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AANLEIDING
In het kader van een projectaanvraag ISN (Investeringssubsidie Natuur 2014 polderbestuur) voor de
Geuzeput te Sint-Laureins wordt advies gevraagd over mogelijke maatregelen (bv, beheer rietkragen,
aanpassing hydrologie…) ter bevordering van broed- en foerageergebied voor de bruine kiekendief.
Men wenst ook te weten of de graslanden rondom die Geuzeput een belangrijke ecologische waarde
bevatten, zodoende dat het Agentschap voor Natuur en Bos een onderbouwde afweging kan maken tussen
een keuze voor het behoud en de versterking van die graslanden en/of een keuze voor maatregelen ten
gunste van de bruine kiekendief.
Het polderbestuur plant om een stuw stroomafwaarts de Geuzeput aan te leggen. Het is de vraag of
dergelijke stuw op die plaats een ecologische meerwaarde kan betekenen.
VRAAGSTELLING
1) Wat is de ecologische waarde is van de graslanden rond de Geuzeput?
2) Welk beheer hebben die graslanden nodig en wat er kan gedaan worden om de ecologische waarde
ervan te verbeteren?
3) Welke maatregelen zijn er nodig indien gekozen wordt voor meer rietland ten koste van het grasland?
4) Biedt de aanleg van een stuw stroomopwaarts de Geuzeput een ecologische meerwaarde (in de eerste
plaats i.f.v. habitatverbetering voor de bruine kiekendief en in de tweede plaats voor de verbetering van
de graslanden)?
5) Welke zijn mogelijke maatregelen voor de verbetering en uitbreiding van de rietvegetatie voor de bruine
kiekendief?
TOELICHTING

1) Wat is de ecologische waarde is van de graslanden rond de Geuzeput.
Voor de ecologische waarde van die graslanden te bepalen kijken we naar :
a) de biologische waarderingskaart versie 2.1 (Scheldeman et al., 2009) waarbij de kartering
plaatsvond deels in 1997 en deels in augustus 2001
b) de plantensoortengegevens uit de Florabank en van twee onderzoekers.
c) de kartering van enkele historisch permanente graslanden met landbouwgebruik in 2013.
Tijdens die kartering werden ook de waargenomen plantensoorten vermeld.
a) We onderscheiden in het studiegebied twee graslandblokken, die langs de meest noordelijke, oude en
smalle kreekgeulen liggen van de Hollandersgatkreek.
- In het westen: graslanden (hp, hp*, hpr) die er voorkomen op natte gronden (volgens eigen
waarnemingen) en rietlanden (mr) langs de eigenlijke Geuzeput
- In het oosten: hoger gelegen, graslanden (hp, hpr) op matig vochtige grond (eigen waarnemingen).
b) In het eerste blok wordt de vegetatie gekenmerkt door voedselrijke zilverschoongraslanden (dit type
grasland valt onder de ruimere groep van de BWK-eenheden hp* en hpr*1) met in de meest vochtige delen
relicten van zilt grasland (da, k(da)). In de zilverschoongraslanden komen o.m. volgende soorten voor (data
uit de Florabank en gegevens van Jan Van Uytvanck en Bart Vandevoorde): fioringras, ruw beemdgras,
behaarde boterbloem, aardbeiklaver, greppelrus, madeliefje, valse voszegge, blaartrekkende boterbloem,
Volgens De Saeger et al. (2008) zijn de hp* en hpr*-graslanden slechts uitzonderlijk habitattype of regionaal
belangrijk biotoop (RBB), namelijk indien het gaat om soortenrijke kam- of veldgerstgraslanden,
zilverschoongraslanden of grote vossenstaartgraslanden met weidekerveltorkruid. Er is sprake van het RBB
zilverschoongrasland indien minstens 4 typische soorten voorkomen (minstens occasioneel voorkomend). Die typische
soorten zijn allemaal: valse voszegge, ruige zegge, slanke waterbies, getand vlotgras, engelse alant, platte rus,
zeegroene rus, polei, zilverschoon, pijptorkruid, klein vlooienkruid, behaarde boterbloem, akkerkers, krulzuring,
aardbeiklaver, moeraszoutgras, rode ogentroost, fioringras, geknikte vossenstaart, rietzwenkgras, zompvergeet-menietje en kruipend moerasscherm
1
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zomprus en zeegroene rus (de onderlijnde soorten zijn de typische soorten voor een zilverschoongrasland,
de schuingedrukte soorten zijn begeleidende soorten voor dat type grasland volgens De Saeger et al.,
2008).

Figuur 1: Biologische waarderingskaart versie 2.1 aan de Geuzeput

In de tredzones met bulten (microreliëf) en langs de oevers van de kreek zijn volgende soorten die
karakteristiek zijn voor zilte omstandigheden aangetroffen: zilte rus, melkkruid, moeraszoutgras, heen,
kweldergras sp., strandkweek en zilte schijnspurrie. Deze soorten werden waargenomen in de jaren
negentig, voor een deel ook na de uitbaggering van de Geuzeput in 1992. Bijna al deze soorten beschikken
over een goede zaadbank.
c) Recent werden enkele graslanden met landbouwgebruik gekarteerd (De Saeger et al., 2013). In één van
de westelijke percelen (perceelsnummer 5041 op figuur 2) kwam zeegroene rus algemeen voor en zeebies
in de rand van dit perceel. Bij diezelfde kartering werd op een oostelijk perceel (nr. 5044 op figuur 2)
veldgerst en scherpe boterbloem aangetroffen.
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Figuur 2: Biologische waardering van de graslanden gekarteerd in 2013 met vermelding van het perceelsnummer
gebruikt bij die kartering

2) Welk beheer hebben die graslanden nodig en wat er kan gedaan worden om de ecologische
waarde ervan te verbeteren?
2.1) Beheer van de graslanden
Begrazing is veruit de belangrijkste maatregel om zilte graslanden en reliëfrijke poldergraslanden te
beheren of om bv. rietland of rietruigten om te zetten naar deze types (Van Uytvanck & Vandevoorde,
2012). De inzet van grazers kan gebeuren op perceelsniveau. Aangezien zilte graslanden in Vlaanderen
voorkomen in waardevol oud cultuurlandschap met perceelsgrenzen die vaak geomorfologische (bv. oude
kreekarmen) of historische (bv. uitveningen, kleiwinningen) grenzen volgen, kan het behoud van
perceelsgebonden begrazing om die reden overwogen worden, eerder dan te streven naar grote
beheereenheden of graasblokken. Bij een beheer op perceelniveau, gecombineerd met seizoensbegrazing
wordt vermeden dat er zich ruigten van voor grazers weinig aantrekkelijke soorten zoals heen en duinriet
kunnen ontwikkelen. Bij dergelijk beheer worden dieren van de weide gehaald als de grasmat kort is. Indien
men kiest om de oevers van poelen, kreekarmen of andere waterlopen met zilt water niet uit te rasteren zal
dit de ontwikkeling van zilt grasland meer bevorderen en de ontwikkeling van rietvegetatie benadelen.
Wanneer dergelijke zones onbereikbaar zijn voor grazers, gaat riet snel domineren. Rietvegetatie
handhaven of uitbreiden kan echter wel interessant zijn voor rietvogels (zie verder).
Runderen worden best ingezet in een systeem van seizoensbegrazing (mei tot oktober). Het kan nodig zijn
dat ten behoeve van broedende weidevogels, de runderen iets later ingeschaard worden (juni). Voor een
goede ontwikkeling van de zilte vegetaties is dit echter vrij laat, omdat dan forsere soorten zoals heen of
grassen kunnen gaan domineren (Van Uytvanck & De Blust, 2012) ten koste van de specialisten van het
zilte milieu, die eerder in ijle en korte vegetaties groeien. Daarom is het goed dat de grazers vanaf begin
mei ingeschaard worden. Een manier om zowel weidevogel- als vegetatiedoelen te combineren is het
aantal dieren in de loop van het seizoen te laten variëren: een kleiner aantal in het prille (broed)seizoen
(mei-juni), gevolgd door een groter aantal na het broedseizoen (vanaf juli).
Een gemiddeld aantal bij de hier voorgestelde seizoensbegrazing (dus van mei tot oktober) is dan 3-4
grootvee-eenheden (GVE) per hectare. Deze graasdruk is voldoende hoog om verruiging van het grasland
tegen te gaan. De vegetatie gaat dan kort de winter in en plaatselijk kunnen dan kortgrazige of
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pioniermilieus ontstaan die tijdelijk onder water komen (natte depressies, oevers). Dergelijke milieus zijn
interessant voor zilte graslandsoorten en steltlopers. In het broedseizoen starten met 1 GVE per ha en
daarna overschakelen op 3-4 GVE/ha is een goede optie om de graasdruk te regelen in functie van zowel
weidevogels als zilte vegetaties. Bijkomende bemesting in deze van nature al voedselrijke
poldergraslanden is niet aangewezen. Zilte graslanden die niet bemest worden zijn immers het
soortenrijkst. Het weglaten van bemesting is ook gunstig voor de andere types van reliëfrijke
poldergraslanden zoals zilverschoongrasland en kamgrasland. Dit laatste type kan zich dan ontwikkelen op
de hoger gelegen delen, zelfs op voormalige akkers.
De graslanden rond de Geuzeput zijn op dit moment wellicht te klein als broedplaats voor weidevogels,
maar als foerageergebied zijn ze wellicht geschikt. In het verleden kwamen hier kluten tot broeden in de
pas afgegraven zones langs de kreek, maar daar is nu verruigde rietvegetatie dominant.

2.2) Herstel van de graslanden
Herstelbeheer van zilte graslanden en reliëfrijke natte poldergraslanden richt zich op het herstel van
nivelleringen en het ongedaan maken van drainagewerkzaamheden die in het verleden werden uitgevoerd
op dit type graslanden. Misschien zijn er mogelijkheden om dit te doen langs de oude kreekarmen (centrale
en zuidelijke delen). Door het herstellen van een hogere grondwatertafel kan zilt grondwater terug in de
wortelzone komen van planten en kunnen zich op termijn opnieuw zouttolerante soorten (zie hoger)
vestigen. Om dit goed te kunnen doen is hydrologisch onderzoek nodig.
Door het verlagen van het maaiveld op bv. opgehoogde percelen door deze af te graven of af te plaggen (=
verwijderen van de bovenste 10-20 cm) kan hetzelfde effect bereikt worden en bovendien kan zo een grote
hoeveelheid voedingsstoffen verwijderd worden. Dit laatste kan ook een positief effect hebben op het
herstel van soortenrijke graslanden. Bij het herstellen van waardevolle vegetatietypen mikt men enerzijds
op kolonisatie van planten uit de directe omgeving en anderzijds op kolonisatie vanuit de zaadvoorraad.
In de bodem kunnen kiemkrachtige zaden zitten met een lange levensduur. Het gaat onder meer om zilte
rus, zilte schijnspurrie, zilte greppelrus, waterpunge en stomp kweldergras. Melkkruid heeft vermoedelijk
langlevende zaden. Een aantal soorten vormt geen zaadvoorraad in de bodem, zoals bv. zulte, klein
schorrenkruid en aardbeiklaver (Bakker et al., 2009; Van Uytvanck & Decleer, 2004). Het is daarom
aangewezen na te gaan waar zich de oorspronkelijk bodemprofielen bevinden omdat zich daar ook de
meeste zaden zullen bevinden.
Een aantal soorten zullen zich via water of vogels moeten vestigen. Dit is het geval voor pioniersoorten
zoals zeekraal en klein schorrenkruid, die zich vestigen op overstromende naakte bodems na afplaggen
(weghalen van de bovenste 10-15 cm van de bodemlaag) of afgraven (meer dan 15 cm weghalen). Het
herstellen van brakwaterslik is relatief eenvoudig wanneer men afplagt tot net onder het voorjaarspeil
(indien de oppervlaktepeilschommelingen bekend zijn). Oppervlaktepeilschommelingen houden het milieu
dynamisch, gaat verruiging van de vegetatie tegen en trekt veel vogels aan, zoals bv. de kluut. Een
dergelijke situatie heeft zich tijdelijk voorgedaan in de Geuzeput in de jaren na het afgraven van een
aanpalende akker in 1992 (gelegen op de opgevulde kreek; figuur 4, zie verder bij vraag 3).
Herstelbeheer door afgraven/afplaggen is – indien hier gekozen wordt voor graslandherstel - zinvol in het
graslandperceel langs de eigenlijke Geuzeput, waar in 1992 een grote hoeveelheid slib uit diezelfde
Geuzeput werd gedeponeerd bij het uitbaggeren (figuur 3). Het is belangrijk dat afgegraven wordt tot op het
oorspronkelijke maaiveldniveau omdat er dan potenties zijn voor vestiging van doelsoorten (de
zouttolerante soorten, soorten van zilverschoon- en/of kamgrasland) vanuit de zaadbank.
We adviseren om daarna te begrazen (zie hierboven) zodat het microreliëf zich opnieuw kan ontwikkelen en
er zich geen (riet)ruigte ontwikkelt op de locaties waar de systeemkenmerken aanwezig zijn voor herstel
van waardevolle graslanden.
Voor de andere, niet opgehoogde of genivelleerde graslanden kan men kiezen voor het behoud van de
natuurlijke geomorfologie en de historische percelering.
Eventueel kan een dergelijk herstelbeheer ook uitgevoerd worden op genivelleerde akkers waar ook de
oude percelering is verloren gegaan. Dit moet gebeuren na studie van de historische percelering en reliëf
(juiste ligging van komgronden e.d.).
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Figuur 3: Links (1992): het noordelijke zilte grasland werd bedolven onder een sliblaag; Rechts (2014): hetzelfde
grasland waarbij de hogere zones worden begraasd en de contactzone met de kreek is uitgerasterd waardoor er zich
een smalle rietkraag ontwikkeld heeft.

In het verleden vond gedeeltelijk herstel van de kreekbedding plaats in het centrale deel van de Geuzeput.
In september 1992 werd een strook van de akker die ten noord(oost)en van de oude kreekgeul ligt,
afgegraven. Er ontstond zo een plas-dras-situatie die naast pioniersvegetaties met zilte schijnspurrie ook
slik en zich ontwikkelend zilt grasland bevatte (figuur 4). Dergelijke vegetaties kunnen onder begrazing
verder ontwikkelen tot graslandvegetatie omdat er door betreding van vee, door stagnerend water in het
winterhalfjaar en door een schommelend (over de seizoenen heen, maar steeds hoog) grondwaterpeil een
bult-slenk-patronen ontstaat. Dit vormt de ideale uitgangssituaties voor soortenrijke grasland- en
pioniervegetaties met zilte elementen. Bult-slenkpatronen zijn van groot belang in het poldergebied omdat
ze voor een groot deel het microreliëf bepalen van graslanden. Het zijn zeer gradiëntrijke milieus omdat er
op een kleine schaal grote verschillen optreden in bodemvochtigheid, zoutgehalte en soms ook
voedselrijkdom. Het is in dergelijke gradiëntrijke milieus dat de meeste zouttolerante soorten te vinden zijn
die kenmerkend zijn voor zilte graslanden.

Figuur 4: Boven Links (1992): gedeeltelijke afgraving van de opgevulde kreek waardoor plasdras graslanden
ontstonden; Rechts (1993): pas ontwikkelde plasdras pioniersituaties met slik en zilte soorten;
Onder links (1993): detail van de pioniervegetaties; Onder Rechts (2014) pas geruimde kreekgeul met links een smalle
waterrietkraag en rechts de verstoorde rietruigte op het in 1992 afgegraven deel.

In de Geuzeput werd de plasdrasvegetatie op het afgegraven deel niet begraasd. Aangezien het terrein ook
onvoldoende diep werd afgegraven om de ontwikkeling van waterriet te garanderen, ontstond er een ruige
vegetatie. Door het ruimen van de kreek (bv. in 2014) werd deze zone ook zwaar verstoord. De
rietvegetatie op de drogere oeverzone wordt bij het ruimen platgereden en deels in de grond gedrukt,
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waardoor op het dikke, rottende strooiselpakket verdere verruiging te verwachten is. In het diepste deel van
de kreek heeft zich wel een smalle rietkraag ontwikkeld met waterriet. Het resultaat is dat noch een
waardevol (soortenrijk) grasland, noch een waardevolle (d.i. breed, met veel en fors waterriet) rietkraag
ontwikkelen.

3) Welke maatregelen zijn er nodig indien gekozen wordt voor meer rietland ten koste van het
grasland?
Om rietland te verkrijgen zijn de gepaste hydrologische condities vereist (zie antwoord op vraag 4). Omdat
de graslanden en gronden in het westelijk deel iets lager liggen zullen deze wellicht sneller tot rietvegetatie
kunnen ontwikkelen. Dit is afhankelijk van hoe hoog men het waterpeil instelt.
Ook het wegvallen van het begrazingsbeheer zal de ontwikkeling tot rietvegetatie versnellen, mits de
gepaste hydrologische condities aanwezig zijn. Zo beschrijven Van Uytvanck & De Blust (2012) een
ontwikkeling naar rietvegetatie (samen met heen) bij het stopzetten van het begrazingsbeheer bij zilte
graslanden (zie ook 2.1).
In de Geuzeput werd de door natuurontwikkeling in 1992 (afgraven van een strook van een akker) ontstane
oeverzone niet (meer) begraasd. Daardoor heeft zich een rietvegetatie ontwikkeld. Waar grazers vroeger tot
aan de rand van het water konden komen, is dit door uitrastering nu niet meer het geval. Het (voor vee zeer
smakelijke) riet wordt er niet meer afgegraasd. Op deze plaatsen werden initieel de meeste zouttolerante
soorten gevonden. Het wegvallen van de begrazing heeft de ontwikkeling van riet bevorderd ten koste van
deze zilte graslandsoorten. Riet kan zich ook zeer snel vestigen door kieming van zaden op een
drooggevallen of droge bodem (Gallinato & Van Der Valk, 1986). Voor de graslanden rond de eigenlijke
Geuzeput zou dit waarschijnlijk ook snel zo gebeuren. Indien het waterpeil onvoldoende hoog blijft zal er –
bij het wegvallen van begrazing - ofwel ruigte (bij laag waterpeil) ontwikkelen ofwel ruige rietlanden (bij iets
hoger waterpeil) ontwikkelen. In de Geuzeput heeft de hoeveelheid riet(ruigte) zich de laatste twintig jaar
sterk kunnen uitbreiden. Na de uitvoering van de natuurontwikkelingswerken in 1992 troffen we kluten aan
die broedden op het slik. De ontwikkeling naar rietland zorgde voor meer broedgelegenheid voor rietvogels
(waaronder de blauwborst).
Uitbreiding met rietland in het gebied kan door waterpeilverhoging (zowel in de winter als in de zomer). Voor
de ontwikkeling van zilt grasland daarentegen mag het maaiveld niet permanent onder water staan.
De meest oostelijke graslanden zijn hoger gelegen waardoor hydrologische randvoorwaarden voor
rietvegetatie daar moeilijker gehaald kunnen worden. Eventueel kunnen delen van de graslanden worden
afgegraven in functie van rietontwikkeling.
Indien men kiest voor het afschuinen van de oever van de kreek, kan dit zorgen voor een bredere
rietvegetatie. Een oever waarvan zones in de zomer enkele weken droogvalt, bevordert de kieming van riet
(Coops, 2002). Hierbij verliest men echter wel de oorspronkelijke geomorfologische reliëfelementen
(steilrand van de historische kreekgeul). De creatie of het behoud van steile (i.p.v. afgeschuinde) oevers is
belangrijk als een maatregel om nestpredatie van vogels die in het (water)riet broeden, vanaf de oever te
beperken (zie antwoord op vraag 5). Onder water zal de aangroei van riet vermoedelijk trager gaan dan op
een schuine oever die af en toe droog valt (Coops, 2002). Er zal dus een afweging tussen het herstel van
de oudere geomorfologie (wat gepaard gaat met een verhoogd broedsucces voor de bruine kiekendief en
wat gepaard gaat met de tragere ontwikkeling van riet) en de snelle ontwikkeling van nieuw rietland
gemaakt dienen te worden.
De voor het natuurbehoud meest gunstige inrichting van het gebied is wellicht deze waarbij het oude
kreekprofiel (zie bv. topografische kaarten van 1930 en 1960) volledig (en niet deels zoals in 1992) wordt
hersteld. Op deze manier kan een breder rietland met waterriet (+ ev. aansluitende graslanden) worden
hersteld dan nu het geval is. De oorspronkelijke kreekprofielen waren steil (belangrijk voor de bruine
kiekendief, zie verder). De oude kreekdepressie was in het noordwestelijk deel (zie figuren 3 en 4)
gemiddeld tussen de 70 en 80 meter breed en bestond uit de kreek zelf (het is niet bekend of daar riet in
aanwezig was) van ± 40 meter breed en in het noorden aanpalende natte graslanden (eveneens ± 40
breed). Heden is de totale depressie maximaal 30m breed en over het grootste deel ± 15 m.
Een herstel van het oude kreekprofiel zal vooral ten koste gaan van akkerland, droog, hoger gelegen
grasland en rietuigtes zonder waterriet. De keuze tussen het ontwikkelen van natte (zilte) graslanden of
rietland (t.b.v. rietvogels zoals de bruine kiekendief) is dan een kwestie van al of niet begrazen. Een
gedetailleerde studie is nodig om het oude kreekprofiel in kaart te brengen.
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4) Biedt de aanleg van een stuw stroomopwaarts de Geuzeput een ecologische meerwaarde (in
de eerste plaats i.f.v. habitatverbetering voor de bruine kiekendief en in de tweede plaats voor de
verbetering van de graslanden)?
De Vrije Generale Polders plant om een stuw te plaatsen in de waterloop die het gebied van de Geuzeput
doorkruist (een waterloop van 3e categorie met registratiecode O8370) t.h.v. de Hontseindestraat. Op deze
locatie worden de peilen van het oppervlaktewater gemeten door het Provinciaal Centrum voor
Milieuonderzoek (figuur 5). De tijdreeks kent onderbrekingen waardoor geen gemiddelde
grondwaterstanden kunnen worden berekend.

Figuur 5. Oppervlaktewaterpeilen voor de waterloop met registratiecode O8370 t.h.v. de Hontseindestraat (bron:
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Oost-Vlaanderen)

Het huidig peil kent een natuurlijk peilverloop, met over het algemeen hogere peilen in de winter en lagere
peilen tijdens de zomer. Een natuurlijk peilverloop is gunstig voor een riet- en oevervegetatie vermits de
vegetatieve uitbreiding en de zaadkieming van oevervegetatie gebaat zijn bij een periode (1-2 maanden)
met droogvallende slibvlaktes (Coops, 2002).
Het afgegraven gebied (te zien in figuur 4), welke momenteel is ontwikkeld tot rietruigte, kent een
hoogteligging tussen voornamelijk 2,1m TAW en 2,4m TAW (figuur 6). Uitgaande van het peilverloop van
figuur 5 betekent dit dat het gebied net niet tot net wel overstroomt tijdens de winterperiode. In het
voorjaar en in de zomermaanden zakt het water enkele decimeters (tussen 30cm tot 70cm) onder het
maaiveld. Het grasland (te zien in figuur 3) kent een hoogteligging tussen 2,3m TAW nabij de kreek en
3,5m TAW nabij de akkerrand (figuur 6).
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Figuur 6. Digitaal hoogtemodel voor het gebied van de Geuzeput en een detail van het noordoostelijk gebied. Zwarte
lijn = rietland van figuur 4; rode lijn = grasland van figuur 3.

Volgens de Watina databank (zie figuur 7) liggen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) voor
rietvegetatie boven het maaiveld (overstromingen). Als laagste grondwaterstand (GLG) werd tot enkele dm
onder maaiveld (tot -84cm) gemeten. In het voorjaar (GVG) worden overstromingen gedocumenteerd en tot
20cm onder maaiveld (MV). Deze gegevens stemmen overeen met de gegevens van Goebel (1996) te zien
in de figuur 8 (2b zijn de gegevens van de rietvegetatie). Waterstanden uit de Watina databank, boven 0,0
(figuur 7) kunnen duiden op kweldruk van grondwater of op de hoogte van het oppervlaktewater boven het
maaiveld (permanent of een overstroming).
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Figuur 7: Box-plot van de waterpeilgegevens uit de Watina databank voor rietvegetatie voor de gemiddelde
laagwaterstand (GLG), de gemiddelde voorjaarsstand (GVG) en de gemiddelde hoogste waterstand (GHG). Alle
waarden boven het maaiveld worden in deze databank opgenomen als O.

Figuur 8: Mogelijke waterpeilen van rietvegetatie (2b) naar Goebel (1996)

Voor de instandhouding van zilt grasland zijn winterse inundanties vereist waarbij tevens de waterpeilen in
de zomer (niet diep) wegzakken (GLG: gemiddeld 30-40cm onder maaiveld) (T’Jollyn et al., 2009).
Door de installatie van de stuw en het instellen van hogere peilen dan het huidig peil kunnen geschikte
hydrologische randvoorwaarden voor rietland en waterafhankelijke graslandvegetaties ontstaan. Om een
uitbreiding van de rietvegetatie te krijgen is het vereist dat het streefpeil gedurende het grootste deel van
het jaar boven het maaiveld uitsteekt en in de zomer niet te diep wegzakt. De (hoger gelegen) gronden die
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– bij instelling van een hoger waterpeil – slechts in de winter onder water komen te staan kunnen
ontwikkelen tot waterafhankelijke graslandvegetaties (zilte graslanden, zilverschoongraslanden).

5) Welke zijn mogelijke maatregelen voor de verbetering en uitbreiding van de rietvegetatie voor
de bruine kiekendief?
Uit een studie over habitatsinvloeden op het broedsucces van de bruine kiekendief in Vlaanderen en
Zeeland (Van den Berge, 2013) bleek dat een nest een grotere kans heeft tot slagen naarmate het water
dieper is en naarmate het riet een grotere dichtheid heeft op de plaats waar het nest gebouwd is. Een
gekende grondpredator van bruine kiekendief nesten is de vos. Een nest dat gelegen is in dicht riet met
een hoog waterpeil en ver weg van de rand van het riet (enkel mogelijk bij brede rietkragen) is wellicht
minder gemakkelijk toegankelijk voor vossen en andere predatoren (Van den Berge, 2013).
Een onderzoek uit Nederland (van der Hut, 2011) geeft volgende algemene kwaliteitsrichtlijnen voor het
riet ten behoeve van de broedgelegenheden voor de soort:
Algemene kwaliteitsrichtlijnen
1. Dichtheid en hoogte: er wordt best gestreefd naar riet dat tenminste 2 à 2,5 meter hoog is en
dichtheid heeft van 200 à 400 stengels per vierkante meter
2. Waterdiepte: de diepte van het water in de rietkraag bedraagt best permanent minimum 20 cm .
Het is nog beter voor het riet wanneer de diepte 50 cm tot 80 cm bedraagt.
3. Leeftijd van riet: het is aangewezen dat er steeds oppervlaktes van oud riet (min. 80%) aanwezig
zijn, gemengd met stroken van nieuw riet.
4. Het is aangewezen om op een aantal plaatsen een laag van oud vegetatiemateriaal te behouden.
Rekening houdend met die algemene richtlijnen en met de lokale omstandigheden adviseren we de
volgende beheermaatregelen:
1.

Het herstellen van het historische kreekprofiel: we adviseren om oppervlaktes vaste grond rondom
het aanwezige rietveld die vroeger werden opgehoogd/opgevuld (bvb. de zone te zien in figuur 3)
uit te graven. Onder punt 3 wordt stil gestaan bij de aard en de omvang van de historische kreek.
Hierdoor ontstaat een voldoende brede kreek/rietkraag met aan de rand steile (en dus geen
aflopende) oevers. Het voordeel van steile oevers moet gezien worden als een maatregel om
nestpredatie vanaf de oever te beperken: het water is onmiddellijk diep vanaf de oever wat een
drempel kan vormen voor die predatoren.

2.

Waterpeil: het is aangewezen dat er permanent water aanwezig is (zie antwoord op vraag 4). Dit
kan gerealiseerd worden door het plaatsen van een klep of enig ander mechanisme dat dit toelaat.
Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat dit kreekdeel geen water meer ontvangt
uit noordelijker gelegen waterlopen. Bij afvoer van water komt er dus niets bij.

3.

Na enkele jaren kan een vernieuwing van overjarig riet gebeuren door dit te maaien in de
winterperiode. Maar het blijft aangewezen om op een aantal plaatsen een laag van oud
vegetatiemateriaal te behouden.

4.

Wanneer verlanding snel optreedt, door bv. de ophoping van rietstrooisel, en er m.a.w. weinig
waterriet overblijft, kan men in een cyclisch systeem (spreiden in ruimte en tijd) kleine stroken
uitdiepen om opnieuw de ontwikkeling van waterriet te stimuleren.

CONCLUSIE


Rond de Geuzeput komen op een beperkte oppervlakte nog waardevolle, reliëfrijke graslanden
voor. Er zijn nog enkele percelen met zilte elementen.



Deze graslanden worden best beheerd door half-extensief graasbeheer, incl. de oevers van de
kreken, omdat daar anders riet domineert, wat (zilte) graslandsoorten verdringt. We adviseren om
delen die vroeger opgehoogd werden (o.m. de delen waar slib uitgespreid werd in 1992 en delen
waar de kreek opgevuld werd in de voorbije decennia) terug af te graven om hun ecologische
waarde te kunnen herstellen.



Om rietland te bevorderen ten nadele van grasland is een hogere waterstand vereist en moet
begrazing wegvallen. Om vegetatie te behouden/ontwikkelen waarbij riet domineert dient dit om
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de 2-10 jaar gemaaid te worden. Deze rietlanden zijn best geschikt als broedhabitat voor bvb.
bruine kiekendief. Het type rietland dat ontwikkelt bij afwezigheid van een voldoende hoge
waterstand en/of maaibeheer, is meestal een rietruigte (omdat er geen waterriet bij is). Zeker
wanneer het riet niet gemaaid wordt kan snel verruiging en verbossing optreden. Dergelijke
rietlanden zijn niet echt geschikt als broedhabitat voor bruine kiekendieven.


Wanneer de installatie van de stuw zorgt voor hogere peilen dan het huidig peil kunnen geschikte
hydrologische randvoorwaarden voor rietvegetatie en waterafhankelijke graslandvegetaties
ontstaan. Rietvegetatie vereist overstromingen gedurende het grootste deel van het jaar.
Waterafhankelijke graslandvegetaties kennen enkel winterse overstromingen. Voor rietvegetatie
en waterafhankelijke graslandvegetaties mag het water in de zomer niet te diep wegzakken.



Om het broedhabitat van de bruine kiekendief te optimaliseren, zijn er volgende drie
aandachtspunten: (1) verbreden van de rietkraag door het herstel van het oude kreekprofiel, incl.
steile randen; (2) zorgen voor voldoende diep (hetgeen de predatoren benadeelt) water waardoor
vooral waterriet zich kan ontwikkelen; (3) een goede waterkwaliteit en cyclisch winters maaibeheer
waardoor zich dicht riet kan ontwikkelen.



Indien de financiële middelen beperkt zijn, adviseren we om eventuele maatregelen te treffen in
de noordelijke helft van de kreek. Hier liggen wellicht de beste kansen voor het herstel van zilt
grasland (beperkte oppervlakte in het noordwestelijke deel waar slib werd opgevoerd) en voor het
herstel van een voldoende brede rietkraag als broedhabitat voor de bruine kiekendief.
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