding naar Bos van Houthulst. De Korversbeek wordt beschouwd als een ecologisch
kwetsbare waterloop.
- De Ronebeek en de Steenbeek zijn structureel matig waardevol. Inname en ontwikkeling van
vegetatierijke oeverstroken (erosiepreventie) is aangewezen. De Steenbeek (Zanddambeek) bezit
stroomopwaarts lonkershoven nog waardevolle structuurkenmerken ( (houd meanders en
stroomkuilenpatroon).
- Hengelfaciliteiten op de slibvangen van Ronebeek en Steenbeek

Ichtegem
- De Konijnebosbeek, de Fonteinbeek en de Waterbeek (Wijnendalebos) v"orden beschoU\vd ais
ecologisch kwetsbare waterlopen.
- De Moerdijkvaart behouden als groen, lintvormig landschapselement. t\.ligratiemogelijkheden
voor aquatiscl:le.-organismen naar zijwateren (vegetatierijke grachtennetwerk). Faciliteiten voor
hengelsporters. Natuurtechniek (plasbermen in de oeverzone) is aangewezen.
De
Bourgognevaart
ontwikkelen
als
groen,
lijnvormig
landschapselement.
Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar zijwateren cn faciliteiten voor
hengelsporters. Natuurtechniek (vegetatierijke oeverzone en plasbermen) is aange\vezen.

leper

- De Vaart Ieper-Komen kan ontwikkeld worden als een water- en vegetatierijk refugium voor
aquatische organismen (migratiemogelijkheden). Vegetatiebeheer gericht op het ontwikkelen van
submerse en oevervegetatie. Aaneenschakeling tot groter geheel (met domein de Palingbeek) als
groene verbindingscorridor rond Ieper (in aansluiting met stadsgrachten). Faciliteiten voor
hengelsporters.
- Structuurkenmerken van de Grote Beek zijn waardevol. De benedenloop van de Vuile Beek en
hierop aansluitend de Grote Kemmelbeek tot iets voor de monding van de Korte Beek hebben een
waardevolle structuur (behoud en versterking).
- Herstel van de meandering en beperking van cultuurtechniek dient globaal geïmplementeerd te
worden op de beken behorende tot het stroomgebied van de Kemmelbeek.
Vismigratiemogelijkheden nabij waterbeheersingsconstructies op de Kemmelbeek. Kemmelbeek
uitbouwen en inrichten als een groene verbindingscorridor tussen het ekologisch impulsgebied
IJzervallei en het regionaal landschap Heuvelland. Natuurlijk ingerichte wachtbekkens ter hoogte
van Vlamertinge en Elverdinge.
- Het kanaal Ieper-IJzer wordt uitgebouwd als groene verbindingscorridor, met faciliteiten voor
hengelsporters. Toepassing van natuurtechniek is wenselijk op het midden- en bovenpand,
migratiemogelijkheden voor aquatische organismen nabij de waterbeheersingsconstructies.
- Zillebeke vijver in aansluiting op de Verdronken Weiden wordt ontwikkeld als groenzone
(migratiemogelijkheden voor aquatische organismen, gezoneerd faciliteiten voor hengelsport en
natuurontwikkeling).
- Natuurontwikkeling langs en op de Bellewaardevijver.
- Gezonee de natuurontwikkeling en hengelsportmogelijkheden langs en op Dikkebus vijver.

Ingelmunster
- Het Kanaal Roeselare-Leie met inbegrip van de Mandel (+dal) wordt ontwikkeld als groene
verbindingscorridor. Faciliteiten voor hengelsporters. Natuurtechniek op en langs het kanaal is
wenselijk (plasbermen, buitendijkse paaizones). Waterrijke overstromingszones langs de Mandel
worden behouden.

Izegem
- Het Kanaal Roeselare-Leie met inbegrip van de Mandel (+dal) \-vordt ontwikkeld als groene
verbindingscorridor. Faciliteiten voor hengelsporters. Natuurtechniek op en langs het kanaal is
wenselijk (plasbermen, buitendijkse paaizones)
- De Mandel wordt ontwikkeld als groene, niet ingebuisde waterloop. Toepassing van
cultuurtechniek wordt gereduceerd en bochtig verloop wordt behouden of versterkt.

Jabbeke
- De bovenloop van de Jabbeekse Beek, stroomopwaarts de samenkomst met de Snellegembeek,
de Snellegembeek, de Walebeek en de Zerkegembeek verdienen maximale bescherming en behoud
(geen cultuurtechnische verstevigingen) omwille van het voorkomen van beekprik en bermpje
(beschermde vissoorten). De vermelde wateren worden beschouwd als ecologisch kwetsbare
waterlopen.
- De plassen op het militair domein te Zedeigem worden behouden en beheerd als refugia voor
aquatische oroanismen
en broedstockreservoir voor uit het -ttebied afwaterende beken
o

- Ontwikkelen van het Kanaal Gent-Oostende (met begrenzende wateren o.a. Noordgeleed.
paaiplaats Schobbejak) als groen, lijnvormige landschapselement. Natuurtechniek op het kanaal
(vegetatierijke oeverzone, plasbermen) is wenselijk. Faciliteiten voor hengelsporters.
Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar zijwateren (Jabbeekse beek).
- Sloot- en grachtenbeheer in poldergebieden.

Knokke-Heist
- Het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldskanaal kunnen ontwikkeld worden als groen
landschappelijk element. Natuurtechniek langs de kanalen (vegetatierijke oeverzones en
plasbermen) en waterkwaliteitssanering zijn noodzakelijk.
- De Isabellavaart (met Put van De Cloedt), de Noordwatergang, de Zuidwatergang, de
Zwinnevaart, de Kleine Geule (met het waterrijke gebied Oud Fort Isabella) en de Nieuwe
watergang (met kreken) zijn opgroeigebieden en migratieroutes voor paling en dienen als
dusdanig behouden en ontwikkeld (vegetatierijke hoofdwatergangen in polderlandschap) te
worden (migratiemogelijkheden van en naar zee).

Koekelare
- Waardevolle structuurkenmerken op wateren in het poldergebied (o.a. Harkhofsdelfgeleed).

Koksijde
- Het Langgeleed is een polderwaterloop die een alternerend reitbeheer in tijd en ruimte vereist
zodat de draagkracht (bij grootschalig reiten en/of ruimen) van het biotoop niet aangetast wordt.
- De Parlementsgracht, het Oostduinenleed en de Bommelarevaart bezitten nog waardevolle tot
zeer waardevolle structuurkenmerken. Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen vanuit
de Bommelarevaart naar de Proostdijkvaart en omgekeerd kunnen voorzien worden. Het
peilbeheer op de Bommelarevaart zal droogstand vermijden.
- In poldergebieden kan zich het probleem van het onderhoud van de private grachten stellen
(afpaling en ruimingsbeheer).
- Ontwikkeling van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (+ Langgeleed) als groen, lijnvormig
landschapselement. Natuurtechniek (vegetatierijke oeverzones, plasbermen) op het kanaal is
wenselijk. Faciliteiten voor hengelsporters.
- Alle polderwateren in het poldergebied Veurne-Ambacht worden beschouwd als ecologisch
kwetsbare wateren.

Kortemark ___
- De Spanjaardsbeek bezit zeer waardevolle structuurkenmerken (natuurlijke, intacte meandering)
(maximale bescherming en behoud).
- De Handzamevaart (Krekelbeek) en de Spanjaardsbeek (Zwaanbeek) vertonen nog zeer
waardevolle structuurkenmerken (natuurlijke meandering) (maximale bescherming en behoud).
- Zeer waardevolle structuurkenmerken op de Zarrenbeek (natuurlijk meanderend verloop,
stroomkuilenpatroon, holle oevers) (behouden en ontwikkelen als vegetatierijke
verbindingscorridor). In het poldergebied is de Zarrcnbeek nog waardevol. Behoud van de
overstroombare broekgebieden.

Structuurkenmerken van de Grijsperrebeek is plaatselijk nog waardevol (behoud en versterking).
- Behoud en herstel van de overstroombare broekgebieden van de Handzamevaart in de
Handzamevallei (relatie beek/vallei) en maximaal behoud van de structuurkenmerken
(meandering).
- De Meerlaanbeek en de Kasteelbeek worden beschouwd als ecologisch kwetsbare waterlopen.

Kortrijk
- De Leie wordt ontwikkeld als groen, landschappelijk element met refugia voor aquatische
orgamsmen.
- Het Kanaal Kortrijk-Bossuyt wordt ontwikkeld als groen, landschappelijk verbindingselement
met refugia en paaizones voor aquatische organismen en faciliteiten voor hengelsporters.
Toepassing van natuurtechniek is wenselijk.
- De Markebeek heeft plaatselijk nog waardevolle structuurkenmerken (bochtig verloop) (behoud
en versterking).
- De Heulebeek wordt ontwikkeld als groene beek met migratiemogelijkheden voor aquatische
organismen nabij waterbeheersingsconstructies.

Kuurne
- De Heulp,eek wordt ontwikkeld als groene beek met migratiemogelijkheden voor aquatische
organismen nabij waterbeheersingsconstructies.

Langemark-Poelkapelle
- Structuurkenmerken van de Steenbeek-Hanebeek zijn op sommIge trajecten nog waardevol
(behoud en versterking).
- Structuurkenmerken van de Lekkerboterbeek zijn op sommige trajecten nog waardevol (behoud
en versterking).
- Structuurkenmerken van de Korversbeek zijn op sommige trajecten nog \ aardevol (behoud en
versterking). De Korversbeek wordt beschouwd als een ecologisch kwetsbare waterloop.
- Structuurkenmerken van de Lobeek zijn op sommige trajecten nog waardevol (behoud en
versterking).

Ledegem
- De Heulebeek wordt ontwikkeld als groene beek.

Lendelede

Lichtervelde

eninge
- Structuurkenmerken van de benedenloop van de Kemmelbeek zijn waardevol (behoud en
versterking). Natuurlijk beheer (o.a. ontwikkeling rietkragen) sluit aan bij ekologisch
impulsgebied IJzervallei. Vismigratiemogelijkheden vanuit Kemmelbeek naar opgroei- en
paaigebieden in broeken (Westbroek en Noordschotebroek) voorzien. Uitbouw van een
hengelzone langs de baan Reninge-Noordschote. Vismigratiemogelijkheden inbouwen nabij
stuwen op de Kernmelbeek.
- Structuurkenmerken van de Boezingegracht en zijwaterlopen zijn nog waardevol (behoud).
Natuurlijk beheer als aquatische hoofdverbinding van het Westbroek sluit aan bij ekologisch
impulsgebied. Vegetatiebeheer dient aandacht te schenken aan de submerse aquatische vegetatie.
- Structuurkenmerken van de IJzer
zijn nog waardevol (behoud en versterking).
Oevervegetatiebescherming door afpaling (reductie van of slechts plaatselijk veebetreding).
- Polderwateren (o.a. Slopgatvaart) bezitten nog waardevolle structuurkenmerken. De
Beverdijkvaart bezit plaatselijk nog zeer waardevolle structuurkenmerken (bochtig verloop met
lage oevers en goed ontwikkelde riet- en biezenzone. Ruimingsbeheer laat submerse aquatische
vegetatie en oevervegetatie toe, afpaling tegen veebetreding met plaatselijk plas-dras zones
(microreliëfmet mogelijkheden voor moerasvegetatie).
- Onderhoud van private grachten in broek- en poldergebieden kan bijdragen tot het uitbouwen
van een waterrijk grachtennetwerk (o.a. Lolege). Onderhoud en beheer van poelen en
aanzitputten als onderdeel van de aquatische infrastructuur.
- Structuurkenmerken van de St. Machuitsbeek zijn waardevol (behoud en versterking).
- Behoud van de gravitaire afwatering van de IJzerbroeken naar de rivier. Behoud van de
overstroombare broekgebieden (Reninge-broek en Noordschote-broek).
- Het grachtenstelsel van de broeken van Lo (linkeroever van de IJzer, tussen Veume-Ambachtse
Dijk en IJzer) worden beheerd als vegetatierijke paaizone voor vissen, met een gravitaire
uitmonding naar de IJzer. Het aanleggen van poelen kan hiertoe bijdragen.
- Ontwikkeling van de oude meander Elzendamme tot vegetatierijk refugium voor aquatische
organismen.
- Ontwikkeling van de Lovaart als vegetatierijke verbindingscorridor. Hengelsportmogelijkheden
en faciliteiten.
- Ontwikkeling van het kanaal Ieper-IJzer als vegetatierijke verbindi fscorridor. De nietcultuurtechnisch verstevigde westelijke oever van het benedenpand van het kanaal dient maximaal
behouden en als groenzone ingericht te worden. Hengelsportmogelijkheden en faciliteiten.
- Alle polderwateren in het poldergebied Veurne-Ambacht worden beschouwd als ecologisch
kwetsbare wateren.

lenen
- De Leie wordt ontwikkeld als groen, lijnvormig landschapselement.
- Oude Leie-meander : groenzone met mogelijkheden voor natuuront\vikkeling ('J)

!\'Iesen.

eulebeke
- De Mandel wordt ontwikkeld als groene beek. Toepassing van cultuurtechniek wordt
gereduceerd en bochtig verloop wordt behouden. Migratiemogelijkheden voor aquatische
organismen nabij waterbeheersingsconstructies.

Middelkerke
- Waardevolle structuurkenmerken op de verschillende geleedjes in het poldergebied (o.a.
Graningategeleed,
Groot
Middelkerkegeleed,
Nieuwe
Slijpebruggeleed,
Sluisvaart,
Sandersgeleed, Tempelhofgeleed, Reigersvliet, Baezelaargeleed, Lekevaartje, Ieperleed,
voor
aquatische
organismen
nabij
Vladslovaart).
Migratievoorzieningen
waterbeheersingsconstructies zijn noodzakelijk (o.a.
Kanaal Nieuwpoort-Plassendale,
Reigersvliet). Problematisch is de oevervegetatieontwikkeling (gereduceerd door veebetreding of
akkerbouw) en de migratiemogelijkheden naar vegetatierijke zijgrachten.
- Het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale wordt ontwikkeld als groen lijnvormig landschapselement
met faciliteiten voor hengelsporters. Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar
zijwateren.

Moorslede
- De Heulebeek wordt ontwikkeld als groene beek.

Nieuwpoort
- Het slikken en schorregebied van de IJzermonding is structureel zeer waarde\'ol en verdient
hoogste bescherming (en versterking). De Kreek van Lombardsijde en de gravitaire verbinding
met het Geleed dienen behouden te worden.
- Hengelsportmogelijkheden langs het Nieuw Bedelf, het Kanaal Nieu !"Joort-Plassendale. de
Koolhofput, de IJzer, de Beverdijk.
- Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen vanuit zee naar poldergebieden
(Sluizencomplex Ganzepoot en pompgemaal Noordwatering).
- De meeste polderwateren (Venepevaart, Koolhofvaart, Proostdijkvaart, Ramskapelleleed, Kreek
van Nieuwendamme, Kleine Beverdijk) zijn structureel nog waardevol. Oever\'egetatiebeheer
(maai- en reitbeheer, veebetreding) en onderhoud van private grachten. Ontwikkelen van ondiepe,
vegetatierijke paaizones en gradiëntrijke oevers. Alle polderwateren .in het poldergebied VcurneAmbacht worden beschouwd als ecologisch kwetsbare wateren.
- Een gedeelte van het vroegere Afleidingskanaal Veurne-Ambacht vormt momenteel een
afgesloten aIJIl...welke als groenzone en vegetatierijke waterpartij kan ontwikkeld worden.
- Ontwikkeling van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke als groen, lijnvormig landschapselement.
Natuurtechniek (vegetatlenjke oeverzones, plasbermen) op het kanaal is wenselijk. Faciliteiten
voor hengelsporters.
- Ontwikkelen van de Oude Veumevaart als migratieroute voor aquatische organismen.

- Ontwikke~en van het Kanaal Gent-Oostende als groen. lijnvormige landschapselement.
Natuurtechmek op het kanaal (vegetatierijke oeverzone, plasbermen) is wenselijk. Faciliteiten
voor hengelsporters.
- Maximale bescherming en behoud van de vegetatierijke Gauwelozekreek, Zoutekreek,
Sluiskreek en Grote Keignaart als opgroeigebieden voor aquatische organIsmen.
Migratiemogelijkheden van en naar zee.
- Maximaal behoud van het brakwaterbiotoop van de Spuikom.

Oostkamp
- Ontwikkelen van het Kanaal Gent-Oostende als groen, lijnvormige landschapselement.
Natuurtechniek op het kanaal (vegetatierijke oeverzone, plasbermen) is wenselijk. Faciliteiten
voor hengelsporters. Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar Rivierbeek en
stroomop naar Hertsbergebeek.
- De Getebeek (met zijlopen, o.a. Oude Blauwhuisbeek) worden beschouwd als ecologisch
kwetsbare waterlopen.
- De Hertsbergebeek, de Waardammebeek en de Rivierbeek zijn structureel nog zeer waardevol
en verdienen een maximale bescherming met behoud van de structuurkenmerken (meandering).
Normalisatie en cultuurtechniek zijn niet aanvaardbaar.
- De Bornebeek (en zijloop) wordt beschouwd als een ecologisch kwetsbare waterloop.

Oostrozebeke
- Het Kanaal Roeselare-Leie wordt ontwikkeld als groene verbindingscorridor. Faciliteiten voor
hengelsporters. Natuurtechniek op en langs het kanaal is wenselijk (plasbermen, buitendijkse
paaizones).
- De Mandel wordt ontwikkeld als groene beek. Toepassing van cultuurtechniek \vordt
gereduceerd en bochtig verloop wordt behouden of versterkt. Waterrij oe gebieden langs de
Mandel worden behouden en migratiemogelijkheden voor aquatische organismen ter hoogte van
waterbeheersingsconstructies.

Oudenburg
- De Moerdijkvaart behouden als groen, lintvormig landschapselement. Migratiemogelijkheden
voor aquatische organismen naar zijwateren (vegetatierijke opgroeizones). Faciliteiten voor
hengelsporters. Natuurtechniek (plasbermen in de oeverzone) is aangewezen.
De
Beurgognevaart
ontwikkelen
als
groen,
lijnvormig
landschapselement.
Migratiemogelijkheden voor aquati che organismen naar zijwateren en faciliteiten voor
hengelsporters. Natuurtechniek (vegetatierijke oeverzone en plasbermen) is aangewezen.
- De Hoge Dijken (Roksem put) : oligotrofe zandwinningsput met gezoneerd mogelijkheden voor
natuurontwikkeling, natuureducatie en hengelsport. Waterrijke pleisterplaats voor watervogels.
- Maximaal behoud en bescherming van de vegetatierijke kreken van de Kleine Keignaart.
- Het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale wordt ontwikkeld als groen lijnvormig landschapselement
met faciliteiten voor hengelsporters. Migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar
zijwateren.

- Ontwikkelen van het Kanaal Gent-Oostende (met begrenzende wateren o.a. Zuid en
Noordgeleed) als groen, lijnvormige landschapselement. Natuurtechniek op het kanaal
(vegetatierijke oeverzone, plasbermen) is wenselijk. Faciliteiten voor hengelsporters.
- Behoud van het Oudenburgs Vaartje als groen, lijnvormig landschapselement met ondiepe,
vegetatierijke oeverzones. Gezoneerde faciliteiten voor hengelsporters.
- Sloot- en grachtenbeheer en onderhoud in poldergebieden.

Pittem
- Zwartegatbeek en Waterstraatbeek vertonen potentiële natuurlijkheid
structuurkenmerken.

op

basis

van

Poperinge
- Structuurkenmerken van de Westouterbeek, Robbaartbeek (midden- en benedenloop) zijn nog
waardevol (behoud en versterking).
- Structuurkenmerken van de Heidebeek (Frans-Belgische grens) zijn nagenoeg natuurlijk en zeer
waardevol (behoud en bescherming).
- De bovenloop van de IJzer is waardevol. Natuurlijke structuurkenmerken behouden. Oude
IJzermeander (Dode IJzer) te Roesbrugge-Haringe wordt ingericht en beheerd als paaiplaats voor
vissen. Oevervegetatiebescherming (groeiplaats van Zwanebloem) door afpaling langs weilanden.
- Versterking van structuurkenmerken van Poperingse Vaart (matig-goed) en de Vleterbeek.
Vleterbeek :
- stabilisatie oevertalud door ontwikkeling en beheer oevervegetatie (oevervegetatiebeheer)
- oevervegetatiebescherming door aanlag hengel plaatsen in milieuvriendelijke materialen op deel
ter hoogte stad.
- waterpeilbeheer
- migratiemogelijkheden (aalpijp, bekkentrap)
- oevertaludstabilisatie met zachthout
- ondiepe, vegetatierijke paaizones
- ruiming gedeeltelijk en alternerend
- steile afkalving oevers plaatselijk behouden (oeverzwall;lw)
- meandering stroomopwaarts behouden, aanleg corridor (oeverstroken) om gronderosie te
reduceren en afpaling ter voorkoming van grondinname door landbouw

Roeselare
- Het Kanaal-Roeselare-Leie met inbegrip van de Mandel (+dal) wordt ontwikkeld als groene
verbindingscorridor. Faciliteiten voor hengelsporters. Natuurtechniek op en langs het kanaal is
wenselijk.
- De Mandelbeek wordt ontwikkeld als groene beek (sanering van \vaterkwaliteit en
beekbegeleidende vegeatie).
- De Kleine en Grote Kom te Roeselare zijn parkvijvers. Ontwikkeling van vegetatierijke
oeverzones is aangewezen (sanering waterkwaliteit). Faciliteiten voor hengelsporters.
- Parkvijvers in het Sterrebos.

uiselede
- Behoud en versterking structuurkenmerken Wantebeek, Klaphullebeek en Poekebeek.

Spiere (Spiere-Helkijn)
- Op de Grote Spierebeek bevinden zich nog trajecten met matig waardevolle structuurkenmerkpn
(bochtig, licht meanderend verloop op de benedenloop) (accentuering als groen, lintvormig
landschapselement).

Staden
- De Mandel ontwikkelen als groene beek (sanering waterkwaliteit en beekbegeleidende vegetatie
in oeverstroken).

Tielt

Torhout
- Zeer waardevolle structuurkenmerken op de Spanjaardsbeek en Bakvoordebeek (maximaal
behoud en bescherming).
- Waardevolle structuurkenmerken op de Paleputbeek en de Grijsperrebeek (behoud en
versterking).
- De Kasteelbeek vormt een lijnvormig verbindingselement naar het Wijnendalebos (versterking
van structuurkenmerken, migratiemogelijkheden, groen lijnvormig verbindingselement, sanering
waterkwaliteit). De Kasteelbeek en de Veubeek worden beschoU\vd als ecologisch kwetsbare
waterlopen.

Veurne
Structuurkenmerken van de meeste polderwateren (Proostdijkvaart, Kromme Gracht.
Bergenvaart) zijn waardevol (behoud en versterking). Natuurlijk beheer met
stimulatie van vegetatierijke oevers (veewering, bufferstroken) en· submerse aquatische vegetatie
(reit- en ruimingsbeheer). e voornaamste poldersloten (cfr. supra) vormen migratiewegen voor
aquatische organismen. De Proostdijkvaart, de Nieuwe Gracht, het Annekensleed en de
Speievaart worden ingericht (migratiemogelijkheden) als verbinding naar het poldergebied De
Moeren (Ringslot).
- Alle polderwateren in het poldergebied Veurne-Ambacht worden beschouwd als ecologisch
kwetsbare wateren.

Zoutenaieg~d,

- Het slotenstelsel van De Moeren wordt ingericht als water- en vegetatierijk grachtenstelsel met
migratiemogelijkheden voor vissen in en uit het stelsel en naar het poldergebied Noordwatering
van Veume of naar het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
- Het grachtenstelsel van De Pistelhoek (ten oosten van de Bergenvaart), alsook de gravitair in de
Bergenvaart uitmondende grachten ten westen van de Bergenvaart, worden beheerd en behouden
als waterrijke paaizone voor de Bergenvaart. Het biotoop van de Bergenvaart wordt vegetatierijk
ontwikkeld, cultuurtechnische ingrepen zijn te vermijden.
- Problematisch is het systematisch dempen van grachten welke gravitair in het KamIlI!
Nieuwpoort-Duinkerke (op de noordoever) uitmonden (verlies van paaimogelijkheden voor
vispopulaties van het kanaal).
- Ontwikkeling van de Lovaart als vegetatierijke verbindingscorridor. Hengelsportmoge1ijkheden
en faciliteiten langs de Lovaart.
- Ontwikkeling van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke als groen, lijnvormig landschapselement.
Natuurtechniek (vegetatierijke oeverzones, plasbermen) op het kanaal is wenselijk. Faciliteiten
voor hengelsporters.

Vleteren
- Structuurkenmerken van de Boezingegracht en zijwaterlopen zijn nog waardevol (behoud).
Natuurlijk beheer sluit aan bij ekologisch impulsgebied. De Boezingegracht wordt beschouwd als
een ecologisch kwetsbare waterloop.
- Struc uurkenmerken van de IJzer
zijn nog waardevol (behoud en versterking).
Oevervegetatiebeschenning door afpaling (reductie of slechts plaatselijk veebetreding).
- Onderhoud van private grachten in broek- en poldergebieden kan bijdragen tot het uitbouwen
van een waterrijk grachtennetwerk.
_ Behoud van de waterbeheersim!sfunctie (overstroombaar boezemland) van de IJzer in het
Westbroek.
- De benedenloop van de Poperingse Vaart is structureel nog waardevol. De Poperingse Yaan
kan als lintvormig landschapselement en vegetatierijke verbindingscorridor van de broekgebieden
rond de IJzer met het Hem'elland ontwikkeld worden.
- Beheer van poelen.

\\'aregem
_ De oude Leie-arm te Ooigem is een vegetatierijke vroegere riviermeander (biotoopontwikkeling
door natuurontwikkeling, oevervegetatiebeheer) met faciliteiten voor hengelsporters
_ De oude Leie-arm te Sint-Baafs-Vijve is een vroegere riviermeander (biotoopont\vikkf:'lin~ door
natuurontwikkeling, oevervegetatiebeheer) met fàciliteiten voor hengelsporters Uitbouw van
groene bufferzones langs de arm is wenselijk, behoud van broekbos (zuid\vest einde)
_ De oud.e-....Leie-arm Schoendalebocht te Sint-Baafs-Vijve is een vroegere riviermeander
(biotoopontwikkeling door natuurontwikke1ing, Ol;Ytl yegetatiebeheer) met faciliteiten voor
henoelsporters. Uitbouw van groene bufferzones langs de arm is wenselijk.
_ D~ oude Leie-arm "Sisput" te Sint-Eloois-Vijve : uitbouw van vegetatierijke oeverzones en
faciliteiten voor hengelsporters.

\Vervik
_ De Leic \vordt ontv.ikkeld als groen, lijnvormig landschapselement.

evelgem
Natuurontwikkeling in het wachtbekken en herstel van de beekkarakteristieken van de
Heulebeek (meandering) te Moorseie. Behoud en ontwikkeling van lijn- en puntvormige
landschapselementen in het wachtbekken.
- Ontwikkeling van de Heulebeek als groene beek, migratiemogelijkheden voor aquatische
organismen nabij waterbeheersingsconstructies.
- De oude Leie-arm te Wevelgem wordt ontwikkeld als refugium voor aquatische organismen.
Gezoneerd natuurontwikkeling en faciliteiten voor hengelsport.

Wielsbeke
- De oude Leie-arm te Ooigem is een vegetatierijke vroegere riviermeander (biotoopontwikkeling
door natuurontwikkeling, oevervegetatiebeheer) met faciliteiten voor hengelsporters.
- De oude Leie-arm te Sint-Baafs-Vijve is een vroegere riviermeander (biotoopontwikkeling door
natuurontwikkeling, oevervegetatiebeheer) met faciliteiten voor hengelsporters. Uitbouw van
groene bufferzones langs de arm is wenselijk, behoud van broekbos (zuidwest einde).
- De oude Leie-arm Schoendalebocht te Sint-Baafs-Vijve is een vroegere riviermeander
(biotoopontwikkeling door natuurontwikkeling, oevervegetatiebeheer) met faciliteiten voor
hengelsporters. Uitbouw van groene bufferzones langs de arm is wenselijk.
- Het Kanaal Roeselare-Leie wordt ontwikkeld als groene verbindingscorridor. Faciliteiten voor
hengelspOrters. Natuurtechniek op en langs het kanaal is wenselijk.

Wingene

Zedelgem
- De plassen op het militair domein te Zedelgem worden behouden en beheerd als refugia voor
aquatische organismen. Plaatselijk faciliteiten voor hengelsporters.

Zonnebeke
- De Bassevillebeek (+zijbeek) wordt beschouwd als een ecologisch kwetsbare waterloop.
_ De Reutelbeek, de Scheriabeek en de Polygonebeek worden, beschouwd als ecologisch
kwetsbare waterlopen.

Zuienkerke
_ De Noordede ontwikkelen als vegetatierijk polderwaterloop (oevervegetatiebeheer) met
mioratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar zijwateren. Faciliteiten voor
he~gelsporters (o.a. Strooien Haan). Ontwikkelen van vegetatierijke oevers (veebetreding zoneren
en akkerbouw in oeverzone reduceren).
_ De Blankenbergse Vaart ontwikkelen als vegetatierijk polderwaterloop (oevervegetatiebeheer)
met migratiemogelijkheden voor aquatische organismen naar zijwateren. Faciliteiten voor

engelsporters. Ontwikkelen van vegetatierijke oevers (veebetreding zoneren en akkerbouw in
oeverzone reduceren). Ruiming vegetatierijke paaiplaats (oude arm Kapellebrug).
- loot-, grachten- en poelbeheer in poldergebieden.

Zwevegem
- De ZandbeekIKleine Spiere bezit nog matig waardevolle structuurkenmerken (bochtig tot licht
meanderend verloop) (behoud en versterking).
- Het Kanaal Kortrijk-Bossuyt wordt ontwikkeld als groen, landschapp lijk verbindingselement
met refugia en paaizones voor aquatische organismen (o.a. paaizone in het oude kanaaldeel te
Moen) en faciliteiten voor hengelsporters langs het kanaal.

