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1. Verklaring afkortingen

ANB: Agentschap voor Natuur en Bos

BC: Beheercommissie

BSP: Bodemsaneringsproject

BVR: Besluit van de Vlaamse Regering

EC: Europese Commissie

GGG: Gecontroleerd gereduceerd getij

GOG: Gecontroleerd overstromingsgebied

INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

KBR: Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Kruin: Kruibeke Natuur

LSO: Linkerscheldeoever

MER: Milieueffectrapport

SBZ: Speciale Beschermingszone

SBZ-H: Habitatrichtlijngebieden

SBZ-V: Vogelrichtlijngebieden

TAW: Tweede Algemene Waterpassing

VLM: Vlaamse Landmaatschappij

W&Z NV: Waterwegen en Zeekanaal Naamloze 

Vennootschap

STEP: Sustainable Tourism in Estuary Parks

2. Voorwoord

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

winterlandschap

Beste lezer,

als u tot de gelukkigen behoort die af en toe de Pol-

ders van Kruibeke kunnen bezoeken, dan heeft u net 

als wij, het overstromingsgebied zien uitgroeien van 

een drukke werf tot een knap en beleefbaar natuurge-

bied. Inderdaad, de grote werven verdwijnen stilaan 

uit de polders, er zijn steeds meer projectdelen klaar.

De ringgrachten en de flankerende bufferzones buiten 

het overstromingsgebied zijn nu aangelegd, de afwa-

tering werd aangesloten op de nieuwe duiker voor de 

Barbierbeek en alle kokers voor de afvoer van water 

van het achterland zijn in gebruik genomen. 

De overloopdijken langs de Schelde werden verder 

bekleed en voorzien van jaagpaden. Het vroegere 

huisvuilstort aan de uitwateringssluis van Kruibeke 

werd gesaneerd. Je vindt er nu een overzichtsheuvel 

en nieuw slik en schor met een uitwateringsgeul. 

Ook de omleiding van de Fluxys-leidingen, werd met 

succes uitgevoerd en de nieuwe leidingen werden in 

gebruik genomen. 

In het Bazelse overstromingsbied werden dan weer 

twee nieuwe in- en uitwateringsconstructies afge-

werkt. Daarmee is alles klaar om te starten met het 

proefdraaien van het terrein als beperkt getijdenge-

bied. 

En er zit nog meer aan te komen, want ook ‘Scalluvia’, 

een Europees Life + project, is in 2013 van start ge-

gaan. Dat Europese projecten een absolute meerwaar-

de bieden, hebben we geleerd met het voorbije 

STEP-project. Met de financiële steun van Europa kon 

de omgeving van de Scheldelei het voorbije jaar wor-

den afgewerkt tot een natuurpark op mensenmaat. 

Net zoals de voorgaande jaren is de respons vanuit 

de natuur weer bijzonder indrukwekkend. Dat wil niet 

zeggen dat alle doelen spelenderwijs worden gehaald. 

Voor de weidevogels blijven de cijfers te laag maar de 

werkpunten zijn duidelijk en werden opgenomen in 

een stappenplan dat vanaf 2014 in de praktijk wordt 

gebracht. Voor de natuurdoelen van het type slik 

en schor liggen de kaarten nog moeilijker. Om onze 

doelen te halen, moet eerst de ringdijk afgewerkt zijn. 

Zolang de leidingen van Air Liquide niet verplaatst 

zijn,  is dat echter niet mogelijk. 

Gelukkig zijn er ook veel toffe dagdagelijkse dingen 

te vertellen rond de polders: een nieuwe werkgroep 

die vlinders en libellen opvolgen, een Facebookpa-

gina met ondertussen meer dan 1500 vrienden, een 

enthousiaste minister Schauvliege op bezoek, vogel-

liefhebbers die opmerkelijke waarnemingen posten 

op waarnemingen.be, een gemeentebestuur dat de 

polders weer omarmt, ... Allemaal zaken die je niet 

zomaar in een jaarverslag kwijt kunt maar die wel het 

echte gelaat zijn van dit mooie project. Happy to be 

part of it …

Lieven Nachtergale 
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3.1 Startpunt: het gebied als GOG

3.1.1 Sigmaplan

Bij de stormvloedramp van 1976 brak onder meer de 

dijk van de Vliet ter hoogte van Ruisbroek en moesten 

meer dan 2000 mensen geëvacueerd worden. Naar 

aanleiding van deze ramp stelde de Ministerraad op 

18 februari 1977 het Sigmaplan op ter beveiliging van 

het Zeescheldebekken tegen stormvloeden vanuit de 

Noordzee.

Nederland focuste zich na de rampzalige stormvloe-

den van 1953 binnen het Deltaplan enkel op dijk-

verhogingen en stormvloedkeringen. De Belgische 

regering koos echter na 1976 voor een gesegmenteerd 

watermanagement.

Een verdedigingslinie van ruim 500 kilometer ver-

hoogde en verzwaarde dijken, 13 gecontroleerde 

overstromingsgebieden (GOG’s) en de bouw van een 

stormvloedkering in Oosterweel (Antwerpen) vormen 

de drie pijlers van het Sigmaplan. 

In 2005 werd het Sigmaplan geactualiseerd (zie ver-

der). Op dat ogenblik waren reeds honderden kilome-

ters dijk aangepast en werkten de 12 reeds voltooide 

overstromingsgebieden succesvol. 

Het principe van een overstromingsgebied is eenvou-

dig. Als een extreme noordwesterstorm samenvalt 

met een springtij is er overstromingsgevaar in het 

Zeescheldebekken, dat onderhevig is aan het getij. 

Dan rolt een hevige vloedgolf de Scheldemonding in. 

Omdat de rivier landinwaarts steeds smaller wordt, 

rolt deze golf steeds sneller en krachtiger door het 

binnenland. 

De dijken komen zo onder druk te staan en lopen op 

dat ogenblik gevaar te breken. In een dergelijk ramps-

cenario zorgt een gecontroleerd overstromingsgebied 

voor de gepaste oplossing. 

Bij stormvloed wordt het water op een gecontroleerde 

manier over de overstroombare dijk het overstro-

mingsgebied binnengeloodst. Een hoge ringdijk be-

schermt de omliggende woonkernen en zorgt ervoor 

dat het Scheldewater in het overstromingsgebied 

blijft. Zodra de waterstand in de rivier voldoende is 

gedaald, stroomt het water uit het GOG via uitwate-

ringsconstructies terug naar de rivier. 

Wanneer het stormtij van de Zeeschelde afgetopt 

wordt door het GOG dat momenteel wordt aangelegd 

te Kruibeke, stijgt het waterpeil langs de directe deel-

gemeenten Kruibeke, Bazel en Rupelmonde minder 

snel. Maar ook de stroomopwaarts gelegen gebieden 

langs de Schelde en de zijrivieren zoals de Rupel, de 

Nete en de Durme ondervinden hier voordeel van.

Het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-

Bazel-Rupelmonde (verder vermeld als GOG KBR) 

vormt het sluitstuk van het oorspronkelijke Sigmaplan 

van 1977. De grote waterbergingscapaciteit en de 

ideale ligging maken van het GOG KBR het belangrijk-

ste project van het oorspronkelijke Sigmaplan. Het 

Zeescheldebekken wordt in één klap vijf keer veiliger. 

Volgens de huidige vooruitgang kan dit overstro-

mingsgebied ten vroegste in 2016 in werking treden. 

Vooral de verplaatsing van enkele belangrijke gaslei-

dingen vormt nog een belangrijke mijlpaal. 

 
De overstromingen van 1976 
vormden de aanleiding 
voor het Sigmaplan. 

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde
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3.2 Het gebied als onderdeel van 
Natura 2000 en natuurcompensatie

3.2.1 GOG KBR: veiligheidsproject in een 
speciale beschermingszone

De polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde wer-

den in 1996 aangeduid als Speciale Beschermingszone 

- Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) door de aanwezigheid 

van prioritair natuurgebied ‘Overblijvende of relictbos-

sen op alluviale gronden’. Dit Habitatrichtlijngebied 

‘Schelde-estuarium van de Nederlandse grens tot 

Gent’ valt voor een groot deel samen met het Vogel-

richtlijngebied ‘Durme en middenloop van de Schelde’. 

Omwille van de toekomstige natuurinvulling werden 

de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ook 

aangeduid als Vogelrichtlijngebied (Figuur 3.1).

3.2.2 GOG KBR: 
invulling met Compensatienatuur 

De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren 

en polders van de Beneden-Schelde’ werd conform 

een Besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 

aangepast omwille van de uitbreidingswerken in het 

Antwerps havengebied. Ter compensatie van deze 

werken werd het projectgebied van het GOG KBR 

haast integraal bij het Vogelrichtlijngebied ‘Durme 

en Middenloop van de Schelde’ gevoegd (BVR, 17 juli 

2000). De beschermde habitats handelen over slikken 

en brakwaterschorren, dijken, kreken en oevervegeta-

ties. 

De impact van de Europese Habitatrichtlijn  

92/43/EEG werd met de bouw van het Deurganckdok 

in de Waaslandhaven ook zeer concreet. Deze richtlijn 

stelde dat het project enkel vergund zou kunnen wor-

den als er zowel naar oppervlakte als naar kwaliteit in 

een 1 op 1 relatie wordt gecompenseerd. 

Arresten van de Raad van State tot schorsing van de 

gewestplanwijziging brachten de rechtsgrond voor de 

stedenbouwkundige vergunningen voor de aanleg van 

het Deurganckdok in het gedrang. Hierdoor werden 

de reeds jaren voorbereide en gedeeltelijk aangevatte 

werken aan het Deurganckdok verplicht stilgelegd. 

Daarnaast liep er bij de Europese Commissie een 

ingebrekestellingprocedure rond het gebrek aan een 

passende beoordeling van de milieueffecten van het 

havenproject en het cumulatieve verband met de 

effecten van eerdere ingrepen in het Vogelrichtlijnge-

bied. De Vlaamse regering zag zich genoodzaakt het 

milieueffectrapport (MER) Deurganckdok te herzien 

met als resultaat een aanvulling van compensaties.

De economische, budgettaire en maatschappelijke 

negatieve gevolgen van het stilleggen van de Deur-

ganckdokwerf dienden zo snel mogelijk gestopt te 

worden. Het Vlaamse Parlement maakte hiervoor het 

Nooddecreet op (decreet voor enkele bouwvergunnin-

gen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen 

belang gelden). Dit decreet (14 december 2001) combi-

neerde de voortgang van de werken met compensatie 

van het verlies aan natuurwaarden, vogelgebieden en 

habitats in de inrichting onder andere in het GOG KBR. 

In uitvoering van het Nooddecreet keurde het Vlaams 

Parlement op 20 februari 2002 de ‘resolutie betref-

fende de toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG en 

92/43/EG ter compensatie van grote infrastructuur-

werken in de Westerschelde en de Zeeschelde’ (hierna 

resolutie genoemd) goed. Hiermee kreeg de Vlaamse 

regering de opdracht om de natuurcompensaties uit 

te werken. De resolutie legt de realisatie van getijden-

natuur op ter aanzuivering van dit ‘historisch passief’. 

Andere aangeduide gebieden die binnen de compen-

satiedoelstellingen voor Deurganckdok en het Histo-

risch Passief vallen, zijn onder meer Steenlandpolder, 

Zoetwaterkreek, Gedempt Doeldok, Vlakte Zwijnd-

recht, Doelpolder Noord, Putten West als natuurkern-

gebieden waar natuur de hoofd- of in geval van een 

GOG - de nevenfunctie is.

Om de effectieve infrastructuur- en inrichtingswerken 

in het GOG KBR te realiseren (ringdijk, overloopdijk, 

weidevogelgebied, slikken en schorren, nieuwe Bar-

bierbeekgeul…) diende ingegrepen te worden op de 

aanwezige natuur (waaronder relictbossen op alluviale 

vlakten). Bijgevolg moeten ook deze bossen (Bosde-

creet, 13 juni 1990) gecompenseerd worden in een 

verhouding afhankelijk van hun ecologische waarde, 

waarbij de samenstelling als criterium geldt.

3.3 Integraal Plan

3.3.1 Inleiding 

Het Vlaams Parlement keurde op 20 februari 2002, in 

overeenstemming met het Nooddecreet, een resolutie 

goed die de Vlaamse regering toestemming gaf om de 

natuurcompensaties uit te werken. 

De compensaties in Kruibeke werden vastgelegd in 

het Integraal Plan, dat gehanteerd wordt als leidraad 

voor de concrete realisatie van het project. Het Inte-

graal Plan is het resultaat van een studie die uitge-

voerd werd in opdracht van W&Z, dat vooraf getoetst 

werd aan het project-MER. Dit MER-rapport brengt de 

effecten van het project op verschillende milieuaspec-

ten in kaart, denk maar aan bodem, waterhuishou-

ding, fauna en flora, maar ook de gevolgen voor de 

mens, en suggereert milderende maatregelen voor 

deze effecten. 

In een notendop gaf de Vlaamse regering de opdracht 

om de bestaande natuur als Vogel- en Habitatrichtlijn-

gebied te behouden en te versterken. De polders van 

Kruibeke, Bazel en Rupelmonde waren bij aanvang 

reeds gedeeltelijk opgebouwd uit ecologisch waarde-

volle elementen als elzenbroekbossen, buitendijkse 

bied. De Vlaamse regering zag zich genoodzaakt het 

milieueffectrapport (MER) Deurganckdok te herzien 

met als resultaat een aanvulling van compensaties.

De economische, budgettaire en maatschappelijke 

negatieve gevolgen van het stilleggen van de Deur-

ganckdokwerf dienden zo snel mogelijk gestopt te 

worden. Het Vlaamse Parlement maakte hiervoor het 

Nooddecreet op (decreet voor enkele bouwvergunnin-

gen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen 

belang gelden). Dit decreet (14 december 2001) combi-

neerde de voortgang van de werken met compensatie 

van het verlies aan natuurwaarden, vogelgebieden en 

habitats in de inrichting onder andere in het GOG KBR. 

In uitvoering van het Nooddecreet keurde het Vlaams 

Parlement op 20 februari 2002 de ‘resolutie betref-

fende de toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG en 

natuurherstel na verwijdering exoten

zicht op de Schelde vanop de 
Heirbeeksluis

Figuur 3.1 GOG KBR overlapt 
zowel met SBZ-H als met SBZ-V 

bosrietzanger
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slikken en schorren, grasland en kreken. Naast 

deze bestaande natuur voorziet het Integraal 

Plan het GOG KBR, met als prioritaire functie het 

beschermen van het Groot-Kruibeekse achterland 

en de stroomopwaarts gelegen gebieden in het 

Zeescheldebekken tegen overstromingen, als volgt 

in te vullen:

300 hectare slikken en schorren (toepassing 

van de Vogel- en Habitatrichtlijn ter compensa-

tie van grote infrastructuurwerken in de Wester- 

en Zeeschelde), verspreid over het Kruibeekse 

GGG, het Kruibeekse Kreek GGG, het Bazelse 

GGG en de buitendijkse slikken en schorren, 

waaronder de ontpoldering van de Fasseit.

150 hectare weidevogelgebied (conform het 

decreet van 14 december 2001 voor enkele 

bouwvergunningen waarvoor dwingende rede-

nen van groot algemeen belang gelden (‘Nood-

decreet’)) in de polders van Bazel. 

91,9 hectare boscompensatie (ter vervanging 

van de bossen die, met het oog op bovenstaan-

de inrichting, van bestemming veranderden 

(Bosdecreet, 13 juni 1990)) binnen de totale 

bosoppervlakte van ongeveer 150 hectare. 

De invulling van deze nieuwe natuur binnen de 

bestaande ecologische waarden, levert het toe-

komstig eindbeeld op zoals vermeld in figuur 

3.2.

3.3.2 Leidraad voor praktische uitwer-
king: natuurrealisatie binnen veiligheids-
project

De bovenvermelde natuurcompensaties worden gere-

aliseerd binnen de contouren van een gecontroleerd 

overstromingsgebied. De realisatie van de veilig-

heidsfunctie zorgt voor immense (infra)structurele 

wijzigingen in het landschap. Daarnaast dwingen de 

instandhouding en optimalisering van de bestaande 

natuur en de realisatie van de bijkomende natuur ook 

tot specifieke maatregelen. Het Integraal Plan com-

bineert deze veiligheids- en natuurdoelstellingen (zie 

figuur 3.3).

De veiligheidsdoelstellingen

Aan de Scheldezijde van het GOG bevindt zich een 

overloopdijk. Bij stormtij snijdt deze dijk de top af van 

de vloedgolf die landinwaarts gestuwd wordt en bergt 

het overtollige water in het GOG. Een ringdijk op Sig-

mahoogte die aansluit op de overstroombare dijk be-

schermt het achterland tegen dit water. Wanneer het 

waterpeil in de rivier voldoende is gezakt tot onder 

het niveau van het water in het overstromingsgebied,  

stroomt het gebied weer leeg via uitwateringscon-

structies die zich in de overloopdijk bevinden.

De natuurdoelstellingen

De 600 hectare grote komberging in Kruibeke wordt 

daarnaast deels ingevuld met slikken en schorren, die 

door het principe van een gecontroleerd gereduceerd 

getij (GGG) tot ontwikkeling komen.
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Door de lagere ligging van het poldergebied en de 

noodzaak om het bergingsvermogen tijdens stormtij 

te behouden, worden via hoge inlaten de getijden 

nagebootst. Twee keer per dag stroomt bij vloed een 

beperkte hoeveelheid brak Scheldewater het gebied 

binnen. Bij springtij duurt de instroom langer, bij 

doodtij is de hoeveelheid minimaal: zo zullen slikken 

en schorren tot stand komen zoals op de oevers van 

een getijdenrivier.

Via uitwateringssluizen, die ook in het kader van de 

werking als GOG dienst doen, stroomt het water tij-

dens laagtij terug naar de Schelde. 

Op die manier ontstaat een zeldzaam slikken- en 

schorrenlandschap, dat als gunstige habitat voor bo-

demdiertjes een ideaal broed- en voedselgebied vormt 

voor watervogels, en een paaiplaats voor vissen. 

Daarnaast moet 150 hectare van deze 600 hectare 

ingericht worden als weidevogelgebied en zorgt het 

Bosdecreet tot een compensatie van alle bossen die 

door de ingrepen, nodig voor de behartiging van bo-

venstaande doelen, werden verwijderd.

3.3.2.1 Dijken en in- en uitwateringsconstruc-
ties voor de realisatie van de komberging met 
slikken en schorren

Overloopdijk

De bestaande Scheldedijk werd in de jaren ‘90 op 

Sigmahoogte +8,35m TAW aangelegd. Deze dijk wordt 

tussen de Scheldelei tot aan de Dijkstraat te Rupel-

monde van noord tot zuid verlaagd tot op een peil 

van +6,80m TAW. Ter hoogte van de voorziene in- en 

uitwateringsconstructies en het veer Bazel-Hemiksem 

wordt de Sigmahoogte behouden zodat de infrastruc-

tuur beschermd blijft. 

Het talud van de overloopdijk wordt aan de Scheldezij-

de afgewerkt met breukstenen zodat deze beschermd 

is tegen afkalving. Langs de zijde van het GOG krijgt 

de overloopdijk een flauwe helling en wordt hij af-

gewerkt met een gevezeld open steenasfalt (GOSA). 

Deze twee maatregelen voorkomen erosie door de 

kracht van het overstromende water. De helling wordt 

vervolgens ingezaaid wat voor een natuurlijke aanblik 

zorgt. Op de overloopdijk wordt een dienstweg aan-

gelegd voor inspectie en onderhoud. Deze dienstweg 

wordt eveneens opengesteld voor recreatief gebruik.

Ringdijk

De ringdijk, aan de voet van de cuestarand, zal de 

dorpskernen van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 

tegen overstromingen vanuit de Schelde beschermen. 

De ringdijk sluit aan op de waterkering ter hoogte van 

het veer Kruibeke-Hoboken in het noorden en op de 

waterkering langs de Dijkstraat te Rupelmonde in het 

zuiden.

De ringdijk wordt afgewerkt op Sigmahoogte, die in 

het kader van het in 2005 geactualiseerde Sigmaplan 

in Kruibeke werd behouden op +8,35m TAW. Waar no-

dig wordt bij de aanleg een overhoogte gerealiseerd 

die rekening houdt met zettingen en inklinking van de 

ondergrond. Daarnaast is er rekening mee gehouden 

dat de dijk verhoogd kan worden in de toekomst naar 

een nieuwe Sigmahoogte zonder veel wijzigingen aan 

het profiel. De dijkmassieven worden voor inspectie 

en onderhoud ingezaaid en regelmatig gemaaid en/of 

begraasd met schapen.

 

Om dezelfde reden wordt boven op de ringdijk een 

dienstweg aangelegd. De profielen worden zo opge-

bouwd dat de taluds ook langs de voet van de dijk 

vlot kunnen worden geïnspecteerd. Aan de voet van 

de volledige lengte van de ringdijk wordt aan beide 

zijden een dienstweg aangelegd.

In- en uitwateringsconstructies

De grote in- en uitwateringsconstructies worden 

geïntegreerd in de overloopdijk langs de Schelde. Ze 

worden gebruikt voor de uitwatering bij toepassing 

van het GOG-principe en voor de in- en uitwatering bij 

toepassing van het GGG-principe. 

Langs de deelgebieden Kruibeeks GGG, Kruibeekse 

Kreek GGG en Bazels GGG worden in de overloopdijk 

constructies met zowel in- als uitwateringssluizen 

voorzien. De uitwateringsconstructies hebben een 

groot uitstroomoppervlak en zorgen ervoor dat de 

deelgebieden bij eb voldoende leegstromen. Hoe lager 

de drempel van een uitwatering, hoe groter de kans 

op kreekvorming aan de polderzijde. Het drempelpeil 

is daarom bepalend voor de waterhuishouding en het 

tijregime van het deelgebied waarmee het in verbin-

ding staat.

In de Kruibeekse en de Bazelse polder laten een aantal 

hoge inwateringssluizen het kruin van elk hoogtij 

gedeeltelijk binnenstromen. In combinatie met de lage 

uitwateringsconstructies wordt zo een gereduceerde 

getijdenwerking gecreëerd en kan men spreken van 

de gereduceerde getijdengebieden Kruibeeks GGG en 

Bazels GGG. 

De hoge sluizen in de gereduceerde getijdengebieden 

zijn belangrijk om slikken en schorren te ontwikkelen. 

Ze doen dit door de verschillen in doodtij en springtij 

te laten werken in de polder. De combinatie van in- en 

uitwateringsconstructies maakt een vrijwel continue 

uitwisseling van vissen, andere organismen en stoffen 

tussen de Schelde en de polder mogelijk. 

Een klein deel van de uitwateringen in de GGG’s kan 

ook gebruikt worden voor de inwatering van Schel-

dewater door ze permanent open te laten staan. Dit 

laatste principe wordt ook toegepast ter hoogte van 

de Kruibeekse Kreek zodat de kreek ook zal functi-

oneren als gereduceerd getijdengebied. Dit komt de 

vismigratie ten goede. 

Langs het deelgebied Bazel-Zuid van het GOG wor-

den enkel uitwateringsconstructies voorzien met een 

voldoende laag kokerpeil voor een snel herstel van het 

waterbergend vermogen. 

SCHELDE

GOG

GGG

GOG | Gecontroleerd Overstromingsgebied

RINGDIJK

UITWATERINGSSLUIS

OVERLOOPDIJK

INWATERINGSSLUIS

Figuur 3.4: principe van 
een GGG binnen een GOG

aanleg overloopdijk met GOSA

sluis

sluis
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3.3.2.2 Afwatering achterland: Barbierbeek, 
afwatering noord en afwatering zuid 

Bij de aanleg van deze komberging voor de Schelde 

is ook rekening gehouden met de afwatering van het 

oppervlaktewater afkomstig van het achterland. In 

normale omstandigheden stromen de beken in een 

ringgracht die via drie kokers in de ringdijk in ver-

binding staat met het overstromingsgebied. Eens het 

overstromingsgebied binnen, komen ze, via de uit-

wateringsconstructies in de overloopdijk, in de rivier 

terecht. 

Wanneer het GOG bij stormtij in werking treedt, sluiten 

de kokers in de ringdijk zich af en wordt het water van 

het achterland in de ringgracht en zijn aanpalende 

wachtbekkens opgevangen. Wanneer voldoende water 

uit het overstromingsgebied na het stormtij terug naar 

de Schelde is gevloeid, gaan de kokers in de ringdijk 

weer open en zet het water zijn weg door het overstro-

mingsgebied weer verder. 

De Barbierbeek zal in de toekomst via voldoende ruim 

gedimensioneerde kokers in de ringdijk vrij afwateren 

via het Kruibeekse GGG. Zo blijft niet alleen de vei-

ligheid van het achterland gegarandeerd, maar krijgt 

natuurontwikkeling alle kansen. De invloed van de Bar-

bierbeek wordt hiermee benut als sturende parameter 

voor de inrichting van een divers ecosysteem binnen 

een zoet- en brakwater gradiënt. De Barbierbeek wordt 

door een compartimenteringdijk afgescheiden van 

de Kruibeekse Kreek om zo stroomafwaarts van de 

ringdijk via een nieuwe bedding af te wateren naar de 

Schelde via de noordelijk gelegen uitwateringscon-

structies tussen het Kruibeekse GGG en de Schelde. 

3.3.2.3 Weidevogelgebied

Een deel van de polder van Bazel wordt ingericht als 

weidevogelgebied. Om weidevogels naar het gebied 

te lokken wordt rekening gehouden met volgende 

belangrijke factoren: 

Een voldoende langdurig hoge grondwaterstand in 

het voorjaar is onontbeerlijk. Om dit te realiseren 

worden lokaal stuwtjes aangelegd, waterpartijen 

uitgegraven, de aanwezige beken verbreed en een 

flauwe oever aangemeten.

Het weidevogelgebied moet ook een open karakter 

hebben zodat broedende weidevogels hun 

belagers tijdig kunnen opmerken. Alle bomen en 

struiken die zich in het vooropgestelde weidevogel-

gebied bevinden, worden daarom weggehaald. 

Soorten-en structuurrijke graslanden vormen een 

ideaal habitat voor de beoogde grutto, scholekster, 

kievit, tureluur en zelfs gele kwikstaart, watersnip 

en zomertaling. Dit wordt gerealiseerd door een 

aangepast bemestings-, graas- en maaibeheer. 

3.3.2.4 Bossen en boscompensaties 

Het Bosdecreet (13 juni 1990) legt een compensa-

tieverplichting op voor elk bos dat van bestemming 

verandert, met het oog op behoud van gelijkwaardig 

bosgebied. Hierna wordt aangegeven welke ingrepen 

tot compensatie bewegen: 

Boscompensatie voor ontbossing ten behoeve van 

ringdijkaanleg

Boscompensatie voor ontbossing in functie van rea-

lisatie Integraal Plan (d.i. boskap weidevogelgebied, 

boskap nieuwe geul Barbierbeek) 

Boscompensatie voor ontbossing in functie van 

aanpassingen aan de dijken van de Barbierbeek en 

de Kruibeekse Kreek

Totaal: 91,9 ha

Verkortingsdijk

afwerking overloopdijk Bazelringdijk Kruibeke

roodborsttapuit

16 17



Deze ontbossingen worden gecompenseerd met vol-

gende omvang en invulling (zie ook figuur 3.5):

Aanplanting in combinatie met spontane bosontwik-

keling (al dan niet vooraf gegaan door een grondbe-

werking) van rivierbegeleidende alluviale bostypes 

in het Bazelse GOG 

   

Bosontwikkeling in deelgebied Rupelmondse GOG 

(min. 2/3 bosontwikkeling)

Struweel- en bosontwikkeling in slikken en schor-

rensysteem in deelgebied Kruibeekse GGG (min. 1/3 

bosontwikkeling)  

Struweel- en bosontwikkeling in slikken en schor-

rensysteem Fasseitpolder (min. 1/2 bosontwikkeling)

3.3.2.5 Integratie van nutsvoorzieningen 

Het Integraal Plan houdt rekening met de nutsleidin-

gen, masten, verlichting en andere bijhorende infra-

structuren die zich in het projectgebied bevinden. De 

verschillende nutsmaatschappijen (Eandis, Elia, Fluxys, 

Air Liquide, Total, Aquafin…) zaten bij de totstandko-

ming van het Integraal Plan mee rond de tafel om de 

randvoorwaarden vast te leggen en de scenario’s voor 

verlegging, aanpassing, verplaatsing of verdieping 

mee uit te werken en te screenen.

Elektriciteitsvoorziening

De hoogte van de hoogspanningsmasten wordt aan-

gepast om de werken aan de ringdijk veilig te kunnen 

voltooien. Om weerstand te bieden aan de hoge water-

standen bij de inwerkingtreding van het GOG worden 

ze in hun fundamenten versterkt. Alle bestaande palen 

en bovengrondse lijnen van het midden- en laagspan-

ningsnet worden verwijderd door bepaalde lijnen in te 

korten en andere ondergronds te leggen.

Collectoren, overstorten en pompstations

Aquafin hield bij het uittekenen van de plannen voor 

de aanleg van collectoren, overstorten en pompstati-

ons rekening met het geplande GOG KBR. In opdracht 

van Aquafin werd een MER opgemaakt, waardoor 

Aquafin en W&Z hun infrastructuurprojecten op elkaar 

konden afstemmen.

Ondergrondse transportpijpleidingen

De Scheldedijk wordt herschapen in een overstroom-

bare dijk. Daarom moeten alle leidingen die zich hierin 

bevinden verplaatst worden. In de gebiedsdelen die 

onder invloed komen te staan van de getijdenwerking, 

worden de leidingen verlegd naar de hoger gelegen 

aangepaste leidingbermen langsheen de ringdijk. Zo 

blijven ze bereikbaar en zijn ze voldoende beschermd 

tegen de dagelijkse in- en uitstroom van het Schelde-

water. 

3.3.2.6 Recreatief en educatief medegebruik

Het toeristisch-recreatief (mede)gebruik van de polders 

van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde zal voornamelijk 

gericht zijn op zachte recreatievormen en zal hoofdza-

kelijk ingevuld worden door routegebonden recreatie-

vormen, natuureducatie en visserij. 

De recreatie in de open ruimte wordt gerealiseerd 

door middel van medegebruik van de dienst- en ont-

sluitingswegen. Fietsers en wandelaars kunnen door 

het uitzetten van recreatieve routes hier gebruik van 

maken. 

Routegebonden recreatievormen

Na de aanleg biedt het overstromingsgebied verschil-

lende mogelijkheden voor recreatie met weinig impact 

op de omgeving en natuur. De ringdijk, overloopdijk 

en compartimenteringdijken en bijna alle bestaande 

wegen door het gebied, zullen gebruikt kunnen wor-

den door fietsers en wandelaars. 

De uitbouw en de uitwerking van verschillende rou-

tegebonden recreatievormen zal gebeuren in overleg 

met geïnteresseerde partners. Bij het uitwerken van de 

routes worden verschillende recreatievormen op elkaar 

afgestemd, zonder de vooropgestelde veiligheids- en 

natuurdoelstellingen in het gedrang te brengen.

Het spreekt voor zich dat het onthaal sterk afgestemd 

wordt op de toegankelijkheid van het gebied. Naast 

reglementering zijn op bepaalde plaatsen infrastructu-

rele ingrepen nodig om de toegankelijkheid te rege-

len (aanlegsteigers, bruggen, poorten, hellingbanen, 

trappen...).

Figuur 3.5: ontbossing, boscompensatie en 

bestaand bos binnen het Integraal Plan voor de 

realisatie van het GOG KBR

nieuwe transportpijpleiding

wandeling ‘Water, water, water’

wandeling ‘Poldergezwam’
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Onthaal, informatie en educatie 

Er zullen voorzieningen worden aangewend om het 

educatief medegebruik te optimaliseren. Mogelijkhe-

den zijn een bezoekerscentrum, onthaalpunten, obser-

vatietorens, vogelkijkwanden, informatieborden …

Bij elke toegang tot het gebied wordt de nodige prak-

tische informatie en bewegwijzering voorzien. Aange-

zien elke toegang ook een mogelijke uitgang is en rou-

tes zich niet beperken tot het binnendijkse gebied, kan 

ook informatie en bewegwijzering worden voorzien 

over de aangrenzende troeven binnen de gemeente.

Op bijzondere locaties, gekoppeld aan bepaalde 

routes en natuurleerpaden, worden educatieve borden 

voorzien die een gedifferentieerd pakket van thema’s 

kunnen belichten. 

Hengelsport

Door de frequente verbinding met een openbare wa-

terloop vallen de kreken en grachten binnen het GOG 

onder de visserijwetgeving. Dit betekent dat in princi-

pe in al deze gebieden openbare visserij mogelijk is. 

Toch zullen, rekening houdend met veiligheid en de 

natuurdoelstellingen, enkel op een beperkt aantal pun-

ten langs bijvoorbeeld de Rupelmondse Kreek visplaat-

sen ingericht worden. 

Vermits de andere visplaatsen in een regelmatig over-

stromend gebied voor sportvissers niet meer toegan-

kelijk zullen zijn, worden visplaatsen voorzien buiten 

het GOG. Het overgangsgebied tussen de ringdijk en 

de cuestarand is daarvoor het meest geschikt. De con-

crete uitwerking hiervan gebeurt in samenwerking met 

de betrokken partners.

In het noorden van het projectgebied worden aanslui-

tend bij de Scheldelei en de site van het Scheldeveer 

Kruibeke-Hoboken visplaatsen voorzien. Ze worden 

geïntegreerd in een geschakeld systeem van waterber-

ging voor de noordelijke ringgracht bij stormtij. Langs 

de noordelijke en de zuidelijke ringgracht worden op 

enkele plaatsen eveneens visplaatsen ingericht. 

3.4 Belangrijke data

18/02/1977 Beslissing opmaak Sigmaplan.

02/02/1994 Principebeslissing aanleg GOG KBR.

14/02/1996 
Aanduiding GOG KBR als Europees Habitatrichtlijngebied “Schelde en Durme-estuarium 
van de Nederlandse grens tot Gent” wegens de aanwezigheid van prioritair “Overblijvende 
relictbossen op alluviale gronden”.

23/06/1998 
Toevoeging van GOG KBR als Europees Vogelrichtlijngebied bij de SBZ-V “Durme en mid-
denloop van de Schelde”.

17/12/1999 Bevestiging beslissing aanleg GOG KBR en principebeslissing natuurinvulling.

08/09/2000 
Wijziging bestemming van Gewestplan met overdruk ‘gecontroleerd overstromingsge-
bied’.

19/10/2000 
Onteigeningsbesluiten uitgevaardigd voor aanleg ringdijk, zandstock en aanpassing aan 
de Scheldedijken.

03/09/2001 Overmaking kennisgevingdossier GOG KBR in Natura 2000-netwerk aan de E.C..

06/09/2001 Onteigeningsbesluit voor inrichtingsmaatregelen in het binnengebied.

14/12/2001 
Goedkeuring decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van 
groot algemeen belang gelden (‘Nooddecreet’).

20/02/2002 
Resolutie betreffende de toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijn ter compensatie van 
grote  infrastructuurwerken in de Wester- en Zeeschelde: inrichting van 300 ha slikken en 
schorren.

22/12/2002 
Stedenbouwkundige vergunning voor aanleg van delen van de ringdijk, twee zand-stocks 
en de Baileybrug.

01/01/2003 
Aanvang Interreg III B North Sea - project FRaMe (Flood Risk Management in Estuaries) 
Het project liep tot 31/03/2007.

16/01/2004 

Definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). In het gebied van GOG 
KBR  komen 4 bestemmingen voor: Gecontroleerd Overstromings- en Natuurgebied (ook 
Natuurverwervingsgebied), Gebied voor Waterbeheersing, Bouwvrij Agrarisch Gebied en 
Gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening.

06/12/2006 Goedkeuring Milieu Effect Rapport ter verkrijging van de resterende bouwvergunningen.

02/10/2007 Stedenbouwkundige vergunning deel 3 voor verscheidene infrastructuurwerken.

14/02/2008 Verlening kapmachtiging in de polder van Kruibeke.

14/05/2008 Verlening kapmachtiging in de polder van Rupelmonde.

1/07/2008 
Aanvang Interreg IV A 2 Zeeën project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). 
Het project liep tot 30/06/2013.

24/11/2008 Stedenbouwkundige vergunning deel 4 voor verscheidene infrastructuurwerken.

03/03/2009 Stedenbouwkundige vergunning deel 5 voor verscheidene infrastructuurwerken.

19/05/2009 Verlening kapmachtiging in de zone van de Kruibeekse Kreek te Kruibeke-Bazel.

08/04/2010 Stedenbouwkundige vergunning deel 6 voor verscheidene infrastructuurwerken.

20/06/2012 
Ondertekening principeovereenkomst tussen W&Z en het ANB t.b.v. de verdere aanleg en 
beheer van het GOG KBR.

29/06/2012 Stedenbouwkundige vergunning voor Het Kortbroek.

19/11/2012 
Stedenbouwkundige vergunning deel 7 voor onthaal-, ontsluitings en kleinschalige infra-
structuur.

1/09/2013 
Aanvang Life+ project Scalluvia. Habitatherstel van alluviale bossen en kreken in het GOG 
KBR. Het project loopt tot 1/09/2017.

7/11/2013  
Stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van stuwen voor de optimalisatie van de 
waterhuishouding voor de polders van Bazel en Rupelmonde.

wandeling ‘Licht literaire poldertoer’

huifkarrentocht Polderkriebels

ook vissers kunnen hun hart 
ophalen in het GOG KBR
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4.1 GOG KBR: 
Een Sigmaproject met een surplus

Het GOG KBR is het dertiende en laatste te realiseren 

overstromingsgebied in het kader van het oorspron-

kelijke Sigmaplan. Het Sigmaplan werd opgesteld om 

overstromingsgevaar in het Zeescheldebekken te voor-

komen. Aan het oorspronkelijke veiligheidsproject zijn 

later ook ecologische maatregelen toegevoegd.

In 1996 werden de polders van Kruibeke aangeduid 

als Europees Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en 

Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

omwille van de aanwezigheid van prioritair ‘Overblij-

vende of relictbossen op alluviale gronden’. Daarnaast 

werd met de aanleg van het Deurganckdok een aan-

zienlijk deel van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied 

‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ aange-

tast. Ter compensatie daarvan werd het toekomstig 

GOG KBR op 23 juni 1998 als Europees Vogelrichtlijn-

gebied bij de Speciale Beschermingszone – Vogelricht-

lijngebied gevoegd. Op 17 december 1999 werd de 

beslissing tot de aanleg van het GOG met inrichting 

ten behoeve van natuurontwikkeling bevestigd door 

de Vlaamse regering. 

De aanleg van het GOG KBR werd versneld mede door 

de aan het Deurganckdok gekoppelde opgelegde 

compensatie van 150 hectare weidevogelgebied. Deze 

compensatie was opgenomen in het ‘Nooddecreet’ 

of ‘decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor 

dwingende redenen van groot algemeen belang gel-

den’. De genoodzaakte compensatie in het projectge-

bied GOG KBR houdt eveneens de realisatie in van 300 

hectare slikken en schorren. Dit volgens de resolutie 

van 20 februari 2002 betreffende de toepassing van 

de Vogel- en Habitatrichtlijn ter compensatie van grote 

infrastructuurwerken in de Westerschelde en de Zee-

schelde; ter aanzuivering van het historisch passief.

Voor de effectieve infrastructuur- en inrichtingswerken 

in het GOG KBR (ringdijk, weidevogelgebied, nieuwe 

Barbierbeekgeul) diende ingegrepen te worden op de 

aanwezige natuur (o.a. relictbossen op alluviale vlak-

ten). Deze bossen worden volgens het Bosdecreet van 

13 juni 1990 gecompenseerd.

Daarnaast is in het Integraal Plan ook bijzondere 

aandacht besteed aan toegankelijkheid en recreatief 

medegebruik. Daarmee wordt vooral gestreefd naar 

zachte en routegebonden recreatie op en naast de 

dijken (wandelen, fietsen, mountainbiken… ), infor-

matie en educatie (onthaalpunten, observatietoren, 

infoborden … ) en visserij. Voor de concretisering 

hiervan werd een studie uitgevoerd naar de ‘opmaak 

en uitwerking van een onthaalplan’. De studie beoogt 

een maximale inpassing van het GOG in zijn omge-

ving, aangevuld met duurzaam recreatief gebruik 

zonder de veiligheidsfunctie en natuurdoelstellingen 

in het gedrang te brengen. Hierbij werd een maximale 

samenwerking met geïnteresseerde partners beoogd.

uitwateringsconstructie

4. GOG KBR als referentieproject voor het 
geactualiseerde sigmaplan
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4.2 Het geactualiseerde Sigmaplan

Het project GOG KBR rust op drie pijlers: veiligheid, 

natuur en recreatie. En dat sluit erg dicht aan bij de 

krachtlijnen van het geactualiseerde Sigmaplan. 

Het oorspronkelijke Sigmaplan is ondertussen meer 

dan 35 jaar oud. Vanzelfsprekend ontstonden sinds-

dien nieuwe inzichten over het integraal beheer van 

waterlopen. In 2000 ging eveneens de kaderrichtlijn 

Water van kracht met als doel de kwaliteit van opper-

vlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. 

In 1999 zaten de Vlaamse en Nederlandse overheid 

rond de tafel om een gemeenschappelijke Scheldevisie 

uit te tekenen: de Lange Termijnvisie Schelde-estuari-

um. Dit resulteerde in 2001 in het formuleren van een 

streefbeeld voor 2030: 

“Het Schelde-estuarium is in 2030 een gezond en 

multifunctioneel estuarien watersysteem, dat op duur-

zame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften 

(veiligheid, economie, ecologie, recreatie).” 

Daarnaast concluderen wetenschappers dat het Zee-

scheldebekken in de toekomst meer stormvloeden uit 

de Noordzee te verwerken zal krijgen, de zeespiegel 

met zo’n 25 à 30 cm per eeuw zal stijgen en de neer-

slaghoeveelheid zal toenemen. Doordat grote delen 

van het Zeescheldebekken momenteel ingepalmd zijn 

door bewoning en industrie, zijn overstromingen van-

daag schadelijker dan een kwarteeuw geleden. 

Deze hernieuwde visie en kennis leidden tot een her-

ziening van het Sigmaplan. De oorspronkelijk voor-

opgestelde veiligheidsmaatregelen werden op hun 

efficiëntie onderzocht. De bouw van een stormstuw 

werd opnieuw in overweging genomen.

Op 17 december 2004 besliste de Vlaamse regering de 

voorrang te geven aan dijkverhogingen en -versterkin-

gen en de aanleg van bijkomende overstromingsge-

bieden in maatschappelijk minder kwetsbare valleige-

bieden. (Figuur 4.1) 

Op voorstel van de minister werd aan deze plannen, 

conform de Ontwikkelingsschets 2010, het behalen 

van de natuurdoelstellingen in het Zeescheldebek-

ken, instandhoudingdoelstellingen en flankerende 

maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie 

toegevoegd. Dit werd op 22 juli 2005 door de Vlaamse 

regering goedgekeurd als het geactualiseerde Sigma-

plan. 

Het GOG KBR vormt met haar natuurlijke invulling zo 

de schakel tussen het oorspronkelijke Sigmaplan en 

de projecten van het geactualiseerde Sigmaplan.

4.3 Toekomstige Sigmaprojecten

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt min-

stens tot 2030. Terwijl verder gewerkt wordt aan dijk-

verhogingen en de afwerking van het gecontroleerd 

overstromingsgebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, 

startten in 2010 nieuwe projecten op. 

De Hedwige-Prosperpolder (Beveren) langs het Ver-

dronken Land van Saeftinghe wordt nieuwe estua-

riene natuur. 

De potpolder van Lillo (Antwerpen) wordt ontpol-

derd. Hier komen slikken en schorren.

Om Antwerpen in de toekomst ook optimaal tegen 

stormvloeden te beveiligen, zal een nieuwe water-

kering aangelegd worden. De volledige Schelde-

kaaien zullen heringericht worden om ook de band 

tussen de stad en de Schelde te versterken. 

Voor de Durmevallei (Lokeren, Waasmunster, Ham-

me, Temse) is begonnen met een globale herinrich-

ting met gecontroleerd overstromingsgebied met 

gereduceerd getij, ontpoldering en vernatting van 

gebieden. Er ontstaan onder andere nieuwe wet-

lands.

De Kalkense Meersen (Wetteren, Berlare, Wichelen, 

Schellebelle) worden ontwikkeld tot wetland, waar-

van een deel ook ingeschakeld wordt als gecontro-

leerd overstromingsgebied. Een beperkter gebied 

wordt ontpolderd. Deelgebied Bergenmeersen is 

sinds juni 2013 werkzaam als gereduceerd getijden-

gebied. 

Vlassenbroekse Polder (Dendermonde): ruimte voor 

gecontroleerd overstromingsgebied, waarvan een 

deel met gereduceerd getij. 

Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn (Hamme): hier wordt 

een gecontroleerd overstromingsgebied met wet-

land aangelegd. 

Ook bij de Dijlemonding aan het Zennegat (Heffen, 

deelgemeente van Mechelen) worden gecontroleer-

de overstromingsgebieden aangelegd, waarvan een 

deel met gereduceerd getij.

Al deze projecten zijn in verschillende fasen van voor-

bereiding en uitvoering. Ook verder in de toekomst 

zijn bijkomende Sigmaprojecten gepland. Vanaf 2015 

zijn de gebieden langs de Netes en de Bovendijle aan 

de beurt. 

4.4 Onthaalplan Sigma

Het Sigmaplan onderscheidt zich internationaal door 

haar vooruitstrevende visie op watermanagement. De 

natuurlijke oplossing, waarbij meer ruimte wordt ge-

geven aan de rivier, wordt doorgezet in een onthaal- 

en huisstijlvisie. 

De bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en diversiteit van 

de gebieden zijn de allerbelangrijkste voorwaarden 

voor een succesvol onthaal. Heel wat nieuwe natuur- 

en overstromingsgebieden zullen opengesteld en 

ingericht worden voor bewoners, toeristen en recre-

anten met respect voor de veiligheid en natuurdoel-

stellingen. Terwijl onthaalpunten een prominentere 

vormgeving krijgen, zullen signalisatie en meubilair 

in de natuur- en overstromingsgebieden veel minder 

opvallend aanwezig zijn. 

Een algemeen onthaal- en huisstijlplan werd opge-

maakt, met als resultaat krachtige richtlijnen om de 

nieuwe natuur- en overstromingsgebieden als on-

derdeel van de Scheldevallei te positioneren en ze 

te verbinden met een gevarieerd en streekgebonden 

toeristisch-recreatief aanbod. 

In het overstromingsgebied van Kruibeke, Bazel en 

Rupelmonde werd deze onthaal- en huisstijlvisie op 

projectniveau uitgewerkt.

Het GOG KBR fungeert in dat onthaalplan als het ‘cen-

trale’ Sigmadeelgebied.

Figuur 4.1 
overstromingsgebieden 
in Vlaanderen

pilootproject Lippenbroek 
(Hamme) GOG en GGG
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5.1 Wat voorafging 

Op 21 juni 2002 besliste de Vlaamse regering tot de 

oprichting van een Beheercommissie voor het ge-

bied van het GOG KBR. Aangezien het toekomstige 

weidevogelgebied in KBR opgenomen is in het com-

pensatieplan voor het Deurganckdokproject, werd 

in afwachting van de oprichting een werkgroep van 

de Beheercommissie natuurcompensaties LSO belast 

met de opvolging van het GOG KBR. Op 6 maart 2006 

werd aan minister Peeters gerapporteerd over de 

oprichting van de Beheercommissie Natuur KBR. De 

opmaak van het integrale inrichtingsplan en bijhoren-

de project-MER voor het gebied werd op 6 december 

2006 afgerond.

Op 14 december 2006 werd de Beheercommissie 

Natuur KBR officieel opgericht. Het werkveld van deze 

Beheercommissie omvat alle aanwezige en nieuw 

ontwikkelde natuur in het gebied Kruibeke-Bazel-Ru-

pelmonde. 

De taken van de Beheercommissie omvatten:

Opvolgen en begeleiden van de realisatie van de na-

tuurcompensaties ‘weidevogelgebied KBR’, ‘slikken- 

en schorrengebied KBR’ en boscompensaties.

 

Het opvolgen en begeleiden van het beheer en de 

ontwikkeling van natuur in het kader van het reali-

seren van een gunstige staat van instandhouding in 

het werkveld. 

  

Het begeleiden en evalueren van de uitvoering van 

de natuurgerelateerde onderdelen van het integrale 

inrichtingsplan op basis van de monitoringresulta-

ten.

De voorzitter van de Beheercommissie wordt als 

niet-stemgerechtigd lid uitgenodigd voor de verga-

deringen van de Beheercommissie Linkerscheldeoe-

ver, zodat de opvolging van de aan het Nooddecreet 

gekoppelde compensaties in KBR gewaarborgd blijft. 

In de praktijk worden beide functies uitgeoefend door 

dezelfde persoon, waardoor informatiedoorstroming 

van de ene commissie naar de andere zeer vlot ver-

loopt. 

Ook de samenwerking tussen beide secretariaten op 

administratief vlak draagt bij tot de garantie van de 

link tussen beide projecten.

5.2 Taakstelling Beheercommissie 

De verantwoordelijkheden van de Beheerscommissie 

kunnen in vier grote pijlers gegoten worden: 

1. Het beheer en de ontwikkeling van de natuur in 

het kader van het realiseren van een gunstige staat 

van instandhouding van het werkveld begeleiden 

en opvolgen.

2. Dit doet zij door de organisatie van monitoring en 

het opvolgen van de monitoringresultaten.

3. Indien de resultaten beneden de gestelde doelstel-

lingen blijven, formuleert de Beheercommissie 

voorstellen van bijkomende of vervangende natuur-

ontwikkelingmaatregelen.

4. De Beheercommissie biedt tenslotte een overleg-

forum aan alle partijen die betrokken zijn bij het 

project. 
opnames film De Storm 
Tielrodebroek (Temse) GOG

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

5. Organisatie van de beheercommissie
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De Beheercommissie rapporteert jaarlijks aan het 

Agentschap voor Natuur en Bos de stand van zaken 

met betrekking tot de monitoring en de gerealiseerde 

natuurontwikkeling. Ze brengt tevens verslag uit van 

haar werking en activiteiten. Het ANB deelt het voort-

gangsrapport mede aan de Vlaamse Regering met het 

oog op de rapportering door de functioneel bevoegde 

minister aan de Europese Commissie en aan het Vlaams 

Parlement. 

5.3 Samenstelling

5.4 Vergaderingen

Om specifieke thema’s grondiger te kunnen behande-

len, worden naast de vergaderingen met de Beheer-

commissie ook enkele werkgroepen samengeroepen. 

Deze buigen zich over de slikken en schorren, bos-

compensaties, de inhoud van de onderhoudscontrac-

ten voor het beheer van het weidevogelgebied, over 

het overgangsbeheer en over de broedvogelmonito-

ring.

De Beheercommissie Natuur Kruibeke-Bazel-Rupel-

monde en zijn werkgroepen vergaderden op volgende 

data:

5.4.1 Beheercommissie

12 februari 

25 april 

12 juni 

3 september  

23 oktober 

12 december 

5.4.2 Werkgroepvergaderingen

25 februari

startvergadering broedvogelmonitoring 2013

6 augustus

werkgroep inrichting weidevogelgebied  

7 november en 4 december

werkgroep beheer weidevogelgebied 

Alle vergaderingen vonden plaats in de infokeet te 

Kruibeke. De verslagen van de vergaderingen liggen 

ter inzage op het kantoor van de voorzitter te Gent.

5.5 Huisvesting

Voorzitter: Lieven Nachtergale

Beheercommissie Natuur GOG KBR

Koningin Maria Hendrikaplein 70 postbus 73

| 9000 Gent

Projectingenieur van ANB: Laurent Vanden Abeele 

Beheercommissie Natuur GOG KBR

Koningin Maria Hendrikaplein 70 postbus 73

| 9000 Gent

Projectingenieur W&Z: Stefaan Nollet

Afdeling Zeeschelde

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 | 2018 Antwerpen

Secretaris: Mieke Vander Elst

Waterwegen en Zeekanaal NV

Afdeling Zeeschelde

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 | 2018 Antwerpen

Vergaderzaal BC Natuur KBR: 

Infokeet Kruibeke

Scheldelei  | 9150 Kruibeke

5.6 Handhaving en Toezicht

In dezelfde lijn als vorig jaar werden er door de 

boswachter(s) actieve controles gedaan in en rond 

de openbare bossen aan de Rupelmondse Kreek. De 

broekbossen van de Kooi werden niet meegenomen 

omdat afsluitingen en poorten de toegang verhinde-

ren. Enkel mits machtiging zijn de dreven door deze 

bossen betreedbaar; o.a. in het kader van broedvogel-

monitoring.  

Er werden twee ’processen-verbaal opgemaakt voor 

het illegaal kappen van hout uit openbaar bos én 1 

pv voor vandalisme aan bosinfrastructuur. Door de 

verdere inrichtingsmaatregelen langs de openba-

re weg grenzend aan de Rupelmondse Kreek, werd 

het moeilijker om illegale visserij uit te voeren in de 

Rupelmondse Kreek. Er werden drie pv’s opgemaakt 

betreffende deze inbreuk.

Een nog steeds bijkomend punt blijft loslopende hon-

den die vooral een probleem zijn op en rond de wegen 

die door het weidevogelgebied lopen. De honden 

lopen op regelmatige basis ook in het weidevogel-

gebied waardoor dit storend is voor de broedvogels. 

Verdere slimme inrichting en toekomstig toeganke-

lijkheidsreglement met een actieve controle door de 

verschillende politionele beambten bieden hiervoor 

een oplossing. 

Het aantal werfwegen nam in 2013 al sterk af waar-

door de algemene toegankelijkheid van het natuurge-

bied afnam. Dit had zijn invloed op het aantal quads 

en moto’s. Daarenboven patrouilleert de lokale politie 

op de toegankelijke wegen in het projectgebied en is 

er een vorm van sociale controle door de vrijwilligers 

die op regelmatige basis in het gebied komen ten 

behoeve van de monitoring van fauna en flora. 

Sluikstoren blijft jammer genoeg een probleem. Het 

gaat vaak over niet-huishoudelijk afval zoals beton-

ORGANISATIE   EFFECTIEVE LEDEN                   PLAATSVERVANGERS

Voorzitter Beheercommissie KBR Nachtergale Lieven

Agentschap voor Natuur en Bos

(Afdeling Beleid)
Vanden Abeele Laurent Vanden Bil Viviane

Agentschap voor Natuur en Bos

(Oost-Vlaanderen) 
Maes Tom Deduytsche Björn

Waterwegen en Zeekanaal NV  

(Afdeling Zeeschelde)
Nollet Stefaan Van den Bergh Raf

Afd Milieu-, Natuur en Energiebeleid
David Stevens 

io Koen de Smet
Van den Broeke Elke

Gemeente Kruibeke Stassen Jos Cornu Katrien

Vlaamse Landmaatschappij Vancauwenberghe Roland Verboven Jan

Afdeling Duurzame Landbouwontwikke-

ling

Bollen Bart

Meerschman Marc

Janssen Katrien / 

Monsieur Liesbet

Provincie Oost-Vlaanderen 

(Dienst Planning en Natuurbehoud)
Dauwe Jozef Van Brussel Didier

Kruin vzw Daniels Fernand Smet Gilbert

Natuurpunt Symens Peter Baetens Johan

Boerenbond / Algemeen Boerensyndicaat
De Nocker Guido

D’Eer André
Smet Peter

GENODIGDEN / DESKUNDIGEN

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Spanoghe Geert

Vandevoorde Bart

Universiteit Antwerpen
Maris Tom

Vandegraaf Mérielle

Eco2 D’Hooghe Mathias

Waterwegen en Zeekanaal NV  Vander Elst Mieke

‘Watervogelwandeling’
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puin en industriële plastics. 

De gemeente Kruibeke startte in 2013 een zwerfvui-

lactie om de bewoners te betrekken bij het schoon-

houden van de straten en parken. Zulke sensibilise-

ringsacties dragen bij tot het algemeen respect voor 

de leefomgeving. Ook de natuurgebieden in het GOG 

KBR zullen hier de vruchten van plukken. 

5.7 Activiteiten

5.7.1 Infovergaderingen

Landbouwers – 28 februari

5.7.2 Workshops 

Workshop “Toeristische kaart Polders van Kruibeke” 

27 november 

5.7.3 Maandelijkse wandelingen

In 2013 organiseerde W&Z maandelijks een werf-

wandeling voor de geïnteresseerde Kruibekenaar. De 

Barbiergidsen – die ontstaan zijn in de schoot van het 

GOG KBR - begeleidden dat jaar alle wandelingen en 

het accent lag vooral op beleving binnen de polders. 

De volgende wandelingen vonden plaats:

5.7.4 KBR Gidsenopleidingen

6 februari: Natuurinfoavond/gidsenopleiding ‘Bijen’ 

door Willy DeVriese (Wase Imkerbon):  

13 maart: Natuurinfoavond/gidsenopleiding 

‘Verandering in biodiversiteit in het Schelde-estuari-

um’ door Jeroen Speybroeck (INBO)’: 

10 april: Natuurinfoavond/gidsenopleiding ‘Libellen,

vliegende juwelen’ door Hugo De Beuckeleer 

9 oktober: Natuurinfoavond/gidsenopleiding 

‘Vogeltrek’ door Johan Colman (Kruin) en Koen Ley-

sen (Natuurpunt Educatie)  

13 november: Natuurinfoavond/gidsenopleiding 

‘Alluviale bossen’ door Bart Van de Voorde (INBO) 

5.7.5 Publieksacties

Filmvoorstelling De Storm - 31 januari

In de Infokeet aan de Scheldelei in Kruibeke werd, 

naar aanleiding van de overstromingsramp op  

31 januari 1953, de Nederlandse film ‘De Storm’ 

vertoond. Tijdens deze storm lieten liefst 1836 

Nederlanders en 18 Vlamingen het leven. Exact 60 

jaar na datum, genoten een 60-tal mensen van deze 

voorstelling. Achteraf konden ze de nieuwe projectex-

po bezoeken, praten met de projectmedewerkers en 

genieten van een drankje. 

 

Voor de opnames van De Storm enkele jaren geleden 

werd het GOG Tielrodebroek in 2008 onder water 

gezet. (zie foto p. 26) 

Hossen in de bossen - 24 februari

Meer dan 120 jongeren van de Groot-Kruibeekse 

jeugdbewegingen speelden het spel ‘Hossen in de 

bossen’ in de polderbossen. Dit actief spel sensibi-

liseert rond duurzaam gebruik van de natuurgebie-

den. De deelnemende jongeren kregen een Xavier de 

Ree-embleem als aandenken om op hun uniform te 

bevestigen. 

Boomplantactie - 7  en 8 maart

Meer dan 350 kinderen van de lagere scholen uit Krui-

beke, Bazel en Rupelmonde stonden weer klaar voor 

de jaarlijkse boomplantactie. Deze editie kregen  700  

loten, onder begeleiding van ANB en W&Z,  een plaats 

in het toekomstige overstromingsgebied  in de polder 

van Rupelmonde. 

Polderkriebels - van 22 maart tot 1 april

Alle polderpartners organiseerde  tijdens de Schelde-

week elke dag een activiteit, in totaal dus 11 activitei-

ten op 11 dagen:

Vrijdag 22 maart - Waterklas!

Een workshop voor het 5de en 6de leerjaar lager 

onderwijs rond watersensibilisatie in teken van de 

Wereldwaterdag.

Zaterdag 23 maart - De polder in derde vitesse

Een fietstocht langs de toekomstige polderroutes 

in de polders van Kruibeke onder leiding van de 

Barbiergidsen. 

Zondag 24 maart - Rupelmonde in 10.000 stappen 

Een uitgestippelde wandeling om de Scheldege-

meente Rupelmonde te (her)ontdekken in 10.000 

stappen. Deze 10.000 stappenwandeling kwam uit 

de wandelbox 10 000 stappen, een initiatief van 

Logo-Waasland vzw.

Maandag 25 maart - In het spoor van getijdennatuur 

Een gegidste wandeling door een gids van de 

Universiteit van Antwerpen met nadruk op de zo-

genaamde slikken en schorren van de Kruibeekse 

polder. 

Dinsdag 26 maart - Huifkarrentocht vol boeren-

verstand 

Een paardenkoetstocht langs de polders van Krui-

beke onder leiding van Barbiergids Laurent Meers-

schaert die vertelde over het over de gewassen 

van weleer en de landbouw van de toekomst en de 

deelnemers liet proeven van lekkers uit de streek.  

Woensdag 27 maart - Het poldermysterie 

Een speuravontuur waarbij kinderen van 5 tot 11 

jaar op  raadsels oplosten en opdrachten uitvoer-

den om de poldermascotte Xavier de Ree terug te 

vinden en te bevrijden. 

Donderdag 28 maart - Ontdek de prehistorische 

schatten van de polder 

Een reis door de tijd aan het kasteel van Wissekerke 

waarbij  men dieper inging op de archeologische 

ontdekking van twee jaar geleden,  waarbij het 

sleutelbeen van de oudste mens van Vlaanderen in 

de polder werd gevonden. 

Vrijdag 29 maart - Licht literaire poldertoer 

Barbiergids Herman Van Broeck nam mensen op 

poldertoer en trakteerde op verrassende en origine-

le polderproza.

Zaterdag 30 maart - Vroege vogels in de polder 

Een ochtendwandeling door de polders van Kruibe-

Watervogelwandeling Zondag 6 januari Nand Daniels

Feeërieke wandeltocht zondag 2 februari Laurent Meersschaert en Dirk Gorrebeeck 

Polderwerftocht Zaterdag 9 maart Freddy Moorthamer en Robby De Winter

Ode aan de Schelde Maandag 1 april Willem Vandereycken

Water water water Zondag 5 mei Marc Lamont en Nine Van Hoyweghen

Licht literaire Poldertoer zondag 2 juni Herman Van Broeck

Ontdek de Polderlegendes zondag 7 juli Herman Van Broeck en Jeroen Van Vaerenbergh

Prikkelende Rupelmondse Kreek zondag 4 augustus Veerle Heyman  en Marleen Huysmans

Boeren in de polders Zondag 1 september Dirk Gorrebeeck en Laurent Meersschaert

Kabouterwandeling zondag 13 oktober Freddy Moorthamer

Poldergezwam zondag 3 november Freddy Moorthamer en Herman Van Broeck

Graven aan het water Zondag 1 december Dirk Gorrebeeck

Scheldeweek

hossen in de bossen
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ke, onder leiding van de Barbiergidsen Robby De 

Winter en Marc Lamont, om alle ochtendrituelen 

van de natuur op het vroege uur te aanschouwen. 

Zaterdag 30 maart - Paaseitjes rapen

Een paaseierenraap op initiatief van de Gezinsbond 

Kruibeke en Chiro Adelheid .

Paasmaandag 1 april - Ode aan de Schelde

Een maandelijkse werfwandeling onder leiding van 

de Barbiergids Willem Vandereycken

Officiële inhuldiging Het Kortbroek - 25 november

Het natuurpark Het Kortbroek werd in samenwerking 

met de gemeente Kruibeke, Waterwegen en Zeeka-

naal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos en 

de Barbiergidsen ingehuldigd. Het officieel moment 

werd ingezet door Vlaams minister van Leefmilieu, 

Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege en burgemeester 

Jos Stassen. Samen met verschillende klassen uit de 

Groot-Kruibeekse scholen lieten ze waterlampions en 

vissen los in de poelen van Het Kortbroek. 

5.7.6 Publicaties

De nieuwsbrief informeert de inwoners van 

Groot-Kruibeke driemaandelijks over het project. De 

nieuwsbrief verscheen in 2013 in maart, juni, sep-

tember en december. De editie van december was 

de laatste nieuwsbrief die de Kruibekenaren over het 

project hebben ontvangen. Vanaf maart 2014 wordt 

het nieuws rond het GOG KBR en de directe omgeving 

samen met de gemeentelijke berichten gevoegd in een 

nieuw driemaandelijks infoblad “Kruibeke Info”. 

 

31/01/2013 Filmvoorstelling ‘De Storm’ (48-60p)

1/02/2013 Bezoek Delegatie Noors Natuurgebied Nordre Øyeren (8p)

6/02/2013 SUSCOD (Interreg) - Internationale Uitstap

15/02/2013 Thematische Werkgroep Demervallei (10p)

24/02/2013 Hossena in de Bossen

24/02/2013 Davidsfonds Schilde

25/02/2013 Wase Werkplaats (50p)

28/02/2013 Bezoek UGent (35p)

15/03/2013 UA - Excursie Case River 21 (25p)

16/03/2013 Mountainbike Tocht ‘Ronde van het Waasland’

17/03/2013 Mountainbike Tocht ‘Ronde van het Waasland’

26/03/2013 Bezoek Vertegenwoordigers Stad Antwerpen 

1/04/2013 W&Z: Scheldehappening

17/04/2013 Landart Project olv ANB

23/04/2013 Sint-Theresiacollege - Kapelle-op-den-Bos (15p)

25/04/2013 Ludo Hemelaer met Groep (20p)

30/04/2013 KS Joma Merksem (30p)

11/05/2013 Quattrocycle Tocht (12p)

24/05/2013 Broedersschool (75p)

1/06/2013 Bezoek Boerenbond

1/06/2013 Alumni KULeuven (50p)

1/06/2013 KU Leuven (50p)

2/06/2013 Ecotuindagen

4/06/2013 Gemeente Kruibeke: Personeelsuitstap (70p)

7/06/2013 WODCON XX (De Wereldbaggerconferentie) (60p)

11/06/2013 Oud-Leerkrachten (via de gemeente)

13/06/2013 Studiedag Lancering Community Graslandbeheer olv Inverde

14/06/2013 Bezoek Recreanten (Quattrocycles, Wandelingen en Bezoek Keet) (75-100p)

17/06/2013 MOW-Afdeling HWB-cel IWB en W&Z-cel Ruimte en Milieu (10p)

21/06/2013 La Mosca Café (10)

10/07/2013 Koperen Passer Scaldis (25p)

21/07/2013 Doortocht Old Timer Tractoren

23/07/2013 Okra Ekeren - Jaarlijkse Wandeling

31/08/2013 Volleybal PNV

3/09/2013 Adviesgroep WaterToets - CIW (7p)

11/09/2013 Fietstocht KVLV Kieldrecht (14p)

13/09/2013 STEP partners (15p)

14/09/2013 60-jarigen Bazel (40p)

20/09/2013 Biotoopstudie Sint-Jorisinstituut (30p)

21/09/2013 Quattrocycles

23/09/2013 Biotoopstudie Sint-Jorisinstituut (30p)

24/09/2013 Femma Wetteren (40p)

24/09/2013 KuLeuven Studenten Milieu en Natuur (15p)

29/09/2013 Koetstocht Molenmenners

5/10/2013 Gidsenvereniging Saeftinghe (50p)

8/10/2013 TV Ploeg Vlaanderen Vakantieland (5p)

5/10/2013 Brandweer Kruibeke en Duitse Collega’s (70p)

10/10/2013 Ruimte Vlaanderen

12/10/2013 CVN (50p)

13/10/2013 Landelijke Gilde Bazel (50p)

22/10/2013 Life+ ‘My Favourite River” (10p)

25/10/2013 Landbouwers Grote Nete olv Eco²

25/10/2013 Greet Bedeer: Turnhout VTST - 6TSO (66p)

30/10/2013 Universiteit Antwerpen (30p)

5/11/2013 Universiteit Antwerpen (9p)

25/11/2013 Inhuldiging Het Kortbroek - Minister Schauvliege (300p)

5/12/2013 Grenspark Zoom Kalmthoutse Heide - Beheerdersexcursie (30p)

Week van de Amateurkunsten

officiële inhuldiging Het Kortbroek

Scheldeweek: poldermysterie

5.7.7 Bezoeken groepen
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De werken aan de grote bouwstenen van het GOG KBR 

gaan hun laatste fase in. In 2014 zullen de grote infra-

structuurwerken afgerond zijn; met uitzondering van 

enkele locaties waar de ligging van enkele pijpleidingen 

in de ondergrond de werken hypothekeert. Denk maar 

aan de zuidelijke overstromingsdijk ter hoogte van de 

Fasseitpolder, een opening in de ringdijk ter hoogte 

van de Pater Damiaanstraat te Kruibeke en stukken van 

de Barbierbeekgeul in de Polders van Kruibeke die niet 

uitgegraven kunnen worden. De timing van de natuurin-

richting houdt verder gelijke tred met de aanleg van het 

overstromingsgebied, en waar mogelijk worden bijko-

mende kansen voor natuurinrichting maximaal benut. 

6.1 Verwerving 

Meerdere redenen liggen aan de basis van de volledige 

verwerving van de particuliere gronden en openbare 

domeinen in het projectgebied GOG KBR (zie figuur 6.1).  

De realisatie van het gecontroleerd overstromings-

gebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde behoeft diverse 

infrastructuurwerken. De meest ingrijpende zaken zijn 

de bouw van een ringdijk, overloopdijk, compartimen-

teringdijken, uitwateringsconstructies en maatregelen 

met betrekking tot de afwatering van het achterland 

zoals het verleggen van het meest stroomafwaartse 

deel van de Barbierbeek. 

De overige oppervlakte krijgt een invulling die gekop-

peld is aan: 

1. Het decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor 

dwingende redenen van algemeen belang gelden, het 

zogenaamde ‘Nooddecreet’ (weidevogelgebied). 

2. De resolutie in toepassing van de Vogel- en Habi-

tatrichtlijn ter compensatie van grote infrastructuur-

werken in de Westerschelde en Zeeschelde (slikken 

en schorren).

3. Boscompensaties omwille van belangrijke ontbossin-

gen voor de realisatie van onder meer de ringdijk en 

het weidevogelgebied.

4. Het bewaken en versterken van de bestaande na-

tuurwaarden, waaronder de in het kader van de Habi-

tatrichtlijn aangeduide rivierbegeleidende broekbos-

sen.

Er werd gekozen voor volledige verwerving via onteige-

ning ten algemenen nutte.

Het grootste deel van het projectgebied werd reeds 

verworven. Maatregelen ten behoeve van de afwatering 

van het achterland vereisen bijkomende verwerving van 

percelen stroomopwaarts van het eigenlijke GOG. De 

Barbierbeek krijgt naast een grotere natuurlijke win-

terbedding, eveneens een apart waterbergingsgebied 

tussen de ringdijk en de gewestweg dat aangesproken 

zal worden bij een combinatie van werkend GOG en 

een grote wateraanvoer vanuit de Barbierbeek. Diverse 

percelen in deze zone werden al in 2012 aangekocht. 

In 2013 werden de verwervingen binnen deze zone 

voortgezet. 

Percelen met voormalige functies als weiland of visput, 

die niet meteen worden ingenomen voor werken, 

kunnen nog tijdelijk benut worden door de voormali-

ge eigenaar/gebruiker middels een overeenkomst met 

precair karakter. 

Op het einde van 2013 is er een oppervlakte verworven 

van 573 ha (1223 percelen) op een totaal van 592 ha 

(1385 percelen). Plaatsing pijpleidingen Fluxys 
in de ringdijk

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

6. Stand van zaken realisatie
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6.2 Veiligheidsinfrastructuur

6.2.1 Ringdijk

De grondwerken aan de ringdijk zijn bijna voltooid. 

De ringdijk is - op de opening ter hoogte van de Air 

Liquideleiding na - van de Scheldelei tot Rupelmonde 

gerealiseerd en ingezaaid. De laatste opening kan pas 

gesloten worden na de verplaatsing van de ondergrond-

se pijpleiding van Air Liquide. Ook de wegenis op de 

ringdijk krijgt stilaan vorm.

De ringdijkgracht en de bergingszone tussen de ringdijk 

en de dorpen zijn gerealiseerd en de drie kokercon-

structies in de ringdijk, die zorgen voor de afwatering 

van het achterland en de afwatering van de Barbier-

beek, zijn alle drie in gebruik. De waterstanden in het 

achterland worden permanent opgevolgd door meet-

posten aan de Kapelbeek en de Lange Gaanweg.

6.2.2 Overloopdijk

In Bazel, ten noorden van de Fasseitpolder, werden alle 

grond- en bekledingswerken van de nieuwe aansluiten-

de Scheldedijken afgerond. Ook ter hoogte van één in- 

en uitwateringscomplex werd de overloopdijk bekleed 

met GOSA en opnieuw ingezaaid. De werfweg in dit 

deel van de polders werd reeds gedeeltelijk weggeno-

men ter voorbereiding van de introductie van het GGG.

In Bazel, ten zuiden van de Fasseitpolder, werden even-

eens de aansluitingen op de twee uitwateringsconstruc-

ties met GOSA bekleed en ingezaaid.

Eerder werd al op de grootste gedeelten van de over-

loopdijk in Kruibeke en Bazel de GOSA geplaatst, afge-

dekt en ingezaaid.

Voordat de werken aan het zuidelijk deel van de over-

loopdijk van de Fasseit gestart kunnen worden, moet 

een leiding van Air Liquide eerst verwijderd worden. 

Hiertoe lopen juridische procedures om een verplaat-

sing af te dwingen. In afwachting hiervan werd de 

realisatie van de noordelijke helft van deze nieuwe dijk 

aangevangen.

Over de ganse lengte van de reeds gerealiseerde over-

loopdijk werd op de kruin het jaagpad aangelegd. Van 

Kruibeke tot het Kallebeekveer en van de Zandgaanweg 

tot de Dijkstraat betreft dit een geasfalteerd jaagpad. 

Het stuk van de Fasseit tot de Zandgaanweg werd enkel 

voorzien van een gefundeerd pad.

6.2.3 Uitwateringsconstructies GOG

6.2.3.1 Kruibeeks GOG – getijafhankelijk 

De werken ter realisatie van de in- en uitwateringscon-

structie werden in 2009 afgerond. De nieuwe Schelde-

dijk ter hoogte van de kunstwerken werd in 2010 afge-

werkt. De uitwatering werd in december 2011 versneld 

in gebruik genomen tijdens de wateroverlast ten gevol-

ge van langdurige zware regenval na een zeer droge 

periode. De verdere uitgraving van de verbindingsgeul 

met de Schelde en de afwerking ervan met GOSA vond 

in 2012 plaats. Voor de volledige afwerking van deze 

zone rond de in- en uitwateringssluis, werd in de loop 

van 2012 eveneens een bodemsaneringsproject opge-

start. De sanering van het historisch huisvuilstort, gele-

gen op het schor, werd in 2013 voltooid. Voor de afdek 

van het deel dat in-situ gesaneerd werd, de leeflaag, 

werd grond gewonnen uit de nog te graven Barbier-

beekgeul in het deelgebied Kruibeke. De volledige 

aansluiting van deze geul op de in- en uitwateringscon-

structies kan pas gebeuren na de verwijdering van de 

Air Liquide-leidingen. De hier aanwezige Fluxys-leidin-

gen werden reeds verwijderd na de indienstneming van 

de nieuwe leiding in de ringdijk. Deze indienstname 

gebeurde in de loop van november.

6.2.3.2 Bazels GOG - getijafhankelijk

De in- en uitwateringsconstructies in het getijafhan-

kelijke Bazels deelgebied, alsook de nieuwe uitwate-

ringsconstructie ter hoogte van Kallebeek, zijn reeds 

enige tijd in dienst. Bij het weggraven van de oude 

Scheldedijk, ter hoogte van een van de in- en uitwate-

ringsconstructies, stootte de aannemer in mei 2012 op 

de resten van een Brits oorlogsvliegtuig van het type 

Mosquito. Dit vertraagde echter geenszins de werken. 

Deze constructies werden ingeschakeld na het aanslui-

ten en bekleden van de Scheldedijk om een gedeeltelij-

ke GGG-werking te kunnen instellen, wat bijdraagt tot 

het beperken van verzanding ter hoogte van de uit-

wateringsconstructies. Het volledig wegnemen van de 

werfweg en het afwerken van de zone tussen de dijk en 

het GGG-gebied vond reeds gedeeltelijk plaats in 2013 

en zal verder afgerond worden in 2014.

6.2.3.3 Bazels GOG - getijonafhankelijk en Rupelmondse 

Kreek 

De twee uitwateringsconstructies en aansluitende 

Scheldedijk in het meer zuidelijke deel van de polder 

van Bazel, zijn volledig klaar. De aanleg van de meest 

noordelijke uitwateringsconstructie werd met 6 maan-

den vertraagd omwille van een archeologische vondst 

tijdens het afgraven van de locatie. Nu kunnen de 

definitieve grachten die het water stroomlijnen naar de 

uitwateringsconstructies gegraven worden. Ter hoogte 

van de uitwateringsinfrastructuur aan de Rupelmondse 

Kreek dient de verbinding met de Schelde nog gerea-

liseerd te worden. Gezien het feit dat deze enkel dient 

te werken bij actief GOG is de dringendheid van deze 

werken beperkt. 

6.2.4 Maatregelen afwatering achterland

De drie uitwateringsconstructies in de ringdijk ter 

hoogte van de Kapelbeek, de Barbierbeek en de Lange 

Gaanweg zijn in gebruik genomen. 

Ook de uitgraving van de nieuwe geul voor de Bar-

bierbeek is grotendeels voltooid, met uitzondering 

van de doorsteek van de Kapelbeekdijkjes, percelen 

met leidingen, de Nieuwe Gaanweg en de Oud Veer-

straat. Van zodra alle graafwerken afgerond zijn, zal de 

Barbierbeek definitief verlegd kunnen worden naar de 

nieuwe bedding en langs daar naar de Schelde kunnen 

uitwateren. Momenteel kent de Barbierbeek een korte 

loop door het Kruibeekse deel om via een doorsteek in 

de noordelijke compartimenteringsdijk van de Krui-

beekse Kreek opnieuw naar de oorspronkelijke bedding 

terug te stromen. Dit was noodzakelijk om de ringdijk 

te kunnen sluiten ter hoogte van de Barbierbeek en de 

Kemphoekstraat en om een compartimenteringdijk te 

kunnen realiseren die belangrijk was voor de verplaat-

sing van de verschillende ondergrondse leidingen. 
Figuur 6.1 Toestand onteigeningen december 2013

nieuwe Barbierbeekgeul
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De bufferzone tussen de ringdijk en de bewoning werd 

in 2010 vrijgemaakt van begroeiing in functie van de 

inrichting van de ringgracht en haar winterbedding. De 

uitgraving van dit brede winterbed en een bereikbare 

ringgracht werd volledig voltooid in 2012. Ter hoog-

te van de bewoning van de Oud Veerstraat, Broek-

dam-Zuid en de Kapelstraat werd, na de indiensttreding 

van de onderliggende Aquafincollector in 2013, een 

laag dijkje gebouwd om deze hele zone nog te optima-

liseren qua capaciteit en beveiligingsniveau.

De inrichting van de Barbierbeekvallei - tussen de 

gewestweg en het GOG en de aansluiting op de gloed-

nieuwe duiker in de gewestweg - vond in 2013 plaats. 

De dijkverhoging opwaarts aan de gewestweg zal 

in 2014 plaatsvinden. Ter hoogte van de Pater Dami-

aanstraat zal nog een dijkje gebouwd worden om het 

waterbergingsgebied van de Barbierbeek te voltooien.

6.3 Natuurinrichtingsmaatregelen

Het integraal plan (zie hoger) biedt een kader voor 

bepaalde maatregelen ten behoeve van de natuuront-

wikkeling. 

Daarnaast is het gebied, gezien de werffase waarin het 

GOG zich nog bevindt, goed ontsloten. 

W&Z, ANB, de lokale landbouwers en vrijwilligers van 

de natuurvereniging Kruin werken al vele jaren samen 

om in de overgangsperiode reeds een goede uitgangs-

situatie te creëren voor natuurontwikkeling. 

Op termijn stelt het ANB een beheerplan op waarin alle 

beheersmaatregelen zullen worden opgenomen. In 

het kader van het LIFE+ project Scalluvia (zie verder), 

dat aanving in september 2013, zal op korte termijn 

een beheerplan opgemaakt worden voor de alluviale 

bossen en kreken. 

Hierna volgt een overzicht van alle doelstellingen en de 

inrichtings- en beheersmaatregelen die in 2013 werden 

genomen. 

6.3.1 Slikken en schorren

In toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijn - ter 

compensatie van grote infrastructuurwerken in de Wes-

ter- en Zeeschelde -  dient, verspreid over het volledige 

projectgebied van het GOG KBR, 300 ha slikken en 

schorren tot ontwikkeling te komen. Het grootste aan-

deel hiervan is gekoppeld aan de werking van de GGG’s 

te Kruibeke en Bazel. 

6.3.1.1 Buitendijkse getijdennatuur 

De werken van het bodemsaneringsproject (BSP) waarin 

de definitieve ‘in situ’ sanering van een groot huisvuil-

stort, gelegen op het vroegere slik/schor ter hoogte 

van de grote sluizen van Kruibeke aan Scheldezijde, 

was voorzien, werden zo goed als volledig afgerond 

in 2013. Een deel van het stort werd ingekapseld in de 

ruimte die ontstond door de nieuwe dijk aan te sluiten 

op de grote in- en uitwateringsconstructie. Deze massa 

werd afgedekt met een folie en een leeflaag. Daarnaast 

werd bijna 30.000 ton van het stort afgevoerd ter 

verwerking. Tijdens de werken aan de Scheldedijk werd 

een oude betonnen waterkering blootgelegd. Ontdek 

meer over de Kruibeekse muur in het kaderstuk op 

p.39. Hierna was de verbinding tussen de Schelde en 

beide grote constructies van Kruibeke een feit.  

Samen met de afgewerkte kil-zones, ter hoogte van de 

constructies van het getijafhankelijke Bazelse deelge-

bied en de het getijonafhankelijk Bazelse deelgebied, 

is de slikoppervlakte van de Schelde ter hoogte van 

Kruibeke en Bazel op die manier met enkele hectaren 

vergroot. Onderstaande luchtbeelden geven een opna-

me van augustus 2013 van de vergrootte Scheldeoever. 

6.3.1.2 Binnendijkse getijdennatuur

Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 6.2.3.1 werden zowel 

de inwaterings- als de uitwateringsconstructie volledig 

afgewerkt in 2009. In 2013 werd de verbinding tussen 

de Schelde en de inwateringskokers tot stand gebracht. 

Voorlopig verhinderen de ondergrondse leidingen, gele-

gen in het Kruibeeks deelgebied, de verdere afwerking 

van het GGG zodat introductie van het Scheldegetij nog 

niet mogelijk is. 

In het Bazelse GGG (BGGG) daarentegen, zijn de wer-

ken ver genoeg vervorderd om een reeds een beperkte 

getijdenwerking toe te laten. Een deel van de werfweg, 

gelegen aan de voet van de Scheldedijk, werd verwij-

derd waardoor ook hier de slik- en schoroppervlakte 

toenam. Na voltooiing van alle werkzaamheden, kan de 

getijdenwerking vergroot worden. 

De introductie van het getij gebeurt door een slui-

zensysteem (Figuur 6.2). De combinatie van een hoge 

inlaatsluis en een lage uitlaatsluis aan de overloopdijk, 

zorgt ervoor dat het getij sterk wordt gereduceerd maar 

dat de doodtij-springtij variatie toch behouden blijft. Dit 

houdt in dat bij doodtij nauwelijks water in de polders 

zal stromen. Bij hoogwater rond springtij zullen wel 

stukken kortstondig blank staan. Zo zal in de Kruibeek-

se en Bazelse polder, de tijdynamiek van de Schelde op 

gecontroleerde wijze worden nagebootst. Dit concept 

heet “gecontroleerd gereduceerd getij”, kortweg GGG. 

 

Figuur 6.2: Sluisprincipe bij een GGG (Lippen-

broek, Bergenmeersen, KGGG, BGGG)

In het proefproject Lippenbroek (Hamme) werd 

dit GGG concept voor de eerste maal getest. Sinds 

2006 ontwikkelde zich in deze voormalige polder, 

op enkele jaren tijd een waardevol slikken- en 

schorrensysteem. Dit proefproject wordt via on-

derzoeksmonitoring zeer nauwkeurig opgevolgd. 

De opgedane kennis wordt gebruikt voor de plan-

ning van nieuwe GGG’s zoals dat te Bazel. 

  

De Kruibeekse muur

Tijdens de werken in het noorden van de Polders 

van Kruibeke, stootte de aannemer op de restan-

ten van een muurtje, verstopt in de voormalige 

Scheldedijk. Nieuwsgierig naar de oorsprong van 

dit muurtje, besloot Barbiergids Dirk Gorrebeeck 

op onderzoek te gaan. 

Hij kwam al snel te weten dat de aanleg van dit 

muurtje tot stand was gekomen dankzij toenma-

lig secretaris en Dijkgraaf Kamiel De Cock, die de 

in 1931 verkozen burgemeester Antoine Mertens 

kon overhalen om de winterdijk te verhogen en 

verstevigen om de Kruibeekse polders te vrijwa-

ren van overstromingen. Kamiel De Cock haalde 

zijn idee in Nederland waar dergelijke Muralt-

muurtjes, genoemd naar hun bedenker ir. Robert 

Rudolph Lodewijk de Muralt, reeds gebruikt wer-

den om te voorkomen dat hoge stormtijgolven 

over de dijk gingen.

De muur werd over de ganse lengte van de Krui-

beekse dijk aangelegd, toen zo’n 2855 m lang, en 

had een hoogte van minimum 1,30 m. Deze dijk-

verhoging heeft de gemeente Kruibeke tijdens de 

rampzalige overstroming van februari 1953 van 

een ramp vrijwaard. Het was dankzij de betonnen 

versterking die in het jaar 1935 op initiatief van 

dijkgraaf Kamiel De Cock tot op een diepte van 

drie meter in de dijk werd ingewerkt, dat de dijk 

heeft stand gehouden. De laagste gedeelten van 

de polders zijn wel door het water, dat over dijk 

gelopen was, ondergezet, doch in vergelijking 

met de omliggende gemeenten is Kruibeke op-

merkelijk gespaard gebleven.

Meer informatie over het Muraltmuurtje in Krui-

beke kan u vinden in het tijdschrift Heemkundige 

Kring Wissekerke 2013-4, te bekomen via 

http://www.wissekerke.be/.nieuwe slikken langs de Schelde
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Het GGG systeem heeft intussen navolging gekregen 

in Bergenmeersen (Wichelen), waar in een bestaand 

gecontroleerd overstromingsgebied langs de Schelde 

nu ook dagelijks het water kan in- en uitstromen. Na ca. 

1 jaar getijdenwerking is duidelijk de omvorming van 

een voormalig landbouwland naar een getijafhankelijk 

natuurgebied met kreken, slikken en schorren ingezet.   

In tegenstelling tot Lippenbroek en Bergenmeersen, en 

later ook in het KGGG, zal in het BGGG een strikt beheer 

gevoerd worden om spontane successie  tot een klas-

siek schor tegen te gaan. In het integraal plan is immers 

geopteerd om in de Bazelse polder weidevogelgebied 

en estuariene natuur in elkaar te laten overvloeien. 

Het BGGG zal daarom geen klassieke schorvegetatie 

met riet of wilg kennen. Hier wordt gestreefd naar een 

begraasd schor, zodat dit getijdengebied aantrekkelijk 

blijft voor weidevogels. Het getij moet de ontwikkeling 

van vochtige graslanden met rijk bodemleven bevorde-

ren, maar mag geen hinderpaal vormen voor begrazing 

of maaibeheer. 

Het meest geschikte getij in BGGG

De gewenste tijslag en de hiervoor benodigde dimen-

sies van de in- en uitlaatsluizen werden reeds bij het 

opstellen van het Integraal Plan ingeschat. Echter, een 

gedetailleerde  beschrijving van de instelling van de 

sluizen op maat van de toekomstige geomorfologie van 

het gebied, is niet voorhanden. Daarom werd in 2013 

een voorbereidende studie gestart. 

Digitaal terreinmodel

Eerst is het noodzakelijk een nauwkeurig digitaal ter-

reinmodel (DTM) van het BGGG te maken.  Een DTM is 

een driedimensionele weergave van het studiegebied.  

Vooral in de sterk vergraven werfzones waren nieuwe 

opmetingen noodzakelijk. Deze werden met behulp van 

een zeer nauwkeurige GPS (RTK GPS) ingemeten (foto). 

Op basis van dit DTM kunnen dan de waterhoogtes en 

overstroomde oppervlaktes  (Figuur 6.4) bij verschillen-

de instroomvolumes ingeschat worden. 

Hiermee kan ingeschat worden hoeveel schotbalken 

nodig zijn in de inlaatsluizen om het gewenste getij in 

de polders in te stellen. Door het verhogen of verlagen 

van die schotbalken kan het instromende volume water 

verder fijn gesteld worden, en bijgevolg ook de over-

stroomde oppervlakte. 

 

Figuur 6.3 A. Monitoringslocatie te Lippenbroek in de lente van 2006.  

Figuur 6.3 B. Zelfde monitoringslocatie in de zomer van 2007.

A B

Figuur 6.4: Overstroomde oppervlakte (m²) en volume water in het gebied (m³) 

bij specifieke waterstanden in het Bazels GGG.

monitoring

Bergenmeersen

Voorbereiding monitoring Bazels GGG
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Figuur 6.5: A. Overstroomde oppervlakte (rood) bij een 

waterhoogte van 1,3 mTAW in het BGGG. B. Overstroomde 

oppervlakte (rood) bij een waterhoogte van 1.6 mTAW in 

het BGGG.

Opstartfase

In 2014 zal het getij aanvankelijk zeer beperkt worden 

ingesteld en opgevolgd. Na evaluatie van het ingestel-

de getij kan de sluisconfiguratie eventueel aangepast 

worden. Doel is aanvankelijk niet meer dan 1,30 m 

TAW water in de polders toe te laten. Dit betekent dat 

enkel bij springtij de laagste delen van BGGG kortston-

dig onder water zullen staan, maar meteen bij eb weer 

droogvallen. Bij doodtij overstroomt er niets. Na voltooi-

ing van alle werken kan het getij opgevoerd worden tot 

maximaal 1,60 m TAW bij hoogwater springtij. 

Voor een opvolging van het getij zijn in 2013 verschil-

lende peilbuizen geïnstalleerd verspreid over het gebied 

waar de waterhoogte automatisch geregistreerd wordt 

met behulp van drukmeters (Diver).  

Sedimentatie wordt opgevolgd met SET (surface elevati-

on table) meetopstellingen op vijf locaties verspreid over 

het gebied.  Deze opstellingen laten een nauwkeurige 

registratie toe van veranderingen in het bodempeil ten 

gevolge van sedimentatie of erosie.  Dit is nuttig tijdens 

de opstartfase, maar is vooral nuttig om in de jaren 

nadien de sedimentatie in detail te blijven volgen. Naast 

de ontwikkeling van estuariene natuur in het BGGG mag 

immers de veiligheidsfunctie (nl. waterberging) van het 

GOG niet in het gedrang komen.

Projectmonitoring na introductie GGG

In 2013 werden de meeste voorbereidingen getroffen 

voor projectmonitoring in het Bazels GGG na opening. 

Wanneer GGG wordt geïntroduceerd en dagelijks het 

Scheldewater de laaggelegen zones van het gebied 

binnentreedt, zullen er heel wat biogeomorfologische 

veranderingen optreden. Projectmonitoring is een inten-

sieve monitoring, in de eerste drie jaar na de opstart,  

om zorgvuldig na te gaan of het gebied in de goede 

richting evolueert en aan de gestelde verwachtingen 

voldoet. Eventuele problemen worden zo snel gedetec-

teerd, waarna de nodige bijsturing mogelijk is. Na een 

periode van drie jaar volgt een evaluatie. Als alles naar 

wens verloopt, kan de projectmonitoring worden afge-

bouwd en wordt het gebied opgenomen in de reguliere 

systeemmonitoring. 

6.3.2 Weidevogelgebied

In de polders van Bazel en Rupelmonde moet 150 hecta-

re weidevogelgebied gerealiseerd worden in uitvoering 

van het Nooddecreet. Na realisatie moet dit weidevogel-

gebied minstens 100 broedparen weidevogels aantrek-

ken. 

Weidevogels vereisen een korte grasmat met een mini-

mum aan opgaande vegetatie tot in het broedseizoen. 

Nulbemesting (sinds 2009), gevolgd door een periode 

van verschraling, zal op termijn zorgen voor een lagere 

en meer open grasmat, beter geschikt voor weidevo-

gels. Het INBO volgt deze evolutie van verschraling op 

terrein op. 

In tegenstelling tot het opvallend koude en natte voor-

jaar, kende 2013 een relatief droog najaar. Dit vertaalde 

zich in grote inspanningen op het relatief toegankelijke 

terrein om het weidevogelgebied verder in te richten 

(zie ook verder). 

6.3.2.1 Optimalisatie weidevogelgebied

W&Z maakte langs de vele kilometers werfweg in het 

weidevogelgebied de grond vrij van jonge wilgen. Deze 

hadden zich daar gedurende de jaren dat de werfwegen 

werden gebruikt voor de bouw van de overstroombare 

dijk en de in- en uitwateringsconstructies gevestigd. 

Dit gaf het weidevogelgebied meteen een veel opener 

karakter. Te Bazel-Noord werd daarna over een afstand 

van meer dan een kilometer een deel van de werfweg 

verwijderd (waarbij het bouwmateriaal doorgaans 

wordt hergebruikt voor de aanleg van de fundering van 

jaagpaden en wegen) en vervolgens werd deze zone 

tussen de weilanden en overstroombare dijk voorzien 

van de finale dijkgracht. Tegelijk werden de aanliggende 

gronden gelijkgetrokken en ingezaaid. Deze bijkomen-

de graslanden kunnen vervolgens geïntegreerd worden 

in begrazingsblokken. 

In Bazel-Zuid werd in augustus 2013 een piste weg-

gehaald die een verkorte werfroute voorzag naar de 

Fasseitpolder (deze polder speelt al vele jaren een 

belangrijke rol als zandstock). In de maand daarop 

stond het ANB in voor de freeswerken van dit tracé en 

de aangelegen verruigde weilanden en voormalige bos-

sen, gevolgd door het inzaaien. Op die manier kwam er 

meer dan 3,5 ha permanent grasland bij. 

tureluur

knotten van wilgen

frezen centrale werfweg

A

B
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De houtzoekers, die vanuit het Regionaal Landschap 

Schelde Durme ingeschakeld werden om de knotwilgen 

in het weidevogelgebied onder handen te nemen, lever-

den behoorlijk werk. De dikke bomen volledig vellen was 

voor deze amateurs echter een brug te ver. Ondertussen 

kregen de wilgen in 2013 toch nog een jaar respijt. Om 

deze oude knotwilgen niet zonder meer te vellen, zal 

verder gezocht worden naar manieren om (enkele van) 

deze bomen een alternatieve locatie te geven buiten het 

weidevogelgebied. Voorbeelden zouden zijn: het Kort-

broek (zie hoofdstuk 8) en de Barbierbeekvallei stroom-

opwaarts van de ringdijk. Voorafgaand het verplanten 

van deze wilgen, worden de wortels best afgestoken. 

Zodanig ontwikkelt de boom kleine wortelhaartjes aan 

deze afgestoken delen; deze verhogen de weerstand en 

het aanpassingsvermogen bij een verplaatsing. 

In afwachting van de overdracht van het beheer van de 

natuurgebieden via een concessieovereenkomst in het 

GOG KBR van W&Z naar het ANB, werd, rekening hou-

dend met de natuurdoelstellingen, in werkgroepverband 

al nagedacht over de optimale beheersblokken. Door 

middel van een enquête zal gepolst worden naar het 

engagement van de betrokken landbouwers om mee te 

helpen deze doelstellingen te realiseren. De situatie in 

elk landbouwbedrijf is sterk verschillend en de inpas-

baarheid van ‘natuurgras’ is niet voor eenieder even 

vanzelfstprekend. In de loop van 2014 zullen de vorm en 

de oppervlakte van de blokken vastgelegd worden. 

In 2014 zullen de onderhoudsovereenkomsten nog 

geregeld worden door W&Z; de inscharings- en maaidata 

zullen echter vastgesteld worden op respectievelijk 1 

juni en 1 juli (waar deze voorheen nog bepaald werden 

door de eventuele aanwezigheid van broedgevallen van 

weidevogels), en dit voor de landbouwers met percelen 

gelegen in het weidevogelgebied. Vanaf 2015 zal het 

ANB in staan voor het opmaken van de overeenkomsten. 

6.3.2.2 Omzetting bossen naar weiland

De aanwezige bossen en hoge bomenrijen in het weide-

vogelgebied zijn gekapt, maar het omvormingsbeheer 

moet op de laatste voormalige bospercelen nog verder 

worden toegepast om het weidevogelgebied optimaal 

te ontwikkelen. In 2013 boog de Beheercommissie zich 

verder over een doordachte en gestructureerde verdere 

omzetting van de ruigste overblijvende percelen. 

Eind 2012 werd door het ANB en het INBO een advies 

opgesteld met omvormingsmaatregelen om per perceel 

te komen tot een bepaald doeltype. Voor ieder voor-

malig bosperceel is namelijk een doeltype van na te 

streven vegetatie gedefinieerd op basis van abiotische 

en praktische randvoorwaarden. 

Vele van deze percelen zijn destijds ingeplant met 

populieren omdat ze niet meer in een intensiever land-

bouwgebruik pasten: ze waren meestal nat tot zeer nat 

en bevatten veel sloten en depressies. Bedoeling is om 

de schijnbare nadelen van deze percelen in een groter 

geheel te integreren en zo juist als troeven uit te spelen 

(vage grenzen, structuurvariatie binnen wetland). 

In 2013 werd zowel door W&Z als het ANB op verschil-

lende percelen opslag van bomen en struiken en heruit-

geschoten hakhoutstoven afgezet. Een drietal percelen 

die eind 2012 waren ingefreesd, werden begin 2013 

ingezaaid en zo omgezet naar permanent grasland. 

Enkele ruigere, moeilijk te bereiken zones konden geïn-

tegreerd worden in een begrazingsblok. De impact van 

de begrazingsdruk op de wilgenopslag was duidelijk te 

zien tegen het einde van 2013. 

6.3.2.3 Beheer rietkragen 

Doordat de onderhoudsovereenkomsten met de land-

bouwers gericht zijn op de bescherming, instandhou-

ding en de ontwikkeling van de weidevogels (met als 

belangrijkste soorten grutto, tureluur, scholekster en 

kievit) en zodanig het gebruik van pesticiden al enige 

jaren verboden is, weten de rietkragen jammer genoeg 

uitstekend stand te houden. Lokale vernattingen werken 

dit nog verder in de hand. 

Zowel in het noordelijke als het zuidelijke weidevogelge-

bied werd in 2010 een zone aangeduid waarbinnen de 

kansen op relatief snelle kolonisatie door weidevogels 

het grootst zijn. Binnen deze zones is een inperking van 

de rietontwikkeling aangewezen met het oog op het 

aantrekken van de vereiste aantallen broedparen. 

Dankzij de zeer droge maand augustus konden op 

percelen in het weidevogelgebied diverse landbouwers 

met onderhoudsovereenkomsten in totaal meer dan 

drie kilometer aan rietkragen maaien. Dit werk staat 

niet op zich omdat er vaak oude omheiningen en zelfs 

struiken en kleine bomen te vinden zijn in deze vaak 

brede kragen. 

6.3.2.4 Maatregelen optimalisatie waterhuishouding 

Met het oog op het behalen van de gewenste vernat-

ting in het gebied, in functie van de natuurdoelstellin-

gen, zijn in de getijonafhankelijke delen van het GOG 

minimale en maximale streefpeilen voor het oppervlak-

tewater vooropgesteld. Om deze streefpeilen te reali-

seren dienen een aantal stuwen gebouwd te worden. 

Ter hoogte van de Blauwe Gaanweg is het van belang 

dat, bovenop de opstuwing, vrije vismigratie tussen de 

verschillende delen van de polders en de Schelde kan 

plaatsvinden. Een aantal bijkomende maatregelen zijn 

nodig voor het hydrologisch isoleren van een hoofd-

afwateringsgracht zodat er, in het kader van de afwa-

tering van het hinterland, een afkoppeling is van de 

vereiste oppervlaktewaterstanden voor het behalen van 

de natuurdoelstellingen. 

Volgend op een voorbereidende studie - waarin ook het 

INBO en het Waterbouwkundig Laboratorium werden 

betrokken wegens de impact op zowel de broekbos-

sen als het hinterland  - die mits een uitbreiding van 

de opdracht leidde tot een technisch ontwerp van de 

nodige waterbouwkundige constructies, werd in 2013 

de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend 

en vervolgens verkregen op 7 november. De bouw van 

een hogere infrastructuur zal in één aanbestedingsdos-

sier gegoten worden, samen met de infrastructuur ten 

behoeve van het tegengaan van de verdroging en de 

verruiging van de elzenbroekbossen en het bewerkstel-

ligen van een natuurlijk peilregime in de Rupelmondse 

Kreek, door middel van het plaatsen van drie regelbare 

stuwen. De aanbesteding en de uitvoering is voorzien 

voor 2014. 

maaien rietkragen weidevogelgebied

het weidevogelgebied

aanleg weidevogelgebied
Door middel van begrazing zullen ongewenste ruigtes 

verdwijnen uit het weidevogelgebied
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6.3.3 Bossen en boscompensatie

6.3.3.1 Habitatherstel van alluviale bossen en kreken 

6.3.3.1.1 Regulier beheer

In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit 

de habitatrichtlijn, werden bestaande populierenbossen 

de voorbije jaren omgevormd naar meer natuurlijke 

bossen van het type ‘rivierbegeleidende bossen’. De 

omvorming naar ecologisch waardevol bos houdt in dat 

een gunstige uitgangssituatie wordt gecreëerd om in-

heemse boomsoorten te bevorderen en hun verjonging 

te stimuleren. 

Bij de omvorming van populierenbossen werden in de 

natte zones groepjes populieren geringd. Dit wordt 

voortgezet in cycli van 3 à 5 jaar. Hierdoor wordt het 

bosklimaat behouden, de bosgrond niet verstoord 

en kan de vaak reeds aanwezige ondergroei van de 

gewenste boomsoorten zich verder ontwikkelen. Het 

aandeel staand dood hout blijft hierdoor langere tijd 

aanwezig, wat gunstig is voor het bosecosysteem. 

In drogere zones worden de populieren selectief 

gekapt, waarbij natuurlijke ondergroei van gewenste 

soorten blijft bestaan (de mozaïekmethode). 

6.3.3.1.2 Scalluvia

Om de bestaande bossen en kreken nog verder te 

optimaliseren en om de ervaringen met een derge-

lijk integraal project ruimer te verspreiden, werd het 

projectvoorstel ‘Scalluvia’ of ‘Habitatherstel van alluvi-

ale bossen en kreken in het GOG KBR’ ingediend. Het 

werd vervolgens goedgekeurd en op 1 september 2013 

opgestart. Scalluvia kadert in het Life+ programma; 

het subsidie-instrument van de Europese Unie voor het 

milieu, dat  zich richt op duurzame investeringen in 

het Natura 2000-netwerk, waar ook het GOG KBR deel 

van uitmaakt. Het Dagelijks Bestuur zetelde een eerste 

maal op 10 september. Hoofdpartner ANB zal, samen 

met nevenpartners W&Z, gemeente Kruibeke en Kruin,  

gedurende vier jaar inzetten op het in een gunstige 

staat van instandhouding brengen van 79,64 ha 91E0 

(alluviale bossen) en 10.23 ha 3150 (eutrofe kreken) 

(figuur 6.6). Via het herstel wordt ook het leefgebied 

van bittervoorn, kleine modderkruiper, blauwborst, 

ijsvogel, woudaap en purperreiger verbeterd en/of in 

stand gehouden.  

Na aanvang van Scalluvia in september ging er vooral 

veel aandacht naar het opstarten van diverse acties 

zoals deze zijn opgenomen in het inschrijvingsdossier. 

Met het oog op het habitatherstel zijn vooral de volgen-

de acties relevant: 
 De opmaak van een natuurbeheerplan met als eerste 

stap een toegankelijkheidsreglement. Het objectief is 

om de alluviale bossen binnen het GOG KBR te klasse-

ren als een natuurreservaat van hoogste categorie; 
 Optimalisatie van de waterhuishouding door middel 

van het plaatsen van regelbare stuwen; 
 Verwijderen van restanten van koterijen in de bossen 

en oeverbeschoeiingen langs de kreken; 
 Herstel van het structuurrijk bos door verwijdering van 

exoten; 
 Herinrichten van de oevers; 
 Afvissen van bodemwoelende vissen; 
 Monitoring natuurherstel. 

In 2013 werd werk gemaakt van de nodige overeenkom-

sten (partnerschapsovereenkomst tussen alle partners 

en overeenkomsten ten behoeve van samengevoegde 

overheidsopdrachten tussen W&Z en het ANB) om de 

werken en realisaties op het terrein mogelijk te maken. 

Daarnaast werd gestart met de opmaak van diverse 

bestekken om hogere acties aan te besteden. 

6.3.3.2 Boscompensatie

Door alle ingrepen die gekoppeld zijn aan de aanleg 

van de veiligheidsinfrastructuur en de natuurinrichtings-

maatregelen, kende het gebied een verlies van enkele 

tientallen hectaren aan bosareaal. Rekening houdend 

met de compensatiefactoren die vanuit het bostype (% 

aan inheemse bomen) worden opgelegd,  vereist dit 

een compensatie van bijna 92 ha. De Beheercommis-

sie waakt over deze compensaties die alle binnen het 

gebied zelf worden gerealiseerd. 

In het Kruibeeks deelgebied is ook bijkomende bos-

ontwikkeling vereist om het verlies aan bosareaal te 

compenseren. In 2012 werden de laatste toegankelij-

ke grote Canadapopulierbestanden uit de bestaande 

bossen gehaald. Enkel boomsoorten als wilg, els, vlier 

en meidoorn en een enkele populier maken nog deel uit 

van het boslandschap. Het gebied kende, sinds de start 

van de werken aan het GOG, een geleidelijke vernat-

ting doordat vanuit de infrastructuurwerken (werfwe-

gen, het verwijderen van het pompgemaal, uitgraven 

Barbierbeekgeul,..) werd ingegrepen op de afwatering. 

Sommige laaggelegen weilanden werden ongeschikt 

voor landbouwactiviteiten en kregen vervolgens de 

kans om te verwilgen. De belangrijkste bosontwikke-

ling – die van beoogde wilgenvloedbossen – zal echter 

pas plaatsvinden na introductie van het GGG in deze 

Figuur 6.6: Scalluvia werkgebied

ijsvogel

woudaap

purperreiger

partners Life+ project Scalluvia
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stadia van het lieveheersbeestje 

bloedrode heidelibel 

azuurjuffer ring  

polders. Hiervoor is het wachten op de verwijdering van 

ondergrondse leidingen. 

Binnen het complex van aangeplante percelen, gronden 

met initiële bewerking gevolgd door braaklegging t.b.v. 

spontane ontwikkeling en bestaande bossen, worden in 

de bossen van Bazel een vijftal percelen behouden als 

open plek. Open plekken in bossen bieden een belang-

rijke ecologische meerwaarde zowel voor soorten van 

open gebieden als voor soorten die gebonden zijn aan 

overgangszones tussen open en gesloten habitat, zoals 

mantel- en zoomvegetaties. Voor meer informatie over 

het behandelingspatroon met de verschillende bewer-

kingen - niets doen, eggen en ploegen - wordt verwezen 

naar het Jaarverslag 2010. 

In 2010 formuleerde het INBO een advies met betrek-

king tot het beheer van deze open plekken. Samen-

gevat moest het een hooilandbeheer zijn gericht op 

verschraling. In februari 2013 werd een terreinbezoek 

uitgevoerd om de toenmalige toestand van de vegetatie 

in te schatten en het uitgevoerde beheer te evalueren. 

Vervolgens werd in het nieuw advies opgenomen dat het 

verschralende maaibeheer best nog enkele jaren wordt 

voortgezet alvorens wordt overgegaan naar regulier 

hooilandbeheer. Zodoende kan verder gewerkt worden 

met lokale landbouwers onder dezelfde voorwaarden. 

Een open plek die door lokale natuurvereniging Kruin 

de naam ‘pitrusweide’ toegewezen kreeg (wegens de 

dominantie door een aantal competitieve grassoorten 

waaronder pitrus en gestreepte witbol), vormt een uit-

zondering. Deze open plek is gelegen naast de Bazelse 

Kreek en vormt een aantrekkelijk gebied voor de libel-

lenfauna. Kruin heeft in 2013 zelf initiatief genomen om 

het maaien van deze open plek op zich te nemen. 

Naast de vogelwerkgroep en de plantenwerkgroep die 

al jaren vanuit de schoot van Kruin werkzaam zijn, is er 

in 2013 ook een werkgroep “dagvlinders, waterjuffers 

en libellen” opgericht die van april tot september de 

open plekken inventariseren op dagvlinders, libellen en 

juffers. 

 

“Inventarisatie dagvlinders, libellen en   
  waterjuffers”  
(met dank aan Koen Van der Aa)

De werkgroep “dagvlinders, libellen en waterjuffers” 

bestaat uit een goede mix van dagvlinderkenners, 

libellenexperten, plantenliefhebbers en daarenboven 

ook amateurfotografen om de waarnemingen vast te 

leggen. 

De “open plekken” bleken ideaal om te inventariseren, 

waarbij - van april tot september iedere 3de zaterdag 

van de maand - de percelen steeds werden geïnspec-

teerd en de waargenomen soorten er per perceel 

werden genoteerd. Ook mogelijke waardplanten voor 

dagvlinders werden onderzocht op de aanwezigheid 

van rupsen en eitjes.

Wat werd zoal waargenomen? Dagvlinders zijn een 

uitstekende graadmeter om een bepaalde biotoop te 

typeren en ze zeggen veel over hun leefomgeving. 

Van deze kleurrijke groep werden in totaal 13 soorten 

waargenomen, op een algemeen totaal van 148 stuks. 

Bedreigde of zeldzame soorten werden niet waargeno-

men, maar de opmars van kleine vos en dagpauwoog 

blijkt niet te stuiten. Ook de oranje luzernevlinder – een 

echte zuiderse trekvlinder - lijkt een blijver te worden.

De percelen gelegen nabij de Bazelse Kreek werden 

gedomineerd door libellen en waterjuffers en er werden 

14 soorten waargenomen op een totaal van 138 stuks. 

Bijna elke maand werd de bruine korenbout opgemerkt, 

een zeldzamere soort, maar in de Polders van Kruibe-

ke vrij algemeen dankzij de combinatie van rietrijke 

oever en stilstaand tot traag stromend (kreek)water. De 

bloedrode heidelibel werd het vaakst waargenomen en 

is ook algemeen verspreid.

De volledige lijst is terug te vinden in de tabel hiernaast. 

Inventarisatie op 17/08/2013
Zonnig, warm, 25°

klein geaderd witje (M) 1

klein geaderd witje (V) 0

klein koolwitje (V) 12

klein koolwitje (M) 0

landkaartje voorjaar (M) 0

bont zandoogje (M/V) 1

bruin zandoogje (V) 22

bruin zandoogje (M) 0

gehakkelde aurelia (M/V) 0

zwartsprietdikkopje (M/V) 0

boomblauwtje (M/V) 0

oranje luzernevlinder (M/V) 3

gammauil (M/V) 4

atalanta (M/V) 1

kleine vos (M/V) 2

dagpauwoog (M/V) 1

Totaal Vlinders 47

lantaarntje (V) 6

lantaarntje (M) 5

gewone oeverlibel (V) 2

gewone oeverlibel (M) 0

bloedrode heidelibel (V) 2

bloedrode heidelibel (M) 35

bruinrode heidelibel (V) 1

bruinrode heidelibel (M) 1

zuidelijke heidelibel (M) 1

houtpantserjuffer (V) 4

azuurwaterjuffer (V) 0

azuurwaterjuffer (M) 0

bruine winterjuffer (V) 1

bruine winterjuffer (M) 3

platbuik (V) 0

platbuik (M) 0

grote keizerlibel (V) 0

grote keizerlibel (M) 0

blauwe breedscheenjuffer (V) 1

blauwe breedscheenjuffer (M) 0

bruine korenbout (V) 0

bruine korenbout (M) 0

Totaal libellen en juffers 62

Algemeen Totaal 109

gehakkelde aurelia 
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6.4 Recreatie

2013 was het jaar dat de toeristisch / recreatieve infra-

structuur merkbaar gestalte kreeg in de Polders van 

Kruibeke. Het Europese Interreg IV A 2 Zeeën ‘STEP’ 

leverde een goed kader en budgetten aan voor studies 

en realisaties die passen binnen het ruime kader van 

Duurzaam Toerisme. Vanuit de studie naar het ont-

haalplan (zie de vorige jaarverslagen voor meer infor-

matie rond het onthaalplan voor het GOG KBR) werden 

enerzijds een herkenbare huisstijl en anderzijds de 

nodige technische gegevens aangereikt voor de aan-

vraag van vergunningen en voor de aanbestedingen 

voor het realiseren van onthaalzones, ontsluitingen, 

verbindingen en recreatieve inrichtingselementen. In het 

voorjaar van 2013 werd simultaan aangevangen met de 

herinrichting van de voormalige zandstock, ten noorden 

van de Scheldelei, tot een natuurpark (zie ook verder), 

de heraanleg van de Scheldelei zelf en de kleinschalige 

toegankelijkheidsinfrastructuur in en langs het GOG 

KBR zoals bruggen, trappen, leuningen en rustpunten. 

De heraanleg van de wegen in het overstromingsgebied 

werd in 2013 voortgezet. Opvallend zijn hier de brede 

betonstroken met daartussen de herbruikte kasseien.

huifkarrentocht Polderkriebels

hossen in de bossen

‘Watervogelwandeling’

tegels in de huisstijl

Kemphoekstraat

de verkortingsdijk wordt heraangelegd
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De monitoring maakt deel uit van het protocol tussen 

de verschillende partijen die vertegenwoordigd zijn 

in de Beheercommissie. Doordat het volledige gebied 

(ingekleurd als Vogel- en Habitatrichtlijngebied) strikte 

compensatiedoelstellingen vanuit de instandhouding-

verplichtingen draagt, is een gedegen wetenschappelij-

ke projectmonitoring en rapportage van de verschillen-

de habitatten en soortengroepen uit de bijlagen van de 

Vogel- en Habitatrichtlijn noodzakelijk. Het Agentschap 

voor Natuur en Bos is belast met de monitoring en 

rapportage en doet hiervoor beroep op het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek en op vrijwilligers van de 

lokale natuurvereniging Kruin.

De monitoring brengt de toestand en de evolutie in 

kaart van de bestaande en de nieuw ontwikkelde natuur 

in het werkingsveld van de Beheercommissie. Grond- en 

oppervlaktewaterstanden worden regelmatig gemeten 

en vegetatieontwikkelingen worden geëvalueerd met 

het oog zowel op doelhabitatten als op habitateisen 

voor doelsoorten. Broedvogels worden intensief ge-

monitord met speciale aandacht voor weidevogels en 

soorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn. Over-

winterende watervogels worden zowel binnendijks als 

buitendijks geteld. Vleermuizen en vissen worden niet 

jaarlijks geïnventariseerd. Buitendijks op de schorren 

liggen 21 permanente kwadraten waarbinnen elke drie 

jaar vegetatieopnamen worden gemaakt. Daarnaast 

worden ook vegetatiekaarten van de schorren gemaakt. 

Op basis van de monitoringresultaten worden voorstel-

len voor bijsturing van inrichtings- en beheermaatrege-

len geformuleerd indien blijkt dat beoogde doelstellin-

gen niet bereikt worden.

In 2013 ging de aandacht naar de evolutie van de water-

standen in het weidevogelgebied en bosgebied. Vrijwil-

ligers brachten broedvogelterritoria in kaart en telden 

in de winter maandelijks de watervogels binnendijks. 

Buitendijks werden watervogels het jaar rond iedere 

maand geteld. Vegetatieveranderingen werden vooral 

onderzocht in het experiment met de veentranslocatie. 

7.1 Doelhabitatten

7.1.1 Slikken en schorren 

Veranderingen in de vegetatie op de buitendijkse 

schorren worden opgevolgd aan de hand van vegetatie-

kaarten en permanente kwadraten (PQ’s). In 1992, 1996, 

2003 en 2007 zijn gebiedsdekkende vegetatiekaarten 

gemaakt van de schorren van de Zeeschelde. In 2011 

werd enkel de Beneden-Zeeschelde gekarteerd, inclusief 

de schorren voor het gecontroleerd overstromingsge-

bied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR). Zowel 

in 2007 als in 2011 zijn deze vegetatiekaarten gemaakt 

met behulp van teledetectietechnieken. In de overige 

jaren is dit gebeurd via de klassieke methode, op basis 

van orthofoto’s gecombineerd met veldcontroles. Voor 

de opmaak van de volgende vegetatiekaart ter hoogte 

van het GOG KBR zijn orthofoto’s aangemaakt in 2013. 

Het terreinwerk voor de vegetatiekartering is gepland in 

2014 en 2015. De resultaten van deze vegetatiekartering 

zullen gepubliceerd worden in onder andere de komen-

de jaarverslagen.

Op de buitendijkse schorren langs het GOG KBR liggen 

eveneens verspreid 21 permanente kwadraten waarvan 

sinds 1995 om de 3 jaar een vegetatieopname wordt ge-

maakt in de nazomer. De laatste opnames zijn gemaakt 

in 2013.

Omdat er nog geen ‘binnendijkse’ nieuwe slik- en schor-

rengebieden zijn ingericht in het GOG KBR is in 2013 

geen gerichte monitoring uitgevoerd in deze habitats.
grutto

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

7. Monitoring
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7.1.2 Weidevogelgebied

Het hydrologische regime en de vegetatieontwikkelin-

gen zijn zeer belangrijk voor de aantrekkingskracht van 

een gebied voor weidevogels. Om zinvolle uitspraken te 

doen over de kwaliteiten van een gebied als broedplaats 

voor weidevogels moeten ook deze aspecten opgevolgd 

worden, naast het tellen van broedparen en het lokalise-

ren van territoria.

7.1.2.1 Hydrologische monitoring

Het grondwaterpeil heeft niet alleen rechtstreeks 

invloed op de voedselbeschikbaarheid voor volwassen 

vogels in een weidevogelgebied, maar ook op de ve-

getatieontwikkeling. Indien het grondwater hoog staat 

vertraagt de groei van het gras en blijft de vegetatie 

voldoende laag voor weidevogels tijdens het broedsei-

zoen (Beintema et al. 1995). Oosterveld & Altenburg 

(2005) suggereren minimum grenswaarden waaronder 

het grondwater niet mag wegzijgen tijdens het  

broedseizoen, gestoeld op onderzoek van de Neder-

landse situatie. De landschapsstructuur en bodem-

gesteldheid in Vlaanderen verschillen evenwel van de 

Nederlandse. Deze grenswaarden zijn dan ook vooral 

richtinggevend.

Oosterveld & Altenburg (2005) onderscheiden kriti-

sche weidevogelsoorten zoals watersnip, kemphaan en 

zomertaling en de gruttogroep waartoe ook tureluur, 

kievit en scholekster behoren. Voor de kritische soor-

ten mag de grondwaterstand tot in april niet verder 

dan 20 cm onder het maaiveld wegzakken en moeten 

er voldoende plasdras-situaties aanwezig zijn. Voor de 

minder kritische soorten van de gruttogroep mag het 

grondwater tot 40 cm onder het maaiveld wegzakken. 

Later in het broedseizoen (mei-juni) wordt 60 cm onder 

het maaiveld gesuggereerd als drempelwaarde voor 

beide groepen. Op basis van ervaringen in de IJzervallei 

Figuur 7.1: Situering van een aantal permanente kwadraten ter hoogte van het GOG 

KBR waarin de vegetatieontwikkelingen worden opgevolgd. Als ondergrond is de 

orthofoto van 2013 gegeven, op basis waarvan de nieuwe vegetatiekaart van de 

schorren wordt gemaakt.

Figuur 7.2: Grondwaterstanden in 2013 voor een aantal piëzometers in het weidevogelgebied van Bazel-Noord (situering 
in Figuur 7.5). Grenswaarden waaronder het grondwaterpeil niet mag dalen in het broedseizoen (Oosterveld & Altenburg 
2005): rode lijn voor kritische soorten (zomertaling, watersnip); blauwe lijn voor minder kritische soorten (grutto, kievit).

Figuur 7.3: Grondwaterstanden in 2013 voor een aantal piëzometers in het weidevogelgebied van Bazel-Zuid (situering in 
Figuur 7.6). Grenswaarden waaronder het grondwaterpeil niet mag dalen in het broedseizoen (Oosterveld & Altenburg 
2005): rode lijn voor kritische soorten (zomertaling, watersnip); blauwe lijn voor minder kritische soorten (grutto, kievit).

Figuur 7.4: Schommelingen van het oppervlaktewaterniveau (KBRS003X) in de sloot langs de Blauwe Gaanweg (in meter 
TAW) en de relatie met het grondwater (KBRP049X). Merk het niveauverschil van de sloot op in het voorjaar van 2012 en 
2013 (zwarte ovaal).
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Een verklaring voor het verloop van de grondwaterstan-

den in het weidevogelgebied kan gevonden worden in 

de klimatologische omstandigheden van het voorjaar 

van 2013, in de eigenheid van het grond- en opper-

vlaktewatersysteem van de polder van Bazel-Noord en 

Bazel-Zuid (Vandevoorde et al. 2011) en in het waterbe-

heer.

In de zone tegen de Zeeschelde in zowel het weide-

vogelgebied Bazel-Noord als Bazel-Zuid, blijven de 

grondwaterpeilen vrij constant en boven de grens-

waarden door de aanvoer van grondwater (kwel) uit de 

Zeeschelde en/of door aanvulling van het grondwater 

via het oppervlaktewater, wat het verlies aan water door 

verdamping (evapotranspiratie) weet te compenseren. 

In het westelijk en centraal deel van het weidevogelge-

bied Bazel-Noord, alsook ten zuiden van de donk, is 

deze aanvoer via grondwater (kwel) of oppervlaktewater 

er niet of minder en zijn de grondwaterstanden meer 

afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. 

Dit geldt ook voor het centraal en westelijk hoger 

gelegen deel van het weidevogelgebied Bazel-Zuid. 

Ook hier ontbreekt de aanvoer via grondwater (kwel) 

of oppervlaktewater (het irrigerend effect van de sloten 

reikt niet voldoende ver door onder andere de lage hy-

draulische conductiviteit van de bodem) om het verlies 

aan water door verdamping (evapotranspiratie) teniet 

te doen. Hierdoor zijn deze zones zeer sterk afhanke-

lijk van de klimatologische omstandigheden. Ondanks 

normale hoeveelheden neerslag in februari en maart en 

de lage temperaturen (minder verdamping) daalde het 

grondwater in deze hogere zones vrij vroeg (eind febru-

ari - begin maart) om al snel onder de grenswaarden 

te zakken. In april viel slechts de helft van de normale 

hoeveelheid neerslag, de neerslaghoeveelheden in mei 

waren dan weer (zeer) uitzonderlijk hoog (www.kmi.be) 

maar dat leidde niet tot een verhoging van de grondwa-

terstanden in deze hoger gelegen zones. Enkel bij zeer 

natte voorjaren zullen de grondwaterstanden er vol-

doende hoog zijn om boven de grenswaarden te blijven, 

wat in 2013 niet het geval was.

Ook de impact van het waterbeheer is gebleken. Het 

aanhouden van een lager oppervlaktewaterpeil in de 

sloot langs de Blauwe Gaanweg leidde tot een daling 

van het grondwater in de belendende zone.

Desalniettemin waren de hydrologische omstandighe-

den in de lager gelegen oostelijke delen van het weide-

vogelgebied van Bazel-Noord en Bazel-Zuid niet geheel 

ongunstig voor weidevogels. 

Lokale vernattingen als gevolg van inrichtingswerken 

en gewijzigd landgebruik zijn in het veld waargenomen. 

Het aanwezige piëzometernetwerk laat echter niet toe 

deze te kwantificeren.

adviseert Van Braeckel et al. (2004) een grondwater-

stand rond het maaiveld voor het broedseizoen en een 

grondwaterstand tot 30 cm onder het maaiveld tijdens 

het broedseizoen (april tot juni).

In het weidevogelgebied van Bazel-Noord en Bazel-Zuid 

wordt de grondwaterstand op 19 locaties tweemaal per 

maand gemeten (Figuur 7.5-7.6). Het oppervlaktewater-

niveau van de belangrijkste sloten wordt gelijktijdig op 

2 plaatsen gemeten.

In het oostelijk deel van het weidevogelgebied van Ba-

zel-Noord bleven de grondwaterpeilen tot op het einde 

van het broedseizoen boven de grenswaarden van de 

Gruttogroep (KBRP028A en KBRP037C). Als de plotse 

daling eind februari evenwel buiten beschouwing wordt 

gelaten. Het grondwater kende een gelijkaardig ver-

loop in het zuidelijk deel van Bazel-Noord (KBRP041C), 

al daalde begin mei het grondwaterniveau in deze 

zone vrij sterk (Figuur 7.2). In het westelijk deel van 

het weidevogelgebied Bazel-Noord, inclusief de zone 

ten zuiden van de centrale donk, zakte het grondwa-

ter reeds vanaf eind februari onder de grenswaarden 

(KBRP035BC, KBRP203X). Eind maart steeg het grond-

water even tot boven de grenswaarden om vervolgens 

opnieuw diep weg te zijgen. De zeer uitzonderlijk hoge 

neerslaghoeveelheden in mei (www.kmi.be) resulteer-

den er niet in een stijging van de gemeten grondwater-

standen. Half mei werden zelfs de laagste waterstanden 

van het voorjaar gemeten. Tegen het einde van het 

broedseizoen steeg het grondwaterniveau globaal om 

vervolgens opnieuw te dalen en het laagste niveau te 

bereiken in het begin van september (Figuur 7.2).

De hydrologische monitoring in het weidevogelge-

bied van Bazel-Zuid kon in 2013 niet optimaal worden 

uitgevoerd omdat een aantal piëzometers verdwenen of 

beschadigd waren door beheer- en inrichtingswerken. 

Algemeen bleven de grondwaterstanden grotendeels 

boven de grenswaarden van de gruttogroep (Figuur 

7.3). In het oostelijk deel bleef het grondwaterniveau 

zelfs tot boven de grenswaarden van de kritische weide-

vogelgroep (KBRP079A). In het meer westelijk deel van 

het weidevogelgebied van Bazel-Zuid, nabij de hoger 

gelegen opduiking (overslaggronden) daalden de grond-

waterstanden vanaf begin maart om begin april onder 

de grenswaarden te zakken (KBRP054CD). 

In het noordelijk deel van het weidevogelgebied van Ba-

zel-Zuid worden de grondwaterstanden sterk beïnvloed 

door de sloot die gelegen is langs de Blauwe Gaanweg 

(Vandevoorde et al. 2011). In het voorjaar van 2013 was 

het peil van de sloot 0.2 m lager dan voorgaande jaren 

(Figuur 7.4). Dit had zijn invloed op de grondwaterstan-

den in het noordelijk deel van Bazel-Zuid. Hoe dichter 

bij de sloot, hoe sneller de grondwaterstanden er onder 

de grenswaarden zakten. In de zones tegen de sloot 

daalde het grondwater reeds vanaf eind februari onder 

de grenswaarden (KBRP049X), op grotere afstand was 

dat vanaf begin mei.

Figuur 7.5: Situering 
van de piëzometers 
en peilschalen in het 
weidevogelgebied van 
Bazel-Noord.

Figuur 7.6: Situering 
van de piëzometers 
en peilschalen in het 
weidevogelgebied van 
Bazel-Zuid.
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Figuur 7.7: Tijdreeks (2013) van een aantal piëzometers in de broekbossen van Bazel met weergave van het minimumpeil 
(rode lijn) waaronder het grondwater best niet wegzakt.

7.1.2.2 Vegetatieontwikkelingen 

In een weidevogelgebied moet de grasmat tot diep in 

het broedseizoen kort blijven, met een minimum aan 

opgaande vegetatie. Hiertoe zijn verschillende inrich-

tingsmaatregelen uitgevoerd en beheermaatregelen 

genomen. 

Alle akkers zijn ondertussen omgezet naar grasland 

en sinds 2009 is nulbemesting opgenomen in de 

onderhoudsovereenkomsten met de landbouwers. 

Enkel bemesting via grazend vee is nog toegelaten. Tot 

voor 2009 werden de graslanden volgens de reguliere 

normen bemest in het voorjaar (maart-april). Hierdoor 

kwam grasgroei zeer snel op gang en ontwikkelde zich 

een hoge en dichte grasmat, ongeschikt voor weidevo-

gels. Door nulbemesting gevolgd door een periode van 

verschraling zal er op termijn een lagere en meer open 

grasmat ontstaan, beter geschikt voor weidevogels. 

Vernatting zal dit nog verder in de hand werken.

Alle bossen en bomenrijen in het weidevogelgebied zijn 

gekapt om een open landschap te creëren. Bovendien 

zijn specifieke maatregelen genomen om deze percelen 

om te vormen tot grasland. De hoeveelheid riet in de 

sloten was opvallend toegenomen door het verbod op 

het gebruik van pesticiden en het verbod op maaien van 

riet in de perceelranden. Lokale vernattingen werkten 

dit verder in de hand. Om te vermijden dat riet de open-

heid van het gebied in het gedrang brengt zijn gerichte 

maatregelen genomen om rietontwikkeling in te perken, 

evenwel rekening houdend met de populatie riet- en 

ruigtevogels die zich ondertussen heeft gevestigd. 

In 2013 zijn geen specifieke inspanningen geleverd om 

de vegetatieontwikkelingen en -veranderingen in het 

weidevogelgebied van Bazel-Noord en Bazel-Zuid op te 

volgen.

7.1.3 Bossen

Om de inrichting en het beheer, met als doel de ont-

wikkeling van hoogwaardige bossen en evenwaardige 

boscompensaties, te evalueren, worden grondwaterpei-

len en vegetatieveranderingen nauwgezet gemonitord. 

7.1.3.1 Hydrologische monitoring

Net als in het weidevogelgebied wordt het grondwater 

en oppervlaktewater ook in de bossen opgevolgd aan 

de hand van een netwerk van piëzometers en peilscha-

len. Op 29 locaties is een piëzometer geplaatst waar 

tweemaal per maand het grondwater wordt gemeten. 

Gelijktijdig wordt op 7 locaties het waterniveau in de 

belangrijkste sloten bepaald (Figuur 7.8). 

De grondwaterschommelingen in 2013 in de broekbos-

sen van Bazel en Rupelmonde worden weergegeven in 

figuur 7.7. Begin januari stond het grondwater tot tegen 

of zelfs boven het maaiveld, wat ideaal is voor dergelij-

ke bossen. Dit was zeker het geval voor de broekbossen 

van de Kooi en de bossen in de omgeving van de Rupel-

mondse Kreek. Na een korte daling stegen de grond-

waterpeilen opnieuw sterk in het begin van februari. 

Mogelijks kan deze stijging in verband worden gebracht 

met het smelten van de sneeuw. Tussen eind februari en 

begin juni daalde het grondwater zeer geleidelijk in de 

broekbossen. Grondwaterstanden tussen het maaiveld 

en maximaal 0.3 m eronder werden in de bossen van de 

Kooi, alsook in de bossen rond de Rupelmondse Kreek 

opgemeten. In de bossen ten noorden van de Verkor-

tingsdijk, alsook in de bossen in de periferie van de 

Rupelmondse Kreek zakte het grondwater licht onder 

de drempelwaarde van 0.3 meter onder het maaiveld 

(KBRP039A, KBRP069A). De grondwaterpeilen stegen 

opnieuw sterk in juli en augustus, wat eerder abnormaal 

is. Er zijn zelfs waterstanden gemeten vergelijkbaar met 

de winter. Nochtans waren in deze periode de neer-

slaghoeveelheden lager dan gemiddeld en waren de 

temperaturen hoger dan gemiddeld (www.kmi.be) wat 

dus meer verdamping (evapotranspiratie) impliceert. 

Deze stijging werd niet enkel gemeten in het grondwa-

terpeil in de bossen maar ook in het oppervlaktewater, 

wat de inlaat van Scheldewater doet vermoeden. Een 

omgekeerde stroomrichting van het oppervlaktewater 

werd bovendien geobserveerd en op locaties waar het 

grondwater niet of veel minder wordt beïnvloed door 

het oppervlaktewater daalde het grondwaterniveau 

systematisch in deze periode, wat het vermoeden van 

inlaat van Scheldewater bevestigt. 

Ook de hydrochemische eigenschappen van het op-

pervlaktewater wijzen in die richting. Op 25/03/2013 

bedroeg de elektrische conductiviteit in een sloot nabij 

de bossen ten noorden van de Lange Gaanweg 816 µS/

cm, op 06/08/2013 was deze opgelopen tot 2279 µS/

cm. Deze toegenomen conductiviteit of geleidbaarheid 

is vooral te wijten aan een sterke toename van natrium 

(van 57 naar 288 mg/l) en chloride (van 97 naar 546 

mg/l). Deze concentraties zijn vergelijkbaar met het 

Scheldewater in deze periode.

Begin september en begin oktober werden de laagste 

grondwaterstanden opgemeten. Centraal in de bossen 

van de Kooi en rond de Rupelmondse Kreek zakte het 

grondwater niet onder de drempelwaarde van 0.3 meter 

onder het maaiveld (KBRP066X, KBRP068X, KBRP070X, 

KBRP071X). Enkel in de bossen ten noorden van de Ver-

kortingsdijk en in de ruime periferie van de Rupelmond-

se Kreek en de Kooi zakte het grondwater wel onder de 

drempelwaarde, tot ca. 0.5 meter onder het maaiveld. 

Vanaf midden oktober waren de waterstanden in de 

broekbossen opnieuw gestegen tot tegen of zelfs boven 

het maaiveld.

Voor optimale ontwikkeling van elzenbroekbossen, 

zijn ’s winters en tot diep in het voorjaar waterstanden 

vereist tot tegen of zelfs net boven het maaiveld. In 

de zomer mogen deze niet verder wegzakken dan 0.3 

m onder het maaiveld. Vanaf het vroege najaar zijn 

opnieuw waterstanden tot tegen of zelfs boven het 

maaiveld vereist (De Becker et al. 2004). Deze drem-

pelwaarde is weergegeven in figuur 7.7. Centraal in de 

broekbossen van de Kooi zakte het grondwater niet on-

der deze drempelwaarde. Meer in de periferie van deze 

bossen en van de Rupelmondse Kreek (KBRP069A) en 

in de broekbossen ten noorden van de Verkortingsdijk 

(KBRP039A) was dit wel het geval. 

Figuur 7.8: Locaties 
van de piëzometers 
en peilschalen in de 
broekbossen van 
Bazel waarvan deze 
zijn benoemd die 
worden weergegeven 
in figuur 7.7.

Figuur 7.8: Locaties 
van de piëzometers 
en peilschalen in de 
broekbossen van 
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De laagst gelegen bossen centraal in de Kooi en in de 

directe omgeving van de Rupelmondse Kreek zijn natst, 

ook in de zomer dalen de peilen er niet al te sterk door 

aanvoer van grondwater uit de cuesta (kwel) en/of de 

aanvoer via oppervlaktewater. De hogere meer in de 

periferie gelegen bossen zijn droger door een geringere 

aanvoer van grondwater en/of door sterkere drainage. 

Om hoogwaardige broekbossen duurzaam te ontwik-

kelen en vooral om hun oppervlakte te maximaliseren 

blijft een vernatting van 20 tot 30 cm in de winter nood-

zakelijk door het opstuwen van het oppervlaktewater. In 

de zomer kunnen de stuwpeilen best verlaagd worden 

om stagnerend oppervlaktewater te vermijden en inter-

ne eutrofiëring te voorkomen (Vandevoorde et al. 2011).

7.1.3.2 Vegetatieontwikkelingen 

In het kader van bosontwikkeling of boscompensatie 

zijn verschillende maatregelen genomen. Tussen 2004 

en 2007 zijn in de polder van Bazel een aantal bossen 

aangeplant. In 2009 is spontane bosontwikkeling toege-

laten in het bosweidelandschap van Rupelmonde, nadat 

op de percelen een grondbewerking (eggen, ploegen, 

niets doen) is uitgevoerd. In het voorjaar van 2010 zijn 

gelijkaardige grondbewerkingen uitgevoerd in de Bazel-

se polder. Op verscheidene plaatsen is ook een zoom 

aangeplant. 

In de bestaande bossen zijn eveneens grootschalige bo-

somvormingswerken uitgevoerd waarbij de populieren 

en exoten werden verwijderd. 

Om na te gaan of elzenbroekbossen zich kunnen ont-

wikkelen na veentranslocatie is bovendien een experi-

ment opgestart. De monitoringsinspanningen in 2013 

richtten zich vooral op dit experiment.

Experiment veentranslocatie

Voor de aanleg van dijken zijn grote hoeveelheden zand 

en zware klei nodig. Zand wordt in de kern van de dijk 

gebruikt, terwijl de klei als afdeklaag wordt aange-

bracht. Vooral aan klei is er veelal een gebrek en deze 

kan ter plaatse worden gewonnen. Anderzijds wordt 

bij de aanleg van dijken in valleigebieden geregeld 

veen aangetroffen in de ondergrond. Omdat veen niet 

de ideale basis is om een dijk op te bouwen wordt het 

uitgegraven en afgevoerd. Het afgraven van zware klei 

voor de dijken en het opvullen van de ontstane kuilen 

met veen zou een oplossing kunnen bieden voor het 

tekort aan klei en het overschot aan veen. Ontwikke-

ling van broekbossen op deze plaatsen zou bovendien 

boscompensatie kunnen realiseren. Een klein experi-

ment in de polder van Bazel-Zuid toonde eerder aan dat 

de bosontwikkeling op veentranslocaties mogelijk is. 

Omdat over deze werkwijze weinig referenties gekend 

zijn met elzenbroekbossen, een prioritair habitattype, 

is een experiment opgestart. De bedoeling is om te 

achterhalen of het effectief mogelijk is om broekbossen 

te ontwikkelen op veentranslocaties en in welke mate 

de dikte van het veenpakket hierin een rol speelt.

Bij het opstellen van het experiment is rekening gehou-

den met de aanwezigheid van een ondiepe veenlaag in 

het oostelijk deel van de projectsite en met de speci-

fieke hydrologische voorwaarden voor de ontwikkeling 

van elzenbroekbossen. Een winter- en voorjaarwater-

stand tot tegen het maaiveld of erboven is vereist. ’s 

Zomers mag het grondwater niet dieper wegzakken dan 

0.3 m onder het maaiveld (De Becker et al. 2004). Bij te 

droge omstandigheden zou het veen namelijk minerali-

seren. Rekening houdend met de hydrologische kennis 

van de projectsite in 2009 is bepaald dat het maaiveld 

in het westelijk deel zich op maximaal 1.2 meter TAW 

mag bevinden, in het oostelijk deel op 1.1 meter TAW. 

In het proefopzet werden veen- en mineraalbodem 

al dan niet bedekt met een veenlaag. Dit leidde tot 4 

verschillende behandelingen met telkens minstens vier 

herhalingen of replica’s: 

A. veen + veen: afgraven tot op het veen dat zich op ca. 

0.6 meter TAW bevindt en vervolgens aanbrengen van 

0.5 m veen;

B. veen + mineraal: in deze proefvlakken bevindt zich 

ook op ca. 0.6 meter TAW veen, het huidig maaiveld is 

verlaagd tot ca. 1.1 meter TAW zodat een situatie ont-

staat van minerale bodem (klei) op ondergronds veen;

C. mineraal: de minerale toplaag (klei) wordt afgegra-

ven tot op een hoogte van 1.2 m TAW;

D. mineraal + veen: de minerale toplaag (klei) wordt af-

gegraven tot op een hoogte van 0.7 meter TAW waarna 

0.5 m veen wordt aangebracht tot op een hoogte van 

1.2 m TAW.

Het uiteindelijke proefopzet is gerealiseerd in de zomer 

van 2009 en wordt weergegeven in figuur 7.9. In de 

proefvlakken wordt spontane verbossing toegelaten. 

Sinds het voorjaar van 2011 is in ieder proefvlak een 

piëzometer geplaatst, die tweemaal per maand wordt 

opgemeten (Figuur 7.9). Ook het oppervlaktewaterpeil 

in de belendende sloot wordt opgevolgd. 

Eind maart en begin augustus zijn grondwaterstalen 

genomen in de piëzometers en in de naburige sloot. 

Naast de zuurtegraad (pH) en conductiviteit is in deze 

waterstalen de concentratie van 11 chemische elemen-

ten bepaald (calcium, magnesium, natrium, ammonium, 

ijzer, bicarbonaat, sulfaat, chloride, nitraat, nitriet en 

orthofosfaat). 

De vegetatieontwikkelingen worden opgevolgd in per-

manente kwadraten (PQ’s). Per proefvlak zijn telkens 2 

permanente kwadraten van 10 bij 10 meter afgebakend. 

Daarin werd in augustus een vegetatieopname ge-

maakt. In de bossen ten zuiden van de projectsite zijn 

eveneens 4 referentieproefvlakken (Ref.) afgebakend. 

Waterstanden

De grondwaterschommelingen in 2013 zijn per behan-

deling weergegeven in figuur 7.10. Hiervoor is voor 

iedere behandeling het gemiddelde berekend van de 

vier metingen (4 replica’s per behandeling A, B, C en D; 

2 voor de Referentie). 

De gemiddelde grondwaterstand in behandeling B (veen 

+ mineraal), C (mineraal) en D (mineraal + veen) reikt 

van januari tot begin juli tot boven het maaiveld. Vanaf 

dan daalt het grondwaterniveau; in behandeling C (mi-

neraal) en D (mineraal + veen) zelfs tot onder de drem-

pelwaarde van 0.3 meter onder het maaiveld. De mini-

male waterstand wordt bereikt begin september. Nadien 

stijgen de peilen opnieuw snel; vanaf midden oktober 

terug tot boven het maaiveld. In behandeling A (veen 

+ veen) schommelt het grondwater net boven of net 

onder het maaiveld. De laagste grondwaterstand wordt 

eveneens begin september bereikt. Kort nadien stijgt 

het grondwaterniveau er weer tot aan of boven het 

Figuur 7.9: De verschillende behandelingen (treatments) zijn gespreid over de projectsite met de ligging 

van de verschillende meetpunten (piëzometers, peilschaal, permanente kwadraten).
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maaiveld. Het grondwaterregime in de referentiebossen 

wijkt hiervan af. In vergelijking met de verschillende 

proefvlakken zijn er globaal lagere grondwaterstanden 

gemeten, die ook vaker onder de drempelwaarde van 

0.3 meter onder het maaiveld zakken. Ook stijgt het 

grondwater er niet tot boven het maaiveld. 

Het grondwaterregime in de proefvlakken en in het 

referentiegebied toetsen aan de hydrologische rand-

voorwaarden voor elzenbroekbossen toont aan dat het 

grondwaterregime momenteel gunstiger is in de proef-

vlakken dan in het referentiegebied.

Vegetatieontwikkelingen

In dit jaarverslag worden de vegetatieontwikkelingen in 

de veentranslocatie slechts summier behandeld. Na 5 

jaar monitoren (2010-2014) is namelijk een uitgebreide 

evaluatie en rapportering gepland.

De trend van de voorgaande jaren heeft zich in 2013 

doorgezet. Na vier jaar heeft zich een meer gesloten 

maar soortenarmere vegetatie ontwikkeld in de ver-

schillende proefvlakken. In de proefvlakken waar veen 

aan het oppervlak ligt (A en D),  was de bedekking van 

de kruidlaag reeds hoog na 1 jaar. In de verdere jaren 

heeft de vegetatie zich zo goed als gesloten. In de 

proefvlakken waar minerale bodem dagzoomt (B en C) 

had zich na 1 jaar een ijle vegetatie ontwikkeld. On-

dertussen heeft de vegetatie zich in de proefvlakken B 

(veen + mineraal) gesloten. In proefvlakken C (mineraal) 

was de kruidlaag nog vrij open. In 2013 is daar dan ook 

de sterkste toename van de kruidlaag genoteerd en 

begint deze zich stilaan te sluiten (Figuur 7.11).

Het eerste jaar van de monitoring van de veentransloca-

tie hadden zich zeer soortenrijke vegetaties ontwikkeld, 

vooral in de proefvlakken met veen aan het oppervlakte 

(A en D). Dit hoog soortenaantal was vooral te wijten 

aan het hoge aantal eenjarige plantensoorten (ther-

ofyten) die van de kale bodem wisten te profiteren om 

zich te vestigen. De jaren nadien volgde een daling 

van het aantal plantensoorten in de proefvlakken. Die 

daling vertraagde evenwel van jaar tot jaar om tot een 

stagnering te komen in 2013. Opvallend is bovendien 

dat de soortenaantallen vrij vergelijkbaar zijn tussen de 

proefvlakken. Het hoogste aantal plantensoorten is aan-

getroffen in proefvlakken D (mineraal + veen) namelijk 

35. Proefvlakken C (mineraal) en A (veen + veen) volgen 

met resp. 34 en 32 plantensoorten per vegetatieop-

name. Proefvlakken B (veen + mineraal) scoren, zoals 

voorgaande jaren het laagst met 20 plantensoorten per 

vegetatieopname (Figuur 7.11) (deze aantallen zijn ge-

baseerd op het aantal hogere planten. De mossen zijn 

mee bemonsterd maar moeten nog nader geanalyseerd 

worden).

Het sluiten van de vegetatie en het dalen en stagneren 

van het aantal soorten ligt in de lijn van de te verwach-

ten successie of de opeenvolging van plantengemeen-

Figuur 7.10: Tijdreeks van de uitgemiddelde grondwaterstanden per behandeling in 2013 met weergave van het minimum-
peil (rode lijn) waaronder het grondwater best niet wegzakt.

Figuur 7.11: De gemiddelde bedekking 
van de kruidlaag (+SD) (A) en het gemid-
deld aantal soorten (+SD) (B) per vegeta-
tieopname per behandeling (treatment) 
van 2010 tot 2013.

Figuur 7.12: De gemiddelde bedekking 
van de struiklaag (+SD) per vegetatieop-
name per behandeling (treatment) van 
2010 tot 2013.

Figuur 7.13: De gemiddelde bedekking 
van pitrus (Juncus effusus) (+SD) per be-
handeling (treatment) van 2010 tot 2013.

A

B
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schappen. Pioniersoorten, veelal eenjarigen, benutten 

de ontstane kale bodem en vestigden zich massaal. 

Meerjarige, overblijvende en hoger uitgroeiende soor-

ten vestigden zich eveneens maar ontwikkelden zich 

de volgende jaren verder waardoor de vegetatie hoger 

uitgroeide en zich sloot. Pioniersoorten zijn dan niet in 

staat om te concurreren met deze soorten en verdwij-

nen systematisch. 

De belangrijkste doelstelling van het experiment is 

nagaan of er zich elzenbroekbos ontwikkelt op veen-

translocaties. De vestiging van boom- en struiksoor-

ten wordt dan ook nauwlettend opgevolgd net als de 

ontwikkeling van een struiklaag en boomlaag. Met 

uitzondering van de referentieproefvlakken, heeft zich 

tot nu toe in geen enkel proefvlak een boomlaag ont-

wikkeld. In proefvlakken A (veen + veen) is zich wel een 

struiklaag aan het ontwikkelen, net als in proefvlakken 

C (mineraal), al is de struiklaag daar zeer rudimentair 

(Figuur 7.12). In deze proefvlakken zijn het zijn voorna-

melijk schietwilgen (Salix alba) die tot struiklaag zijn 

uitgegroeid en in mindere mate zwarte elzen (Alnus 

glutinosa).

Bijzonder opvallend was de algemene toename van 

pitrus (Juncus effusus) in de projectsite tussen 2010 

en 2012. In de proefvlakken C en D verdubbelde de 

bedekking van pitrus zelfs jaarlijks. In proefvlakken B 

(veen + mineraal) domineerde pitrus zelfs al na 2 jaar. 

Enkel in proefvlakken A (veen + veen) was deze evolutie 

minder uitgesproken en bleef de bedekking van pitrus 

geringer om vanaf 2012 reeds te stagneren. In datzelfde 

jaar stagneerde ook in de proefvlakken B de bedekking 

van pitrus. Na 4 jaar ontwikkelen is uiteindelijk ook 

in de overige proefvlakken (C en D) de toename van 

pitrus gestopt (Figuur 7.13). Tussen de proefvlakken is 

de gemiddelde bedekking van pitrus evenwel verschil-

lend. De hoogste gemiddelde bedekking van pitrus 

namelijk 47.6%, komt voor in de proefvlakken B (veen + 

mineraal), de laagste (12.4%) in proefvlakken A (veen + 

veen). Proefvlakken D (mineraal + veen) en C (mineraal) 

zijn intermediair met een bedekking van resp. 38.4% en 

29.8%. 

De vraag is of de pitrusbedekking de ontwikkeling van 

elzenbroekbos hypothekeert. In proefvlakken B kan  de 

geringe soortenrijkdom alvast worden toegeschreven 

aan de uitgesproken dominantie van pitrus. De verwach-

te toename van pitrus in de proefvlakken C (mineraal) 

lijkt zich niet te volstrekken maar er heeft zich ook 

nog geen gesloten vegetatie ontwikkeld. Anderzijds 

blijkt dat de bedekking van pitrus afneemt wanneer 

een struik- en/of boomlaag zich verder ontwikkelen tot 

kroonsluiting (Figuur 7.14). 

In 2012 is in één van de proefvlakken C (mineraal) de in-

vasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) versche-

nen. Ondanks de manuele bestrijding (exemplaren van 

watercrassula zijn door vrijwilligers van Kruin verwij-

derd) is deze toch uitgebreid. In 2012 is watercrassula 

aangetroffen in 1 permanent kwadraat waar het minder 

dan 1% bedekte. In datzelfde permanent kwadraat be-

dekte watercrassula in 2013 nog steeds minder dan 1% 

maar was het wel abundanter geworden (bedekking p1 

naar a1). Ook is watercrassula in 2013 in het 2e perma-

nent kwadraat van dit proefvlak aangetroffen.

Figuur 7.15: Bedekking (%) van pitrus (Juncus effusus) in de verschillende permanente kwadraten in 2013. 

Hoe groter het symbool, hoe hoger de bedekking.

Figuur 7.14: Verband tussen de bedekking van de struiklaag (kroonsluiting) en de bedekking van pitrus. Hoe 

dichter de struiklaag, hoe geringer de bedekking van pitrus (gebaseerd op vegetatieopnames van 2013).

centrale afwateringsgracht
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7.1.4 Besluiten doelhabitatten

In het oostelijk deel van zowel het weidevogelgebied 

Bazel-Noord als Bazel-Zuid bleven de grondwaterstanden 

gedurende het hele broedseizoen boven de Nederlandse 

grenswaarden (Oosterveld & Altenburg 2005). Ook in het 

zuidelijk deel van het weidevogelgebied van Bazel-Noord 

zakte het grondwater niet onder de grenswaarden. In 

het westelijk deel van zowel het weidevogelgebied van 

Bazel-Noord als Bazel-Zuid was dit niet het geval en daal-

den de grondwaterstanden wel onder de grenswaarden. 

Dit was eveneens het geval in het noordelijk deel van het 

weidevogelgebied van Bazel-Zuid. Deze grenswaarden 

worden hier als richtinggevend beschouwd, gezien de 

landschapsstructuur en de bodemgesteldheid in Vlaande-

ren verschillen van deze in Nederland!

Een verklaring voor het verloop van de grondwaterstan-

den in het weidevogelgebied kan gevonden worden in de 

klimatologische omstandigheden van het voorjaar van 

2013, maar vooral in de eigenheid van het grond- en op-

pervlaktewatersysteem van de polders van Bazel-Noord 

en Bazel-Zuid (Vandevoorde et al. 2011) en in het water-

beheer.

De hoeveelheid neerslag in februari en maart was 

normaal. Ook de neerslaghoeveelheden in april waren 

statistisch gezien normaal maar bedroegen slechts de 

helft van het gemiddelde. In mei 2013 waren de neerslag-

hoeveelheden dan weer zeer uitzonderlijk hoog (www.

kmi.be). Desondanks daalden de grondwaterstanden in 

grote delen van het weidevogelgebied vrij snel onder de 

grenswaarden. Dit was vooral in het westelijk deel van 

het weidevogelgebied van Bazel-Noord en van Bazel-Zuid 

het geval. Dit heeft vooral te maken met de eigenheid 

van het grond- en oppervlaktewatersysteem in deze 

hogere delen van het weidevogelgebied. Het verlies aan 

grondwater door verdamping (evapotranspiratie) wordt 

er namelijk niet voldoende gecompenseerd door de 

ondergrondse aanvoer van grondwater (kwel) en/of door 

infiltratie vanuit oppervlaktewater. Hierdoor daalt het 

grondwaterniveau er vrij snel. 

In de oostelijke delen van beide weidevogelgebieden 

wordt dit verlies aan grondwater door verdamping 

(evapotranspiratie) wel gecompenseerd. Enerzijds door 

de ondergrondse aanvoer van grondwater (kwel) vanuit 

de Zeeschelde en/of anderzijds door infiltratie vanuit op-

pervlaktewater. Hierdoor blijven de grondwaterstanden 

er wel boven de grenswaarden. 

Ook het waterbeheer heeft een impact. Verlaagde 

oppervlaktewaterpeilen in de afwateringssloot ten 

noorden van het weidevogelgebied Bazel-Zuid deden de 

grondwaterpeilen er onder de grenswaarden zakken.

Centraal in de broekbossen van de Kooi en rond de 

Rupelmondse Kreek reikte het grondwater gedurende 

het hele jaar tot tegen of zelfs boven het maaiveld en 

daalde niet onder de drempelwaarden. In de periferie 

van deze bossen, onder andere ten noorden van de 

Verkortingsdijk, daalde het grondwater wel tot onder 

de kritische drempelwaarde van 0.3 meter onder het 

maaiveld (De Becker et al. 2004). Een verklaring voor 

het verloop van de grondwaterstanden in de bossen 

kan gevonden worden in de eigenheid van het grond- 

en oppervlaktewatersysteem van de bossen, in het 

waterbeheer en in de klimatologische omstandigheden 

van 2013 (Vandevoorde et al. 2011). In de bossen van de 

Kooi wordt het waterverlies door verdamping (evapot-

ranspiratie) ten dele gecompenseerd door aanvoer via 

kwel uit de cuesta en/of voeding via oppervlaktewater. 

In de bossen rond de Rupelmondse Kreek is dit even-

eens het geval, zij het in beperktere mate. In de perife-

rie van deze bossen en zeker in de bossen ten noorden 

van de Verkortingsdijk is dit minder het geval waardoor 

het grondwater er wel onder de drempelwaarde zakt. 

Ook het waterbeheer heeft een invloed op het grond-

waterregime in de bossen. Inlaat van Scheldewater leidt 

bijvoorbeeld tot verhoogde grondwaterpeilen in de 

zomerperiode.

Om het oppervlakte doelhabitatten (elzenbroekbos 

en nat weidevogelgebied) te maximaliseren blijven 

inrichting- en beheermaatregelen essentieel zodat het 

vereiste hydrologisch regime voor deze habitatten 

wordt bekomen. Het oppervlakte elzenbroekbos kan 

gemaximaliseerd worden door een peilverhoging van 

het oppervlaktewater van 20 tot 30 cm te realiseren. 

Dit zal een gelijkaardige verhoging van het grondwater 

veroorzaken. In de zomer kan een lager peil worden 

ingesteld om interne eutrofiëring te minimaliseren. Voor 

weidevogels is een voldoende hoge grondwaterstand in 

het voorjaar noodzakelijk. Om het oppervlakte geschikt 

weidevogelgebied te maximaliseren dient ernaar ge-

streefd te worden om de gemiddelde voorjaarsgrondwa-

terstand met 30 cm op te trekken. Om deze vernatting 

te realiseren is een opstuwing van het oppervlaktewater 

tot minimaal 1.3 meter TAW en maximaal 1.5 meter TAW 

noodzakelijk (Vandevoorde et al. 2011). 

In een experimenteel opzet worden potenties en kriti-

sche succesfactoren onderzocht om elzenbroekbossen 

(prioritair habitat 91E0) te ontwikkelen op veen dat naar 

kleiputten verplaatst wordt. Als belangrijke voorwaarde 

geldt het grondwaterregime. Gedurende het hele jaar 

stond het grondwater in de proefvlakken nabij of zelfs 

boven het maaiveld. Een uitzondering hierop waren de 

referentieproefvlakken en de proefvlakken C (mineraal) 

en D (mineraal + veen) waar het grondwaterniveau wel 

zakte onder de kritische drempelwaarde (0.3 m onder 

maaiveld). In de proefvlakken C en D was dit evenwel 

kortstondig. Algemeen was in 2013 het grondwaterregi-

me in de proefvlakken vrij gunstig voor de ontwikkeling 

van elzenbroekbossen. 

Een soortenrijke pioniersvegetatie met een hoog aan-

deel eenjarige soorten evolueerde in 2013 verder naar 

een gesloten, soortenarmere vegetatie met een hoog 

aandeel overblijvende moerasplanten, een verwachte 

successie. Het aantal soorten in de proefvlakken lijkt 

bovendien niet verder te dalen maar eerder te stagne-

ren. Het aantal soorten in de verschillende behande-

lingen is bovendien vrij vergelijkbaar (31 à 35 planten-

soorten) met uitzondering van proefvlakken B (veen + 

mineraal) waar het laagste aantal soorten is geteld. Het 

lage aantal soorten in proefvlakken B of waar minerale 

bodem dagzoomt, kan in verband worden gebracht met 

de uitgesproken dominantie van pitrus. De algemene 

toename van deze soort blijkt trouwens gestopt in de 

projectsite. De gemiddelde bedekking van pitrus blijkt 

namelijk te stagneren in de proefvlakken. Desalniette-

min valt af te wachten of de hoge bedekking van pitrus 

de ontwikkeling van elzenbroekbossen zal hypotheke-

ren. Uit de monitoringsresultaten van de komende jaren 

zal dit moeten blijken. Er zijn alvast signalen dat de 

bedekking van pitrus afneemt naarmate de bedekking 

van de struik/boomlaag toeneemt of er kroonsluiting 

optreedt. 

Geleidelijk aan ontwikkelt er zich trouwens een strui-

klaag; voornamelijk bestaande uit schietwilg (Salix alba) 

en in mindere mate uit zwarte els (Alnus glutinosa). 

Vooral in proefvlakken A (veen + veen) is dit het geval.

Uit deze resultaten kunnen we voorlopig besluiten dat 

de getransloceerde veenbodem een ideaal kiembed 

is, beter dan minerale bodem. Op de getransloceerde 

veenbodem heeft zich een gesloten vegetatie ontwik-

keld van moerasplanten en ook enkele kenmerkende 

soorten van elzenbroekbossen. De daling van het aantal 

soorten lijkt te zijn gestopt, zowel op minerale bodem 

als op veenbodem. Ook de bedekking van pitrus lijkt 

niet verder toe te nemen. Het blijft evenwel nog te 

vroeg om te besluiten of zich al dan niet volwaardige 

elzenbroekbossen kunnen ontwikkelen op dergelijke 

translocaties.

Figuur 7.16: Zwarte els (Alnus glutinosa) 
groeit uit boven de soortenrijke en 
gesloten vegetatie in proefvlakken 

D (mineraal + veen) met o.a. pitrus, 
moeraszegge en grote kattenstaart als 

aspectbepalende soorten (PQ9 22/08/2013)

Figuur 7.17: Proefvlakken C (mineraal) 
hebben een nog vrij open vegetatie; hier 

onder andere met pitrus, grote kattenstaart 
en heelblaadje (PQ11 22/08/2013)
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7.2 Doelsoorten

In 2013 is opnieuw een gebiedsdekkende broedvogel-

kartering uitgevoerd zowel in de polder als op de bui-

tendijkse schorren en de Kortbroekpolder. Watervogels 

zijn maandelijks geteld tijdens de wintermaanden in de 

polder en het jaar rond buitendijks langs de Zeeschelde 

(maandelijks). In opdracht van W&Z worden trends of 

veranderingen in de visgemeenschappen opgevolgd in 

een aantal gebieden waar gecontroleerd gereduceerd 

getij wordt toegelaten, zo ook in het GOG KBR. De 

T0-resultaten van eerdere inventarisaties gelden als 

referentie om de ontwikkelingen na het beëindigen van 

de inrichtingswerken te beoordelen.

7.2.1 Broedvogels

In het volledige studiegebied zijn alle Bijlage I-broed-

vogelsoorten geïnventariseerd, aangevuld met enkele 

aandachtsoorten. Dit zijn dezelfde als die voor het Lin-

kerschelde-oevergebied, aangevuld met enkele minder 

algemene bos- en bosrandsoorten. 

Het veldwerk en het opmaken van de soortenkaarten 

gebeurde door een tiental vrijwilligers van Natuurpunt 

Kruin in samenwerking met het INBO. INBO, het ANB en 

W&Z afdeling Zeeschelde zorgden voor opleiding, logis-

tieke ondersteuning, digitale verwerking en rapportage 

van de resultaten.

7.2.1.1 Methode van inventarisatie: territoriumkartering

Territoriumkartering levert als methode om broedvo-

gels te inventariseren de meest betrouwbare resultaten 

op en is bovendien slechts matig arbeidsintensief en 

tijdrovend. De resultaten zijn bovendien onderling en 

van jaar tot jaar goed vergelijkbaar. 

Het studiegebied is ingedeeld in 7 deelgebieden van 

ongeveer 100 ha. In elk deelgebied wordt een traject 

zodanig uitgestippeld dat de maximale afstand tot dit 

traject in het gebied 100 m bedraagt. Het traject moet 

op maximaal 4u te inventariseren zijn. 

Tijdens het broedseizoen (eind maart-begin juli) wordt 

getracht langs dit traject minimaal 7 keer alle vogels te 

karteren (zowel door auditieve als visuele waarnemin-

gen). Een inventarisatieronde begint idealiter ongeveer 

één uur voor zonsopgang. Er kan één avondronde 

voorzien worden. De inventarisatieronde begint telkens 

vanop een andere startplaats langs het traject zodat 

van elke soort een paar maal de actiefste periode wordt 

beslaan in het volledige gebied. 

Bij de verwerking krijgt men dan een beeld van het aan-

tal territoria per soort in het gebied. Territoria worden 

afgebakend op basis van strikte criteria zoals aantal 

geldige waarnemingen, uitsluitende waarnemingen, 

fusieafstand, datumgrenzen, enz. Uiteindelijk kan men 

van een gebied besluiten hoeveel koppels er van elke 

soort gebroed hebben of beter, territoria hadden.

7.2.1.2 Resultaten

Weidevogels

Het aantal territoria voor de kievit nam verder af tot 9. 

Hiervan situeerden er zich 2 in het Kruibeekse gedeelte, 

2 in Bazel-Noord en 5 in Bazel-Zuid. Net daar, waar het 

gebied vorig jaar snel werd verlaten door Kievit, bleven 

ze nu broeden en waren enkele paartjes zelfs succesvol. 

Elk jaar is anders maar de trend is duidelijk: de weide-

vogels nemen niet toe. Wij verwijzen naar het rapport 

van vorig jaar voor een grondigere bespreking van deze 

vaststelling. Er waren geen territoria van scholekster, 

noch van grutto of tureluur. Deze soorten werden zelfs 

niet waargenomen tijdens de inventarisaties (Tabel 7.1).

Andere Bijlage I-soorten en aandachtsoorten

In en rond de nieuwe geul van de Barbierbeek werd 

lange tijd een roepend mannetje woudaap genoteerd 

(Tabel 7.2). Volgens sommige waarnemers kon het 

zelfs over twee mannetjes gaan. Het lijkt erop dat deze 

vogel ongepaard bleef. Deze zeldzame soort kent sinds 

enkele jaren een opmars in westelijk Vlaanderen na een 

langdurige afwezigheid. In de Waaslandhaven broedt de 

soort weer sinds 2008, in het Groot Rietveld. De aanwe-

zigheid van partijen riet in voldoende diep stilstaand, 

helder water zijn noodzakelijk voor woudaapjes. Hoewel 

dit tijdelijk nog aanwezig zal zijn in het gebied, is het 

niet zeker dat er na afwerking nog voldoende van dit 

habitat aanwezig zal zijn. 

Kluut kwam op twee plaatsen tot broeden: in de nieuwe 

geul van de Barbierbeek en op of in de buurt van de 

zuidelijke uitwateringsconstructie van Bazel-Noord. In 

dit eerste gebied spoelden twee nesten weg door een 

te hoog gestegen waterstand na een plensbui. Ver-

moedelijk één van die twee paartjes begon opnieuw 

in Bazel-Noord en bracht daar 2 jongen vliegvlug. De 

eerste uitgevlogen kluten van KBR! Visdief was de derde 

nieuwkomer in de lijst van bijlage I-soorten dit jaar. 

Het kwam echter niet tot een broedgeval. Het voorzien 

van geschikte broedplaatsen in waterpartijen d.m.v. 

eilandjes of nestvlotjes kan deze soort als broedvogel 

aantrekken. Blauwborst daalde voor het eerst in aantal 

territoria. Dit sluit aan bij de algemene trend voor 2013 

waar dit ook werd vastgesteld in het Antwerpse ha-

vengebied. De zeer lange winter, met nog een opeen-

volging van ijsdagen in de eerste helft van april, heeft 

wellicht zijn tol geëist. Van zowel wespendief, bruine 

kiekendief als ijsvogel werd in 2013 geen enkel territori-

um opgetekend (Tabel 7.2). Dodaars en fuut bevestigen. 

Fuut heeft enkel territoria op de Rupelmondse Kreek. 

Dodaars profiteert van de tijdelijke aanwezigheid van 

helder, ondiep stilstaand water inde nieuwe bedding 

van de Barbierbeek en op de Fasseit. Naast de exotische 

ganzen nemen ook de grauwe ganzen toe de laatste 

jaren (8 en 3 territoria/nesten in resp. 2012 en 2013). 

Canadese gans had 4 territoria, brandgans en nijlgans 

elk één. Zomertaling werd niet opgetekend tijdens de 

inventarisatie. Op basis van de waarnemingen werd wel 

besloten tot 3 territoria van Wintertaling hoewel geen 

indicaties van broedgevallen werden gevonden.

Vrijwel alle rietvogels stegen in aantal. Enkel blauw-

borst vormt hierop een uitzondering. De binnendijkse 

gebieden lijken nog steeds het aantrekkelijkst te zijn 

voor alle rietvogels. Nieuwe territoria van minder alge-

mene soorten worden steevast binnendijks genoteerd. 

De enige uitzondering hierop was de Cetti’s zanger. In 

2013 waren 7 van de maar liefst 10 territoria in het bin-

nendijks gedeelte. Voor het eerst sinds 2007 kwamen er 

geen oeverzwaluwen tot broeden. De kunstmatige wand 

in de Kortbroekpolder kan hier verandering in brengen. 

Naast de steltlopers behoren nog heel wat zangvo-

gels tot de weidevogels, onder andere veldleeuwerik, 

graspieper en gele kwikstaart. Enkel van graspieper 

werden voor het eerst 2 territoria genoteerd. Het ging 

echter om aanwezigheid van exemplaren tot half mei, 

niet om zingende vogels. Tot eind mei werd een koppel 

paapje genoteerd dat territoriaal leek. In juni werden 

ze niet meer gezien. In 2013 werd deze soort niet meer 

als broedvogel aangetroffen in Vlaanderen. Heel wat 

graslandcomplexen die populaties hielden van deze 

soort voor 1990, lijken nochtans weer geschikt door 

het invoeren van een natuurbeheer met late maaidata 

op voldoende grote oppervlakte (IJzervallei, Leievallei, 

Scheldevallei,…).

Fitis en tuinfluiter, soorten van bosranden en jonge 

verbossingsstadia, laten een stijgende trend zien. 

Op Vlaamse schaal hebben deze een stabiele trend 

(ABV-project INBO-Natuurpunt). Braamsluiper, gekraag-

de roodstaart, grauwe vliegenvanger, grote lijster en zo-

mertortel laten een, soms significante, negatieve trend 

zien. Deze lijken niet in staat een schijnbaar potentieel 

gebied zoals KBR opnieuw te koloniseren. In 2009 

en 2013 was er telkens één territorium van gekraag-

de roodstaart en in 2012 één van braamsluiper. Ook 

spotvogel (één territorium in 2012) zou je hier mogen 

verwachten, een soort die het nog net iets beter doet 

in Vlaanderen (niet significant positieve trend). Wiele-

waal en nachtegaal blijven aanwezig in vergelijkbare 

aantallen met voorgaande jaren wat positiever is dan de 

trend in Vlaanderen. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kievit 5 2 5 11 14 9 16 30 22 12 9

Scholekster 1 0 3 3 5 2 0 2 3 1 0

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0

Grutto 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Tabel 7.1: Territoria van weidevogels in KBR van 2003 tot 2013.

scholekster
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K B-N B-Z KBP Totaal KBR

2013 2013 2013 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bijlage I - soorten

Woudaap 1 0 0 0 0 0 0 1

Wespendief 1 0 1 0 1 1 0

Bruine Kiekendief 0 0 0 0 1 0 0

Kluut 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Visdief 1 0 0 0 0 0 0 1

IJsvogel 5 5 1 1 2 0 0

Blauwborst 25 24 17 3 42 36 48 63 76 78 69

Aandachtssoorten

Dodaars 7 1 2 1 0 4 1 3 5 8 11

Fuut 4 0 3 2 0 3 3 4

Grauwe Gans 1 2 0 0 0 0 1 8 3

Bergeend 5 2 1 6 18 11 9 22 6 8

Krakeend 8 5 3 23 25 15 21 11 29 16

Wintertaling 3 0 0 0 0 1 7 3

Zomertaling 0 0 0 0 1 2 0

Slobeend 2 1 1 4 1 2 1 2 3

Kuifeend 4 2 3 1 9 8 6 4 10 9

Tafeleend 1 0 0 1 0 0 0

Buizerd 2 2 1 6 6 6 4 6 5 5

Sperwer 1 1 0 1 1 0 0

Torenvalk 1 - - - - - 0 1

Boomvalk 0 0 0 0 1 0 0

Patrijs 1 1 1 1 0 0 0

Kwartel 0 0 0 0 2 0 0

Waterral 1 2 1 3 0 0 0 4 3 4

Kievit 2 2 5 14 9 16 28 22 12 9

Scholekster 5 2 0 2 3 1 0

Kleine Plevier 1 1 3 2 3 3 1 2 2

Grutto 0 0 0 0 1 0 0

Tureluur 0 0 0 0 2 1 0

Watersnip 0 0 0 0 2 0 0

Kokmeeuw 1 0 0 0 0 0 0 1

Steenuil 1 1 2 4 3 1 1 1

Bosuil 2 2 0 3 2 2 1 2

Ransuil 1 0 0 0 1 3 0 1

K B-N B-Z KBP Totaal KBR

2013 2013 2013 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

vervolg Aandachtssoorten

Koekoek 4 6 3 1 6 6 9 6 12 13

Kleine Bonte 

Specht
0 0 0 0 0 3 0

Oeverzwaluw 26 56 29 44 14 7 0

Graspieper 2 0 0 0 0 0 0 2

Grote Gele 

Kwikstaart 
0 0 1 0 0 0 0

Paapje 1 0 0 0 0 0 0 1

Roodborsttapuit 19 6 2 1 1 6 20 32 24 27

Nachtegaal 2 1 3 5 3 5 2 4 4 6

Gekraagde 

Roodstaart
1 0 0 1 0 0 0 1

Cetti’s Zanger 5 5 0 0 0 0 2 4 10

Sprinkhaanzanger 5 9 8 0 3 7 17 24 12 22

Snor 1 2 0 0 0 0 0 4 3

Rietzanger 5 12 6 2 1 2 6 14 12 23 25

Kleine Karekiet 94 60 54 7 56 113 109 154 173 207 213

Grote Karekiet 0 0 0 0 0 1 0

Bosrietzanger 57 78 47 60 67 76 118 110 135 182

Spotvogel 0 0 0 0 0 1 0

Braamsluiper 0 0 0 0 0 1 0

Tuinfluiter 16 8 4 1 - - - - 14 24 29

Fitis 6 5 6 2 4 5 2 8 6 17

Grauwe 

Vliegenvanger
1 1 0 0 1 1 0

Matkop 3 0 0 1 1 5 5 3

Boomklever 2 0 0 0 1 1 2 2

Wielewaal 2 2 5 4 3 3 6 6 4

Kneu 0 0 0 0 0 2? 0

Rietgors 6 19 8 2 2 4 9 25 32 28 35

Exoten

Canadese gans 1 3 - - - - - 9 4

Brandgans 1 - - - - - 2 1

Nijlgans 1 - - - - - 2 1

Tabel 7.2: Territoria van Bijlage I- en aandachtsoorten in Kruibeke (K), Bazel-Noord 
(B-N) en Bazel-Zuid (B-Z) en Kortbroekpolder (KBP) in de periode 2007 -2013.
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slechtvalk

kluut

7.2.2 Watervogels

7.2.2.1 Watervogels in de polder

Watervogeltellingen vinden sinds de winter van 1999-

2000 plaats in het gehele studiegebied in het kader 

van de Watervogeltellingen Vlaanderen. Voordien 

werden enkel de kreken geteld. Nu wordt het volledige 

poldergebied geteld.

7.2.2.1.1 Materialen en methoden

Midmaandelijks van oktober tot maart worden bin-

nendijks door vrijwilligers van Kruin alle watervogels 

al dan niet met inbegrip van de meeuwen geteld per 

deelgebied: de afzonderlijke poldergedeelten en de 

kreken. De resultaten hieronder behandelen het totaal 

voor deze gebieden. De tellingen worden verzameld in 

de watervogeldatabank van het INBO.

7.2.2.1.2 Resultaten

De resultaten van de tellingen tot maart 2014 worden 

weergegeven in figuur 7.18. Deze bevatten dus twee 

bijkomende winterhalfjaren sinds het vorige jaarrap-

port. In de polders en kreken van Kruibeke, Bazel en 

Rupelmonde zijn de aantallen watervogels de laatste 

jaren duidelijk toegenomen. De afgelopen winter 

tempert de opvallende toename van de laatste jaren. 

Dit kan te maken hebben met het vrijwel afwezig 

blijven van koud winterweer. In de winter daarvoor was 

dit immers des te opvallender. Niet alleen bevestigde 

krakeend met het opnieuw halen van een de 1%-norm 

(681 exemplaren in december 2012), ook wintertaling, 

smient en wilde eend stegen in aantal. Op de recente 

januaritelling werden nu al 810 kolganzen geteld naast 

233 grauwe ganzen. Grote groepen grazende ganzen, 

net als smienten en wulpen, kan je associëren met 

geschikte weidevogelgebieden. Het gebied heeft zich 

op korte tijd ontwikkeld tot een belangrijke overwinte-

ringsplaats voor watervogels langs de Zeeschelde.

7.2.2.2 Watervogels buitendijks

Watervogels langs de oevers van de Zeeschelde wor-

den sinds oktober 1991 maandelijks geteld door het 

INBO. Sinds 2000 wordt het buitendijks gebied voor de 

polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde afzonderlijk 

genoteerd.

7.2.2.2.1 Materialen en methoden

De watervogels in de buitendijkse gebieden van de Zee-

schelde worden maandelijks geteld bij laagtij, van op 

een boot die door W&Z afdeling Zeeschelde ter beschik-

king wordt gesteld. De soorten die geteld worden zijn 

duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, 

eenden, steltlopers, rallen en sinds 1999 meeuwen. 

De geselecteerde gegevens geven de tellingen van april 

2000 tot en met maart 2014.

7.2.2.2.2 Resultaten

Het zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde ken-

de een significante terugval van de overwinterende 

en doortrekkende watervogels na 2006. Tijdens de 

voorbije winters resulteerden vorstpieken in weer licht 

verhoogde aantallen. De zachte winter van 2013/14 liet 

dan ook lage aantallen zien over de hele lijn (Figuur 

7.19).

Figuur 7.20 geeft in detail het aantal verloop van de vier 

algemeenste soorten weer langs de Zeeschelde nabij 

KBR. Hierbij valt op dat vooral de aantallen van winter-

taling en krakeend volledig crashten. De daling bij kievit 

kende een latere aanvang. 

visdief

wintertaling

kleine plevier

roodborsttapuit
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7.2.3 Vissen in GGG

Gebieden onder gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) 

vormen voor de visgemeenschappen in de Schelde 

potentieel luw leefgebied in semi permanente verbin-

ding met het estuarium. Trends en veranderingen in 

de visgemeenschappen in GGG’s worden in opdracht 

van W&Z afd. Zeeschelde opgevolgd om de functie van 

de GGG’s voor de vispopulaties van de Zeeschelde te 

evalueren. Dergelijke monitoring werd gestart in het 

GGG-Lippenbroek (functioneel sinds 2006) en GGG-Ber-

genmeersen (functioneel sinds 2013). Het Bazelse en 

Kruibeekse GGG waren in 2013 al grotendeels ingericht 

en sporadisch beperkt in verbinding met de Zeeschelde 

maar nog niet structureel onder GGG regime. Het INBO 

startte in 2013 met vismonitoring om de T0-situatie op 

te meten.

 

Op weg om een dubbele schietfuik te plaatsen in de plas in het Bazels GGG (sluis 2).

inwatering BGGG

Figuur 7.20: Cumulatieve winteraantallen (okt. - maart) van enkele watervogels langs de buitendijkse 
gebieden van KBR van 1991 t.e.m. maart 2014.

Figuur 7.19: Watervogels langs de buitendijkse gebieden van KBR, totale aantallen sinds april 2000 t.e.m. 
maart 2014.

Figuur 7.18: Het totaal aantal watervogels per maand van oktober 1999 t.e.m. maart 2014 in de volledige 
polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde inclusief de kreken met weergave van de belangrijkste soorten.
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7.2.3.1 Methode van visonderzoek

In 2013 voerde het INBO op twee locaties in KBR drie 

afvissingen uit. Er werd gevist in de plas aan de zuide-

lijke in- en uitwateringsconstructie van het Bazels GGG 

(BGGG sluis 2) en ter hoogte van de uitlaatsluis in het 

Kruibeekse GGG (Uitlaatsluis KGGG). Telkens werd voor 

de duur van 24u één dubbele schietfuik geplaatst in  

voorjaar, zomer en najaar (zie foto p.75).

Elke gevangen vis werd tot op soort gedetermineerd, 

gemeten en gewogen. Daarna werden de vissen 

teruggeplaatst in de bemonsterde plas. Op hetzelfde 

moment werden ook enkele abiotische parameters 

gemeten (Tabel 7.3).

7.2.3.2 Resultaten visonderzoek

In totaal werden er in 2013 13 soorten vis gevangen. 

Bot is de meest gevangen soort gevolgd door blank-

voorn en driedoornige stekelbaars (Tabel 7.4). In beide 

plassen werden er tien soorten gevangen en is bot het 

meest abundant. Bittervoorn, brakwatergrondel en 

karper werden enkel in het Bazels GGG (BGGG sluis 2) 

gevangen. Anderzijds werden giebel, tiendoornige ste-

kelbaars en zeebaars enkel in de uitlaatsluis in Kruibe-

ke gevangen. De exotische blauwbandgrondel is ook in 

beide plassen vertegenwoordigd.

Tabel 7.3: Abiotische parameters gemeten op het moment 

van de staalname.

Tabel 7.4: Aantal gevangen vissen per soort in Bazel-Noord 

Midden en uitlaatsluis in Kruibeke in 2013.

blankvoorn

visstek

Het Kortbroek

Locatie Datum

Watertem-

peratuur 

(°C)

O2  O2 % pH

Turbi-

diteit 

(NTU)

Conduc-

tiviteit 

(µS/cm)

BGGG sluis 2 7/03/2013 9,5 11,26 101,1 21,1 1143

Uitlaatsluis KGGG 7/03/2013 8,1 10,50 94,2 8,56 33,4 645

BGGG sluis 2 20/06/2013 22,5 10,20 119,1 8,21 72,5 1794

Uitlaatsluis KGGG 20/06/2013 19,9 8,15 91,6 7,83 169,0 3880

BGGG sluis 2 30/10/2013 12,7 9,02 85,2 7,44 43,8 1683

Uitlaatsluis KGGG 30/10/2013 14,1 9,34 91,1 7,40 79,6 1556

Watertem-

Soort BGGG sluis 2 Uitlaatsluis KGGG totaal

baars 2 3 5

bittervoorn 1 0 1

blankvoorn 23 7 30

blauwbandgrondel 14 6 20

bot 43 31 74

brakwatergrondel 1 0 1

driedoornige stekelbaars 4 26 30

giebel 0 7 7

karper 3 0 3

paling 8 5 13

rietvoorn 4 2 6

tiendoornige stekelbaars 0 2 2

zeebaars 0 1 1
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7.2.4 Besluit doelsoorten

Er was dit jaar weer een daling van het aantal territoria 

van de kievit. Bovendien was er geen sprake van ture-

luur, grutto of scholekster. 

Het aantal territoria van moeras- en rietvogels neemt 

nog steeds toe. Blauwborst daalde voor het eerst wat 

mogelijks te wijten was aan de koudeperiode bij het 

begin van zijn broedseizoen. Het aantal buitendijkse 

territoria neemt niet in dezelfde mate toe als de binnen-

dijkse. Ook de Cetti’s zanger dankt zijn toename aan 

het binnendijks gebied. Enkele bos- en bosrandsoorten 

blijven stabiel of stijgen licht. Soorten van deze groep 

die het in Vlaanderen slecht doen en hier nu bijkomend 

habitat krijgen, lijken niet (meer) in staat dit te koloni-

seren. 

De laatste winter tempert de recente stijging voor het 

aantal overwinterende vogels in het binnendijks gedeel-

te van KBR. Meerkoet, krakeend, wilde eend, Canadese 

gans, waterhoen en bergeend vormen de hoofdmoot 

van de overwinterende watervogels. 

De stijging is vooral toe te schrijven aan het stijgend 

aantal krakeenden en Canadese ganzen. Maar ook kol-

gans, wintertaling, smient, kievit en wulp behoren nu in 

aantal tot de overwinteraars. 

Buitendijks zijn hoge aantallen watervogels geteld sinds 

2000. Vanaf 2006 daalden de aantallen zeer sterk, 

zoals in de rest van de buitendijkse gebieden van de 

Zeeschelde. Tijdens vorstperiodes gaan de aantallen 

buitendijks omhoog ten koste van deze binnendijks. 

Dit was zeker zo in februari 2012. De zachte winter van 

2013/14 liet weer wat lagere aantallen watervogels zien 

in vergelijking met de lichte opflakkering van de vorige 

winters.

In 2013 werd de T0 situatie voor vissen in het Kruibeek-

se en Bazelse GGG opgemeten. Dertien vissoorten, 

waarvan bot de meest algemene is, zijn aangetroffen 

nabij de uitlaatsluizen in beide gebieden.

7.3. Algemene besluiten 
uit de monitoring

In de polders van Bazel-Noord en Bazel-Zuid zijn ver-

schillende inrichtings- en beheermaatregelen genomen 

om een weidevogelgebied te ontwikkelen dat minstens 

100 broedparen weidevogels huisvest. Net als in 2011 

en in 2012 daalde ook in 2013 het aantal weidevo-

gels. Kieviten verminderden tot 9 paar, een daling van 

meer dan 300% in vergelijking met 2010. Scholekster, 

tureluur en grutto waren zelfs volledig afwezig. Ver-

meldenswaardig zijn wel de 2 territoria graspieper en 

het territorium van paap. In 2013 is de doelstelling van 

minstens 100 broedparen niet gehaald. 

Is de daling van het aantal weidevogels te wijten aan 

ongunstige hydrologische omstandigheden? Ten dele 

is dit het geval. Uit de hydrologische monitoring bleek 

namelijk dat de grondwaterpeilen in grote delen van 

het weidevogelgebied in de loop van het broedseizoen 

daalden tot onder de drempelpeilen. Net zoals in voor-

gaande jaren waren de hydrologische omstandigheden 

enkel in het oostelijk deel van het weidevogelgebied 

Bazel-Noord en Bazel-Zuid gunstig voor weidevogels 

en daalden de grondwaterpeilen niet tot onder de 

grenswaarden. In deze zones worden grondwaterver-

liezen door verdamping (evapotranspiratie) gecom-

penseerd door ondergrondse aanvoer van grondwater 

(kwel) uit de Zeeschelde en/of voeding via oppervlakte-

water. In het westelijk en centraal deel van het weide-

vogelgebied van Bazel-Noord en Bazel-Zuid worden de 

waterverliezen door verdamping (evapotranspiratie) 

niet voldoende gecompenseerd via ondergrondse aan-

voer van grondwater (kwel) en/of voeding uit opper-

vlaktewater via sloten waardoor grondwaterpeilen er 

onder de grenswaarden zakken, tenzij er een zeer nat 

voorjaar is.

kievit

waterral

winterlandschap Bazel
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Cetti’s zanger

oeverpieper

de proefvlakken waar veen aan de oppervlakte ligt, 

evolueerde de soortenrijke pioniervegetatie naar een 

gesloten, zij het soortenarmere, vegetatie van over-

blijvende moerasplanten, een verwachte successie. 

Schietwilg blijft de meest voorkomende boomsoort, 

die samen met zwarte els geleidelijk aan uitgroeit tot 

een struiklaag. De voorbije jaren nam pitrus opval-

lend toe in de verschillende proefvlakken om zelfs te 

domineren in de proefvlakken waar minerale bodem 

dagzoomt. In 2013 nam pitrus niet verder toe; bij de 

ontwikkeling van een struiklaag lijkt pitrus zelfs af te 

nemen. De voorbije jaren nam het aantal soorten in de 

proefvlakken systematisch af; in 2013 stagneerde het 

soortenaantal. Of veentranslocatie effectief potenties 

oplevert om elzenbroekbossen te ontwikkelen kun-

nen we nu nog niet concluderen. Na vier jaar lijkt het 

alvast de goeie kant uit te gaan op de getransloceerde 

veenbodem. 

De voorbije jaren zijn ingrijpende omvormingsmaat-

regelen genomen in de bosgebieden. Bosvogelsoor-

ten zoals boomklever, wielewaal, matkop en buizerd 

konden zich handhaven of kenden een lichte daling. 

Soorten van jonge verbossingsstadia en bosranden 

zoals fitis en tuinfluiter namen dan weer sterk toe in 

2013. Ondanks de aanwezigheid van geschikt habitat 

slagen soorten zoals spotvogel, grauwe vliegenvanger 

en braamsluiper er niet in zich te handhaven in het ge-

bied. Andere soorten zoals zomertortel en grote lijster 

die globaal in Vlaanderen achteruit gaan, lijken niet in 

staat om het potentieel aan geschikt habitat dat in KBR 

ontstond te koloniseren.

De opmars van de overwinterende watervogels is ge-

stuit in de winter van 2013- 2014, al heeft dit mogelijks 

meer te maken met de zachtheid van de winter dan 

met de geschiktheid van het habitat.

In 2013 werd de T0-situatie voor vissen in het Krui-

beekse en Bazelse GGG opgemeten. Dertien vissoor-

ten, waarvan bot de meest algemene is, zijn aangetrof-

fen nabij de uitlaatsluizen in beide gebieden.

Om de oppervlakte geschikt weidevogelgebied in het 

voorjaar te maximaliseren is een aangepast waterbe-

heer essentieel. Verhoging van de voorjaarsgrondwater-

stand met 0.3 m is noodzakelijk. Dit kan gerealiseerd 

worden door het oppervlaktewaterpeil op te trekken tot 

minstens 1.3 m TAW (Vandevoorde et al. 2011). Het zal 

onmogelijk blijven om het weidevogelgebied voor 100% 

hydrologisch te optimaliseren, het komt er vooral op 

neer om het oppervlakte hydrologisch geschikt weide-

vogelgebied zo groot mogelijk te maken door boven-

vermelde vernatting. Deze vernatting zal bovendien ook 

de grasgroei vertragen. Gecombineerd met geleidelijke 

verschraling door nulbemesting, zal dit het behoud van 

een kortere grasmat tot diep in het broedseizoen verder 

bevorderen. 

Door verschillende inrichtings- en beheermaatregelen 

werd het gebied aantrekkelijker voor weidevogels. De 

daling van het aantal weidevogels in 2013 kan slechts 

ten dele te wijten zijn aan suboptimale hydrologische 

omstandigheden. Verdere acties om het gebied aantrek-

kelijker te maken voor weidevogels kunnen bijvoorbeeld 

gericht zijn op het wegwerken van interne en externe 

verstoringsbronnen en op de landschappelijke openheid 

van het gebied. Hoog opgaande en brede rietkragen, 

kleine en grote bossen, etc. kunnen gereduceerd wor-

den en geleidelijke verwijdering van de werfwegen en 

de opgaande vegetatie die zich daarlangs ontwikkelde 

zullen eveneens de openheid van het weidevogelgebied 

ten goede komen en de verstoring verminderen. In het 

weidevogelgebied worden wandelaars met loslopende 

honden gesignaleerd. Daarnaast frequenteren hoogst-

waarschijnlijk ook grondpredatoren als vos, marterach-

tigen en verwilderde katten het weidevogelgebied. Dit 

kan leiden tot predatiemijding waarbij de weidevogels 

beslissen om niet te broeden en zelfs het gebied verla-

ten. Een degelijke omheining of raster kan loslopende 

honden weren. Grondpredatoren kunnen al ontmoedigd 

worden door verdere optimalisatie van de vernatting 

en openheid van het gebied. Indien dit niet voldoende 

blijkt kan gedacht worden aan doeltreffender barrières 

voor grondpredatoren in de grenszones zoals brede 

watergangen, sluitende omheiningen of een combinatie 

van beiden. Daarbij komt nog dat weidevogels steeds 

kritischer worden in hun habitatkeuze.

De rietsloten zijn minder gewenst in het weidevogel-

gebied omwille van de gewenste openheid. Ondanks 

reducerende maatregelen blijven deze rietsloten, -ruig-

tes stijgende aantallen riet- en ruigtevogels aantrekken. 

Het aantal territoria van kleine karekiet, bosrietzanger 

en rietzanger steeg verder in 2013. Rietgors en sprink-

haanzanger daalden in 2012 maar namen opnieuw toe 

in 2013. Bijzonder was het territorium van woudaap, 

een Bijlage I-soort, al verdienen de 3 territoria van snor 

eveneens de nodige aandacht. Op Vlaamse schaal zijn 

dit bijzonder zeldzame rietvogels. Ook Cetti’s zan-

ger nam toe. Al deze soorten verkiezen bovendien de 

binnendijkse gebieden op de buitendijkse. De enige 

riet(ruigte)vogel die afnam was blauwborst, vermoe-

delijk door de lange winter. Naast woudaap hadden in 

2013 ook kluut en visdief, als nieuwe Bijlage I-soorten, 

territoria in KBR.

De belangrijkste randvoorwaarde voor de ontwikkeling 

van hoogwaardige elzenbroekbossen (prioritair habitat) 

is de hydrologie. ’s Winters en tot diep in het voorjaar 

dient het grondwater zich tot tegen het maaiveld of 

zelfs erboven te bevinden. In de zomer mag het niet 

dieper dan 0.3 m onder het maaiveld wegzakken waar-

na vanaf het vroege najaar opnieuw peilen tot tegen of 

zelfs boven het maaiveld vereist zijn (De Becker et al. 

2004). Centraal in de broekbossen van de Kooi en rond 

de Rupelmondse Kreek zijn deze randvoorwaarden 

ingevuld, het grondwater zakte niet onder de kritische 

drempelwaarde. In de periferie van deze bossen en 

vooral in de bossen ten noorden van de Verkortingsdijk 

onderschreden de grondwaterpeilen deze drempel-

waarde wel. Om het oppervlakte hoogwaardig elzen-

broekbos, in een goede staat van instandhouding, te 

maximaliseren zijn maatregelen nodig om het hydro-

logisch regime te optimaliseren. Zo zou ’s winters het 

oppervlaktewaterpeil in de bossen 20 tot 30 cm moeten 

verhoogd worden. In de zomer kan een lager peil wor-

den ingesteld om interne eutrofiëring te vermijden. 

De monitoring van het experiment met de veentran-

slocatie toonde aan dat het aanbrengen van veen een 

duidelijk effect heeft op de vegetatieontwikkeling. In 

grutto
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De Beheercommissie is naast een bewakende en advies-

verlenende instantie ook een overlegforum voor alle 

partijen betrokken bij het natuurproject. Dat participa-

tietraject met stakeholders wordt hieronder geschetst. 

8.1 Flankerende maatregelen 
landbouw

Sinds 2010 kunnen de landbouwers, die uitgewon-

nen zijn in het kader van de aanleg van het GOG KBR, 

gebruik maken van een flankerende maatregel die 

verhelpt aan de mestafzetproblemen ontstaan door de 

onteigening van het landbouwgebied. Deze maatregel 

is ook van kracht in de projectzone van het Geactuali-

seerd Sigmaplan Oost-Vlaanderen en de zone van het 

Strategisch Plan Haven van Antwerpen Linkerscheldeoe-

ver.

  

De ‘korting voor mestafzet’ werd mede ontwikkeld 

door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en laat de 

betrokken landbouwers in de projectgebieden toe om 

de mestafzet, die ze door de grootschalige infrastruc-

tuurwerken hebben verloren, te laten verwerken zonder 

meerkost. 

In het GOG KBR heeft deze maatregel tot gevolg dat 

sommige landbouwers integraal kiezen voor maaien, 

omdat bij begrazing de gronden toch ‘bemest’ worden 

en de korting niet van toepassing is. 

8.2 Omvormingsbeheer door 
samenwerking met landbouwers

De drie voorwaarden waaraan de landbouwers dienen 

te voldoen om in aanmerking te komen om met W&Z  

een onderhoudsovereenkomst af te sluiten in het GOG 

KBR zijn: onteigend/uitgewonnen zijn in het kader van 

de aanleg van het overstromingsgebied, landbouwer 

zijn in hoofdberoep en jonger zijn dan 65. In 2013 werd 

met 38 landbouwers een onderhoudsovereenkomst 

afgesloten. 

De bedrijfsgilde organiseerde in samenwerking met 

agrobeheerscentrum Eco² en W&Z op 28 februari 2013 

een informatievergadering voor de landbouwers met 

een onderhoudsovereenkomst. Op deze avond konden 

de landbouwers steeds terecht met vragen en beden-

kingen en werd het voorbije jaar geëvalueerd. Omdat 

voor vele landbouwers nog steeds veel onzekerheid is 

omtrent de definitie van ‘natuurgras’ en onder welke 

voorwaarde dit kan aangegeven worden werd als spre-

ker iemand uitgenodigd van het agentschap Landbouw 

en Visserij. Tijdens de toelichting werd meer duiding 

gegeven rond de nieuwe brochure ’natuurlijk beheer 

van grasland’. 

Deze infoavonden zijn van belang voor het contact tus-

sen de opdrachtgevers/beheerders en de landbouwers. 

Bij het ondertekenen van de onderhoudsovereenkom-

sten worden de landbouwers individueel aangesproken 

over het belang van de natuurdoelstellingen en de ma-

nier waarop deze in wederzijds begrip kunnen worden 

nagestreefd. 

In bijlage van dit jaarverslag bevindt zich de overeen-

komst van 2013. 

partners STEP bezoeken  
Het Kortbroek

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

8. Beheercommissie: een platform 
voor stakeholders
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8.3 Het Integraal Plan: een 
levend document

Het Integraal Plan werd in 2002 opgesteld in samen-

werking met heel wat betrokkenen. De verschillende 

belanghebbende partijen kunnen echter steeds bijko-

mende suggesties formuleren voor de inrichting van het 

gebied, zolang de vooropgestelde doelstellingen niet in 

het gedrang komen.

Tijdens de vergaderingen van de Beheerscommissie 

kunnen de verschillende partijen voorstellen lanceren 

voor deze ‘extra’ inrichting. 

Kruin volgt de voortgang van de werken op het terrein 

nauw op de voet en is steeds op zoek naar opportuni-

teiten om binnen deze overgangssituatie of ‘werffase’ 

de omstandigheden voor fauna en flora te verbeteren, 

en denkt daarbij ook buiten het kader van de grote 

vooropgestelde natuurdoelstellingen. Zo vroeg Kruin 

om bij de graafwerken aan de nieuwe geulaanzet voor 

de Barbierbeek door het deelgebied van Kruibeke, 

enkele hoger gelegen ‘zandeilanden’ achter te laten ten 

voordele van soorten zoals de kluut. 

In 2013 ontstond vanuit de beheercommissie het idee 

om op enkele plaatsen in het gebied zaad van au-

tochtone rozenstruiken te oogsten; deze vervolgens 

te laten opkweken, om ze dan – wanneer de planten 

twee groeiseizoenen achter de rug hebben - als autoch-

toon plantsoen elders in het gebied aan te planten. De 

soorten waarvan sprake zijn meidoorn, sleedoorn en 

hondsroos. Deze struiken doen het onder andere zeer 

goed op de lage dijken rondom de Kruibeekse Kreek en 

Barbierbeek. In 2013 kwam deze actie om praktische 

redenen niet van de grond, maar zal in 2014 zeker uit-

gevoerd worden. 

8.4 Recreatie

8.4.1 Onthaalplan

De regio Groot-Kruibeke heeft op zich diverse toeris-

tische troeven zowel op landschappelijk als cultuur-

historisch vlak; de pittoreske dorpskern van Bazel, het 

Kasteel van Wissekerke, de historische kern van Rupel-

monde met haar ligging langs de Schelde. Daarnaast 

ontsluiten het Wase fietsknooppuntennetwerk en de ve-

ren van Kruibeke, Bazel en sinds 2009 ook Rupelmonde 

de omgeving voor de dagrecreant. Na de realisatie van 

het GOG KBR zal het recreatief aanbod danig versterkt 

worden. Door middel van jaagpaden op de nieuwe  wa-

terkeringen en de verbeterde wegen in het gebied wordt 

dit natuurgebied beleefbaar zowel voor omwonenden 

als voor bezoekers. Samen met het stijgend aantal be-

zoekers zal ook de behoefte toenemen aan een duur-

zaam en veilig onthaal, aan informatie en aan educatie. 

Voor het GOG KBR werd een onthaalvisie opgemaakt 

bestaande uit drie complementaire richtlijnen: 

‘Het GOG KBR is op zichzelf een aantrekkelijk en 

gevarieerd natuur- en overstromingsgebied waar het 

aangenaam wandelen en fietsen is en de getijden-

werking effectief zichtbaar en beleefbaar is voor de 

lokale mensen. ‘

‘In de directe omgeving grenzend aan het GOG KBR 

bevinden zich aantrekkelijke dorpen, interessante 

culturele bezienswaardigheden en gezellige hore-

ca-aangelegenheden die de positionering versterken.’ 

‘Het GOG KBR vormt het noordelijk sluitstuk en de 

nieuwste parel aan de kroon van de Schelde-, Durme- 

en Rupelvallei, bekend om zijn fietsroutes langs het 

water, zijn veerponten, zijn vele bezienswaardighe-

den en natuurgebieden in de directe omgeving.’ 

Het te verwachten marktpotentieel van dit gebied is een 

evolutief gegeven dat hand in hand zal gaan met zowel 

de noodzakelijke verdere opwaardering van het gebied 

als met de uitrol van een marketingstrategie. Voor 

de berekening van het bezoekerspotentieel voor het 

gebied en omgeving werd een inschatting gemaakt op 

basis van enerzijds gekende bezoekers- en gebruikers-

gegevens m.b.t. de regio en anderzijds van een gerichte 

vergelijking met enkele relevante referentiegebieden 

zoals NP Hoge Kempen, het Zwin en het natuurgebied 

‘Doornpanne’. Een streefcijfer van gemiddeld 96.500 

bezoekers per jaar zou geambieerd kunnen worden.  

Gedurende de studie werd de noodzaak duidelijk voor 

een geografisch gespreid onthaal. De redenen hier-

voor zijn uiteenlopend: vermijden van overdruk op al 

druk belaste zones en kwetsbare gebieden, grootte en 

verscheidenheid van de polders, verschillende actieradi-

us per zone,; accentverschillen qua soorten bezoekers 

en accentverschillen qua soorten interesses. Zo wer-

den vier ‘onthaalzones’ aangeduid: Rupelmonde met 

het Scheldefront, Bazel met het kerkplein en Kasteel 

Wissekerke, Scheldelei te Kruibeke en het Kallebeek-

veer te Bazel. Per zone werd een visie uitgewerkt of een 

‘onthaalscenario’ die rekening houdt met de aanwezige 

toeristisch-recreatieve elementen en de potenties. 

De onthaalvisie formuleert ook een advies rond bereik-

baarheid en toegankelijkheid. Zowel naar het gebied toe 

als in het gebied. Daarbij werd rekening gehouden met 

de ideeën en wensen van de gemeente, omwonenden 

en diverse verenigingen én toetsend aan de randvoor-

waarden die recreatie in een overstromings- en natuur-

gebied opleggen. 

De huisstijl kwam tot stand door intens overleg en 

terugkoppeling met experts van de Biesbosch, natuur-

vereniging Kruin, de gemeente, de projectleiders van de 

overige Sigmagebieden van W&Z en het ANB en op basis 

van diverse workshops met lokale organisaties (o.a. 

bijvoorbeeld de heemkundige kring en de senioren). 

Er werd gekozen voor het concept van ‘Tijdcapsules’ 

om de recreatieve infrastructuur en de kleinschalige 

inrichtingselementen vorm te geven. Tijdcapsules laten 

toe het verhaal te brengen van het rijke verleden van 

de polders, de huidige grote veranderingen die het 

gebied meemaakt en vervolgens ook het toekomst-

beeld. Qua materialen is gekozen voor een combinatie 

van beton en hout. Beton speelt in op de materialisatie 

van de verschillende watertechnische kunstwerken, 

aanwezig in het gebied en de toekomstige functie als 

overstromingsgebied. Hout staat voor interactie met de 

natuurlijke omgeving en garandeert een comfortabele 

beleving.  De wegen worden aangelegd met historische 

kasseien geflankeerd met brede betonstroken om fiet-

sers en bezoekers met een rolwagen een comfortabele 

beleving van het gebied te garanderen.

De opmaak van een onthaalplan werd in 2013 uitge-

breid met de opdracht om een ontwerp te maken voor 

de ruimtelijke en technische aanpassingen van bepaal-

de gebouwen in het GOG opdat deze zouden kunnen 

functioneren als rustpunt of uitkijkplek. Een voorbeeld 

hiervan is een sinds 1995 beschermd gebouw vlak 

bij het Kallebeekveer waarin tot ongeveer 1930 een 

stoompompgemaal stond dat het overtollige water 

uit de polders van Bazel en Rupelmonde overpompte 

in de Schelde. Een ander voorbeeld is een bakstenen 

jachthuisje aan de Rupelmondse Kreek. Ook dit ge-

bouw heeft potenties voor een functie ten behoeve van 

onthaal. 

Scheldeweek
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8.4.2 Europees duurzaam toerisme

In 2009 stapten W&Z en het ANB in het STEP-project (Sus-

tainable Tourism in Estuary Parks) binnen het Europese 

Interreg IVa 2 Zeeën programma om de troeven van de 

polders verder uit te werken en extra in de verf te zetten. 

STEP werd afgerond op 30 juni 2013. Samen met de 

partners, het Parkschap NP de Biesbosch en The Broads 

Authority in Engeland werden verschillende meetings 

gehouden, excursies gedaan en workshops uitgevoerd 

rond de drie hoofdthema’s van STEP (www.step-projects.

eu). Deze waren:

 

duurzaam toerisme

bezoekersmanagement 

publiekprivate samenwerking

De slotconferentie vond plaats op 6 juni 2013 te Dor-

drecht, Nederland. 

De belangrijkste realisaties met betrekking tot het GOG 

KBR waarvoor via STEP zodanig Europese subsidies wer-

den verkregen waren: 

een onthaalvisie voor het Sigmaplan; 

ontwikkeling van een huisstijl voor het GOG KBR; 

het opstellen van een bezoekersmanagementplan voor 

het GOG KBR; 

voorontwerp van een toegangspoort voor de noordelij-

ke onthaalzone;  

de inrichting van het Kortbroek met uitzondering van 

de intensieve visvijver;  

inrichting onthaalzones en verbeteren van de toegan-

kelijkheid;  

communicatieplan over duurzaamheid en biodiversi-

teit.  

8.4.3 Een natuurpoort voor het GOG KBR 

Zowel W&Z, de gemeente Kruibeke als het ANB hebben 

er belang bij dat de onthaalzone Kruibeke/Scheldelei tot 

een hoogwaardige site wordt uitgewerkt met het oog op 

kwalitatief onthaal voor de medegebruikers van het GOG 

KBR. 

Binnen het INTERREG IV A 2 Zeeën project ‘STEP’ (duur-

zaam toerisme in estuariene gebieden) werden intussen 

in deze onthaalzone een aantal zaken gerealiseerd. 

Zoals ook in hoofdstuk 6 te lezen werd het gebied ten 

noorden van het GOG KBR in 2013 zo goed als volledig 

ingericht en werd het door de Kruibekenaren zelf ‘Het 

Kortbroek’ gedoopt. Het ANB was hierbij voor wat het 

grootste deel betreft financierder en W&Z trad op als 

bouwheer. Het gebied kreeg een landschapsecologische 

aankleding met waterbergende functie als randvoor-

waarde. Deze polder fungeert immers ook als tijdelijk 

waterbergingsgebied voor water afkomstig van het 

achterland wanneer het GOG in werking treedt. 

De inrichting houdt rekening met de oorspronkelijke 

polderstructuren en de landschappelijke relatie met het 

Kasteel van de Broeders van Liefde. Ter compensatie van 

het verlies aan de visputten in het GOG, werden er twee 

visvijvers aangelegd: een extensieve visvijver met water-

planten, rust- en paaiplaatsen en enkele eilandjes en een 

intensieve visvijver voor wedstrijdvissen. Het noorden 

van het gebied bevat een natuurlijke vijver met ruimte 

voor weidevogels, een oeverzwaluwwand en amfibie-

enpoelen. Een vogelkijkwand en wandel- en fietspaden 

leiden de bezoeker doorheen deze polders en verster-

ken de natuurbeleving. In 2014 zullen nog infopanelen 

geplaatst worden. 

De recreatieve infrastructuur krijgt dezelfde huisstijl als 

in het overstromingsgebied zelf. 

bakstenen jachthuis

bezoek STEP

tijdcapsule

Kemphoekstraat

Kasteel Altena vanuit Het Kortbroek

Het Kortbroek
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Eind 2012 schreef het ANB een wedstrijdbestek uit voor 

het ‘ontwerp voor de onthaalsite Scheldelei als na-

tuurpoort tot GOG KBR’, volgens de procedure van de 

prijsvraag voor ontwerpen. Het doel was om ideeën te 

vergaren voor de verdere opwaardering van de onthaal-

zone op vlak van buitenbeleving. In de loop van 2013 

werd deze prijsvraag volledig doorlopen en werden er 

door de jury – waarin naast het ANB zowel de gemeen-

te Kruibeke als W&Z vertegenwoordigd waren – twee 

laureaten aangeduid op het einde van de wedstrijdpro-

cedure. 

Conform het bestek zal via een onderhandelingsproce-

dure, één van de laureaat ontwerpers de opdracht toe-

gewezen worden voor de opmaak van een uitvoerings-

ontwerp met aanbestedingsbestekken voor de verdere 

ontwikkeling van de onthaalzone Kruibeke/Scheldelei. 

Vanuit de gemeente, W&Z en het ANB werd in 2013 een 

gezamenlijk bouwprogramma opgesteld met als te 

onderzoeken onderdelen onder meer: uitwerken van 

een belevingssite rond de grote inwateringscontructie, 

landschappelijk inpassen van visueel hinderlijke zones, 

uitwerken parkzone langsheen de ringdijk, uitwer-

ken zone t.h.v. het veer van Kruibeke als commercieel 

interessante locatie, ... Deze studie zal aanvangen in de 

loop van 2014.  

8.5 Maatschappelijk draagvlak 
creëren

Het gemeentebestuur zet sinds januari 2013 het over-

stromingsgebied hoog op haar beleidsagenda. Het 

overstromingsgebied wordt 100% gepresenteerd als 

recreatieve en toeristische trekpleister en de samenwer-

king is optimaal. De gemeente werkt aan de verdere 

realisatie en optimalisatie van het project om zo alle 

kansen voor Kruibeke ten volle te benutten. Die sa-

menwerking vormt de essentiële schakel voor de finale 

realisatie van het maatschappelijk draagvlak van dit 

project. Dit enthousiasme zorgde ongetwijfeld voor een 

extra dynamiek en verklaarde ook de grote opkomst bij 

de officiële inhuldiging van het natuurgebied Het Kort-

broek door Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en 

Cultuur Joke Schauvliege en burgemeester Jos Stassen 

op 25 november 2013. 

In het GOG KBR is op 1 september 2013 het Scallu-

via-project van start gegaan. Scalluvia is een Europees 

gesubsidieerd Life+ project dat de natuur in de el-

zenbroekbossen en de kreken wil herstellen (zie ook 

hoofdstuk 6 voor meer informatie). Samen met de  ge-

meente Kruibeke, het Agentschap voor Natuur en Bos, 

Waterwegen en Zeekanaal NV en de natuurvereniging 

Kruin wordt gedurende 4 jaar geïnvesteerd om Euro-

pese topnatuur, die tegelijk ook zeer kwetsbaar is, op 

te waarderen. Met dit project willen alle partners deze 

bossen enerzijds herstellen, maar anderzijds willen ze 

dit prachtige stukje natuur ook meer bekendheid 

geven. De meest kwetsbare zones worden beschermd 

en het betreden ervan wordt ontmoedigd. Maar langs 

de aangelegde paden zullen natuurliefhebbers kunnen 

wandelen en genieten van het gebied. Via participatieve 

trajecten worden enkele tijdcapsules van een unieke 

inhoud voorzien. 

Daarnaast wordt nog steeds ingezet op projectcommu-

nicatie rond het gecontroleerd overstromingsgebied 

van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR), maar de 

focus verschuift van meer informatieve publicaties naar 

activiteiten waarbij de diverse troeven van de polders 

in de kijker worden gezet. In februari kreeg de tentoon-

stelling in de infokeet te Kruibeke nog een make-over, 

maar in 2013 stond vooral de beleving van de polders 

centraal door tijdens de maandelijkse werfwandelingen 

telkens in te zoomen op een ander thema: Polderge-

zwam, een feeërieke fakkeltocht, Boeren in de Pol-

ders, de Kabouterwandeling... De Facebookpagina ‘De 

Polders van Kruibeke’ draagt bij tot deze beleving. Door 

regelmatig activiteiten, bezoeken en mooie polderfoto’s 

van de activiteiten, gespotte dieren enz... te posten, 

wordt de Kruibekenaar geënthousiasmeerd voor het 

natuurgebied in wording. 

Deze acties via sociale media worden ook erg gesmaakt 

en lokken veel (re)acties uit van de ‘vrienden’ van de 

pagina ‘De Polders van Kruibeke’.grutto

elzenbroekbossen

wandeling ‘Water water water’

wandeling ‘Poldergezwam’

wandeling ‘Graven aan het water’

‘Kabouterwandeling’
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9.1 Veiligheid

Op de opening ter hoogte van de Air Liquide-leiding na 

is de volledige ringdijk van de Scheldelei tot in Rupel-

monde gerealiseerd. Ook de begeleidende ringdijk-

grachten en de bergingszone tussen de ringdijk en de 

dorpen zijn afgewerkt, de drie kokerconstructies in de 

ringdijk zijn operationeel en zorgen nu voor de afwa-

tering van het achterland en de Barbierbeek. De duiker 

onder de gewestweg is afgewerkt en leidt de Barbier-

beek richting de Kruibeekse polders.

In Bazel ten noorden van de Fasseitpolder werden alle 

grond- en bekledingswerken van de nieuwe aansluiten-

de Scheldedijken afgerond. Ook ter hoogte van één in- 

en uitwateringscomplex werd de overloopdijk bekleed 

met GOSA en opnieuw ingezaaid. De werfweg in dit 

deel van de polders werd reeds gedeeltelijk weggeno-

men ter voorbereiding van de introductie van het GGG.

In Bazel ten zuiden van de Fasseitpolder werden even-

eens de aansluitingen op de twee uitwateringsconstruc-

ties met GOSA bekleed en ingezaaid.

Voordat de werken aan het zuidelijk deel van de over-

loopdijk van de Fasseit gestart kunnen worden, moet 

eerst de leiding van Air Liquide verwijderd worden. 

Hiertoe lopen juridische procedures om hen tot ver-

plaatsing te dwingen. In afwachting hiervan werd de 

realisatie van de noordelijke helft van deze nieuwe dijk 

aangevangen.

Over de ganse lengte van de reeds gerealiseerde over-

loopdijk werd op de kruin het jaagpad aangelegd. Van 

Kruibeke tot het Kallebeekveer en van de Zandgaanweg 

tot de Dijkstraat betreft dit een geasfalteerd jaagpad. 

Het stuk van de Fasseit tot de Zandgaanweg werd enkel 

voorzien van een gefundeerd pad.

In het Kruibeeks GOG (getij-afhankelijk) werd dit jaar de 

sanering van het historisch huisvuilstort gelegen op het 

schor  voltooid. Voor de afdek van het deel dat in-situ 

gesaneerd werd, de leeflaag, werd grond gewonnen 

uit de nog te graven Barbierbeekgeul in het deelgebied 

Kruibeke. De volledige aansluiting van deze geul op de 

in- en uitwateringsconstructies kan pas gebeuren na 

de verwijdering van de Air-Liquide-leidingen. De hier 

aanwezige Fluxys-leidingen werden reeds verwijderd na 

de indienstneming van de nieuwe leiding in de ringdijk. 

Deze indienstname gebeurde in de loop van november.

In het Bazelse GOG (getij-afhankelijk) werden de in- en 

uitwateringsconstructies ingeschakeld na het aansluiten 

en bekleden van de Scheldedijk om een gedeeltelijke 

GGG-werking te kunnen instellen. Dat draagt bij tot het 

beperken van verzanding ter hoogte van de uitwate-

ringsconstructies. Het volledig wegnemen van de werf-

weg en het afwerken van de zone tussen de dijk en het 

GGG-gebied vond reeds gedeeltelijk plaats in 2013 en 

zal verder afgerond worden in de eerste helft van 2014.

In functie van de afwatering van het achterland zijn de 

uitwateringsconstructies in de ringdijk ter hoogte van 

de Kapelbeek, de Barbierbeek en de Lange Gaanweg  

in gebruik genomen. Ter hoogte van de bewoning van 

de Oud Veerstraat, Broekdam-Zuid en de Kapelstraat 

werd , na de indiensttreding van de onderliggende 

Aquafin-collector in 2013, een laag dijkje gebouwd om 

deze hele zone nog te optimaliseren qua capaciteit en 

beveiligingsniveau.

grutto

gecontroleerd overstromingsgebied
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9.2 Natuur

In 2013 zagen we de analyse van de knelpunten rond wei-

devogels bevestigd. Het is duidelijk dat we pas tot een goed 

weidevogelgebied zullen komen wanneer de hydrologische 

condities optimaal zijn. Daarvoor moet de laatste fase van 

de inrichtingswerken afgerond zijn, namelijk de bouw van 

de stuwtjes in het weidevogelgebied. De bouwvergunnin-

gen daarvoor zijn bekomen. Pas wanneer het waterpeil echt 

het hele jaar perfect kan worden beheerd zijn er goede 

resultaten te verwachten. 

Ondertussen weten we ook dat de ruigtes uit het gebied 

moeten verdwijnen. Samen met de landbouwers, de beheer-

ders van dit gebied, werd daartoe een stappenplan uitge-

werkt. De eerste stappen zullen in 2014 kunnen worden 

gezet. Het is de bedoeling om met het geoptimaliseerde 

beheer klaar te zijn op het moment dat ook de optimalisatie 

van de waterhuishouding klaar is. In elk geval zijn op het 

terrein de resultaten duidelijk van het verschralingsbeheer 

dat de voorbije jaren reeds is gevoerd, wat in combinatie 

met een goed waterbeheer tot ideale situaties voor weide-

vogels moet leiden.

De riet- en watervogels reageren dan weer positief op de 

ontwikkeling van het Kruibeekse GGG met de nieuwe geul, 

waterpartijen en rietlanden. De afname van rietkragen in 

het weidevogelgebied werd zo gemakkelijk opgevangen. De 

resultaten zijn uitzonderlijk, ook al omwille van de koloni-

satie van het gebied met zeldzame broedvogels zoals het 

woudaapje. Ook voor overwinterende of doortrekkende 

watervogels is dit gebied stilaan belangrijk aan het worden 

op Vlaams niveau, met geregeld meer dan 2000 exempla-

ren. De winter van 2013-2014 was echter dermate zacht dat 

de grote aantallen ganzen in noordelijker gebieden bleven 

overwinteren.

Ook de bosgebieden werden de voorbije jaren stevig omge-

vormd, er werden percelen gekapt en elders heraangeplant. 

Toch leidde dat allerminst tot een (tijdelijke) terugval van de 

bosvogelsoorten, integendeel. Dat lijkt er op te wijzen dat 

we gerust over een geslaagde ingreep mogen spreken. De 

soorten van geslotener bos konden zich handhaven, soor-

ten van jonge verbossingsstadia en bosranden (aanwezig 

door het omvormingsbeheer) namen sterk toe.

Het voorbije studiewerk toont ons nu waaraan we moeten 

werken om de gewenste milieucondities voor elzenbroek-

bossen te halen. Met de kern van de bosgebieden blijkt alles 

nogal mee te vallen, maar in de periferie is in de winter een 

waterstandverhoging van 20-30 cm aangewezen. Voor deze 

ingrepen werden in 2013 de nodige bouwvergunningen 

bekomen. De kennis over bosaanleg neemt ook toe, met als 

belangrijke conclusie dat het creëren van een zaaibed 

van veen een versnelling van de spontane ontwikkeling 

van moerasbos kan induceren. 

Op dat moerasbos wordt ook ingezet door middel van 

het nieuwe Life + project ‘Scalluvia’ waardoor er met 

cofinanciering van Europa kan worden ingezet op habi-

tatherstel in deze bossen en kreken, maar ook op het 

bekendmaken van de waarde van dit unieke natuurtype 

bij het ruimere publiek.

Tenslotte werd ook de uitgangssituatie van de visstand 

ter hoogte van twee uitlaatsluizen gemonitord. Daarbij 

werden 13 vissoorten aangetroffen, met bot als meest 

voorkomende soort. Dat wijst er op dat er al een be-

langrijke uitwisseling is tussen het overstromingsgebied 

en de Schelde.

9.3 Recreatie en 
draagvlakontwikkeling

De communicatie over het KBR-project is de voorbije 

jaren alsmaar intenser geworden in zoverre dat we 

vandaag eerder spreken over samenwerking, participa-

tie en beleving dan over het verstrekken van informatie. 

Getuige daarvan zijn activiteiten als de werfwandelin-

gen, de facebookpagina ‘De Polders van Kruibeke’, het 

systematische overleg met plaatselijke ondernemers en 

gemeentebestuur, websites, nieuwsbrieven, adverten-

ties, een vernieuwde expo, een infokeet waar iedereen 

terecht kan enz.

Met het Europese STEP-project kon de Vlaamse overheid 

dan ook flink wat bijleren over hoe dergelijke groot-

schalige projecten op een duurzame manier kunnen 

worden uitgebouwd met de lokale gemeenschap. De 

uitwisseling van ervaringen en het studiewerk dat 

binnen STEP gebeurde lieten toe om het onthaal rond 

Kruibeke naar een hoger niveau te tillen. Nadat er al een 

onthaalplan was opgemaakt en een huisstijl was ont-

wikkeld, werd in 2013 de onthaalinfrastructuur op het 

terrein gerealiseerd, met als blikvanger de aanleg van 

het natuurbelevingspark ‘het Kortbroek’ ter hoogte van 

de Scheldelei. De gemeente Kruibeke, het ANB en W&Z 

bouwen er samen een plek waar iedereen zijn eigen 

vorm van buitenbeleving kan vinden. Het is een ideale 

opstap naar de verkenning van het grotere natuurge-

bied.

Zoals hierboven aangegeven wordt, toch  wat de draag-

vlakontwikkeling en lokale verankering van deze waar-

devolle natuur betreft, de fakkel van STEP overgenomen 

door Scalluvia, waarbij de focus op de moerasbossen en 

de eutrofe wateren ligt.

Bazelse Kreek

tijdcapsule

lepelaar 

vogelkijkwand in Het Kortbroek 
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OVEREENKOMST

betreffende het onderhouden van percelen eigendom van het Vlaams Gewest of Waterwegen & Zeekanaal NV 

binnen het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

Tussen het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), 

naamloze vennootschap van publiek recht, vertegenwoordigd door de heer ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd van 

de afdeling Zeeschelde, bijzondere lasthebber, hierna genoemd de ‘opdrachtgever’, 

en

naam en adres van de landbouwer in hoofdberoep, die voor de uitvoering van deze overeenkomst woon-

plaats kiest op voornoemd adres, hierna genoemd de ‘contractant’,

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Betrokken percelen

De contractant verbindt zich er toe de percelen, gelegen binnen het Gecontroleerd Overstromingsgebied Krui-

beke-Bazel-Rupelmonde (zie kaartbijlage) en kadastraal gekend onder:

Gemeente, Afdeling, Sectie, nrs . 

met een totale oppervlakte van X ha te onderhouden volgens de bepalingen van artikel 2 en volgende van deze 

overeenkomst. De referentietoestand van de betrokken percelen is aangegeven in bijlage bij deze overeen-

komst.

Artikel 2. Doel van de overeenkomst

Het doel van deze overeenkomst is het onderhouden van de betrokken percelen waarbij dit onderhoud steeds 

dient gericht te zijn op de bescherming, de instandhouding en de ontwikkeling van de aanwezige weidevogels 

(met als belangrijkste soorten grutto, tureluur, scholekster en kievit). 

11. Bijlage

gecontroleerd overstromingsgebied
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Artikel 3. Voorwerp van de overeenkomst

De overeenkomst, die door de contractant wordt aanvaard, geschiedt mits vermelde modaliteiten en wederzijd-

se verplichtingen.

De contractant onderhoudt de betrokken percelen waarbij de volgende voorwaarden gelden:

(1) bestaand akkerland of tijdelijk grasland wordt omgezet naar permanent weidegrasland, deze omzetting 

moet door de contractant uitgevoerd worden voor 31 mei 2012, 

(2) de contractant dient aan te geven op welke percelen hij geen begrazing zal toepassen. Voor wat de andere 

percelen betreft wordt de veebezetting bepaald door de contractant. Bijvoederen is niet toegestaan.

De contractant verbindt zich er toe op de percelen kadastraal gekend onder:

Kruibeke, afdeling, Sectie, nrs.

met een totale oppervlakte van ……….. ha geen begrazing toe te passen.

(3) INDIEN er broedpogingen van weidevogels geregistreerd worden zal de landbouwer die de respectievelijke 

percelen beheert, telefonisch en schriftelijk worden gecontacteerd door W&Z NV. VERVOLGENS is tot en met 

15 juni geen enkele landbouwactiviteit toegestaan op de percelen(1); maaien en beweiden van de percelen is 

in deze periode niet toegestaan. 

(4) bemesting van de percelen mag enkel gebeuren door de rechtstreekse uitscheiding bij begrazing, andere 

vormen van bemesting zijn NIET toegestaan. Op de percelen waar geen begrazing zal toegepast worden is 

geen enkele bemesting toegestaan. 

(5) Maaien van rietkragen in perceelsranden is toegestaan, en dit enkel na 1 augustus 2012, behalve op die 

plaatsen zoals aangegeven door de opdrachtgever.  

(6) Op aangeven van de opdrachtgever dienen bepaalde rietkragen volledig gemaaid en afgevoerd te worden. 

Hiertoe wordt schriftelijk opdracht gegeven. De hoeveelheid rietkragen wordt aangegeven in de bijlage (per-

ceelsbeschrijvingen) bij deze overeenkomst. Deze rietkragen dienen daarna kort gehouden te worden.  

(7) het gebruik van pesticiden (herbiciden, insecticiden, fungiciden, …) is niet toegestaan, distels mogen enkel 

worden bestreden door plaatselijk en omzichtig maaien(2)  en voor de distelbloei; 

(8) de contractant dient voor 30 november te verzekeren dat de vegetatie kort (maximaal 10 cm) de winter 

ingaat.  

(9) de percelen mogen in géén geval doorgegeven of verhuurd worden aan derden.

(1) Wegens de diversiteit in grootte van de percelen in de polders kunnen per perceel uitzonderlijk afspraken 

gemaakt worden. Deze uitzondering dient door de contractant aangevraagd te worden bij de opdrachtgever 

die in samenspraak met de Beheercommissie Natuur GOG KBR hieromtrent een beslissing neemt. 

(2) De contractant is VERPLICHT om wanneer hij niet in staat is ongewenste begroeiing (bv: distels en pitrus) 

op mechanische wijze te verwijderen, dit SCHRIFTELIJK te melden aan de opdrachtgever of zijn afgevaardigde 

binnen de Beheercommissie, zodat in wederzijds overleg naar een oplossing gezocht kan worden. 

De bestaande afsluiting en andere infrastructuur op het perceel zijn eigendom van het Vlaams Gewest of Water-

wegen & Zeekanaal NV. Indien de contractant eigen infrastructuur of afsluiting plaatst op het perceel wordt dit 

gemeld aan de opdrachtgever en opgenomen in de referentietoestand in bijlage. 

Voor de opbouw en onderhoud van de afsluiting op de percelen van de onderhouds- overeenkomsten kunnen 

door de opdrachtgever materialen (palen en draad) ter beschikking gesteld worden. 

De contractant kan hiervan gebruik maken op voorwaarde dat: 

• hij in een korte brief aan de opdrachtgever motiveert waarvoor de omheining nodig is en hoeveel palen en 

draad daarvoor vereist zijn; 

• hij bij de brief een liggingsplan (zoals bijgevoegd bij de overeenkomst) voegt waarop staat aangeduid op 

welke percelen de omheining zal geplaatst worden; 

• hij de palen minstens 5 meter uit elkaar plaatst op de lange zijden van het weiland; 

Indien de contractant vaststelt dat er ernstige gebreken zijn aan het terrein zelf of de infrastructuur ervan, 

dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de opdrachtgever of zijn afgevaardigde. Voor zover deze gebreken 

niet te wijten zijn aan wanbeheer vanwege de contractant en niet vallen onder het normale onderhoud van het 

terrein of de infrastructuur, worden deze hersteld door de opdrachtgever. In afwachting van het optreden van 

de opdrachtgever dient de contractant evenwel de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de vastge-

stelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verdere schade voor de opdrachtgever of voor derden. In 

geval van wateroverlast op de percelen binnen de onderhoudsovereenkomst dient dit gemeld te worden aan de 

opdrachtgever. 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één seizoen, van 31 december 2011 tot 30 november 

2012. 

Artikel 5. Vergoeding

De contractant wordt voor het uitvoeren van het onderhoud conform deze overeenkomst vergoed door een 

storting van 10 euro/ha/jaar en door de opbrengst van de percelen waarop deze overeenkomst betrekking 

heeft.
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Voor het omzetten van akker of tijdelijk grasland naar permanent grasland wordt de contractant vergoed door 

de eenmalige storting van een bijkomende vergoeding van 180 euro/ha.

Voor het op vraag van de opdrachtgever volledig maaien en afvoeren van rietkragen wordt de contractant ver-

goed door de eenmalige storting van een bijkomende vergoeding van 1,8 euro/lengtemeter.

Deze vergoedingen worden, binnen de 3 maanden na de periode waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, 

gestort op rekeningnummer 

Artikel 6. Opzegging van de overeenkomst

Indien binnen de 30 kalenderdagen na aangetekende verzending van een ingebrekestelling niet gepast werd ge-

reageerd door de contractant kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen. De vergoeding zoals bepaald 

in artikel 5 van deze overeenkomst wordt dan niet uitbetaald. 

De opdrachtgever kan in het kader van de werkzaamheden te allen tijde de overeenkomst opzeggen. In dit 

geval wordt de contractant toch vergoed voor het uitvoeren van het onderhoud.

De opzegging door de opdrachtgever gebeurt bij een ter post aangetekende brief. De gronden moeten, uiterlijk 

na 7 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de aangetekende brief houdend de opzegging vrij wor-

den gemaakt van elke gebruiksvorm.

De vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, na ingebrekestelling, kan geenszins aanleiding geven tot het 

eisen van enige schadevergoeding door de contractant.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd nadat werd vastgesteld dat de bepalingen van de overeenkomst niet 

worden nageleefd, vallen de eventuele kosten voor het herstel in de oorspronkelijke toestand (referentietoe-

stand) zoals omschreven in artikel 1, volledig ten laste van de contractant, met inbegrip van de eventuele scha-

devergoeding waartoe de wanprestatie bijkomend aanleiding zou geven.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd nadat werd vastgesteld dat de bepalingen van de overeenkomst niet 

worden nageleefd wordt de vergoeding bepaald in artikel 5 van deze overeenkomst niet uitbetaald. 

Artikel 7. Toezicht

Het toezicht op de correcte uitvoering van deze overeenkomst gebeurt door een afgevaardigde van de op-

drachtgever in samenwerking met de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 8. Toegangsrechten

De afgevaardigden van de opdrachtgever, het Agentschap voor Natuur en Bos, evenals de aannemers van 

overheidsopdrachten van de opdrachtgever, hebben altijd vrije toegang tot de betrokken percelen. De afgevaar-

digden van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, de Universiteit Antwerpen, de Archeologische Dienst 

Waasland en Natuurpunt-Kruin hebben in het kader van de uitvoering van monitoring en wetenschappelijk 

onderzoek in het gebied altijd vrije toegang tot de betrokken percelen. Alle afgevaardigden zullen een identifi-

catiebewijs kunnen voorleggen. 

Antwerpen,

Opgemaakt in 2 exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben

De contractant      De opdrachtgever

       Goedgekeurd bij toepassing

       van artikel 17§2 1e a) van de wet van 24.12.1993

       bij machtiging voor W&Z,

       ir. Wim Dauwe

       afdelingshoofd afdeling Zeeschelde 
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