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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 

Natura 2000: Europees netwerk van beschermde  

natuurgebieden

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

Scalluvia: Europees Life+ project in de polders

2. Voorwoord

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

De Polders van Kruibeke 

Beste lezer,

Het liefste zou ik u meenemen op een fietstocht 
doorheen de Polders van Kruibeke om te tonen 
hoeveel het gebied in 2014 alweer is veranderd. 

Af en toe eens halt houden bij een mooi zicht 
of op een plaats met een boeiend verhaal, het 
lentezonnetje erbij en met een hapje en drankje 
achteraf. Voel u vooral niet geremd om dat op 
eigen houtje eens te doen. 

Misschien kan het jaarverslag inspirerend wer-
ken. We doen in elk geval ons best om het ver-
slag in een jasje te gieten dat uitnodigt om het 
gebied beter te leren kennen.

Ook wie vooral naar de facts and figures op zoek 
is zal in het jaarverslag zijn of haar ding vinden, 
maar ik hoop dat daarbij ook opvalt hóe er wordt 
gewerkt. Het is een werk van vele trekkers: de 
Vlaamse overheid maar ook de gemeente,  
natuurvereniging Kruin, de landbouwers en niet 
te vergeten de gidsen en omwonenden.

En wat daarbij al een grote troef is gebleken: 
hoewel er hard is doorgewerkt, hebben ideeën 
de kans gekregen om te rijpen door geleidelijk te 
werken. 

Zo is het project een kind van vele moeders en 
vaders geworden. Zo hebben we mensen aan 
boord kunnen houden. 

Zo hebben we al heel wat topnatuur gerealiseerd 
in afwachting van de finale inrichtingswerken. 

Het sterkt me ook in de overtuiging dat het 
toekomstige verhaal van de Polders van Kruibeke 
een succes zal worden. 

In afwachting van die ontmoeting in de polders 
bied ik u alvast ons jaarverslag aan. 

Geniet ervan.

Lieven Nachtergale 

elzenbroekbossen
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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 ramp- 

scenario zorgt een gecontroleerd overstromingsge-

bied 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. 

Volgens de huidige vooruitgang kan dit overstro-

mingsgebied vanaf de winter van 2015/2016 in 

werking treden. Vooral de aanwezigheid van enkele 

belangrijke gasleidingen vormt nog een belangrijke 

mijlpaal.

 
De overstromingen van 1976 
vormden de aanleiding 
voor het Sigmaplan. 

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

3. Situering GOG KBR: veiligheid en natuur
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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 werden 

in 1996 aangeduid als Speciale Beschermingszone - 

Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) door de aanwezigheid van 

prioritair natuurgebied ‘Overblijvende of relictbossen 

op alluviale gronden’. Dit Habitatrichtlijngebied ‘Schel-

de-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ valt 

voor een groot deel samen met het Vogelrichtlijngebied 

‘Durme en middenloop van de Schelde’. Omwille van 

de toekomstige natuurinvulling werden de polders van 

Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ook aangeduid als Vo-

gelrichtlijngebied (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 Mid-

denloop van de Schelde’ gevoegd (BVR, 17 juli 2000). 

De beschermde habitats handelen over slikken en brak-

waterschorren, dijken, kreken en oevervegetaties. 

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 worden 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 wer-

ken aan het Deurganckdok verplicht stilgelegd. Daar-

naast liep er bij de Europese Commissie een ingebre-

kestellingprocedure rond het gebrek aan een passende 

beoordeling van de milieueffecten van het havenproject 

en het cumulatieve verband met de effecten van eer-

dere ingrepen in het Vogelrichtlijngebied. De Vlaamse 

regering zag zich genoodzaakt het milieueffectrap-

port (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  

bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen 

van groot algemeen belang gelden). Dit decreet (14 

december 2001) combineerde de voortgang van de 

werken met compensatie van het verlies aan natuur-

waarden, 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  

Zwijndrecht, Doelpolder Noord, Putten West als na-

tuurkerngebieden 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 

elzenbroekbossen 

Rupelmondse Kreek

zilverreiger

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

staande ecologische waarden, levert het toekom-

stig 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 

Sigmahoogte (ter hoogte van Kruibeke is de Sigma-

hoogte vastgesteld op 8,35 m TAW) die aansluit op de 

overstroombare dijk beschermt 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 uitwateringsconstructies die zich in de overloop-

dijk 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. (zie figuur 3.4)
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slikken en schorren met struweel- en bosvorming

slikken en schorren - buitendijks

grasland

valleibos - bestaand
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bufferzone ringgracht

veer

Zeeschelde L.O. te Kruibeke
Realisatie v.e. gecontroleerd overstromingsgebied

Integraal plan oktober 2010
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Figuur 3.3 Integraal Plan GOG KBRFiguur 3.2 eindbeeld GOG KBR
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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 

bodemdiertjes een ideaal broed- en voedselgebied 

vormt voor watervogels, en een paaiplaats voor vis-

sen.

Daarnaast moet 150 hectare van deze 600 hectare 

ingericht worden als weidevogelgebied en noopt 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 Sig-

mahoogte +8,35 m 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 +8,35 m 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

ringdijk

uitwateringskoker

inwateringssluis
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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 stroom-

afwaarts van de ringdijk via een nieuwe bedding af 

te wateren naar de Schelde via de noordelijk gelegen 

uitwateringsconstructies 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

Scholekster

Boomplantactie in RupelmondeBarbierbeek
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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 is voornamelijk 

gericht op zachte recreatievormen en wordt 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 gebeurt in overleg met 

relevante en geïnteresseerde partners. Bij het uitwer-

ken van de routes worden verschillende recreatievor-

men 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

‘Nestkastjeswandeling’  
leerlingen Sint-Jorisinstituut 

Scalluvia ‘Familiewandeling’

recreatie voor jong en oud
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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. 

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 midden-
loop van de Schelde”.

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

08/09/2000 Wijziging bestemming van Gewestplan met overdruk ‘gecontroleerd overstromingsgebied’.

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 Natuur-
verwervingsgebied), 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.

29/06/2014
Opening jaagpaden, openbare wegen en bospaden in het GOG KBR tijdens Proeven van de 
Polders. 

prototype wegwijzer

vogelkijkwand in het 
Kortbroek

‘Proeven van de Polders’

3.4 Belangrijke data
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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 aanzienlijk deel van het Vogel- 

en Habitatrichtlijngebied ‘Schorren en polders van 

de Beneden-Schelde’ aangetast. Ter compensatie 

daarvan werd het toekomstig GOG KBR op 23 juni 

1998 als Europees Vogelrichtlijngebied 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 voor het GOG KBR’. 

De studie beoogt een maximale inpassing van het 

GOG in zijn omgeving, aangevuld met duurzaam 

recreatief gebruik zonder de veiligheidsfunctie en na-

tuurdoelstellingen in het gedrang te brengen. Hierbij 

werd een maximale samenwerking met geïnteresseer-

de 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 ringdijk in de Belgische Prosper-

polder werd in 2014 zo goed als afgewerkt. Binnen 

enkele jaren zal deze aangesloten worden aan het 

deel in de Nederlandse Hedwigepolder. 

Om Antwerpen in de toekomst ook optimaal tegen 

stormvloeden te beveiligen, zal een nieuwe wa-

terkering aangelegd worden. De volledige Scheld-

kaaien zullen heringericht worden om ook de band 

tussen de stad en de Schelde te versterken. In 2014 

werd gestart met de stabilisatie van de historische 

kaaimuren. 

Voor de Durmevallei (Lokeren, Waasmunster,  

Hamme, Temse) is begonnen met een globale herin-

richting met gecontroleerd overstromingsgebied 

met gereduceerd getij, ontpoldering en vernatting 

van gebieden. Er ontstaan onder andere nieuwe 

wetlands. 

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. Het GOG Paardenweide kreeg in 

2014 een natuurlijke inrichting met het oog op de 

ontwikkeling van een wetland.

Vlassenbroekse Polder (Dendermonde): ruimte voor 

gecontroleerd overstromingsgebied, waarvan een 

deel met gereduceerd getij. De werken zijn hier 

volop aan de gang. 

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

een gecontroleerd overstromingsgebied met 

wetland aangelegd. Gebaggerd zand uit de Durme 

zal dienen als bouwstof voor de ringdijk. Zo wordt 

werk met werk gemaakt. 

Ook bij de Dijlemonding aan het Zennegat (Heffen, 

deelgemeente van Mechelen) worden gecontroleer-

de overstromingsgebieden aangelegd, waarvan 

een deel met gereduceerd getij. De ringdijk en de 

gecombineerde in- en uitwateringsconstructie wer-

den in 2014 afgewerkt. In 2015 wordt de Dijledijk 

omgebouwd tot overloopdijk. 

Al deze projecten zijn in verschillende fasen van voor-

bereiding en uitvoering. Ook verder in de toekomst 

zijn bijkomende Sigmaprojecten gepland. 

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 recrean-

ten met respect voor de veiligheid en natuurdoelstel-

lingen. 

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. 

Figuur 4.1 Situering van 
de Sigmaprojecten in 
Vlaanderen
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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 gerap-

porteerd over de oprichting van de Beheercommissie 

Natuur KBR. De opmaak van het integrale inrichtings-

plan en bijhorende 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 - 

Rupelmonde. 

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. 

elzenbroekbossen

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 Beheercommissievergaderingen

30 januari

28 maart

6 mei

24 juli

18 september

26 november 

5.4.2 Werkgroepvergaderingen

11 maart

startvergadering broedvogelmonitoring 2014

17 juli 

werkgroep Toegankelijkheid bossen 

19 augustus

werkgroep Inrichting en beheer zone tussen over-

loopdijk en weidevogelgebied

19 augustus

werkgroep Overgangsbeheer Kruibeeks geredu-

ceerd getij gebied

8 september

werkgroep optimalisatie beheersblokken weidevo-

gelgebied

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

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 Overloop Frederik

Afd Milieu-, Natuur en Energiebeleid
Stevens David 

io de Smet Koen
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

Eco2 D’Hooghe Mathias

Waterwegen en Zeekanaal NV   

(Afdeling Zeeschelde)
Vander Elst Mieke

Agentschap voor Natuur en Bos  

(Scalluvia)
Campens Veerle 

terreinbezoek Sigmacluster 
Kalkense Meersen

lepelaar

dagpauwoog
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5.6 Handhaving en Toezicht

Het toezicht wordt in de polders van Kruibeke uitge-

voerd door het bosbeheer, namelijk door de boswach-

ters die beschikken over het instrumentaria beschre-

ven in het milieuhandhavingsdecreet in kader van de 

toepassing van de sectorale wetgeving. Er wordt door 

het bosbeheer algemene toezichtrondes gedaan en 

specifieke toezichtrondes rond gesloten tijd visserij, 

brandgevoelige periode, nachtrondes… . 

In 2014 werd ook het Besluit van de administrateur-

generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos hou-

dende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling 

voor de bossen van de polders van Kruibeke genomen 

met daarbij de specifieke aanduidingen op terrein 

door middel van informatieborden, pictogrammen. 

Met het toegankelijkheidsreglement is de cirkel rond 

en is alles in de bossen juridisch geregeld zodat bos-

bezoeker veilig kunnen genieten van de twee nieuwe 

wandelpaden in de bossen.

Er werden door de boswachters 18 personen geverba-

liseerd met specifieke inbreuken rond visserij, kam-

peren in het bos, vuur in het bos, loslopende honden 

in het speelbos,… . In een specifiek geval werd er 

bijkomend een besluit houdende bestuurlijke maat-

regelen opgemaakt. Voor 8 personen die een lichte 

overtreding hebben begaan werd er een aanmaning 

opgemaakt én voor 2 personen een verslag van vast-

stelling. 

De toezichtrondes hebben het doel om enerzijds de 

rust te herstellen en te behouden in de bossen en 

te zorgen dat de doelstellingen in het Natura 2000 

gebied kunnen worden gehaald. Door mede specifiek 

hierop te werken werden in 2014 sinds het verdwijnen 

in de jaren 80 opnieuw otters vastgesteld in KBR. 

5.7 Activiteiten

5.7.1 Infovergaderingen

13 februari - Landbouwers

5.7.2 Workshops 

20 november - Workshop “Palaveren over de Polders” 

5.7.3 Maandelijkse wandelingen

W&Z organiseerde in 2014 iedere maand een werfwan-

deling voor de nieuwsgierige Kruibekenaar.  

 

De lokale Barbiergidsen - die ontstaan zijn in de 

schoot van het GOG KBR - begeleidden dat jaar alle 

wandelingen en het accent lag vooral op beleving en 

recreatie binnen de polders. 

5.7.4 KBR Gidsenopleidingen

12 februari: Natuurinfoavond/gidsenopleiding ‘Eco-

systeemdiensten van bomen’ door Koen De Haeck 

(INBO) 

12 maart: Natuurinfoavond/gidsenopleiding ‘Dag-

vlinders in de Polders van Kruibeke’ door Koen Van 

der Aa (Kruin) 

8 oktober: Natuurinfoavond/gidsenopleiding ‘Meeu-

wen’ door Tim Audenaert (ANB) 

Uitwaaiwandeling Zondag 5 januari Nine Van Hoyweghen, Robby De Winter, 

Freddy Moorthamer, Jeroen Van Vaerenbergh, 

Herman Van Broeck

Pittig Prevelende Polderpoëten zondag 2 februari Marleen Huysmans, Luc Van Hoyweghen en 

Dirk Gorrebeeck 

In Vuur en Vlam Zondag 8 maart Willy De Vriese en Dirk Gorrebeeck

Ruizende Elzen Zondag 6 april Jeroen Van Vaerenbergh en Nine Van Hoyweg-

hen

Scheldehappening Paasmaandag 

21 april

Dirk Gorrebeeck, Nine Van Hoyweghen,  

Willy De Vriese, Luc Van Hoyweghen en Fred-

dy Moorthamer

Dokter De Polders Zondag 4 mei Marc Lamont en Freddy Moorthamer

Zintuigenwandeling zondag 1 juni Nine Van Hoyweghen en Willy De Vriese

Stiltewandeling zondag 6 juli Luc Van Hoyweghen

Polderkiemen (fietstocht) zondag 10 augustus Laurent Meersschaert  en Herman Van Broeck

Kabouterwandeling zondag 13 september Freddy Moorthamer

Aan Tafel! zondag 5 oktober Jeroen Van Vaerenbergh en Marc Lamont 

Paddenstoelenwandeling zondag 2 november Freddy Moorthamer, Laurent Meersschaert en 

Herman Van Broeck

Kooiwandeling zondag 7 december Nine Van  Hoyweghen en Dirk Gorrebeeck

De volgende wandelingen vonden plaats:

toegankelijkheidsregels 

‘Uitwaaiwandeling’
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5.7.5 Publieksacties

Polderscross - 19 januari

De eerste polderscross in Kruibeke was een fijne 

opwarming voor het grote event in het najaar. Naast 

de enthousiaste deelnemers en jeugdinitiatie door 

ex-profwielrenner Johan Museeuw maakten vooral de 

supporters er een waar volksfeest van.

 

Boomplantactie - 12 & 13 maart 

Meer dan 300 kinderen van de lagere scholen uit 

Kruibeke, Bazel en Rupelmonde stonden weer klaar 

voor de jaarlijkse boomplantactie. Deze editie kregen 

900 boompjes onder begeleiding van ANB en W&Z, 

een plaats in de polder van Rupelmonde. De lokale 

Natuurouders namen de leerlingen onder hun vleu-

gels om, tijdens een korte wandeling naar de plantlo-

catie, leuke educatieve activiteiten op te zetten. 

Dag van de Jeugd - 13 april

Op zondag 13 april lieten een 100-tal enthousiaste 

jongeren uit de verschillende jeugdbewegingen van 

Kruibeke, Bazel en Rupelmonde zich van hun avon-

tuurlijkste kant zien op de Dag van de Jeugd. Ze 

leefden zich uit op een speciaal opgetrokken hinder-

nisparcours langs de ringdijk van het overstromings-

gebied. 

Scheldehappening - 21 april

Op Paasmaandag stond de Schelde weer in de kijker 

tijdens de jaarlijkse Scheldehappening. In Kruibeke 

trapte je door de polders langs de aangeduide fiets-

route of ging je samen met de Barbiergidsen op pad 

in het Kortbroek.

Moord in de Poel - 28 & 29 april

Op maandag 28 en dinsdag 29 april speelden een 

aantal leerlingen uit Kruibeekse basisscholen het 

spannende spel ‘Moord in de poel’ onder begeleiding 

van de Natuurouders. Op maandag kwam het jeugd-

journaal van Ketnet ‘Karrewiet’ een kijkje nemen hoe 

de leerlingen van de Vrije Basisschool OLV zich tot 

echte detectives ontpopten. De volgende dag was het 

de beurt aan de leerlingen van de Reynaertschool. 

CosmoGolem - 8 & 9 mei

Na zijn aankomst op donderdag 8 mei via een ponton 

over de Schelde, werd de houten reus geplaatst op 

de Scheldelei in Kruibeke. Deze 6 meter hoge Cos-

moGolem, naar een ontwerp van kunstenaar Koen 

Vanmechelen, werd via de Schelde vervoerd vanuit de 

scheepswerf in Rupelmonde naar de Scheldelei. De 

scholen van Rupelmonde en Bazel zwaaiden hem die 

dag uit en de scholen van Kruibeke verwelkomden 

hem bij aankomst.

Nestkastjeswandeling - 22 mei

De leerlingen uit de klassen 1Aa en 1Ab van het 

Sint-Jorisinstituut uit Kruibeke stapten, onder bege-

leiding van Kruin, met vlotte pas door de Polders van 

Kruibeke om hun zelfgemaakte nestkastjes te bewon-

deren. De handige jongens bouwden nestkastjes voor 

de grauwe en bonte vliegenvanger in teken van het 

Europese Life+ Scalluvia-project, dat nog tot septem-

ber 2017 loopt.

Dag van de jeugd

Jaagpad voor iedereen - 23 juni

In samenwerking met de gemeente Kruibeke en bur-

gemeester Jos Stassen zetten we de Vlaamse informa-

tiecampagne: ‘Het jaagpad is er voor iedereen’ in de 

polders letterlijk in de verf. Omdat er op jaagpaden 

andere regels gelden dan op normale openbare we-

gen, is het belangrijk om hier voldoende aandacht aan 

te schenken en te informeren.

Proeven van de Polders - 29 juni

Op zondag 29 juni vond het Proeven van de Polders 

evenement plaats, de speciale 30ste editie van Zeg hé, 

fiets je mee. Om het publiek de polders te laten ont-

dekken, organiseerden we mooie wandel- en fietstra-

jecten. De deelnemers proefden van de polderpracht 

dankzij de gidspunten van de Barbiergidsen.

Polderloop - 31 augustus

De Polders van Kruibeke verwelkomde de 3e Kruibeek-

se Polderloop. Jong en oud liepen hun hart en longen 

uit het lijf langs de Scheldelei en het Kortbroek.

Junior ResQ Challenge - 20 september

Samen met de jeugdbrandweer van Kruibeke werkten 

we mee aan de ResQ Challenge. Een wandelzoektocht 

met opdrachten voor verschillende nationale jeugd-

brandweerkorpsen in en rond de Polders van Kruibe-

ke.

Zomerse Fotowedstrijd  - 20 september

De bekendmaking van Gianni Camilleri als winnaar 

van de polderfotowedstrijd (zie p. 122). Bezoekers 

van de Polders van Kruibeke konden tijdens de 

zomervakantie polderdieren, indrukwekkende zons-

ondergangen, verborgen natuurplekjes, gezellige 

familiemomenten enz vastleggen en de foto’s via 

onze Facebookpagina posten. De winnaar ontving een 

geschenkmand met lokale polderspecialiteiten uit de 

handen van burgemeester Jos Stassen.

Scalluvia Familiewandeling - 19 oktober

Tijdens de Week van het Bos organiseerden we samen 

met alle partners de Scalluvia Familiewandeltocht. 

Na een presentatie over het Scalluviaproject in het 

Kasteel van Wissekerke, mochten jong en oud onder 

begeleiding van de Barbiergidsen en de Natuurouders 

ook in afgesloten delen van het natuurgebied om zo 

de acties van Scalluvia in de Polders van Kruibeke 

beter te leren kennen. Meer dan 100 fervente wande-

laars waren die dag paraat.

Polderscross - 25 & 26 oktober

Tweede editie in de Polders van Kruibeke, met op 

zaterdag de elitewedstrijd met bekende crossvedettes 

en op zondag de lokale veldcrosshelden en kinderini-

tiatie met ex-profmountainbiker Filip Meirhaege. 

 

5.7.6 Publicaties

Het Life+ project Scalluvia startte op in september 

2013. In september 2014 verscheen de eerste 6-maan-

delijkse nieuwsbrief. Deze wordt in Kruibeke aan huis 

verdeeld, daarnaast ontvangen alle partners van Scal-

luvia een exemplaar en verdelen ook de Barbiergidsen 

en Kruin de nieuwsbrief onder hun leden. Belangrijke 

stakeholders als natuurorganisaties, gemeentebestu-

ren, bibliotheken en politieke partners worden niet 

vergeten.   

Teneinde uitgebreider te informeren over Scalluvia 

werd eind 2014 de Scalluvia brochure uitgegeven.

Moord in de poel
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2/05/2014 Pasar Motorhomers (40p)

3/05/2014 Natuurpunt Scouscele (40p)

9/05/2014
Artesis Hogeschool ‘Milieu en Ruimtelijke

ordening / Integraal waterbeleid’ (35p)

10/05/2014 Vogelwerkgroep Oost-Brabant (25p)

11/05/2014 KBC Davidsfonds Antwerpen (40p)

16/05/2014 LBC-NVK Antwerpen (25p)

16/05/2014 Milieuraad LIER (10-20p)

17/05/2014 Markant Vlaanderen (30p)

23/05/2014 Broederschool Sint-Niklaas (80p)

24/05/2014 Buurtbewoners van wijk 3-Lindekes uit Beveren 

28/05/2014 Landelijke Gilde (40p)

1/06/2014 De Koperen Passer (30-40p)

7/06/2014 Wandelklub Kewak (15p)

7/06/2014 KWB Bazel

14/06/2014 Cursisten Natuurfotografie van het PCVO (10p)

19/06/2014 Gepensioneerde Vereniging Vlaamse Overheid (48p)

20/06/2014 Dorpshuis Kruibeke (15p)

20/06/2014 Gepensioneerde Vereniging Vlaamse Overheid (48p)

20/06/2014 Markant Kruibeke (Natuur en Poëzie) (25p)

24/06/2014 Provincie Oost-Vlaanderen

20/08/2014 Okra (30p)

4/09/2014 Femma

5-6-7/09/2014 Chiro Altena

16/09/2014 Management Comité MOW (7p)

17/09/2014 Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen (25p)

23/09/2014 St Joris - Terreinstudie 4e middelbaar (25p)

13/10/2014 Studenten Master Natuur en Milieu: KUL

17/10/2014 Natuurpunt met SP-A

22/10/2014 Ecosystem Management Research group - UA (30p)

23/10/2014 Delegatie uit Vietnam (18p)

24/10/2014 Delegatie uit Denemarken (15p)

29/10/2014 Studenten KUL - internationale richting (20p)

12/11/2014 Bezoek Visserijcommissie

13/11/2014 Hogeschool Vlissingen - Civiele techniek (50p)

14/11/2014 Bezoek Polderbestuur Land en Waas

23/11/2014 Wandelclub de Stormvogels

18/12/2014 INBO - teambezoek

Vanaf maart 2014 wordt het nieuws rond het GOG KBR 

en de directe omgeving toegevoegd aan het nieuwe 

driemaandelijks gemeentelijke informatieblad “Kruibeke 

Info”. Deze Polderpagina’s zijn een vaste rubriek in het 

gemeenteblad en beslaat doorgaans 2 pagina’s. Er zijn 4 

edities verschenen in 2014.

 

5.7.7 Bezoekende groepen

 

23/02/2014 Scouts Edegem (50p)

3/03/2014 Scheldegidsen (25p)

15/03/2014 De Orde van Mercator (30p)

21/03/2014 Bezoek staatssecretaris Duitsland

3/04/2014 Bezoek Poolse Delegatie (15p)

4/04/2014 Basisschool Don Bosco (60p)

4/04/2014 St-Jorisinstituut Bazel (45p)

6/04/2014 KVLV Kruibeke (30p)

9/04/2014 UGent (13p)

20/04/2014 Watermeulen (25p)

21/04/2014 KWB Melsele 

21/04/2104 Scheldehappening

23/04/2014 KVLV Beveren (25p)

26/04/2014 Wandelclub Temse

27/04/2014 KBC Davidsfonds Antwerpen (40-50p)

04
Verkiezingen

05
Finse piste

07
Huisvuil
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In 2014 werd een belangrijke stap genomen naar de 

volledige afwerking van het GOG KBR. W&Z en  

Air Liquide bereikten een vergelijk met betrekking tot 

de timing van het verplaatsen van de laatste onder-

grondse pijpleidingen.  

 

Een belangrijke afspraak betrof beschermingsmaatrege-

len op zeer korte termijn van de leidingen op specifieke 

locaties die tot gevolg hebben dat het overstromingsge-

bied werkzaam kan zijn in het najaar van 2015. W&Z zal 

de allerlaatste dijkwerken uitvoeren in 2017. 

Vanuit het Life+ project Scalluvia startte in 2014 een 

golf van inspanningen die zich situeren in de broekbos-

sen van Bazel en Rupelmonde, met als doel het behalen 

van de instandhoudingsdoelstellingen voor het habi-

tatrichtlijngebied ‘Schelde-estuarium van de Nederland-

se grens tot Gent’.  

 

Naast W&Z en het ANB spannen ook Kruin, de lokale 

landbouwers en de gemeente Kruibeke zich in om de 

natuurinrichting hier vorm te geven. 

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. 

De realisatie van een gecontroleerd overstromingsge-

bied behoeft diverse infrastructuurwerken. De meest 

ingrijpende zaken zijn de bouw van een ringdijk, over-

loopdijk, compartimenteringdijken, uitwateringscon-

structies en maatregelen met betrekking tot de afwate-

ring van het achterland. 

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 broekbossen. 

Er werd gekozen voor volledige verwerving via onteige-

ning ten algemenen nutte.

Het grootste deel van het projectgebied werd reeds 

verworven. Op het einde van 2014 is er een oppervlakte 

verworven van 575 ha op een totaal van 592 ha

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. 

werken Barbierbeekgeul

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

6. Stand van zaken realisatie
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6.2 Veiligheidsinfrastructuur

6.2.1 Ringdijk

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

Liquide-leiding na - van de Scheldelei tot Rupelmonde 

gerealiseerd en ingezaaid. Deze laatste opening kan 

pas gesloten worden na de realisatie van beschermende 

maatregelen boven de pijpleiding van Air Liquide. De 

werfweg langs de ringdijk werd op enkele locaties na 

verwijderd. 

Het asfalten jaagpad is over de volledige lengte van de 

ringdijk aangelegd, alsook de verschillende trappen 

en op- en afritten over de ringdijk ten behoeve van de 

toegankelijkheid vanuit de dorpen.

De ringdijkgracht en de bergingszone tussen de ringdijk 

en de dorpen zijn grotendeels gerealiseerd en de drie 

kokerconstructies in de ringdijk, die zorgen voor de 

afwatering van het achterland en de afwatering van de 

Barbierbeek, zijn alle drie in gebruik. 

Op verschillende plaatsen zijn voetgangersbruggen ge-

bouwd over de ringdijkgracht en zowel langs de Kemp-

hoekstraat, de toegangsweg naar het veer van Bazel, als 

de Blauwe Gaanweg zijn de polders toegankelijk voor 

gemotoriseerd verkeer. 

6.2.2 Overloopdijk

Op de ontpoldering van de Fasseitpolder na, werd de 

volledige overloopdijk afgewerkt. Ook de resterende 

werfwegen aan de teen van de dijk werden afgegraven 

en de definitieve grachten werden getrokken en met de 

in- en uitwateringsconstructies verbonden.

Het noordelijk deel van de overloopdijk van de Fasseit 

werd reeds gedeeltelijk met de GOSA beschermingslaag 

afgedekt. Boven op de kruin werd de Lange Gaanweg 

heraangelegd en van openbare verlichting voorzien. 

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 werd een akkoord gesloten met Air Liquide dat 

de bal van de nodige vergunningsaanvragen en  

eigenlijke verplaatsing aan het rollen bracht.

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. Enkel ter hoogte van 

de grote in- en uitwateringsconstructie van Kruibeke 

en het aangrenzende bodemsaneringsproject dient het 

jaagpad nog gerealiseerd te worden.  

Dit zal gebeuren aansluitend op de laatste grondwerken 

van de aansluiting op de Scheldelei. Deze grondwerken 

konden pas starten na de afbraak van het gebouw op 

het einde van de Scheldelei genaamd ‘Schelderust’. Dit 

gebouw werd eind december afgebroken.

6.2.3 Uitwateringsconstructies GOG

6.2.3.1 Kruibeeks GOG – getijafhankelijk 

De uitwateringsconstructie werd reeds in 2011 in 

gebruik genomen. Ook het bodemsaneringsproject in 

deze zone werd intussen op de laatste details na vol-

tooid. De volledige aansluiting van de nieuwe Barbier-

beekgeul op de in- en uitwateringsconstructies kan pas 

gebeuren na de bescherming van de Air Liquide-leidin-

gen in 2015. De hier aanwezige Fluxys-leidingen werden 

reeds verwijderd na de indienstneming van de nieuwe 

leiding in de ringdijk in november 2013.

6.2.3.2 Bazels GOG - getijafhankelijk

De in- en uitwateringsconstructies in het 

getijafhankelijke Bazels deelgebied, alsook de nieuwe 

uitwateringsconstructie ter hoogte van Kallebeek, zijn 

reeds enige tijd in dienst.

Deze constructies werden al eerder beperkt ingescha-

keld om een gedeeltelijke GGG-werking te kunnen 

instellen, wat bijdraagt tot het beperken van verzan-

ding ter hoogte van de uitwateringsconstructies. In 

april 2014 werd de meest noordelijke van de twee 

inwateringen ‘volledig’ open gezet onder coördinatie 

van de Universiteit Antwerpen die de schotbalkhoogte 

bepaalden voor beide kokers, met als doel het beoogde 

gebied onder de invloed van het getij brengen (meer 

info in 6.3.1. ). 

Het volledig wegnemen van de werfweg en het afwer-

ken van de zone tussen de dijk en het GGG-gebied werd 

afgerond in 2014. In deze zone werden de definitieve 

afwateringsgrachten gerealiseerd. 

6.2.3.3 Bazels GOG - getijonafhankelijk en 
Rupelmondse Kreek 

De twee uitwateringsconstructies en aansluitende Schel-

dedijk in het meer zuidelijke deel van de polder van 

Bazel, zijn volledig klaar. In 2014 werden de definitieve 

grachten die het water stroomlijnen naar de uitwate-

ringsconstructies gegraven. Ter hoogte van de uitwate-

ringsinfrastructuur aan de Rupelmondse Kreek dient de 

verbinding met de Schelde nog gerealiseerd te worden. 

6.2.4 Maatregelen afwatering achterland

De drie uitwateringsconstructies in de ringdijk ter hoog-

te van de Kapelbeek, de Barbierbeek en de Lange Gaan-

weg zijn in gebruik. De waterstanden in het achterland 

worden permanent opgevolgd door meetposten aan de 

Kapelbeek en de Lange Gaanweg. 

Ook de uitgraving van de nieuwe geul voor de Barbier-

beek is grotendeels voltooid, met uitzondering van de 

doorsteek van de Kapelbeekdijkjes, percelen met lei-

dingen, de Nieuwe Gaanweg en de Oud Veerstraat. Van 

zodra alle graafwerken afgerond zijn, zal de Barbier-

beek definitief verlegd kunnen worden naar de nieuwe 

bedding en langs daar naar de Schelde uitwateren.

De bufferzone tussen de ringdijk en de bewoning werd 

grotendeels voltooid in 2012. Ter hoogte van de be-

woning van de Oud Veerstraat, Broekdam-Zuid en de 

Kapelstraat werd, na de indiensttreding van de onder-

liggende Aquafincollector, een laag dijkje gebouwd om 

deze hele zone nog te optimaliseren qua capaciteit en 

beveiligingsniveau. 

Polders van Kruibeke
verbeteringswerken Barbierbeekvallei
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Op verschillende toegangswegen en paden werden 

bruggen gebouwd over de ringgracht. Onder andere ter 

hoogte van de Blauwe Gaanweg dient deze nog gereali-

seerd te worden.

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 de gewestweg langsheen de 

Barbierstraat werd in 2014 voltooid.  

 

Ter hoogte van de Pater Damiaanstraat werd het groot-

ste deel van het dijkje gebouwd dat het waterbergings-

gebied van de Barbierbeek begrenst. Langsheen dit 

waterbergingsgebied zal in de loop van 2015 ook een 

ontsluitingsweg aangelegd worden van de Houtenkruis-

dam tot aan de Pater Damiaanstraat.

6.3 Natuurinrichtingsmaatregelen

Het integraal plan (zie hoger) biedt een kader voor 

bepaalde maatregelen ten behoeve van de natuuront-

wikkeling. 

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

de natuurvereniging Kruin werken al vele jaren samen 

om gedurende de werken reeds een goede uitgangs- 

situatie te creëren voor natuurontwikkeling. 

Het ANB is momenteel een beheerplan aan het opma-

ken voor de Polders van Kruibeke, waarin alle beheers-

maatregelen zullen worden opgenomen. In het kader 

van het LIFE+ project Scalluvia (zie verder), dat aanving 

in september 2013, wordt prioritair werk gemaakt van 

een beheerplan voor de alluviale bossen en kreken. Het 

beheerplan voor de andere onderdelen van het gebied 

zal in een latere fase uitgewerkt worden. Hierna volgt 

een overzicht van alle doelstellingen en de inrichtings- 

en beheersmaatregelen die in 2014 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 deel 

van die 300 ha zal gerealiseerd worden in het Kruibeek-

se deelgebied en deels in het Bazelse deel, door middel 

van een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). 

Een klein deel wordt gerealiseerd via dijkverlegging, 

waarbij een stukje polder teruggegeven wordt aan het 

estuarium. De Fasseitpolder zal op deze wijze terug 

onderhevig worden aan het dagelijkse spel van eb 

en vloed, waardoor slikken en schorren zich kunnen 

ontwikkelen. Nabij de inlaatsluizen van het Kruibeekse 

GGG werden, na opruimen van het voormalige stort, 

ook enkele hectaren slik terug gegeven aan de Schelde.

Om in gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) 

slik- en schornatuur te ontwikkelen, werd het concept 

“gecontroleerd gereduceerd getij” (GGG) bedacht. Zo 

komt men tot een GOG-GGG. Het doel is om via speci-

ale sluizen het getij beperkt toe te laten in de polder, 

zodat zich een rijk slik- en schorresysteem kan ontwik-

kelen. Slikken overspoelen dagelijks, schorren enkel 

rond springtij. 

De sluizen van een GGG zullen daarom bij doodtij nau-

welijks water binnenlaten. Bij hoogwater rond springtij 

stroomt over een langere periode Scheldewater binnen. 

Verwacht echter geen metershoge waterstanden bij 

springtij: er komt juist voldoende binnen om de groot-

ste delen van het gebied net onder water te zetten. 

Meer heeft de natuur niet nodig. Door de instroom 

te beperken, vermijden we ook dat er teveel slib het 

gebied zou instromen.

Toen de plannen voor de Polders van Kruibeke werden 

opgesteld, was het GGG een onbeproefd en nieuw con-

cept. Daarom werd in 2006 te Hamme het kleinschalige 

proefproject Lippenbroek opgestart. 

Nu, bijna 10 jaar later, is de werking van het GGG gron-

dig bestudeerd en goed bevonden. Lippenbroek geniet 

internationale aandacht als voorbeeld van geslaagd 

slik- en schorherstel. 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. 2 jaar getijdenwerking is duidelijk de omvorming 

van een voormalig landbouwland naar een getijafhan-

kelijk natuurgebied met kreken, slikken en schorren 

ingezet.

6.3.1.1 Kruibeekse GGG

In de Kruibeekse polder zijn de in- en uitlaatsluizen 

voltooid en is het wachten op de afwerking van dijken 

en de verplaatsing van de ondergrondse gasleidingen 

voordat het GGG in werking kan treden. Door de dage-

lijkse werking van eb en vloed zullen hier ca. 140 ha 

slikken en schorren ontstaan, doorsneden met kreken 

en geultjes. 

Vanuit het bosdecreet moet minstens één derde van dit 

GGG bestaan uit (wilgenvloed)bos. Voor de hoofdkreek, 

die aansluit bij de in- en uitlaatsluizen, is de aanzet 

Figuur 6.1: 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 slik-

ken- en schorrensysteem. Dit proefproject wordt 

via onderzoeksmonitoring zeer nauwkeurig 

opgevolgd. De opgedane kennis wordt gebruikt 

voor de planning van nieuwe GGG’s zoals dat te 

Bazel. 

inwateringsconstructie Lippenbroek

Bergenmeersen
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reeds gedeeltelijk uitgegraven; de klei uit deze bed-

ding kon handig gebruikt worden bij de aanleg van de 

ringdijk. 

Een bijzonderheid in dit GGG wordt de Barbierbeek: in 

de toekomst zal de Barbierbeek niet meer via de Krui-

beekse Kreek haar weg vinden naar de Schelde, maar 

zal deze waterloop dwars door het GGG, via de hoofd-

kreek en de grote uitlaatsluizen de Schelde bereiken.

6.3.1.2 Kruibeekse Kreek GGG

Wanneer de Barbierbeek haar nieuwe loop heeft 

gevonden via het Kruibeekse GGG, ligt de Kruibeekse 

Kreek er verlaten bij. De Kruibeekse Kreek zal echter 

een nieuwe invulling krijgen die haar naam alle eer 

aandoet.  

Via de bestaande sluisconstructie zal een gecontro-

leerd gereduceerd getij toegelaten worden, zodat de 

Kruibeekse Kreek terug een echte kreek wordt onder 

invloed van het getij. Tweemaal per dag zal de kreek 

zich vullen en legen met Scheldewater.

6.3.1.3 Bazelse GGG 

 

In het integraal plan is geopteerd om in de Bazelse 

polder weidevogelgebied en estuariene natuur in elkaar 

te laten overvloeien. Het GGG te Bazel zal daarom geen 

klassieke schorvegetatie met riet of wilg kennen. Hier 

wordt gestreefd naar een begraasd hoger schor, zodat 

dit getijdengebied aantrekkelijk blijft voor weidevogels. 

Het getij moet de ontwikkeling van vochtige graslanden 

met rijk bodemleven bevorderen, maar mag geen hin-

derpaal vormen voor begrazing of maaibeheer.

 

Het Bazelse GGG beschikt over 2 sluiscomplexen om het 

getijdenwater toe te laten in de polder. In 2013 werden 

de nodige voorbereidingen getroffen om de werking 

van eb en vloed wetenschappelijk op te volgen. In het 

voorjaar 2014 werden de sluizen open gezet. Aanvan-

kelijk werd het getij slechts beperkt toegelaten via de 

meest noordelijke sluisconstructie. 

Hierdoor bleef de invloed van het getij nog beperkt 

tot de lagere delen, terwijl op de hogere delen van het 

Bazels GGG de laatste werken werden afgerond. In de 

winter 2014-2015 kan vervolgens de tij-invloed uitge-

breid worden door ook de tweede inlaatconstructie in 

gebruik te nemen.

Op verschillende plaatsen in het Bazelse GGG werden 

tijmeters geplaatst. Opvolging van het getij is immers 

essentieel: enerzijds is voldoende overspoeling rond 

springtij belangrijk voor de ontwikkeling van een 

estuarien ecosysteem met een rijk bodemleven. Ander-

zijds mag het gebied niet continu overspoeld worden 

en moet het bij eb steeds vlot kunnen ontwateren. Zo 

niet zal de grasmat wegkwijnen of wordt het terrein te 

zompig voor maaien of begrazen en veroveren riet en 

wilg het terrein. Dankzij de opvolging van de water-

standen kan het getij indien nodig aangepast worden 

via het verhoging of verlagen van de schotbalken in de 

sluiskokers. 

In 2014 werd in overleg met de landbouwers die instaan 

voor het beheer van dit schorregebied beslist om tij-

dens de zomer het getij gedurende een paar weken uit 

te sluiten. Zo lag de polder er kortstondig iets droger 

bij voor een vlotter maaibeheer zonder het risico op het 

stuk rijden van de grasmat. 

Sedimentatie werd opgevolgd met SET (surface eleva-

tion table) meetopstellingen op vijf locaties verspreid 

over het gebied. Deze opstellingen laten een nauwkeu-

rige registratie toe van veranderingen in het bodempeil 

ten gevolge van sedimentatie of erosie. (zie foto’s p.42) 

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 na-

tuur in het BGGG mag immers de veiligheidsfunctie (nl. 

waterberging) van het GOG niet in het gedrang komen. 

De SET opstellingen in de polder zijn te herkennen aan 

de twee bankjes die de meetpost flankeren. Deze zijn 

geen rustplaats voor een vermoeide wetenschapper, 

maar moeten beletten dat de onderzoeker zelf de site 

te veel zou verstoren met zijn voetstappen. Helaas von-

den de koeien in het Bazelse GGG de SET opstellingen 

ook zeer interessant. Meestal zijn koeien aanvankelijk 

nieuwsgierig, maar worden ze de vreemde opstelling 

snel beu. De Bazelse koeien hadden echter continu veel 

SET-meetopstelling

slikken in het Bazels GGG

weidevogelgebied

42 43



interesse in wetenschappelijk onderzoek, zodat de SET 

opstellingen in 2014 werden voorzien van een omhei-

ning. Om ook metingen te hebben op plaatsen waar 

wel koeien komen, werd een andere techniek gebruikt: 

metalen referentieplaatjes werden net onder de grasmat 

gelegd, verstopt voor de koeien. Aanslibbing zal de ko-

mende jaren opgemeten worden ten opzichte van deze 

plaatjes, die telkens met GPS en metaaldetector worden 

opgespoord.

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 weidevogels. 

Het INBO volgt deze evolutie van verschraling op terrein 

op. In de zone van het weidevogelgebied zijn de grote 

infrastructuurwerken aan de dijken en sluizen achter de 

rug waardoor de verdere afwerking werd doorgezet. 

Enkel in 2015 zal W&Z/ANB hier nog terugkeren om 

stuwen te plaatsen die een rol spelen in de vernatting 

van het gebied (hogere waterstanden tot dieper in het 

voorjaar). 

Het mees
6.3.2.1 Optimalisatie weidevogelgebied 

De afwerkingswerken waarmee was aangevangen in 

2013 werden doorgezet in 2014. De werfweg die langs 

de overstroombare dijk slingerde werd weggehaald en 

vervolgens werd deze zone tussen de weilanden en de 

dijk voorzien van de finale dijkgracht. Tegelijk werden de 

aanliggende gronden gelijkgetrokken en indien mogelijk 

meteen ingezaaid. Het profiel van de dijkgracht werd 

bepaald in overleg in de werkgroep van 19 augustus. De 

belangrijkste criteria waren een voldoende breedte, een 

flauw talud aan polderzijde en een goede toegankelijk-

heid in functie van beheer (begrazing en maaien).

 

Via doorgedreven overleg tussen het ANB, de landbouw-

sector en W&Z werd een consensus bereikt inzake de 

vorm en de ligging van de beheersblokken. Aangezien 

er in de voorbije jaren al geleidelijk in de richting van 

optimale beheersblokken is gewerkt hoefde niet al te 

sterk ingegrepen te worden. Er bevonden zich echter 

nog verschillende landbouwers met een kleine onder-

houdsoppervlakte in het gebied. 

Dit creëert een te hoge concentratie aan omheiningen 

waartussen riet en andere hoog opgaande vegetatie 

moeilijk te onderdrukken is. Daarnaast werd overeen-

stemming bereikt over het aantal beheersblokken en 

aansluitend het aantal landbouwers die ingeschakeld 

kunnen worden in het beheer van het weidevogelgebied.

Bij het bepalen van de vorm en de ligging van de be-

heersblokken diende ook aandacht te gaan naar een 

goede ontsluiting van de weilanden voor vee en land-

bouwverkeer. Daarom werden in het weidevogelgebied 

van Bazel-Zuid op twee locaties de kreken over enkele 

meters gedempt om op die manier overgangen te creë-

ren naar de verst gelegen percelen. Door lokaal grond te 

verplaatsen wijzigde de netto kreekoppervlakte niet. 

Het ANB trok de aanbestedingsprocedure in gang voor 

het plaatsen van een permanente en robuuste omhei-

ning rond de beheersblokken in het weidevogelgebied. 

De werken zullen aanvangen in het voorjaar van 2015. In 

de winter van 2014 heeft het ANB met eigen arbeiders al 

grote afstanden aan oude en overbodige omheiningen 

verwijderd, de toekomstige contouren van de beheers-

blokken indachtig. Vanaf 2015 zal een sociale werkplaats 

deze werken verder zetten, samen met het verwijderen 

van de brede rietkragen.  

Nadat diverse mogelijkheden voor de herlocatie van 

de knotwilgen in de buurt van de Fasseitpolder werden 

afgewogen werd uiteindelijk op de beheercommissie 

van 18 september finaal beslist om de bomen te rooien 

en te verwijderen. In de maand december van 2014 kon 

W&Z een aannemer inschakelen om deze werken uit te 

voeren. Het ANB ontfermde zich over de andere kleinere 

knotwilgenrijen die zich meer in de buurt van de Blauwe 

Gaanweg bevonden.  

 

Vooral het zuidelijke weidevogelgebied kende door 

hogere werken op visueel vlak een enorme verandering. 

Het is echter duidelijk dat een hogere vochtigheidsgraad 

koereiger

Bazel-Noord  
weggraven werfweg

weghalen werfweg Bazel-Zuid

onderhoud weidevogelgebied
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0,65
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WEIDEVOGELGEBIED

bij aanvang van het broedseizoen voor vogels als scho-

lekster, tureluur en grutto essentieel zijn om hogere 

broedcijfers te halen. 

Het topografisch eerder laag gelegen noordelijk gebied 

vergt nog grote inspanningen in het aanpakken van 

diverse ruigere delen (zie verder). De vernatting loopt 

hier parallel met de realisatie van de getijdenatuur (zie 

hoger). 

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 2014 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 2014 werd door het ANB verder gewerkt op de 

percelen die in 2013 niet konden worden meegenomen 

en werd de opslag van bomen en struiken en heruit-

geschoten hakhoutstoven afgezet. In een latere fase 

(wintermaanden) werden deze takkenhopen grotendeels 

verbrand bovenop de stronken waardoor het opnieuw 

opschieten wordt voorkomen. De takkenhopen waren 

enkel te voet bereikbaar.

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 uitstekend stand 

te houden. Lokale vernattingen werken dit nog verder in 

de hand. 

Waar landbouwers kiezen voor begrazing is het opval-

lend dat de rietkragen - en dan vooral de jonge zoetere 

scheuten - worden opgevreten door het vee dat later 

in het seizoen ook de bladeren van reeds ontwikkelde 

rietstengels gaat strippen. 

 

Uitsluitend maaien werkt eerder in het voordeel van 

riet, vooral omdat men niet overal kan maaien. 

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 rietontwik-

keling aangewezen met het oog op het aantrekken van 

de vereiste aantallen broedparen. Daarom wordt er bij 

de landbouwers dan ook op aangedrongen om zeker 

genoeg runderen op de terreinen te plaatsen.

De landbouwers worden aangemoedigd om tot diep 

in de grachten te maaien en ook de voor hen minder 

interessante meters riet mee te maaien. Daarnaast 

schakelde het ANB ook haar arbeiders in om vooral in 

Bazel-Zuid rietkragen te maaien. 

Vanaf 2015 laten de gebruiksovereenkomsten enkel nog 

begrazen of maaien met nabegrazing toe.

6.3.2.4 Maatregelen optimalisatie waterhuishouding 

Met het oog op het behalen van de gewenste vernatting 

in het gebied, in functie van de natuurdoelstellingen, 

zijn in de getijonafhankelijke delen van het GOG mini-

male en maximale streefpeilen voor het oppervlaktewa-

ter vooropgesteld. Om deze streefpeilen te realiseren 

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 hoofdafwateringsgracht 

zodat er, in het kader van de afwatering van het hinter-

land, een afkoppeling is van de vereiste oppervlaktewa-

terstanden.

Via een studie - waarin ook het INBO en het Waterbouw-

kundig Laboratorium werden betrokken wegens de im-

pact op zowel de broekbossen als het hinterland - werd 

een technisch ontwerp van de nodige waterbouwkundi-

ge constructies bekomen. In 2013 werd de stedenbouw-

kundige vergunningsaanvraag verkregen.

De bouw van deze infrastructuur werd in één aanbeste-

dingsdossier gegoten samen met de infrastructuur ten 

behoeve van het tegengaan van de verdroging en de ver-

ruiging van de elzenbroekbossen en het bewerkstelligen 

van een natuurlijk peilregime in de Rupelmondse Kreek, 

door middel van het plaatsen van drie regelbare stuwen. 

De aanbesteding vond plaats in augustus 2014. De wer-

ken aan alle stuwen zullen starten in de zomer van 2015 

na het broedseizoen. 

De vernatting van het getijafhankelijke deel van het 

weidevogelgebied (Bazel-Noord) gebeurt sinds april 

2014 dank zij de GGG-werking (zie ook 6.3.1 Slikken en 

Schorren). 

Figuur 6.2 ontwerp visvriendelijke stuwafwerking dijkgracht Bazel-Noord
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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 worden 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 werden de populieren selectief gekapt, 

waarbij natuurlijke ondergroei van gewenste soorten 

blijft bestaan (de mozaïekmethode).

6.3.3.1.2 Scalluvia 

Het Life+ project Scalluvia (2013-2017) beoogt 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) of anders gezegd het habitather-

stel van de elzenbroekbossen en de Rupelmondse en 

Bazelse Kreek. In 2014 werd gestart met het verwijderen 

van exoten en het opruimen van de bossen. De exoten-

bestrijding zal de komende jaren nauwgezet worden 

opgevolgd. Op een aantal plaatsen werden struiken 

aangeplant om de bosstructuur te verbeteren. 

In oktober 2014 ging de toegankelijkheidsregeling van 

kracht. Deze geeft aan wat kan en niet kan in het bos en 

waar er mag gewandeld en/of gefietst worden. 

Er werd ook een speelzone afgebakend ter hoogte van 

het perceel met Amerikaanse eiken langs de Dweerse 

Gaanweg te Bazel. Tevens werden er zowel aan de Bazel-

se als aan de Rupelmondse Kreek een zone afgebakend 

waar er gevist mag worden. Deze beide zones zullen 

worden geëvalueerd en het komende jaar, indien nodig, 

worden aangepast. De toegankelijkheid van beide zones 

zal vervolgens worden verbeterd met structuren zoals 

houten steigers. 

Aan de start en het einde van Scalluvia, wordt de 

toestand van het elzenbroekbos, de kreken en de zes 

doelsoorten (blauwborst, woudaap, purperreiger,  

ijsvogel, kleine modderkruiper en bittervoorn) opgeme-

ten. Daarom werd in 2014, naast de bestaande monito-

ring van vogels en waterpeil, een vegetatie- en habitat-

kartering uitgevoerd (zie ook 7.1) en werd het visbestand 

gemeten in de Bazelse Kreek en de L-vormige visvijver. 

Zie ook 6.3.3.1.3 Visstandonderzoek.

Volgende acties zullen de komende jaren worden gerea-

liseerd: 

 De opmaak van een natuurbeheerplan. 

Het objectief is om de alluviale bossen binnen het 

GOG KBR te klasseren als een natuurreservaat van 

hoogste categorie;

 Optimalisatie van de waterhuishouding door middel 

van het plaatsen van regelbare stuwen waarvan één 

vispasseerbaar zal worden ingericht;

 Opkuisen en herinrichten van de oevers. 

6.3.3.1.3. Visstandonderzoek

In de loop van 2014 werd op twee momenten een vis-

standonderzoek uitgevoerd in de Bazelse Kreek en de 

nabijgelegen L-vormige visvijver; op 20 & 22 mei en op 

14 & 16 oktober. 

Er werden in totaal over de beide onderzoeksperioden 

vijftien vissoorten waargenomen in de Bazelse Kreek en 

tien in de naburige L-vormige vijver. Voor wateren met 

een beperkte oppervlakte is dit een relatief hoge biodi-

versiteit. Er komen weliswaar twee exoten (zonnebaars 

Figuur 6.3: werkgebied Scalluvia

ijsvogel

partners Life+ project Scalluvia

De bever in de Polders van 
Kruibeke  
(met dank aan Fernand Daniels) 

Indien wij in Kruibeke de Chinese kalender zou-

den volgen dan was 2014 zeker het jaar van de 

bever geworden. In het voorjaar werd het aller-

eerste koppel bevers, wellicht al enkele honder-

den jaren uitgestorven in Kruibeke, gespot in de 

Rupelmondse Kreek en Bazelse Kreek. 

De belangstelling van de buurtbewoners was 

vanaf de eerste waarnemingen zeer groot maar 

het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om 

hen te overtuigen dat de kans zeer groot is dat 

die beesten op eigen kracht de kreek hebben ge-

vonden. Gelukkig werden maanden later enkele 

foto’s geplaatst op de Facebookpagina van De 

Polders van Kruibeke van reeën die in Rupelmon-

de de Schelde overzwommen, zodat het verhaal 

aannemelijker werd. Nochtans met een kolonie 

bevers in Vlassenbroek is de afstand niet zo 

groot.

De bevers zijn gemakkelijk te zien, vanaf on-

geveer 1 uur vóór schemering, bij de uitwate-

ringsconstructie aan de dijk van de Rupelmondse 

Kreek. Vraatsporen, wilgenboompjes afgeknaagd 

tot potloodpunten, vindt men nu her en der in 

de elzenbroekbossen. Zo helpt de bever bij het 

onder de duim houden van de anders erg domi-

nante wilgen. 

De Polders van Kruibeke werden in 2014 zodanig 

weer een heel interessant zoogdier rijker nadat 

sinds enkele jaren ook vos, ree en steenmarter 

de streek hadden herontdekt. En nu hopen maar, 

zoals in de sprookjes, dat het beverpaar nog lang 

in de Rupelmondse Kreek mag leven en dat ze 

vele bevertjes krijgen.

bever

elzenbroekbossen

waterviolier
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Bazelse Kreek

fuiken aan de Bazelse Kreek 

en blauwbandgrondel) voor, maar beide soorten komen 

slechts sporadisch voor. 

De effectieve vangstresultaten (per 100 m oeverlengte of 

per 24 uur fuikvangst) duiden op een lage visstand in de 

Bazelse Kreek. Rietvoorn was de meest voorkomende vis-

soort. Er werden bij de najaarsbemonstering relatief veel 

jonge rietvoorns aangetroffen wat wijst op een geslaag-

de voortplanting van deze soort. 

Blankvoorn en pos zijn ook nog in redelijk aantallen 

aangetroffen. Baars, bittervoorn en vetje werden in veel 

geringer aantallen gevangen, maar wel in verschillende 

leeftijdsklassen. 

Bittervoorn is een habitatrichtlijnsoort en is tevens een 

doelsoort voor het gebied. De aanwezigheid van vetje 

wijst doorgaans op een lage tot matige visbiomassa. Van 

sommige soorten zoals snoek, karper, giebel, paling en 

zeelt werden voornamelijk grotere exemplaren terug-

gevonden met ontbrekende jonge en/of tussenliggende 

jaarklassen. 

De overige soorten (blauwbandgrondel, brasem, kolblei 

en zonnebaars) zijn eerder sporadisch aangetroffen en 

wijzen op resten van vroegere populaties of (accidentele) 

uitzet van de exoten zoals blauwbandgrondel en zonne-

baars.

Het ontbreken van verschillende jaarklassen en/of het 

voorkomen van enkel oudere exemplaren kan er op wij-

zen dat een gedeelte van de vispopulatie aan het water 

werd onttrokken door middel van afvissing en/of door 

predatie. Het sterk voorkomen en de sterkere groei in de 

lentevangsten van de jonge visfractie duidt dan weer op 

een herstel van de visstand vanuit de resterende oudere 

exemplaren. De verhouding witvis/roofvis is gunstig 

voor de ontwikkeling van een gezonde vispopulatie. 

Bij beide bemonsteringsperiodes werd aanwezigheid van 

jonge snoek vastgesteld, wat wijst op reproductiemoge-

lijkheden voor de soort.

De vergelijking van de lengte/gewichtrelatie van de 

gevangen vissoorten met deze van Nederlandse refe-

renties wijst voor de meeste vissoort in de richting een 

gemiddelde groei. Voor rietvoorn en snoek kan men 

echter besluiten tot een goede groei vergelijkbaar met 

de standaardgroei in optimale conditie zoals opgesteld 

door Hofstede (1974). De sterk begroeide oevers en de 

verschillende partijen Gele plomp en Witte waterlelie 

vormen een gunstige habitat voor deze vissoorten. 

Enkel blankvoorn, rietvoorn, bittervoorn, pos en enigs-

zins ook vetje en snoek (maar in te kleine getallen) 

vertonen een goede populatieopbouw met verschillende 

opeenvolgende jaarklassen dat een verdere ontplooiing 

van deze vispopulaties op natuurlijke wijze mogelijk 

maakt. Voor de anderen vissoorten ontbreken verschil-

lende jaarklassen en is het de vraag of deze vissoorten 

zich zelfstandig verder zullen kunnen in stand houden. 

De karperpopulatie is met deze onderzoeken duidelijk 

onderschat maar bestaat vermoedelijk enkel uit oudere 

vissen. Paaisucces behoort tot de mogelijkheden omwil-

le van de ondiepe begroeide zones maar zal afhankelijk 

zijn van een warme lente. 

In de kleine nabijgelegen L-vormige vijver werd slechts 

weinig vis aangetroffen. Bij de voorjaarsbemonstering 

werden 32 vissen aangetroffen, in het najaar slechts 

zes. 

Gezien de gunstige soortenverdeling en de reproductie-

mogelijkheden die de meeste vissoorten in de Bazelse 

Kreek ter beschikking hebben, wordt voorgesteld om 

het visbestand op natuurlijke wijze verder te laten evo-

lueren zonder menselijk ingrijpen. Verdere opvolging 

van het visbestand laat toe om, indien nodig, tijdig in 

te grijpen. De bestaande extensieve hengelrecreatie 

op deze kreek kan gerust verder gezet worden zonder 

significant negatieve gevolgen voor het aanwezige 

visbestand. 

De kleine nabijgelegen L-vormige visvijver kan fungeren 

als amfibieën- en libellenpoel mits uitvoeren van een 

slibruiming. Het aanwezige visbestand kan voorafgaan-

delijk best zoveel mogelijk afgevangen en overgezet 

worden naar de Bazelse Kreek teneinde de slibruiming 

op een zo visvriendelijk mogelijke wijze te doen. 

Het volledige onderzoek kan geraadpleegd worden in 

‘Rapport visstandonderzoek van de Bazelse Kreek – mei 

& oktober 2014’ van Luc Samsoen en Alain Dillen.

  bittervoorn 
meting van vissen uit Bazelse Kreek

  weging van vissen uit Bazelse Kreek 

ijsvogel
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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 com-

pensatie van bijna 92 ha. De Beheercommissie waakt over 

deze compensaties die alle binnen het gebied zelf worden 

gerealiseerd. 

In het Kruibeekse deelgebied is bosontwikkeling vereist 

om mee het verlies aan bosareaal te compenseren. In 

2012 werden de laatste toegankelijke grote Canadapo-

pulierbestanden uit de bestaande bossen gehaald. Enkel 

boomsoorten als wilg, els, vlier en meidoorn en een enke-

le populier maken nog deel uit van het boslandschap. 

Het gebied kende, sinds de start van de werken aan 

het GOG, een geleidelijke vernatting doordat vanuit de 

infrastructuurwerken (werfwegen, het verwijderen van het 

pompgemaal, uitgraven Barbierbeekgeul,..) werd ingegre-

pen op de afwatering. 

Sommige laaggelegen weilanden werden ongeschikt voor 

landbouwactiviteiten en kregen vervolgens de kans om 

te verwilgen. De belangrijkste bosontwikkeling – die van 

beoogde wilgenvloedbossen – zal echter pas plaatsvinden 

na introductie van het GGG in deze polders. Hiervoor is 

het wachten op de verwijdering van ondergrondse leidin-

gen. 

In de loop van 2014 werden tussen W&Z en Air Liquide af-

spraken gemaakt rond de timing van de verplaatsing van 

de leidingen. Deze afspraken betekenen onder andere een 

volledige verplaatsing van de werkende gasleidingen uit 

het Kruibeekse deelgebied tegen het einde van 2016.

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 bewerkingen - 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. Samengevat 

moest het een hooilandbeheer zijn gericht op verschra-

ling. 

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 alvo-

rens wordt overgegaan naar regulier hooilandbeheer. 

De open plekken werden in 2014 enerzijds gemaaid door 

een lokale landbouwer en anderzijds door het ANB in sa-

menwerking met Kruin. De open plekken worden verder 

sinds 2013 geïnventariseerd door een werkgroep ‘dag-

vlinders, waterjuffers en libellen’. Zie kaderstukje voor de 

resultaten van 2014. 

Op 12 en 13 maart 2014 vond de zesde editie plaats van 

de boomplantactie. Er werden een 900-tal doorndragen-

de (anti-vraat door reeën) struiken geplant met behulp 

van de schoolkinderen van Kruibeke. 

Het perceel dat werd beplant is werd onteigend in de 

loop van 2013 en is gelegen naast de visvijver waar de 

visclub van Rupelmonde nog steeds actief is.

Inventarisatie dagvlinders, libel-
len en waterjuffers
(met dank aan Koen Van der Aa) 

Elke derde zaterdag van de maand tot en met 

september gingen de telrondes door telkens met 

een 5 tot 6-tal enthousiaste waarnemers. Dankzij 

het verschralend maaibeheer op de voorziene 

open plekken duiken nieuwe plantensoorten op 

zoals de grote ratelaar of uitbreiding van andere 

soorten zoals echte koekoeksbloem. 

De eerste inventarisatie vond plaats in april 2014 

in het bijzonder om voorjaarsvlinders zoals 

het oranjetipje waar te nemen aangezien hun 

waardplanten pinksterbloem en look - zonder - 

look  dan ook volop bloeien, hoewel deze laatste 

plantensoort nauwelijks voorkwam op de voor-

ziene percelen, maar wel langs de randen van de 

Bazelse Kreek. 

Van de dagvlinders werden in totaal 14 soorten 

waargenomen op een algemeen totaal van 158 

stuks. Bedreigde of zeldzame soorten werden 

voorlopig niet waargenomen, en echt grote aan-

tallen zijn er (nog) niet maar gezien het huidige 

beheer worden wel nog uitzonderlijke soorten 

verwacht. Citroenvlinder werd niet opgenomen bij 

onze inventarisaties maar werd wel waargenomen 

elders in de Polders van Kruibeke.

De meeste waarnemingen van libellen en juffers 

vonden plaats langs de gracht die gesitueerd is 

tussen de Lange Gaanweg en de Bazelse Kreek; 

een perfect biotoop. Er werden 16 soorten waar-

genomen op een totaal van 162 stuks. Bijna elke 

maand werd de bruine korenbout opgemerkt, die 

zich steeds elegant neerzette voor de lens van 

de fotografen. De bloedrode heidelibel werd het 

vaakst waargenomen in de warme zomermaanden 

en is ook algemeen verspreid.blauwe glazenmaker

paardenbijter

boomplantactie Rupelmonde
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6.4 Recreatie 

In 2014 werd verder gewerkt aan de recreatieve ontslui-

ting van de Polders van Kruibeke. Enerzijds de aanleg 

van de kleinschalige recreatieve infrastructuur in en 

langs het GOG KBR zoals bruggen, trappen, leuningen 

en rustpunten in de door Stefan Schöning ontworpen 

huisstijl. 

Anderzijds werd de toegankelijkheid van het gebied 

verbeterd door de verdere heraanleg van de openbare 

wegen, waarbij uiteindelijk ook de Lange Gaanweg - als 

belangrijke toegangsweg voor fietsers naar het veer van 

Bazel - werd voorzien van de typische brede betonstro-

ken met daartussen de herbruikte kasseien. 

Het publieke evenement Proeven van de Polders dat 

plaatsvond in juni was een belangrijke deadline voor 

het voorzien van de ringdijk van een laag asfalt zodat 

een volwaardig jaagpad tot stand kwam. Een jaagpad 

is in eerste instantie voorzien voor dienstverkeer, maar 

leent zich uitstekend voor zacht recreatief medege-

bruik. 

Vanuit het Life+ project Scalluvia zal geïnvesteerd 

worden in enkele informatiepunten gelegen langs de 

elzenbroekbossen en kreken. Tijdens een workshop 

‘Palaveren in de Polders’ in november 2014 werden  

ideeën verzameld over de mogelijke onderwerpen.  

‘Proeven van de Polders’

Blauwe Gaanweg
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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 is in-

gekleurd als Vogel- en Habitatrichtlijngebied met strikte 

compensatierichtlijnen vanuit de instandhoudingver-

plichtingen, is een gedegen wetenschappelijke monito-

ring van de verschillende habitatten en soortengroepen 

uit de bijlagen van de Vogel- en Habitatrichtlijn noodza-

kelijk. 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.

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 gemonitord met speciale 

aandacht voor weidevogels en soorten van de Bijlage 

I van de Vogelrichtlijn. Overwinterende watervogels 

worden zowel binnen- als buitendijks geteld. Vleermui-

zen en vissen worden niet jaarlijks geïnventariseerd. 

Buitendijks op de schorren liggen permanente kwadra-

ten waarbinnen elke zes jaar vegetatieopnamen worden 

gemaakt. Daarnaast worden ook vegetatiekaarten van 

de schorren gemaakt.

Op basis van de monitoringresultaten worden voorstel-

len voor bijsturing van inrichting- en beheermaatrege-

len geformuleerd indien blijkt dat beoogde doelstellin-

gen niet bereikt worden.

In 2014 ging de aandacht naar de evolutie van de 

waterstanden in het weidevogelgebied en bosgebied. 

Vrijwilligers brachten broedvogelterritoria in kaart en 

telden in de winter maandelijks de watervogels bin-

nendijks. Buitendijks werden watervogels het jaar rond 

iedere maand geteld. Vegetatieveranderingen werden 

onderzocht in het experiment met de veentranslocatie 

en de uitgangssituatie van het Europese habitattype 

91E0 (Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)) is vastgelegd middels een habitatkartering en 

een bepaling van de habitatkwaliteit; dit in het kader 

van het Life+ project Scalluvia.

7.1 Doelhabitatten

7.1.1 Slikken en schorren (buitendijks)

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 (remote 

sensing).  

 

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 vege-

tatiekaart ter hoogte van het GOG KBR zijn orthofoto’s 

aangemaakt in 2013. Het terreinwerk voor de vegetatie-

kartering ter hoogte van het GOG KBR is uitgevoerd in 

2014. De resultaten van deze vegetatiekartering zullen 

gepubliceerd worden in onder andere de komende 

jaarverslagen. 
blauwe reiger

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

7. Monitoring
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Deze vegetatiekaart is hiërarchisch opgebouwd met een 

toenemende detailgraad. Op het hoogste hiërarchisch 

niveau worden habitats onderscheiden, vervolgens for-

maties (indeling op basis van verticale vegetatiestruc-

tuur) en tot slot op het laagste hiërarchisch niveau wor-

den vegetatietypes afgebakend (hoogste detailgraad).

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.

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 broed-

seizoen, gestoeld op onderzoek van de Nederlandse 

situatie. 

De landschapsstructuur en bodemgesteldheid in Vlaan-

deren verschillen evenwel van de Nederlandse. Deze 

grenswaarden zijn dan ook vooral richtinggevend.

Figuur 7.1: Voorbeeld van de voorlopige vegetatiekaart ter hoogte van het GOG KBR 

waarop de verschillende formaties zijn weergegeven (2e hiërarchisch niveau van de 

vegetatiekaart 2013). Als ondergrond is de orthofoto van 2013 gegeven, op basis 

waarvan de nieuwe vegetatiekaart van de schorren wordt gemaakt.

Figuur 7.2: Grondwaterstanden in 2014 voor een aantal piëzometers in het weidevogelgebied van Bazel-Noord (situering 
in Figuur 7.4). Vanaf midden maart tot december is frequenter gemeten met behulp van automatische drukmeters in 2 
piëzometers (KBRP037C_logger en KBRP041C_logger). 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 2014 voor een aantal piëzometers in het weidevogelgebied van Bazel-Zuid (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).
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westelijk deel van Bazel-Noord kan in verband worden 

gebracht met de neerslaghoeveelheden die in de lente 

(maart, april, mei) van 2014 zeer uitzonderlijk laag 

waren (www.kmi.be). In Bazel-Noord zijn de laagste 

grondwaterstanden gemeten eind juni (Figuur 7.2).

De hydrologische monitoring in het weidevogelgebied 

van Bazel-Zuid toont aan dat enkel in het meest oos-

telijk deel de waterstanden boven de grenswaarden 

bleven (KBRP077AB, KBRP079A in Figuur 7.3).  

 

Ook meer centraal in het weidevogelgebied van Ba-

zel-Zuid (KBRP076X) bleef het grondwaterniveau boven 

de grenswaarden van de Gruttogroep. In de rest van het 

weidevogelgebied van Bazel-Zuid zakten de peilen tot 

onder de grenswaarden. Dit was zeker het geval in het 

westelijk deel van het weidevogelgebied van Bazel-Zuid 

nabij de hoger gelegen opduiking (overslaggronden). 

Vanaf eind maart daalde de grondwaterstand er onder 

de grenswaarden (KBRP054D).  

 

In de noordelijke en noodwestelijke zone van Bazel-Zuid 

bleven tot begin april de grondwaterstanden boven 

de grenswaarden van de Gruttogroep (KBRP053E, 

KBRP078X, KBRP080A) maar kort erna zegen ze eron-

der. Net als in Bazel-Noord zijn de laagste grondwater-

standen opgetekend eind juni (Figuur 7.3).

Het verloop van de grondwaterstanden in het weide-

vogelgebied kan verklaard worden door de klimato-

logische omstandigheden van het voorjaar van 2014, 

door de eigenheid van het grond- en oppervlaktewater-

systeem van de polder van Bazel-Noord en Bazel-Zuid 

(Vandevoorde et al. 2011) en door het toegepaste 

waterbeheer.

 

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. 

Het toelaten van een gecontroleerd gereduceerd getij in 

Bazel-Noord draagt hier eveneens toe bij.  

 

Vooral in de omgeving van de in- en uitwateringscon-

structies heeft de toegelaten getijdenwerking een 

impact op de (grond)waterstanden (KBRP037C_logger in 

Figuur 7.2). Op ruimere afstand van deze in- en uitlaat-

constructies heeft de toegelaten getijdenwerking een 

geringere impact (KBRP041C_logger in Figuur 7.2).

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. 

Een voorjaar met zeer uitzonderlijk lage neerslaghoe-

Oosterveld & Altenburg (2005) onderscheiden kritische 

weidevogelsoorten zoals watersnip, kemphaan en 

zomertaling en de gruttogroep waartoe ook tureluur, 

kievit en scholekster behoren. 

Voor de kritische soorten 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 gesugge-

reerd als grenswaarde voor beide groepen.  

 

Op basis van ervaringen in de IJzervallei adviseert Van 

Braeckel et al. (2004) een grondwaterstand rond het 

maaiveld vóór het broedseizoen en een grondwater-

stand tot 30 cm onder het maaiveld tijdens het broed-

seizoen (april tot juni).

In het weidevogelgebied van Bazel-Noord en Bazel-Zuid 

is in 2014 de grondwaterstand op 19 locaties tweemaal 

per maand gemeten (Figuur 7.4 en 7.5). Tussen midden 

maart en december is in een aantal piëzometers het 

waterniveau gemeten met behulp van automatische 

drukmeters die elk uur de waterstand registreerden. 

Het oppervlaktewaterniveau van de belangrijkste slo-

ten wordt gelijktijdig op 2 plaatsen gemeten.

De hydrologische monitoring in het weidevogelgebied 

van Bazel-Noord als Bazel-Zuid kon in 2014 evenwel 

niet optimaal worden uitgevoerd omdat een aantal 

piëzometers verdwenen of beschadigd waren door 

beheer- en inrichtingswerken. Dit leidt tot hiaten in de 

tijdsreeksen en dit vooral in de zomerperiode (Figuur 

7.2 en 7.3).

Net als in 2013 bleven in 2014 in het oostelijk deel van 

het weidevogelgebied van Bazel-Noord de grondwater-

peilen tot op het einde van het broedseizoen boven de 

grenswaarden van de kritische groep (zomertaling, wa-

tersnip) en dus ook van de Gruttogroep (KBRP028A en 

KBRP037C in Figuur 7.2). Het grondwater kende een ge-

lijkaardig verloop in het zuidelijk deel van Bazel-Noord 

(KBRP041C). Het bleef er gedurende het broedseizoen, 

alsook erna, boven de grenswaarden van de Grutto-

groep met uitzondering van een korte periode midden 

mei (Figuur 7.2). 

In het westelijk deel van het weidevogelgebied Ba-

zel-Noord, inclusief de zone ten zuiden van de cen-

trale donk, zakte het grondwater reeds vanaf midden 

maart onder de grenswaarden (KBRP035C, KBRP203X, 

KBRP204X).  

 

Tegen eind mei was het grondwater er reeds wegge-

zegen tot meer dan een meter onder het maaiveld. 

Het versneld wegzakken van het grondwater in het 

Figuur 7.4: Situering 
van de piëzometers 
en peilschalen in het 
weidevogelgebied van 
Bazel-Noord waarvan 
deze zijn benoemd 
die worden weergege-
ven in Figuur 7.2.

Figuur 7.5: Situering 
van de piëzometers 
en peilschalen in het 
weidevogelgebied van 
Bazel-Zuid waarvan 
deze zijn benoemd 
die worden weergege-
ven in Figuur 7.3.
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Figuur 7.6: Tijdreeks (2014) van een aantal piëzometers die de grondwaterschommelingen weergeven in de broekbossen 
van Bazel met weergave van de grenswaarde (rode lijn) waaronder het grondwater best niet wegzakt. Situering van de 
piëzometers is gegeven in Figuur 7.7.

veelheden leidt er dan ook tot het snel wegzijgen van 

het grondwaterniveau.

Dit geldt ook voor het 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 hydraulische conductiviteit 

van de bodem) om het verlies aan water door verdam-

ping (evapotranspiratie) teniet te doen.  

 

Hierdoor zijn deze zones zeer sterk afhankelijk van de 

klimatologische omstandigheden. De zeer uitzonderlijk 

lage neerslaghoeveelheden in het voorjaar van 2014 

(www.kmi.be) compenseerden het waterverlies door 

verdamping niet waardoor het grondwater er sterk weg-

zakte. Ook in het noordelijk, noordwestelijk en centraal 

deel van het weidevogelgebied was dit het geval, zij het 

in minder mate.

Toch waren de hydrologische omstandigheden in de 

lager gelegen oostelijke delen van het weidevogelge-

bied van Bazel-Noord en Bazel-Zuid niet 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.

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 onder-

houdsovereenkomsten met de landbouwers. Enkel 

bemesting via grazend vee is nog toegelaten.  

 

Tot voor 2009 werden de graslanden volgens de regulie-

re 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. Ver-

natting 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 openheid 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 2014 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 7.7). 

In figuur 7.6 zijn de grondwaterschommelingen in 2014 

in de broekbossen van Bazel en Rupelmonde weergege-

ven. Van begin januari tot maart reikte het grondwater 

tot boven het maaiveld, wat optimaal is voor dergelijke 

bossen. Dit was met name zo in de broekbossen van de 

Kooi en in de bossen in de noordelijke omgeving van de 

Rupelmondse kreek (KBRP066X, KBRP068X, KBRP071X 

in Figuur 7.6). 

 

Van begin maart tot juni dalen de grondwaterstan-

den geleidelijk. In juni zakt het grondwater evenwel 

sneller weg. Begin juli bevindt het grondwater er zich 

zelfs lager dan de grenswaarde van 0.3 meter onder 

het maaiveld. Nadien volgt een sterke stijging van het 

grondwaterniveau tot boven het maaiveld. In augustus 

en september, normaal de droogste periode van het 

jaar, zijn grote delen van de broekbossen zelfs over-

stroomd. 

In oktober volgt opnieuw een daling van het grondwa-

terpeil om de rest van het jaar te schommelen nabij of 

boven het maaiveldniveau.

In de bossen ten noorden van de Verkortingsdijk, als-

ook in de bossen in de periferie van de Rupelmondse 

kreek kende het grondwater een gelijkaardig verloop 

maar reikte er minder hoog (KBRP039A, KBRP069A, 

(KBRP070X) in Figuur 7.6). 

 

Tot maart bevond het grondwater er zich ca. 10-15 cm 

onder het maaiveld om vervolgens geleidelijk aan te 

dalen. Vanaf eind april zakte het grondwater er reeds 

onder de grenswaarde. In het verder verloop van het 

voorjaar en zomer zeeg het grondwater verder weg. 

Figuur 7.7: Locaties 
van de piëzometers 
en peilschalen in de 
broekbossen van 
Bazel waarvan deze 
zijn benoemd die 
worden weergegeven 
in Figuur 7.6.
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Begin juli zakte het er zelfs tot 70 cm onder het maai-

veld. Vanaf dan steeg het grondwater opnieuw sterk tot 

tegen het maaiveld in augustus en september. 

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 grenswaarde is weergegeven in figuur 

7.6. 

Centraal in de broekbossen van de Kooi en in de bossen 

in de noordelijke omgeving van de Rupelmondse Kreek 

zakte het grondwater slechts kortstondig onder deze 

grenswaarde. Meer in de periferie van de bossen van de 

Kooi (KBRP070X) en van de Rupelmondse Kreek (KBR-

P069A) en in de broekbossen ten noorden van de Ver-

kortingsdijk (KBRP039A) daalde het grondwater dieper 

en langduriger onder deze grenswaarde. 

De laagst gelegen bossen centraal in de Kooi en in de 

directe omgeving van de Rupelmondse kreek (noorde-

lijk deel) 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 te voorkomen dat sulfaatrijk oppervlaktewater stag-

neert en interne eutrofiëring wordt geminimaliseerd 

(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 toegelaten in het 

bosweidelandschap van Rupelmonde, nadat op de per-

celen een grondbewerking (eggen, ploegen, niets doen) 

is uitgevoerd. In het voorjaar van 2010 zijn gelijkaardige 

grondbewerkingen uitgevoerd in de Bazelse 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. 

In 2014 richtten de monitoringsinspanningen zich 

enerzijds op het experiment waar wordt nagegaan of 

het mogelijk is om elzenbroekbossen te ontwikkelen na 

veentranslocatie. 

Terwijl anderzijds de uitgangssituatie van het Europese 

habitattype 91E0 (Bossen op alluviale grond met Alnus 

glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)) is bepaald door het uitvoeren 

van een habitatkartering en het bepalen van de habitat-

kwaliteit (Life+ project Scalluvia). 

Experiment veentranslocatie

Voor de aanleg van dijken zijn grote hoeveelheden zand 

en zware klei nodig. In de kern van de dijk wordt zand 

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 het ideale fundament 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. 

Ontwikkeling van broekbossen op deze plaatsen zou 

bovendien boscompensatie kunnen realiseren. Een 

klein experiment in de polder van Bazel-Zuid toonde 

eerder aan dat de bosontwikkeling op veentranslocaties 

mogelijk is. Omdat over deze werkwijze weinig referen-

ties gekend zijn met elzenbroekbossen, een prioritair 

habitattype, is een experiment opgestart. 

De bedoeling is om te achterhalen of het effectief moge-

lijk is om broekbossen te ontwikkelen op veentransloca-

ties 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 specifie-

ke hydrologische voorwaarden voor de ontwikkeling van 

elzenbroekbossen. Een winter- en voorjaarwaterstand 

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 

mineraliseren. 

Figuur 7.8: De verschillende behandelingen (treatments) zijn gespreid over de projectsite. De 

verschillende meetpunten (piëzometers, peilschaal, permanente kwadraten) zijn aangegeven.

kluut 
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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 7.8. In de 

proefvlakken wordt spontane verbossing toegelaten. 

Sinds het voorjaar van 2011 is in ieder proefvlak een  

piëzometer geplaatst, die sindsdien tweemaal per 

maand wordt opgemeten (Figuur 7.8). Ook het opper-

vlaktewaterpeil in de belendende sloot wordt opge-

volgd. 

Eind maart en eind 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). 

Gelijktijdig met de bemonstering van het grondwater is 

eind augustus in ieder permanent kwadraat een staal 

genomen van het bodemwater dat geanalyseerd is op 

dezelfde parameters als het grondwater.

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. 

Figuur 7.9: Tijdreeks van de uitgemiddelde grondwaterstanden per behandeling in 2014 met weergave van de grenswaarde 
(rode lijn) waaronder het grondwater best niet wegzakt.

Figuur 7.10: De gemiddelde bedekking 
van de kruidlaag (+SD) per behandeling 
(treatment) van 2010 tot 2014.

Figuur 7.12: De gemiddelde bedekking 
van de struiklaag (+SD) per behandeling 
(treatment) van 2010 tot 2014.

Figuur 7.13: De gemiddelde bedekking 
van pitrus (Juncus effusus) (+SD) per be-
handeling (treatment) van 2010 tot 2014.

Figuur 7.11: Het gemiddeld aantal soor-
ten (+SD) per behandeling (treatment) 
van 2010 tot 2014.
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Waterstanden

De grondwaterschommelingen in 2014 zijn per be-

handeling weergegeven in figuur 7.9. 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) 

reikte van januari tot begin juni tot boven het maaiveld. 

Vanaf dan daalde het grondwaterniveau; in behande-

ling B (veen + mineraal) en D (mineraal + veen) zelfs 

kortstondig tot onder de grenswaarde van 0.3 meter 

onder het maaiveld. 

De minimale waterstand werd reeds bereikt begin juli. 

Nadien stegen de peilen opnieuw snel; vanaf midden 

augustus reeds tot boven het maaiveld. In behandeling 

A (veen + veen) daalde het grondwater vanaf begin 

maart onder het maaiveld. Begin juli zakte het er ook 

tot onder de grenswaarde, tevens de laagste grondwa-

terstand van het jaar. 

Kort nadien steeg het grondwaterniveau er weer tot 

aan of boven het maaiveld. Het grondwaterregime in 

de referentiebossen week hiervan af. In vergelijking 

met de verschillende proefvlakken zijn er globaal lage-

re grondwaterstanden gemeten, die ook vaker onder 

de grenswaarde van 0.3 meter onder het maaiveld 

zakten. 

Ook steeg het grondwater er slechts kortstondig tot 

boven het maaiveld (Figuur 7.9). 

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 

proefvlakken dan in het referentiegebied.

Vegetatieontwikkelingen

In dit jaarverslag worden de vegetatieontwikkelingen in 

de veentranslocatie slechts summier behandeld. 

De trends van de voorgaande jaren worden in 2014 ten 

dele gebroken, vooral wat de bedekking van de kruid-

laag betreft (Figuur 7.10). 

Tussen 2010 en 2013 steeg de gemiddelde bedekking 

van de kruidlaag systematisch. In de proefvlakken 

met veen aan het oppervlakte, A (veen + veen) en D 

(mineraal + veen), ontwikkelde zich snel een gesloten 

vegetatie. Ook in de proefvlakken waar minerale bodem 

dagzoomt was dit het geval, vooral in proefvlakken B 

(veen + mineraal). 

In proefvlakken C (mineraal) is de vegetatie nog steeds 

vrij open. In 2014 daalde de gemiddelde bedekking van 

de kruidlaag in proefvlakken A (veen + veen), C (mine-

raal) en in mindere mate D (mineraal + veen). Deze da-

ling kan rechtstreeks in verband worden gebracht met 

de ontwikkeling van een struiklaag. Onder de ontwikke-

lende struiklaag hebben de planten onvoldoende licht 

om zich ten volle te ontwikkelen (Figuur 7.12). 

Figuur 7.15: Wilgen (Salix sp.) en zwarte els (Alnus glutinosa) groeien uit tot vorming van een struiklaag 

in proefvlakken A (veen + veen). De kruidlaag eronder bestaat onder andere uit moeraszegge, 

koninginnenkruid en riet (PQ31 27/08/2014).

Figuur 7.14: Moeraszegge (Carex acutiformis) lijkt er in te slagen om pitrus (Juncus effusus) te verdringen in 

de proefvlakken D (mineraal + veen) (PQ10 14/08/2014).

Figuur 7.16: Vraatsporen van Europese 

bever (Castor fiber) in de experimentele 

veentranslocatiesite nabij de permanente 

kwadraten PQ31 en PQ32 in proefvlakken A (veen 

+ veen) (27/08/2014).
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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) (Figuur 7.11). Dit hoog soortenaantal was vooral 

te wijten aan het hoge aantal eenjarige plantensoorten 

(therofyten) die van de kale bodem wisten te profiteren 

om zich te vestigen. 

De jaren nadien volgde een daling van het aantal planten-

soorten in de proefvlakken. Die daling vertraagde evenwel 

van jaar tot jaar om tot een stagnering te komen in 2013. 

In 2014 daalde het aantal aangetroffen soorten echter 

opnieuw vrij sterk en dan vooral in de proefvlakken met 

veen aan het oppervlak (A en D). Dit kan eveneens te ma-

ken hebben met het ontstaan van een struiklaag waardoor 

lichtminnende soorten in de kruidlaag het moeilijk krijgen 

om zich te handhaven. 

Het sluiten van de vegetatie en het dalen en stagneren van 

het aantal soorten ligt in de lijn van de te verwachten suc-

cessie of de opeenvolging van plantengemeenschappen. 

Pioniersoorten, veelal eenjarigen, benutten de ontstane 

kale bodem en vestigden zich massaal. 

Meerjarige, overblijvende en hoger uitgroeiende soorten 

vestigden zich eveneens maar ontwikkelden zich de vol-

gende jaren verder waardoor de vegetatie hoger uitgroei-

de en zich sloot. Pioniersoorten zijn dan niet in staat om 

te concurreren met deze soorten en verdwijnen systema-

tisch. 

Ook houtige soorten vestigden zich en groeien verder uit 

tot vorming van een struiklaag en op termijn boomlaag, 

een volgende stap in de successie. De ontwikkeling van 

een struiklaag heeft een impact op zowel de bedekking als 

de soortensamenstelling van de onderliggende vegetatie.

De belangrijkste doelstelling van het experiment is nagaan 

of er zich elzenbroekbos ontwikkelt op veentranslocaties. 

De vestiging van boom- en struiksoorten wordt dan ook 

nauwlettend opgevolgd net als de ontwikkeling van een 

struik- en boomlaag. Met uitzondering van de referentie-

proefvlakken, heeft zich tot nu toe in geen enkel proefvlak 

een boomlaag ontwikkeld. 

 

In proefvlakken A (veen + veen) en in mindere mate in 

proefvlakken C (mineraal) is zich wel een struiklaag aan 

het vormen met een gemiddelde bedekking van respec-

tievelijk. 36% en 16%. In de overige proefvlakken is de 

struiklaag slechts rudimentair ontwikkeld (Figuur 7.12).

Bijzonder opvallend was de algemene toename van 

pitrus (Juncus effusus) in de projectsite tussen 2010 en 

2012 (Figuur 7.13). In de proefvlakken C en D verdubbel-

de de bedekking van pitrus jaarlijks. In proefvlakken B 

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

In 2013, na 4 jaar ontwikkelen, leek de toename van 

pitrus in alle proefvlakken te stoppen en stagneerde de 

bedekking. Maar in 2014 trad een trendbreuk op. 

In de proefvlakken met minerale ondergrond (B en C) 

lijkt de bedekking van pitrus opnieuw licht toe te ne-

men, terwijl in de proefvlakken met een venige onder-

grond (A en D) de bedekking van pitrus daalt. 

Deze daling van pitrus in de proefvlakken A en D kan 

mogelijks verklaard worden door enerzijds het ontstaan 

van een struiklaag waardoor lichtgebrek optreedt voor 

pitrus. 

Pitrus is namelijk een lichtplant en gedijt minder goed 

onder beschaduwde omstandigheden (Ellenberg et al. 

1992). Anderzijds lijkt pitrus in proefvlakken D (mine-

raal + veen) te worden weggeconcurreerd door moeras-

zegge (Carex acutiformis).

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

invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) ver-

schenen. Datzelfde jaar is deze invasieve exoot manueel 

bestreden door vrijwilligers van Natuurpunt Kruin.  

 

Desondanks breidde watercrassula zich systematisch 

uit. In 2012 en 2013 bedekte watercrassula minder dan 

1% van de permanent kwadraten; in 2014 was deze 

bedekking echter toegenomen tot 3-5%.

In 2014 vestigde Europese bever (Castor fiber) zich in 

het GOG KBR (Van Ryckegem et al. 2015) onder andere 

in de nabijheid van de experimentele site (Figuur 7.16). 

Van bever is gekend dat deze een impact kunnen 

hebben op de verdere successie, soortensamenstelling 

en structuur van plantengemeenschappen (Rosell et al. 

2005).

Habitatmonitoring in het kader van het 
Life+ project Scalluvia 
 
Inleiding

In 2014 werd de uitgangssituatie, de zogenaamde T0, 

van het Europese habitattype 91E0 (Bossen op alluviale 

grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Al-

no-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) vastgelegd 

door middel van een habitatkartering en een bepaling 

van de habitatkwaliteit. 

De habitatkartering wordt herhaald in 2017 (einde van 

het Life+ project) en vervolgens om de zes jaar. Bepa-

ling van de habitatkwaliteit wordt steekproefsgewijs 

herhaald om de 6 of 12 jaar.

Methode

In de zomer van 2014 werden de bossen op vochtige 

en natte standplaatsen in het wetlandgedeelte van het 

overstromingsgebied Kruibeke – Bazel – Rupelmonde 

gebiedsdekkend gekarteerd. 

Alle percelen met dominantie van bomen (kroonsluiting 

> 50%) ouder dan 10 jaar werden onderzocht. Op basis 

van onderstaande criteria1 werd onderscheid gemaakt 

tussen het Europese habitattype 91E0 en andere bossen 

(veelal recente aanplantingen van populier of andere 

loofboomsoorten):

   Oude bossen (ontstaan vóór ca. 1850), of tamelijk oude  

bossen (ontstaan vóór 1930) met dominantie van zwarte   

els en/of gewone es.
   Bossen ontstaan tussen 1930 en 1960 met voldoende 

sleutelsoorten aanwezig in de kruidlaag.
   Bossen jonger dan 40 jaar zijn geen habitat.

elzenbroekbossen 

bever 

  Karperhuisje 

De determinatiecriteria voor habitattype 91E0 zijn nog in volle ontwikkeling en wijzigen voortdurend. Momenteel wordt voor de determinatie 
van de subtypen voor bossen jonger dan 160 jaar meer de nadruk gelegd op de aanwezigheid van sleutelsoorten in de kruidlaag.
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Voor KBR zijn drie subtypes van belang:

 Ruigt elzenbos (Filipendulo-Alnetum, 

Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum) (91E0_vn)
 Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaat-

sen (Carici elongatae-Alnetum) (91E0_vm)
 Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos 

(Pruno-Fraxinetum) (91E0_va) 

Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van meerdere 

criteria, gegroepeerd in drie categorieën: 

 Habitatstructuur (oppervlakte, aan-/afwezigheid van 

verschillende vegetatielagen, hoeveelheid dood hout…)
 De mate van verstoring (aanwezigheid van exoten, 

verruigingsindicatoren…)
 Vegetatiesamenstelling (aantal en aandeel van sleutel-     

   soorten).

Elk onderzocht perceel krijgt per criterium een score toe-

bedeeld (gunstig of ongunstig). Vervolgens wordt op ba-

sis van het “one-out-all-out”-principe een score berekend 

voor elk van de drie criteriumcategorieën (een gunstige 

score voor de categorie wordt enkel bekomen als alle 

criteria gunstig scoren) en tenslotte wordt één totaalscore 

berekend. Deze werkwijze werd toegepast voor elk van 

de drie habitatsubtypes.

Voor elk criterium wordt het habitat(subtype) in het over-

stromingsgebied ook als geheel beoordeeld. 

Voor een gunstige beoordeling hanteren we hier volgen-

de grens: 75% of meer van de oppervlakte (of van het 

aantal percelen) heeft een gunstige score voor het desbe-

treffende criterium of criteriumcategorie.

Op basis van de actueel geldende criteria komt in de 

Polders van Kruibeke voornamelijk het subtype 91E0_vn 

voor, eventueel met hier en daar een kleine vlek 

91E0_vm. Vóór de aanleg van het overstromingsgebied 

kwam dit laatste subtype op iets grotere oppervlakte 

voor, maar deze plekken zijn verdwenen onder de dijk 

(Vandevoorde et al., 2002). 

Op de iets drogere percelen of delen ervan komen 

kensoorten van 91E0_va voor (Vandevoorde et al., 2002), 

maar volgens de huidige criteria onvoldoende om de 

percelen tot het subtype te rekenen. We hebben voor elk 

van de drie subtypes de lokale staat van instandhouding 

op perceels- en gebiedsniveau doorgerekend.

Resultaten

In totaal werden 110 percelen (53.9 ha) onderzocht 

waarvan 57 percelen (35.1 ha) behoorden tot het habi-

tattype 91E0 (zie Figuur 7.17). 

De grootste oppervlakte van het habitattype scoort on-

gunstig voor structuurkenmerken: 13 percelen (7.3 ha) 

scoren gunstig, de rest (27.8 ha) ongunstig. De ongun-

stige structuur van heel wat percelen wordt veroorzaakt 

door een te homogene boomlaag (één soort en leef-

tijdsklasse) en te weinig, vooral dik, dood hout.  

Tabel 7.1: Overzicht van de LSVI-beoordeling per criterium en geïntegreerd over de criteria per categorie (structuur, 

verstoring en soortensamenstelling) en geïntegreerd over alle criteria op basis van oppervlakte. Grijs: meer dan 25 

% van de oppervlakte scoort ongunstig; groen: meer dan 75% van de oppervlakte scoort gunstig.

elzenbroekbossen - zwarte els

winterlandschap 

va vm vn

Totaal aantal percelen 57 57 57

ongunstig gunstig ongunstig gunstig ongunstig gunstig

LSVI 56 1 57 0 56 1

Structuur 44 13 44 13 44 13

Structuur MS-menging 8 49 8 49 8 49

Structuur MS-groeiklasse 1 56 1 56 1 56

Structuur aandeel doodhout 26 31 26 31 26 31

Structuur aanwezigheid dik dood hout 31 26 31 25 31 25

Structuur bosleeftijd 2 55 2 55 2 55

Storing 9 48 9 48 9 48

Storing exoten 4 53 4 53 4 53

Storing verruiging 2 55 2 55 2 55

Storing ruderalisering 4 53 4 53 3 54

Soortensamenstelling 51 6 57 0 50 7

Soortensamenstelling aantal sleutelsoorten 22 35 11 46 11 46

Soortensamenstelling bedekking sleutelsoorten 48 9 57 0 50 7

  takkenwal 
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Wat verstoring betreft scoort het habitattype in de 

polder beter met 47 gunstige percelen (30.8 ha) 

(Tabel 7.1 en Figuur 7.18). Slechts op enkele percelen 

werden invasieve exoten of een te hoge bedekking 

aan storingssoorten vastgesteld. De aanwezigheid 

van rabatten, die een aanzienlijke oppervlakte-

aandeel hebben in de broekbossen, beïnvloedt de 

beoordeling op basis van bedekking van storings-

soorten. 

Indien de rabatgrachten 50% van de oppervlakte be-

slaan, moeten storingsindicatoren al meer dan 60% 

van de oppervlakte bedekken om tot een ongunstige 

staat van instandhouding te leiden. De rabatten ken-

den in de zomer van 2014 een hoge bedekking aan 

kleine kroos (Lemna minor), een soort die niet als 

storingsindicator geldt in de LSVI-tabellen.

Qua soortensamenstelling valt voor alle subtypes de 

beoordeling ongunstig uit (Tabel 7.1 en Figuur 7.19). 

Voor het mesotroof elzenbroek en het ruigt elzenbos 

zijn veelal wel voldoende sleutelsoorten aanwezig 

maar is hun totale bedekking te laag. 

Voor het vogelkers-essenbos zijn op meer dan 25% 

van de oppervlakte te weinig sleutelsoorten aan-

wezig en bovendien bedekken deze sleutelsoorten 

samen een te kleine oppervlakte. 

Ook hier geldt dat de aanwezigheid van rabatten 

de beoordeling van het bedekkingscriterium sterk 

beïnvloed. De meeste sleutelsoorten vinden geen 

geschikte groeiplaats in het open water van de rabat-

grachten.

Globaal gezien is de beoordeling van de kwaliteit van 

habitat 91E0 in het overstromingsgebied ongunstig 

(Tabel 7.1 en Figuur 7.20). 

Voor het subtype mesotroof elzenbroek (91E0_vm) 

werd geen enkel perceel in een gunstige staat van 

instandhouding gevonden, voor de twee andere sub-

types, ruigt elzenbos (91E0_vn) en vogelkers-essen-

bos (91E0_va), werd telkens één perceel vastgesteld 

met een gunstige staat van instandhouding.   

Figuur 7.17: Gekarteerde 

bospercelen (groen = habitattype 

91E0).

Figuur 7.18: Habitatkwaliteit 91E0 – LSVI-criteria structuurkenmerken (links) en verstoring (rechts). Groen: 

gunstig, grijs: ongunstig

Figuur 7.19: LSVI-score criteriumcategorie “Soortensamenstelling”: 91E0_va (links), 91E0_vm (midden), 

91E0_vn (rechts).
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7.1.4 Besluiten doelhabitatten 

Net als in 2013 bleven de grondwaterstanden in het 

oostelijk deel van zowel het weidevogelgebied 

Bazel-Noord als Bazel-Zuid gedurende het hele broed-

seizoen boven de Nederlandse grenswaarden (Ooster-

veld & Altenburg 2005). Ook in het zuidelijk deel van 

het weidevogelgebied van Bazel-Noord zakte het grond-

water slechts kortstondig onder de grenswaarden. 

In het westelijk deel van zowel het weidevogelgebied 

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

daalden de grondwaterstanden wel onder de grens-

waarden. Dit was eveneens zo in de zone ten zuiden 

van de centrale donk in Bazel-Noord. 

In het noordelijk deel van het weidevogelgebied van Ba-

zel-Zuid bleven de grondwaterstanden slechts gunstig 

tot begin april. Deze grenswaarden worden hier als rich-

tinggevend beschouwd, gezien de landschapsstructuur 

en de bodemgesteldheid in Vlaanderen verschillend zijn 

van deze in Nederland!

Een verklaring voor het verloop van de grondwaterstan-

den in het weidevogelgebied kan niet enkel gevonden 

worden in de klimatologische omstandigheden van het 

voorjaar van 2014, maar vooral in de eigenheid van het 

grond- en oppervlaktewatersysteem van de polder van 

Bazel-Noord en Bazel-Zuid (Vandevoorde et al. 2011) en 

in het waterbeheer.

De hoeveelheid neerslag in het voorjaar van 2014 was 

zeer uitzonderlijk laag (www.kmi.be). Daardoor daalden 

de grondwaterstanden in grote delen van het weide-

vogelgebied vrij snel onder de grenswaarden. Dit was 

vooral in het westelijk deel van het weidevogelgebied 

van Bazel-Noord, alsook in de zone ten zuiden van de 

centrale donk. 

Ook in het noordelijk en westelijk deel van het weidevo-

gelgebied van Bazel-Zuid daalde het grondwater onder 

de grenswaarden. 

Dit heeft vooral te maken met de eigenheid van het 

grond- en oppervlaktewatersysteem in deze hoge-

re delen van het weidevogelgebied. Het verlies aan 

grondwater door verdamping (evapotranspiratie) wordt 

er namelijk niet voldoende gecompenseerd door de on-

dergrondse aanvoer van grondwater (kwel) en/of door 

infiltratie vanuit oppervlaktewater. Hierdoor daalt het 

grondwaterniveau er vrij snel.

Groot-Schoor in Bornem

ralreiger

winterlandschap Bazel- Zuid 

Figuur 7.20: Totaal LSVI score voor de drie subtypes van habitattype 91E0 in de Polders van Kruibeke 

(91E0_va (links), 91E0_vm (midden), 91E0_vn (rechts), boven : totaalscore, onder : aantal gunstig scorende 

criteriumcategorieën)
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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 oppervlaktewater. Hierdoor blijven de grondwa-

terstanden er wel boven de grenswaarden. 

Ook het waterbeheer heeft een impact. Het toelaten 

van een gecontroleerd gereduceerd getij in Ba-

zel-Noord heeft invloed op de (grond)waterstanden 

en dan vooral in de directe nabijheid van de in- en 

uitlaatconstructies.

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 slechts kortstondig onder de grenswaarde. 

In de periferie van deze bossen, onder andere ten 

noorden van de Verkortingsdijk, bevond het grondwa-

ter zich lager en daalde het wel tot onder de kritische 

grenswaarde van 0.3 meter onder het maaiveld (De 

Becker et al. 2004).

 

Een verklaring voor het verloop van de grondwater-

standen in de bossen kan gevonden worden in de 

eigenheid van het grond- en oppervlaktewatersysteem 

van de bossen, in het waterbeheer en in de klimatolo-

gische omstandigheden van 2014 (Vandevoorde et al. 

2011). 

In de bossen van de Kooi wordt het waterverlies 

door verdamping (evapotranspiratie) ten dele gecom-

penseerd door aanvoer via kwel uit de cuesta en/of 

voeding via oppervlaktewater. In de bossen rond de 

Rupelmondse kreek is dit eveneens het geval, zij het 

in beperktere mate. In de periferie 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 grenswaarde zakt. Ook het waterbeheer 

heeft een invloed op het grondwaterregime in de 

bossen.

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 in-

gesteld 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 gestreefd te worden om 

de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 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.  

 

Slechts kortstondig zakt het grondwater in de proef-

vlakken begin juli onder de grenswaarde. Een uitzon-

dering hierop waren de referentieproefvlakken en de 

proefvlakken C (mineraal) waar het grondwaterniveau 

respectievelijk. langduriger en niet zakte onder de kri-

tische grenswaarde (0.3 m onder maaiveld). Algemeen 

was in 2014 het grondwaterregime in de proefvlakken 

vrij gunstig voor de ontwikkeling van elzenbroekbos-

sen. 

Een soortenrijke pioniersvegetatie met een hoog aan-

deel eenjarige soorten evolueerde de voorbije jaren 

naar een gesloten, soortenarmere vegetatie met een 

hoog aandeel overblijvende moerasplanten, een ver-

wachte successie. Het aantal soorten in de proefvlakken 

daalde de voorbije jaren.  

 

Die daling vertraagde echter van jaar tot jaar om tot 

een stagnering te komen in 2013. In 2014 daalde het 

aantal aangetroffen soorten echter opnieuw vrij sterk 

en dan vooral in de proefvlakken met veen aan het 

oppervlak (A en D). Dit kan te maken hebben met het 

ontstaan van een struiklaag waardoor lichtminnende 

soorten het moeilijk krijgen om zich te handhaven on-

der de struiklaag.

‘Kooiwandeling’

Bazelse Kreek broekbos
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Het ontstaan van een struiklaag lijkt ook een impact 

te hebben op de bedekking van pitrus. Deze kende 

een opvallende toename in de projectsite tussen 2010 

en 2012. In de proefvlakken A en D met een venige 

ondergrond, neemt pitrus echter terug af. 

Dit kan te wijten zijn aan het ontstaan van een struik-

laag waardoor lichtgebrek optreedt voor pitrus. Pitrus 

is namelijk een lichtminnende soort die in de scha-

duw van een struiklaag minder goed groeit.  

 

Maar de afname van pitrus in deze proefvlakken kan 

ook veroorzaakt worden door competitie. Moeras-

zegge lijkt pitrus in proefvlakken D (mineraal + veen) 

namelijk te verdringen. Anderzijds neemt de bedek-

king van pitrus licht toe in de proefvlakken met een 

minerale ondergrond (B en C). 

Geleidelijk aan ontwikkelt zich een struiklaag; voor-

namelijk bestaande uit schietwilg (Salix alba) en in 

mindere mate uit zwarte els (Alnus glutinosa). Vooral 

in proefvlakken A (veen + veen) en C (mineraal) is dit 

het geval.

Uit deze resultaten kunnen we voorlopig besluiten 

dat de getransloceerde veenbodem een ideaal kiem-

bed is, beter dan minerale bodem.  

 

Op de getransloceerde veenbodem heeft zich een 

gesloten vegetatie ontwikkeld van moerasplanten en 

ook enkele kenmerkende soorten van elzenbroek-

bossen. De daling van het aantal soorten lijkt zich 

opnieuw verder te zetten, vooral dan op de veenbo-

dems en minder op de minerale bodems, mogelijks 

geïnitieerd door de ontwikkeling van een struiklaag.  

 

De bedekking van pitrus lijkt licht toe te nemen op 

de minerale bodem maar daalt op de getransloceerde 

veenbodem. Het blijft evenwel nog te vroeg om te be-

sluiten of zich al dan niet volwaardige elzenbroekbos-

sen kunnen ontwikkelen op dergelijke translocaties. 

Het habitattype 91E0 - Bossen op alluviale grond met 

Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) – komt in de Polders 

van Kruibeke voor op een oppervlakte van 35.1 ha 

in complex met andere bostypen en jongere bossen 

met een totale bosoppervlakte van iets meer dan 90 

ha.

De kwaliteit (actuele staat van instandhouding) van 

het habitattype is op de meeste percelen onvoldoen-

de. Vele percelen vertonen een homogene leeftijdsop-

bouw en een tekort aan (dik) dood hout. Qua versto-

ring scoort het overgrote deel van de percelen wel 

goed en qua soortensamenstelling zijn op de meeste 

percelen voldoende sleutelsoorten aanwezig maar 

bedekken ze samen een te kleine oppervlakte.

De onvoldoende structuurkwaliteit (homogene leef-

tijdsopbouw en dood hout) zal in de toekomst door 

het verouderen van de bossen vanzelf verbeteren. 

De hogere waterpeilen die vanaf 2016 zullen worden 

ingesteld zullen hopelijk een hogere bedekking aan 

sleutelsoorten veroorzaken. 

Een te verwachte toename van de reeën- en bever-

populatie kan zowel de structuurkwaliteit als de 

soortensamenstelling van de bossen in de toekomst 

beïnvloeden. 

Wat de impact juist zal zijn valt moeilijk te voorspellen 

en zal afhankelijk zijn van de populatieontwikkelingen 

en de veranderde hydrologische omstandigheden. 

Monitoring van de habitatkwaliteit en de populatie-

ontwikkeling in de toekomst is aangewezen.

pitrus

reeën steken de Schelde over naar de Polders van Kruibeke

bever

broekbos
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7.2 Doelsoorten

In 2014 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 werden alle Bijlage 

I-broedvogelsoorten geïnventariseerd, aangevuld met 

enkele aandachtsoorten. Dit zijn dezelfde als die voor 

het Linkerscheldeoevergebied, 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, 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 inventa-

risatieronde begint telkens op 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 bedroeg 10. Hiervan 

situeerden er zich 3 in het Kruibeekse gedeelte en 7 

in Bazel-Zuid. Net zoals vorig jaar waren in Bazel-Zuid 

enkele paartjes succesvol. Op de Kortbroekpolder werd 

een territorium van scholekster genoteerd. Elk jaar is 

anders maar de trend is duidelijk: de weidevogels ne-

men niet toe. Er waren geen territoria van grutto noch 

van tureluur (Tabel 7.2).

Andere Bijlage I-soorten en aandachtsoorten

In 2014 hadden er 7 soorten van de bijlage I territoria 

in KBR. Woudaap broedde nu effectief na een territori-

aal mannetje in 2013. 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. 

Kluut kwam met 4 paartjes broeden op de Kortbroek-

polder. Hier kwamen ook enkele jongen vliegvlug. Ook 

de visdief bevestigde zijn interesse in de Kortbroekpol-

der van 2013 door te broeden met twee paartjes. 

Een paartje slaagde erin om een jong groot te brengen. 

Wespendief had dit jaar wel een territorium net zoals 

bruine kiekendief. Deze laatste had naar alle waarschijn-

lijkheid een nest maar er kwamen geen jongen van. Er 

is ook geen zekerheid of er een legsel was.

De blauwborst herstelde van het moeilijke broedseizoen 

in 2013 (69 territoria) en eindigde met 80 territoria zelfs 

boven de 78 van 2012. En een winter zonder vorst legde 

de ijsvogels ook geen windeieren: uit het niets landden 

we zomaar even op 4 territoria. 

Dodaars en fuut bevestigen. Zomertaling had weer een 

territorium in het Kruibeeks gedeelte na een jaartje 

afwezig te zijn. De 7 territoria van wintertaling nemen 

we best met een korrel zout. Het is niet zeker of er daar 

zelfs maar eentje van gebroed heeft. Jaarlijks worden 

heel wat jongen gezien van de algemenere soorten 

zoals bergeend, krakeend en kuifeend. 

Het is dikwijls moeilijk zekerheid te hebben over de 

zeldzamere soorten eenden die zich van nature weinig 

laten zien met een eventuele kroost.

Cetti’s zanger, snor en sprinkhaanzanger haalden 

respectievelijk 23, 3 en 22 territoria. Daarmee is KBR 

wellicht het topgebied in Vlaanderen voor deze 3 skul-

kende rietvogels. Bosrietzanger had in 2013 duidelijk 

een topjaar al kunnen we de 120 territoria in 2014 nog 

altijd als behoorlijk veel voor één gebied bestempelen. 

Hetzelfde geldt een beetje voor de kleine karekiet. 

De afname met 50 territoria kan zowel gelegen zijn aan 

een minder broedsucces in 2013 als aan het geringere 

aanbod open riet. 

Om dit uit te pluizen zouden zowel de habitats als de 

broedvogels meer in detail bestudeerd moeten worden. 

Zowel rietzanger als rietgors lieten weer een record 

optekenen. Voor beide soorten gebeurde dit in zes van 

de zeven jaar monitoring.  

In 2014 werden ‘maar’ 21 roodborsttapuiten opgete-

kend. Graspieper, veldleeuwerik en gele kwikstaart 

kwamen niet voor. Het lijkt voor deze soorten moeilijk 

om dit ‘nieuw’ gebied te koloniseren. Dat was ooit 

anders. Deze ooit algemene weidevogels in Vlaanderen 

hebben nu slechts lokaal nog levensvatbare populaties, 

kilometers verwijderd van KBR waardoor een vestiging 

niet vanzelfsprekend lijkt. 

Wielewaal en nachtegaal blijven aanwezig in vergelijk-

bare aantallen met voorgaande jaren wat positiever 

is dan de trend in Vlaanderen. Koekoek haalt nu een 

indrukwekkend aantal van 15 territoria. Wellicht zijn 

onze kleine karekieten al menigmaal geplaagd door een 

boven hun nest uitgegroeid bedelend koekoeksjong. 

Tuinfluiter en fitis blijven ook flink vertegenwoordigd. 

Matkop liet dankzij gerichte zoekacties 8 territoria opte-

kenen: een bolwerk voor deze soort in Oost-Vlaanderen. 

Gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, braam-

sluiper en spotvogel blijven toevalstreffers. Enkel van 

deze laatste was er in 2014 één territorium.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kievit 5 2 5 11 14 9 16 30 22 12 9 10

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

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

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

Tabel 7.2: Territoria van weidevogels in KBR van 2003 tot 2014.

groenpootruiter
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K B-N B-Z KBP Totaal KBR

2014 2014 2014 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bijlage I - soorten

Woudaap 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Wespendief 1 1 0 1 0 1 1 0 1

Bruine Kiekendief 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Kluut 4 0 0 0 0 0 0 2 4

Visdief 2 0 0 0 0 0 0 1 2

IJsvogel 2 1 1 5 5 1 1 2 0 0 4

Blauwborst 31 20 26 3 42 36 48 63 76 78 69 80

Aandachtssoorten

Dodaars 3 2 2 2 0 4 1 3 5 8 11 9

Fuut 1 1 1 0 3 2 0 3 3 4 3

Grauwe Gans 1 3 0 0 0 0 1 8 3 4

Bergeend 2 1 1 1 6 18 11 9 22 6 8 5

Krakeend 15 2 5 1 23 25 15 21 11 29 16 23

Wintertaling 7 0 0 0 0 1 7 3 7

Zomertaling 1 0 0 0 0 1 2 0 1

Slobeend 1 1 1 4 1 2 1 2 3 2

Kuifeend 3 2 2 1 9 8 6 4 10 9 7

Tafeleend 1 0 0 1 0 0 0 0

Buizerd 1 2 1 6 6 6 4 6 5 5 4

Sperwer 1 1 0 1 1 0 0 0

Torenvalk 1 - - - - - 0 1 1

Boomvalk 0 0 0 0 1 0 0 0

Patrijs 1 1 1 1 0 0 0 0

Kwartel 0 0 0 0 2 0 0 0

Waterral 1 1 3 0 0 0 4 3 4 2

Kievit 3 7 14 9 16 28 22 12 9 10

Scholekster 1 5 2 0 2 3 1 0 1

Kleine Plevier 1 3 2 3 3 1 2 2 1

Grutto 0 0 0 0 1 0 0 0

Tureluur 0 0 0 0 2 1 0 0

Watersnip 0 0 0 0 2 0 0 0

Steenuil 1 1 2 4 3 1 1 1 1

Bosuil 2 2 0 3 2 2 1 2 2

Ransuil 1 1 0 0 0 1 3 0 1 2

Koekoek 6 6 3 1 6 6 9 6 12 13 15

K B-N B-Z KBP Totaal KBR

2014 2014 2014 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

vervolg Aandachtssoorten

Kleine Bonte 

Specht
1 0 0 0 0 0 3 0 1

Oeverzwaluw 26 56 29 44 14 7 0 0

Graspieper 0 0 0 0 0 0 2 0

Grote Gele 

Kwikstaart 
0 0 1 0 0 0 0 0

Paapje 0 0 0 0 0 0 1 0

Roodborsttapuit 3 11 5 2 1 1 6 20 32 24 27 21

Nachtegaal 1 4 5 3 5 2 4 4 6 5

Gekraagde 

Roodstaart
0 0 1 0 0 0 1 0

Cetti’s Zanger 13 5 5 0 0 0 0 2 4 10 23

Sprinkhaanzanger 6 11 4 1 0 3 7 17 24 12 22 22

Snor 2 1 0 0 0 0 0 4 3 3

Rietzanger 7 13 7 2 1 2 6 14 12 23 25 29

Kleine Karekiet 87 43 33 4 56 113 109 154 173 207 213 167

Grote Karekiet 0 0 0 0 0 1 0 0

Bosrietzanger 50 47 19 4 60 67 76 118 110 135 182 120

Spotvogel 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Braamsluiper 0 0 0 0 0 1 0 0

Tuinfluiter 15 10 6 - - - - 14 24 29 31

Fitis 4 1 6 2 4 5 2 8 6 17 11

Grauwe 

Vliegenvanger
1 1 0 0 1 1 0 0

Matkop 5 1 2 0 0 1 1 5 5 3 8

Boomklever 1 0 0 0 1 1 2 2 1

Wielewaal 2 3 5 4 3 3 6 6 4 5

Kneu 0 0 0 0 0 0 0 0

Rietgors 9 22 4 2 2 4 9 25 32 28 35 37

Tabel 7.3: Territoria van Bijlage I- en aandachtsoorten in Kruibeke (K), Bazel-Noord 
(B-N) en Bazel-Zuid (B-Z) en Kortbroekpolder (KBP) in de periode 2007-2014.
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lepelaar

blauwe reiger

7.2.2 Watervogels

7.2.2.1 Watervogels in de polders

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 binnen-

dijks door vrijwilligers van Natuurpunt Kruin alle wa-

tervogels, al dan niet met inbegrip van de meeuwen, 

geteld per deelgebied: de afzonderlijke poldergedeel-

ten 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 7.21. 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 win-

ter daarvoor was dit immers des te opvallender. Niet 

alleen bevestigde krakeend met het opnieuw halen van 

de 1%-norm (681 exemplaren in december 2012), ook 

wintertaling, smient en wilde eend stegen in aantal. Op 

de januaritelling werden 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 

7.22).

Figuur 7.23 geeft in detail het aantalsverloop van de 

vier algemeenste soorten weer langs de Zeeschelde 

nabij KBR. Hierbij valt op dat vooral de aantallen van 

wintertaling en krakeend volledig crashten. De daling 

bij kievit kende een latere aanvang. Mogelijks zijn hier 

enkele opeenvolgende harde winters belangrijker voor 

geweest dan voedselaanbod. 

steltkluut

bokje

visdief
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7.2.3 Vissen in GGG

Gebieden onder gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) 

in semipermanente verbinding met het estuarium zijn 

potentieel luw leefgebied voor de visgemeenschappen 

in de Zeeschelde. Om de functie van de GGG’s voor de 

vispopulaties van de Zeeschelde te evalueren worden in 

opdracht van W&Z afd. Zeeschelde trends en veranderin-

gen in de visgemeenschappen in GGG’s opgevolgd. 

Dergelijke monitoring werd al gestart in het GGG-Lip-

penbroek (functioneel sinds 2006) en GGG-Bergenmeer-

sen (functioneel sinds 2013). Het Bazelse en Kruibeekse 

GGG waren in 2013 al grotendeels ingericht en spora-

disch beperkt in verbinding met de Zeeschelde maar 

nog niet structureel onder GGG regime. Vismonitoring 

startte in 2013 om de T0-situatie op te meten en werd 

vervolgd in 2014. 

Figuur 7.24: Een dubbele schietfuik in KBR Bazel Noord 1.

vismonitoring Bazelse Kreek

Figuur 7.23: Cumulatieve winteraantallen (okt. - maart) van enkele watervogels langs de buitendijkse 
gebieden van KBR van winter 1991-1992 t.e.m. winter 2013-2014.

Figuur 7.22: Watervogels langs de buitendijkse gebieden van KBR, totale aantallen sinds april 2000 t.e.m. 
maart 2014.

Figuur 7.21: Het totaal aantal watervogels per maand van oktober 1999 t.e.m. maart 2014 in de volledige 
polder 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 2014 voerde het INBO op twee locaties in KBR drie 

afvissingen uit. Er werd gevist in Bazel Noord 1 en 2. 

Telkens werd voor de duur van 24u één dubbele schiet-

fuik geplaatst in voorjaar, zomer en najaar (Figuur 7.24).

Elke gevangen vis werd tot op soort gedetermineerd, 

gemeten en gewogen. Daarna werden de vissen terug-

geplaatst in de bemonsterde plas. Op hetzelfde mo-

ment werden ook enkele abiotische parameters geme-

ten (Tabel 7.3).

7.2.3.2 Resultaten visonderzoek

De waarden van de gemeten parameters waren tijdens 

het moment van de bemonstering nooit te hoog of te 

laag (Tabel 7.4). De zuurstofconcentratie was op het 

moment van de staalname altijd boven de minimum-

norm (5 mg/l) wat een vereiste is voor een duurzaam 

visbestand.

Tabel 7.5: Aantal gevangen vissen per soort in Bazel Noord 

1 en 2 inclusief bijvangsten in 2014.

Het Kortbroek

Locatie Datum

Watertem-

peratuur 

(°C)

O2  

mg/l

O2  

%
pH

Turbi-

diteit 

(NTU)

Conduc-

tiviteit 

(µS/cm)

KBR Bazel Noord 1 6/03/2014 10,6 9,36 83,6 7,81 46,1 982

KBR Bazel Noord 1 3/06/2014 18,1 9,22 97,2 7,95 81 3120

KBR Bazel Noord 1 30/10/2014 14,3 8,9 86,3 8,28 39,3 3012

KBR Bazel Noord 2 6/03/2014 9,1 7,94 68,6 7,83 96,4 1294

KBR Bazel Noord 2 3/06/2014 18,1 8,22 86,5 7,74 44,7 2360

KBR Bazel Noord 2 30/10/2014 14 5,57 72,9 8,28 52,3 3200

Tabel 7.4: Abiotische parameters gemeten op het moment van de staalname.

waterloop

KBR  

Bazel Noord 

1

KBR  

Bazel Noord 

2

KBR  

Bazel Noord 1

KBR  

Bazel Noord 

2

KBR  

Bazel Noord 

1

KBR  

Bazel Noord 

2

DATUM 6/03/2014 6/03/2014 3/06/2014 3/06/2014 30/10/2014 30/10/2014

baars 0 0 1 1 0 2

blankvoorn 3 15 7 5 11 1

blauwbandgrondel 1 0 0 0 4 1

bot 0 0 48 11 3 0

brasem 0 0 2 0 6 0

driedoornige 

stekelbaars
2 5 3 3 0 0

dunlipharder 0 0 0 0 1 0

giebel 0 3 1 0 2 0

haring 0 0 0 0 1 0

karper 0 0 0 1 1 0

kolblei 0 0 5 2 0 0

paling 0 0 2 2 10 4

rietvoorn 0 3 9 16 2 1

vetje 1 0 2 0 0 0

zeebaars 0 0 0 0 9 0

aantal soorten 4 4 10 8 11 5

aantal individuen 7 26 80 41 50 9

steurgarnalen 0 0 14 17 0 0

Chinese wolhandkrab 1 1 10 12 10 4

In totaal werden er in 2013 15 soorten vis gevangen. 

Bot is, net als in 2013, de meest gevangen soort ge-

volgd door blankvoorn en rietvoorn (Tabel 8.5). In Bazel 

Noord 1 vingen we in totaal 15 soorten en tien in Bazel 

Noord 2. De aanwezigheid van pionierssoorten zoals 

driedoornige stekelbaars, kolblei, giebel en de exoti-

sche blauwbandgrondel duiden op een jong ecosys-

teem. 

Ondanks het feit dat spiering in grote getallen aanwe-

zig is in de Zeeschelde werd deze diadrome soort niet 

aangetroffen in de plassen. De diadrome bot en paling 

hebben echter wel hun weg gevonden naar de plassen. 

In Bazel Noord 1 werd zeebaars gevangen en één ha-

ring; dit zijn mariene soorten die het estuarium als op-

groeigebied gebruiken. De Chinese wolhandkrab schijnt 

zich als permanente gast te hebben gevestigd terwijl 

steurgarnalen enkel in de zomer werden gevangen.

groene kikker

kleine modderkruiper
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7.2.4 Besluit doelsoorten

Er was dit jaar weer een status quo van het aantal 

territoria van de kievit, weliswaar op een bijna all time 

low. Bovendien was er slechts sprake van één paartje 

scholekster. 

Het aantal territoria van de minder algemene moeras- 

en rietvogels nam nog steeds toe. Blauwborst herstelde 

na een zwak 2013. Kleine karekiet en bosrietzanger 

kenden beiden een afname van ongeveer 30%. 

De meeste bos- en bosrandsoorten blijven stabiel. Soor-

ten van deze groep die het in Vlaanderen slecht doen 

en hier nu bijkomend habitat krijgen, lijken niet (meer) 

in staat dit te koloniseren. 

De laatste winter tempert de recente stijging in het aan-

tal overwinterende vogels in het binnendijks gedeelte 

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 

kolgans, wintertaling, smient, kievit en wulp behoren 

nu in aantal tot de overwinteraars. Buitendijks zijn hoge 

aantallen watervogels geteld sinds 2000. Vanaf 2003 

daalden de aantallen zeer sterk, zoals in de rest van de 

buitendijkse gebieden van de Zeeschelde. 

Tijdens vorstperiodes gaan de aantallen buitendijks om-

hoog 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 2014 werden 15 vissoorten gevangen in de GGG’s, 

waarvan bot de meest algemene is.

7.3. Algemene besluiten 
uit de monitoring

Verschillende inrichtings- en beheermaatregelen zijn ge-

nomen om in de polders van Bazel-Noord en Bazel-Zuid 

een weidevogelgebied te ontwikkelen dat minstens 100 

broedparen weidevogels huisvest. In 2014 zijn 11 terri-

toria van weidevogels vastgesteld: 10 territoria kievit en 

1 territorium scholekster. Andere weidevogels als ture-

luur en grutto bleven afwezig. In 2014 is de doelstelling 

van 100 broedparen niet gehaald.

Nochtans bleek uit de hydrologische monitoring dat in 

delen van het weidevogelgebied de hydrologische om-

standigheden gunstig waren voor weidevogels gezien 

de grondwaterpeilen er niet onder de grenswaarden 

wegzakten. Net zoals in voorgaande jaren waren het 

oostelijk deel van het weidevogelgebied Bazel-Noord 

en Bazel-Zuid namelijk gunstig voor weidevogels en 

daalden de grondwaterpeilen niet tot onder de grens-

waarden. 

In deze zones worden grondwaterverliezen door 

verdamping (evapotranspiratie) gecompenseerd door 

ondergrondse aanvoer van grondwater (kwel) uit de 

Zeeschelde en/of voeding via oppervlaktewater.  

 

In het westelijk deel van het weidevogelgebied van 

Bazel-Noord, alsook in de zone ten zuiden van de cen-

trale donk worden de waterverliezen door verdamping 

(evapotranspiratie) niet voldoende gecompenseerd 

via ondergrondse aanvoer van grondwater (kwel) en/

of voeding uit oppervlaktewater via sloten waardoor 

grondwaterpeilen er onder de grenswaarden zakken, 

tenzij er een zeer nat voorjaar is, wat in 2014 niet het 

geval was. Hetzelfde geldt voor het westelijk en noor-

delijk deel van het weidevogelgebied van Bazel-Zuid.

Om het oppervlakte geschikt weidevogelgebied 

in het voorjaar te maximaliseren is een aangepast 

waterbeheer essentieel. Verhoging van de voorjaars-

grondwaterstand 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 echter onmogelijk blijven om het weidevogel-

gebied voor 100% hydrologisch te optimaliseren, het 

komt er vooral op neer om het oppervlakte hydrolo-

gisch geschikt weidevogelgebied zo groot mogelijk te 

maken door bovenvermelde vernatting. Deze vernat-

ting zal bovendien ook de grasgroei vertragen. Gecom-

bineerd met geleidelijke verschraling door nulbemes-

ting, 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. Het 

lage aantal weidevogels in 2014 kan slechts ten dele te 

snor

rietgors

kolgans
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tjiftjaf

aalschover

te vermijden. Het optimaliseren van het hydrologisch 

regime zal niet enkel een gunstige invloed hebben op 

de kwaliteit van de elzenbroekbossen maar zal ook het 

oppervlakte maximaliseren.

De monitoring van het experiment met de veen- 

translocatie toonde aan dat het aanbrengen van veen 

een duidelijk effect heeft op de vegetatieontwikkeling. 

In de proefvlakken waar veen aan de oppervlakte ligt, 

evolueerde de soortenrijke pioniervegetatie naar een 

gesloten, zij het soortenarmere, vegetatie van overblij-

vende moerasplanten, een verwachte successie. 

Geleidelijk aan ontwikkelt zich een struiklaag van voor-

namelijk schietwilg (en verwante soorten) en zwarte 

els wat een impact heeft op zowel de bedekking als de 

samenstelling van de kruidige vegetatie. 

De voorbije jaren nam pitrus opvallend toe in de ver-

schillende proefvlakken om zelfs te domineren in de 

proefvlakken waar minerale bodem dagzoomt. In 2014 

nam pitrus echter af in de proefvlakken met  

veenbodem, hoogstwaarschijnlijk door lichtgebrek  

onder de ontwikkelende struiklaag en/of door competi-

tie met andere moerasplanten. 

Of veentranslocatie effectief potenties oplevert om el-

zenbroekbossen te ontwikkelen kunnen we nu nog niet 

concluderen. Na vijf jaar lijkt het alvast de goeie kant uit 

te gaan op de getransloceerde veenbodem.

De voorbije jaren zijn ingrijpende omvormingsmaatre-

gelen genomen in de bosgebieden. Broedvogels van 

bossen en bosranden konden zich handhaven en bleven 

stabiel. Zo bleven nachtegaal en wielewaal in vergelijk-

bare aantallen aanwezig terwijl het aantal territoria van 

matkop steeg. 

In KBR doen ze het dus beter dan in de rest van Vlaan-

deren waar deze soorten achteruit gaan. Ondanks de 

aanwezigheid van geschikt habitat slagen sommige 

soorten er niet in het gebied te koloniseren of er zich te 

handhaven. 

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 2014 werd de visgemeenschap in het Kruibeekse en 

Bazelse GGG opgemeten. Vijftien vissoorten zijn aange-

troffen, waarvan bot de meest algemene was.

wijten zijn aan suboptimale hydrologische omstandig-

heden. Verdere acties om het gebied aantrekkelijker te 

maken voor weidevogels kunnen bijvoorbeeld gericht 

zijn op het verder wegwerken van interne en externe 

verstoringsbronnen en op de landschappelijke openheid 

van het gebied. 

Hoog opgaande en brede rietkragen, uitgroeiende 

bomen en struiken, etc. kunnen gereduceerd worden en 

geleidelijke verwijdering van de werfwegen en de op-

gaande vegetatie die zich daarlangs ontwikkelde zullen 

eveneens de openheid van het weidevogelgebied ten 

goede komen en de verstoring verminderen. Maatre-

gelen zijn genomen om wandelaars met loslopende hon-

den te ontmoedigen het weidevogelgebied te betreden. 

Daarnaast frequenteren hoogstwaarschijnlijk ook 

grondpredatoren als vos, marterachtigen en verwilderde 

katten het weidevogelgebied. Dit kan leiden tot preda-

tiemijding waarbij de weidevogels beslissen om niet te 

broeden en zelfs het gebied verlaten.  

 

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 grondpredato-

ren in de grenszones zoals brede watergangen, sluiten-

de omheiningen of een combinatie van beide.

Daarbij komt nog dat weidevogels steeds kritischer wor-

den in hun habitatkeuze.

De rietsloten zijn minder gunstig in het weidevogelge-

bied omwille van de gewenste openheid. Ondanks redu-

cerende maatregelen blijven deze rietsloten en -ruigtes 

stijgende aantallen riet- en ruigtevogels aantrekken. Het 

aantal territoria van blauwborst, rietzanger, rietgors en 

Cetti’s zanger steeg in 2014. Kleine karekiet en bosriet-

zanger kwamen evenwel in lagere aantallen voor.  

De aantallen territoria snor en sprinkhaanzanger waren 

in 2014 exact evenveel als in 2013. Vermeldenswaardig 

was het broedgeval van woudaap, een in Vlaanderen 

zeldzame rietbroeder. Naast blauwborst en woudaap 

waren er nog 5 andere Bijlage I-soorten die territoria 

hadden in 2014: wespendief (1), bruine kiekendief (1), 

kluut (4), visdief (2) en ijsvogel (4).

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 waarna 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 Ru-

pelmondse Kreek zijn deze randvoorwaarden ingevuld, 

het grondwater zakte slechts kortstondig onder de kri-

tische grenswaarde. In de periferie van deze bossen en 

vooral in de bossen ten noorden van de Verkortingsdijk 

onderschreden de grondwaterpeilen deze grenswaarde 

wel.

In 2014 zijn de bossen in het wetlandgedeelte gekar-

teerd en is de habitatkwaliteit bepaald. Binnen het totale 

bosoppervlakte kon 35.1 ha gecatalogeerd worden als 

het habitattype 91E0 Bossen op alluviale grond met Al-

nus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). De habitatkwaliteit of actuele 

staat van instandhouding scoorde voor de meeste per-

celen evenwel onvoldoende. 

Dit is vooral te wijten aan de ongunstige structuur (te 

homogene leeftijdsopbouw van het bos, tekort aan 

dood (dik) hout) en aan de ongunstige soortensamen-

stelling van het bos (te lage bedekking van de sleutel-

soorten).

De ongunstige structuur van het bos zal vanzelf verbete-

ren door het verouderen van het bos. Om de bedekking 

van de sleutelsoorten te verhogen zijn maatregelen 

nodig om het hydrologisch 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 worden ingesteld om interne eutrofiëring 

roodborsttapuit
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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’, een idee ontstaan in de 

schoot van de Beheercommissie KBR, werd mede ont-

wikkeld door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en 

laat de betrokken landbouwers in de projectgebieden 

toe om de mestafzet, die ze door de grootschalige in-

frastructuurwerken hebben verloren, te laten verwerken 

zonder meerkost. 

8.2 Omvormingsbeheer door 
samenwerking met landbouwers

Sinds 2005 worden door W&Z onderhoudsovereenkom-

sten afgesloten met de landbouwers die onteigend/

uitgewonnen zijn in het kader van de aanleg van het 

overstromingsgebied. Verder moeten ze ‘landbouwer in 

hoofdberoep’ zijn en jonger dan 65. In 2014 werd met 

36 landbouwers een onderhoudsovereenkomst afgeslo-

ten. De inhoud van deze onderhoudsovereenkomsten 

wordt bepaald in overleg tussen alle betrokken partijen 

die zetelen in de Beheercommissie. 

Door middel van een enquête werd eind 2013 gepolst 

naar de verdere interesse van de betrokken landbou-

wers om in de toekomst mee te helpen de doelstellin-

gen inzake weidevogels te realiseren. De situatie in elk 

landbouwbedrijf is sterk verschillend en de inpasbaar-

heid van ‘natuurgras’ is niet voor eenieder even vanzelf-

sprekend. In het voorjaar van 2014 waren de resultaten 

bekend. Zo ontstond een goed beeld van het profiel van 

de landbouwers die zich konden engageren voor het be-

heer onder aangepaste voorwaarden wanneer het ANB 

‘gebruiks’overeenkomsten zal afsluiten vanaf 2015. 

Op de infoavond van 13 februari die de bedrijfsgilde or-

ganiseerde in samenwerking met agrobeheerscentrum 

Eco², het ANB en W&Z werd over de resultaten van deze 

enquête teruggekoppeld naar de landbouwers. Van 

het totaal aantal landbouwers die deelnamen aan de 

enquête was het aandeel dat zowel kon maaien als aan 

(na)begrazing doen niet overdreven groot waardoor zo 

goed als alle landbouwers die vee kunnen plaatsen een 

beheersblok toegewezen krijgen in 2015 in het weidevo-

gelgebied (Bazelse deelgebied). 

Met de doelstellingen indachtig en om een geleidelij-

ke overgang te creëren naar de voor een landbouwer 

meer stringente voorwaarden in 2015 werden voor de 

overeenkomsten gekoppeld aan de percelen gelegen 

in het weidevogelgebied in 2014 de voorwaarden al 

lichtjes gewijzigd. De inscharings- en maaidata werden 

vastgesteld op respectievelijk 1 juni en 1 juli (waar deze 

voorheen nog bepaald werden door de eventuele aan-

wezigheid van broedgevallen van weidevogels). 

De percelen in het Kruibeekse en Rupelmondse deel-

gebied behielden nog de voorwaarden van de overeen-

lokale landbouwer in actie

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

8. Beheercommissie: een platform 
voor stakeholders
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komst van de jaren ervoor. In bijlage van dit jaarverslag 

bevinden zich de twee types van onderhoudsovereen-

komsten van 2014.

Via doorgedreven overleg tussen het ANB, de land-

bouwsector en W&Z werd een consensus bereikt inzake 

de vorm en de ligging van de beheersblokken. Aange-

zien er in de voorbije jaren al geleidelijk in de richting 

van optimale beheersblokken is gewerkt hoefde niet al 

te sterk ingegrepen te worden. Er bevonden zich echter 

nog verschillende landbouwers met een kleine onder-

houdsoppervlakte in het gebied. 

Dit creëert een te hoge concentratie aan omheiningen 

waartussen riet en andere hoog opgaande vegetatie 

moeilijk te onderdrukken is. Daarnaast werd overeen-

stemming bereikt over het aantal beheersblokken en 

aansluitend het aantal landbouwers die ingeschakeld 

kunnen worden in het beheer van het weidevogelge-

bied.

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 zag met de natuurlijke inrichting van het Kort-

broek en de verbetering van de kwaliteit van de Rupel-

mondse Kreek nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de 

visdief. 

Deze visetende vogel uit de familie van de sternen 

broedt op de grond en bij voorkeur in kolonie op 

geïsoleerde eilandjes. Door het plaatsen van drijvende 

vlotjes op het water worden geschikte broedfacilitei-

ten gecreëerd. De vlotjes zijn van eigen makelij (Kruin 

in samenwerking met de Sint-Jorisschool uit Bazel) en 

worden pas begin april geplaatst om op die manier 

algemenere vogels als de kokmeeuw te slim af te zijn 

aangezien deze met de visdief concurreert in keuze van 

broedplaats.  

 

Na het broedseizoen haalt Kruin de vlotjes weer weg. 

Op de vijver van het Kortbroek werden 1 vlotje ge-

plaatst en op de Rupelmondse 3. Enkel het vlotje in 

het Kortbroek kende in 2014 broedsucces. Exotische 

schilpadden gebruiken de vlotjes jammer genoeg graag 

om te zonnen en jagen daarmee ook geïnteresseerde 

visdieven weg. Hier zal in de toekomst extra rekening 

mee gehouden worden. 

In het broedseizoen van 2014 had de noordelijk vijver 

van het Kortbroek veel succes bij de kluut. Doordat het 

pas in 2013 was aangelegd vertoonde het de karakte-

ristieken van het habitattype Strand en Plas wegens de 

ondiepe waterplas en de zandige oevers. De vegetatie 

bestond uit niet meer dan enige pioniersbegroeiing. 

Om deze situatie in het Kortbroek ook nog tot in het 

broedseizoen van 2015 door te trekken ging Kruin in 

augustus 2014 aan de slag om de oever opnieuw vrij te 

maken van vegetatie. 

Voor het versterken van het bocagelandschap in het 

bos-weide landschap van Rupelmonde heeft W&Z eind 

2014 een natuurvergunning aangevraagd voor het aan-

leggen van houtkanten langsheen het pad dat naar de 

visput leidt. 

Het ANB bestelt het plantgoed en Kruin zal in 2015 

de plantactie op poten zetten. De houtkant zal vorm 

krijgen door een combinatie van diverse inheemse 

en standplaatsgeschikte struiken zoals meidoorn, 

sleedoorn, gelderse roos, hondsroos, rode kornoelje en 

sporkehout. 

actie vrijmaken oevers in het 
Kortbroek

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 

veren van Kruibeke, Bazel en sinds 2009 ook Rupelmon-

de de omgeving voor de dagrecreant. 

Na de realisatie van het GOG KBR zal het recreatief 

aanbod danig versterkt worden. Door middel van jaag-

paden op de nieuwe waterkeringen en de verbeterde 

wegen in het gebied wordt dit natuurgebied beleefbaar 

zowel voor omwonenden als voor bezoekers. Samen 

met het stijgend aantal bezoekers zal ook de behoefte 

toenemen aan een duurzaam en veilig onthaal, aan 

informatie en aan educatie. 

Voor het GOG KBR werd een onthaalvisie opgemaakt be-

staande uit drie complementaire ingrediënten: 

‘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-, Dur-

me-en Rupelvallei, bekend om zijn fietsroutes langs 

het water, zijn veerponten, zijn vele bezienswaardig-

heden 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 gebrui-

kersgegevens m.b.t. de regio en anderzijds van een 

gerichte vergelijking met enkele relevante referentiege-

bieden zoals NP Hoge Kempen, het Zwin en het natuur-

gebied ‘Doornpanne’. Een streefcijfer van gemiddeld 

96.500 bezoekers per jaar zou geambieerd kunnen 

worden. 

Gedurende de studie werd de noodzaak duidelijk aan 

een geografisch gespreid onthaal. De redenen hiervoor 

zijn uiteenlopend: vermijden van overdruk op al druk 

belaste zones en kwetsbare gebieden, grootte en ver-

scheidenheid van de polders, verschillende actieradius 

per zone, accentverschillen qua soorten bezoekers en 

accentverschillen qua soorten interesses. 

Zo werden vier ‘onthaalzones’ aangeduid: Rupelmonde 

met het Scheldefront, Bazel met het kerkplein en Kas-

teel Wissekerke, Scheldelei te Kruibeke en het Kalle-

beekveer te Bazel. Per zone werd een visie uitgewerkt of 

een ‘onthaalscenario’ die rekening houdt met de aanwe-

zige toeristisch-recreatieve elementen en de potenties. 
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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, omwo-

nenden en diverse verenigingen én toetsend aan de 

randvoorwaarden die recreatie in een overstromings- en 

natuurgebied 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 ba-

sis 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 toekomstbeeld.  

 

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 fietsers en 

bezoekers met een rolwagen een comfortabele beleving 

van het gebied te garanderen. 

8.4.2 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. 

Het gebied ten noorden van het overstromingsgebied 

– nu gekend als ‘Het Kortbroek’ - heeft door de jaren al 

een hele gedaanteverwisseling doorstaan van akkerland, 

over zandstock naar een natuurpark met een  

landschapsecologische aankleding met waterbergende 

functie voor water afkomstig van het achterland wan-

neer het GOG in werking treedt als randvoorwaarde. 

De inrichting van het Kortbroek houdt rekening met de 

oorspronkelijke polderstructuren en de landschappelijke 

relatie met het Kasteel van de Broeders van Liefde (Al-

tena). Ter compensatie van het verlies aan de visputten 

in het GOG, werden er twee visvijvers aangelegd: een 

extensieve visvijver met waterplanten, rust- en paaiplaat-

sen 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 amfibieënpoelen. Een vogelkijkwand en wandel- en 

fietspaden leiden de bezoeker doorheen deze polders en 

versterken de natuurbeleving. De recreatieve infrastruc-

tuur heeft dezelfde huisstijl als in het overstromingsge-

bied zelf. De recreatieve infrastructuur krijgt dezelfde 

huisstijl als in het overstromingsgebied zelf. 

De Scheldelei werd voor het grootste deel heraangelegd 

met brede betonstroken en de karakteristieke kassei-

en. In een volgende fase zal de rest van de Scheldelei 

verbeterd worden rekening houdend met een verbeterde 

aansluiting aan de gewestweg, de integratie van par-

keergelegenheid, goede fiets- en wandelaansluitingen 

zoals naar het bosgebied dat hoort bij Kasteel Altena dat 

gelegen is tussen de gewestweg en het Kortbroek. 

visdiefvlotjes plaatsen 

tijdcapsule

opruimactie in Bazel, in teken van Scalluvia

Kortbroek

uitzetten vis extensieve vijver  
in het Kortbroek

poldermeubilair

bittervoorn
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Dit maakte dan meteen ook deel uit van de opdracht 

van het studiebureau om te komen tot concrete uitvoe-

ringsontwerpen voor de verdere opwaardering van de 

onthaalzone Kruibeke/Scheldelei op vlak van buitenbe-

leving. De opdracht startte in het najaar van 2014. 

Er zal ook gewerkt worden aan het ontwikkelen van 

een belevingssite rond de grote inwateringsconstructie, 

de landschappelijk inpassing van visueel hinderlijke 

zones, het uitwerken van de parkzone langsheen de 

ringdijk en het uitwerken van de zone t.h.v. het veer 

van Kruibeke als commercieel interessante locatie. 

8.5 Maatschappelijk draagvlak 
creëren

Het gemeentebestuur blijft het overstromingsgebied 

hoog op haar beleidsagenda plaatsen. Het overstro-

mingsgebied wordt ook door hen als een meerwaarde 

gepresenteerd en bovendien erkennen ze de recrea-

tieve en toeristische mogelijkheden van het gebied. 

De gemeente werkt mee aan de verdere realisatie en 

optimalisatie van het project om zo alle kansen voor 

Kruibeke volledig te benutten. Ook het contact met 

de interne gemeentediensten zoals bijvoorbeeld de 

communicatie-, cultuur-, jeugd- en sportdienst verloopt 

erg vlot.

Deze samenwerking vormt de essentiële schakel voor 

de finale realisatie van het maatschappelijk draagvlak 

van dit project en het uitdragen ervan via diverse activi-

teiten.  

 

Dat de lokale bevolking stap voor stap gewonnen 

raakt door dit natuur- en overstromingsgebied bewijst 

de immense reactie op de gemeentelijke oproep dit 

najaar om een toepasselijke naam te bedenken voor 

het overstromingsgebied. Uiteindelijk werd er gekozen 

voor de Polders van Kruibeke, deze werktitel bleek bij 

de bewoners al danig ingewerkt. 

Ook de immense populariteit van poldermascotte 

Xavier de Ree blijft het goed doen. Naast een eigen 

pagina in de Scalluvia nieuwsbrief, zijn optreden in de 

videoclip van rapperstrio Krutown en het algemene 

enthousiasme van jong en oud bij het ontmoeten van 

Xavier, blijft hij vooral de mascotte voor dit gebied en 

is hij aanwezig bij iedere grote activiteit of event. 

Daarnaast wordt nog steeds ingezet op projectcommu-

nicatie rond het gecontroleerd overstromingsgebied 

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

nadruk ligt steeds meer op informeren over activiteiten 

waarbij de diverse troeven van de polders in de kijker 

worden gezet. Vooral beleven en ontdekken bleek in 

2014 de rode draad te zijn in alle acties. 

De maandelijkse werfwandelingen stijgen iedere keer 

weer in populariteit. De verschillende thema’s als 

Uitwaaiwandeling, Prettig Prevelende Polderpoëten, 

Aan Tafel, de Kabouterwandeling... bieden voor iedere 

wat wils. Vaak moeten er minstens twee tot drie gidsen 

worden ingezet omdat het aantal inschrijvingen steeds 

hoger komt te liggen. 

De oproep voor nieuwe Barbiergidsen was dan ook een 

zeer groot succes; wel 40 geïnteresseerden kwamen 

op de infoavond langs. Een teken dat het natuurgebied 

leeft onder de bevolking. 

De Facebookpagina ‘De Polders van Kruibeke’ draagt bij 

tot deze beleving. Door regelmatig activiteiten, bezoe-

ken en mooie polderfoto’s van de activiteiten, gespotte 

dieren enz ... te posten, worden de Kruibekenaar en 

andere enthousiastelingen op de hoogte gehouden van 

wat er leeft in en rond de Polders van Kruibeke. 

Maar ook de nieuwe website www.scalluvia.eu en de 

verschillende acties via sociale media worden ook erg 

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

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 elzen-

broekbossen en de kreken van de Polders van Kruibeke 

wil herstellen. Het project werd in september 2013 op-

gestart waarbij de gemeente Kruibeke, het Agentschap 

voor Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal NV en de 

natuurvereniging Kruin gedurende 4 jaar investeren om 

Europese topnatuur, die tegelijk ook zeer kwetsbaar is, 

op te waarderen. 

Met dit project willen alle partners deze bossen ener-

zijds herstellen, maar anderzijds willen ze dit prachtige 

stukje natuur ook meer bekendheid geven. Daarom 

werd in maart 2014 de website www.scalluvia.eu op-

gestart. Naast nieuws en informatie over het project 

kondigen we er ook publicaties en activiteiten aan.  

De bedoeling is om de nodige ruchtbaarheid te geven 

aan het project en het te integreren in de activiteiten 

van de bestaande Polders van Kruibeke. 

Naast de website is er ook een tweejaarlijks nieuws-

brief en een Pinterest account pinterest.com/scalluvia. 

Via Twitter en het gebruik van de hashtags #scalluvia 

en #natura2000 worden activiteiten en werken in het 

projectgebied snel gedeeld: bijvoorbeeld via tweets van 

de boswachter, aannemers, projectverantwoordelijken, 

enz. 

Scalluvia familiewandeling

 ‘Uitwaaiwandeling’

Move tegen pesten aan de 
CosmoGolem

Polderscross
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9.1 Natuurontwikkeling

Hoewel er zeker weidevogels broeden in de Polders van 

Kruibeke (11 territoria) moeten we vaststellen dat de 

vooropgestelde bijkomende maatregelen hard nodig 

zullen zijn om de veel hogere doelen te kunnen gaan 

halen. 2014 was een jaar met een zeer droog voorjaar 

en onder die klimatologische omstandigheden is dui-

delijk zichtbaar dat de wat hoger en/of verder van de 

Schelde gelegen graslanden te vroeg een daling kennen 

in de grondwaterstanden. 

De combinatie van stuwen die in 2015 zullen worden 

gebouwd moet hier verandering in kunnen brengen. 

Bovendien is eind 2014 in het deel Bazel Noord de 

GGG-werking met een voorzichtig dagelijks getij opge-

start. Dit hydrologisch regime zal verder worden geopti-

maliseerd in functie van geschikt weidevogelgebied.

2014 leert ons echter ook dat louter een gunstige hy-

drologie niet zal volstaan om de doelen te halen. Er zijn 

immers al zones die het gewenste grondwaterverloop 

kennen en toch niet voldoende weidevogels aantrekken. 

Deze nattere gebieden kennen een ander, historisch 

gegroeid probleem namelijk de geslotenheid van dit 

gebied. Dat komt enerzijds doordat de omvorming van 

vroegere elzenbossen naar grasland hier verloopt met 

een tussenfase van ruigtekruiden en riet omdat maaien 

en begrazen in de uitgangssituatie niet mogelijk is. 

De houtige opslag werd al (manueel!) verwijderd. Om te 

verhelpen aan het riet en de ruigte worden in 2015 en 

2016 de beheerblokken hertekend en vergroot zodat de 

vegetatie door begrazing in grasland kan overgaan.

Dergelijke ruige kanten vinden we ook nog altijd langs 

een groot aantal percelen. Het zorgt er voor dat riet-

vogels floreren maar jaar na jaar verkleinen we met 

het oog op de weidevogeldoelen de lengte van deze 

kanten. Ook aan dit probleem zal met de nieuwe in-

deling van de beheerblokken worden verholpen. Over 

een grote oppervlakte werden de oude afsluitingen en 

binnenrasters in 2014 verwijderd. Tenslotte werden ook 

de werfwegen door dit gebied verwijderd en werd het 

grachtenstelsel afgewerkt. De randen van deze wegen 

waren eveneens vaak verruigd.

Uit de broedvogelmonitoring komt ook nog een andere 

opmerkelijke vaststelling namelijk dat het de weidevo-

gels als veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart in 

Vlaanderen dermate slecht vergaat dat ze er niet meer 

of maar heel traag toe komen om nieuwe gebieden te 

gaan koloniseren. 

De polders hebben zich op korte tijd ontwikkeld tot een 

belangrijke overwinteringsplaats voor watervogels langs 

de Zeeschelde. De hoge aantallen blijven bovendien op 

peil ondanks het feit dat tijdens de winter van 2013-

2014 koud winterweer uitbleef. Ganzen, vooral kolgan-

zen (> 800) maar ook grauwe ganzen (>200), begrazen 

de weidevogelgebieden. Eenden namen in aantal toe, 

waarbij krakeend hier zelfs opnieuw de 1%-norm haalt 

met bijna 700 exemplaren. Deze aantallen ganzen, 

smienten en wulpen zijn doorgaans te associëren met 

geschikte weidevogelgebieden.

De rietvogels die hun plaats zullen vinden in het riet-

land en de rietkragen van het Kruibeeks GGG hebben 

een spectaculaire populatie opgebouwd. Voor een aan-

tal kritische soorten zijn de Polders van Kruibeke waar-

schijnlijk zelfs het belangrijkste gebied van Vlaanderen 

geworden. En deze tendens gaat door met de vestiging 

van soorten als Woudaap en Roerdomp.

Rupelmondse Kreek

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

9. Besluit
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In de moerasbossen (Elzenbroekbos, Ruigt-Elzenbos en Vo-

gelkers-Essenbos) werden in het kader van het Life +  

Scallvia-project de exoten verwijderd en werden de restan-

ten van de vroegere vertuining opgeruimd. 

Waar nodig werd de struiklaag hersteld. Vervolgens werden 

deze bossen ook uitgebreid geïnventariseerd. Qua versto-

ringsgraad scoren de bossen nu goed: exoten, verruiging 

en ruderalisering vormen geen probleem meer en ook de 

samenstelling van de boomlaag en de diversiteit van de 

diameter- en de leeftijdsklassen is in orde. 

Het aandeel (dik) dood hout is nog niet zoals gewenst, 

maar dat zal met het vooropgestelde beheer zeker in orde 

komen. De kruidlaag van deze bossen is echter (nog) niet 

in orde. Te weinig typische (‘ken’)soorten zijn aanwezig of 

ze komen in een te lage bedekkingsgraad voor. Om daarin 

verandering te brengen is het nodig om de waterstand in 

de perifere bossen met 20-30 cm te verhogen. Die ingreep 

is voorzien vanaf de winter van 2015. Door die verhoging 

neemt zowel de kwaliteit als de oppervlakte kwaliteitsbos 

toe waardoor de vegetatie zich zal kunnen uitbreiden.

Een ander, zeer markant gegeven is dat de onderzoekers 

aangeven dat het met de structuurdiversiteit van het bos, 

nadat we de voorbije jaren de geschikte uitgangssituatie 

hebben gecreëerd, zeker de goede kant zal uitgaan omdat 

nieuw opgedoken soorten als ree en bever gaan ingrijpen 

in de bosontwikkeling. Immers, nadat het ree het gebied 

enkele jaren geleden heeft gekoloniseerd heeft er zich een 

stevige populatie gevestigd en in 2014 dook voor het eerst 

sinds mensenheugenis de bever weer op, wellicht zelfs twee 

exemplaren.

Terwijl in de rest van Vlaanderen bosvogels als wielewaal 

en nachtegaal achteruitgaan blijft de populatie in de Pol-

ders stabiel en op een hoog niveau, ook voor de kritische 

soorten. Wel wordt ook hier duidelijk dat kolonisatie door 

nieuwe soorten bosvogels moeizaam verloopt.

Naast deze inspanningen om tot ecologisch kwaliteitsvol 

bos te komen werd ook geïnvesteerd in de inrichting van 

een speelbos waarin onder meer de lokale jeugdverenigin-

gen terechtkunnen. De jeugd werd ook betrokken bij een 

plantactie van een duizendtal struiken. 

Het Scalluviaproject voorziet ook het herstel van eutrofe 

plassen (code 3150) en bemonsterde daarom de visstand 

in de Bazelse Kreek. Die bleek behoorlijk divers en met de 

juiste soorten (zeelt, snoek, rietvoorn).

Begin 2014 werd zoals hoger gezegd gestart met de inge-

bruikname van de sluizen van Bazel-Noord en werd een 

voorzichtig gedempt getij in het gebied binnengelaten. 

De nadruk ligt nu nog op het zoeken naar de juiste 

instellingen van schotbalken in de sluizen en op het 

uittesten van het grachtensysteem. 

Dit gebied moet zich gaan ontwikkelen tot een be-

graasd schor. Het moet dus enerzijds voorzien in 

voldoende plas-dras-situaties en een hoge voorjaars-

grondwaterstand, anderzijds mag het gebied niet te 

nat worden omdat anders beweiding en maaiwerken 

bemoeilijkt worden waardoor verruiging zou optreden. 

Om de ontwikkeling van dit gebied wetenschappelijk op 

te volgen en zo te kunnen sturen in de waterhuishou-

ding werd een uitgebreid monitoringsnetwerk geïnstal-

leerd.

In dit gebied werd ook de visstand bemonsterd. Dat 

visbestand bestaat na enkele maanden GGG-werking uit 

pioniersoorten maar ook trekvissen als bot en paling 

duiken al op. 

Ook buitendijks werd aan herstel van estuariene natuur 

gedaan met de sanering van meerdere hectaren buiten-

dijks stort.

In het Kruibeeks GGG is een mozaïek van geulen, 

rietland en vloedbos (slik en schor) voorzien. Pas na 

bij de volledige afwerking van de waterkeringen en 

de verplaatsing van de laatste leidingen kan dit GGG 

volledig in gebruik worden genomen (wellicht in 2016). 

Ondertussen werd de waterhuishouding en het beheer 

zo geregeld dat de uitgangssituatie qua vegetatieont-

wikkeling optimaal is. Dat wil zeggen dat verbossing 

voorlopig wordt tegengehouden door een combinatie

van op sommige plaatsen ophouden van water tijdens 

de periode van wilgenkieming en elders behoud van 

graslandbeheer.

Vanuit de Beheercommissie worden ook lokale initia-

tieven aangemoedigd, waarop sterk wordt ingespeeld. 

Zo zag Kruin met de natuurlijke inrichting van het 

Kortbroek en de verbetering van de kwaliteit van de 

Rupelmondse Kreek nieuwe mogelijkheden ontstaan 

voor de visdief. Met het akkoord van de beheercommis-

sie zorgden zij voor nestvlotjes (Kruin in samenwerking 

met de Sint Jorisschool uit Bazel) die begin april ge-

plaatst werden.  

 

Op de vijver van het Kortbroek werden 1 vlotje ge-

plaatst en op de Rupelmondse Kreek 3. In het broed-

seizoen van 2014 had de noordelijk vijver van het 

Kortbroek veel succes bij de kluut. Doordat het pas in 

2013 was aangelegd vertoonde het de karakteristieken 

van het habitattype Strand en Plas wegens de ondiepe 

waterplas en de zandige oevers. Om deze situatie in het 

Kortbroek ook nog tot in het broedseizoen van 2015 

door te trekken ging Kruin in augustus 2014 aan de slag 

om de oever opnieuw vrij te maken van vegetatie. 

Tenslotte, hoewel het geen directe doelstelling is voor 

de Polders van Kruibeke is het als kwaliteitskenmerk 

wellicht wel belangrijk te vermelden dat in 2014 met 

behulp van nachtcamera’s de aanwezigheid van otter 

werd vastgesteld. Drie verschillende individuen werden 

gefilmd en ook sporadisch waargenomen door recrean-

ten. 

uitwateringskoker Fasseit

bont zandoogje  

boomplantactie 

Fasseit 

ringdijk

poldermeubilair op ringdijk
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9.2 Veiligheid

Hoewel het woord hier misschien raar klinkt mag 2014 toch 

gezien worden als een doorbraak voor wat betreft de afron-

ding van de dijkwerken: het vergelijk dat werd gevonden 

tussen W&Z en Air Liquide betekent dat nu de Air Liquide 

leiding zullen worden verplaatst wat het sluiten van de 

laatste openingen in de dijken mogelijk maakt. Meer nog, in 

afwachting van deze verplaatsing zal door gerichte bescher-

mingsmaatregelen worden verzekerd dat het gebied reeds 

in 2015 als gecontroleerd overstromingsgebied zou kunnen 

functioneren. 

Op dit moment is de ringdijk (op de openingen ter hoogte 

van de Air Liquideleiding na) gerealiseerd en ingezaaid 

inclusief de asfaltering, de jaagpaden, trappen en op- en 

afritten. Ook de ringdijkgrachten en de bergingszone is 

grotendeels klaar. De drie kokerconstructies in functie 

van de afvoer van de afwatering van het achterland zijn in 

gebruik evenals voetgangersbruggen en zowel langs de 

Kemphoekstraat, de toegangsweg naar het veer van Bazel, 

als de Blauwe Gaanweg zijn de polders toegankelijk voor 

gemotoriseerd verkeer.

Op de ontpoldering van de Fasseitpolder na, werd de volle-

dige overloopdijk afgewerkt met een jaagpad op de kruin 

en voor een gedeelte ook met een GOSA beschermlaag. Ook 

de resterende werfwegen aan de teen van de dijk werden 

afgegraven en de definitieve grachten werden getrokken en 

met de in- en uitwateringsconstructies verbonden.

9.3 Landbouw

In 2014 werd met 36 landbouwers een onderhoudsovereen-

komst afgesloten. De inhoud van deze onderhoudsovereen-

komsten wordt bepaald in overleg tussen alle betrokken 

partijen die zetelen in de Beheercommissie. 

Door middel van een enquête werd eind 2013 gepolst naar 

de verdere interesse van de betrokken landbouwers om 

in de toekomst mee te helpen de doelstellingen inzake 

weidevogels te realiseren. In het voorjaar van 2014 waren 

de resultaten bekend. Zo ontstond een goed beeld van het 

profiel van de landbouwers die zich kunnen engageren voor 

het beheer onder aangepaste voorwaarden wanneer het 

ANB gebruiksovereenkomsten zal afsluiten (2015).   

 

Het blijkt dat zo goed als alle landbouwers die vee kunnen 

plaatsen een beheersblok toegewezen krijgen in 2015. 

Als overgangsmaatregel werden de contracten in 2014 al 

voorzichtig aangepast. De inscharings- en maaidata in 

Bazel Noord werden vastgesteld op respectievelijk 1 

juni en 1 juli (waar deze voorheen nog bepaald werden 

door de eventuele aanwezigheid van broedgevallen van 

weidevogels). De percelen in het Kruibeekse en Rupel-

mondse deelgebied behielden nog de voorwaarden van 

de overeenkomst van de jaren ervoor. 

Via doorgedreven overleg tussen het ANB, de land-

bouwsector en W&Z werd een consensus bereikt inzake 

de vorm en de ligging van de beheersblokken. Aange-

zien er in de voorbije jaren al geleidelijk in de richting 

van optimale beheersblokken is gewerkt hoefde niet al 

te sterk ingegrepen te worden. Daarnaast werd over-

eenstemming bereikt over het aantal beheersblokken 

en aansluitend het aantal landbouwers die ingeschakeld 

kunnen worden in het beheer van het weidevogelge-

bied.

9.4 Beleving 

Het gemeentebestuur blijft het overstromingsgebied 

hoog op haar beleidsagenda plaatsen. Het overstro-

mingsgebied wordt ook door hen als een meerwaarde 

gepresenteerd en bovendien erkennen ze de recreatieve 

en toeristische mogelijkheden van het gebied. Dat de 

lokale bevolking stap voor stap gewonnen raakt door 

dit natuur- en overstromingsgebied bewijst de immense 

reactie op de gemeentelijke oproep dit najaar om een 

toepasselijke naam te bedenken voor het overstro-

mingsgebied. 

Uiteindelijk werd er gekozen voor de Polders van 

Kruibeke, deze werktitel bleek bij de bewoners al danig 

ingeburgerd. Ook de poldermascotte Xavier de Ree 

blijft zeer populair. Vooral beleven en ontdekken bleek 

in 2014 de rode draad te zijn in de acties. De maan-

delijkse werfwandelingen stijgen iedere keer weer in 

populariteit. 

De verschillende thema’s als Uitwaaiwandeling, Prettig 

Prevelende Polderpoëten, Aan Tafel, de Kabouterwan-

deling... bieden voor iedere wat wils. Vaak moeten er 

minstens twee tot drie gidsen worden ingezet omdat 

het aantal inschrijvingen steeds hoger komt te liggen. 

De oproep voor nieuwe Barbiergidsen was dan ook een 

zeer groot succes: wel 40 geïnteresseerden kwamen op 

de infoavond langs. 

De Facebookpagina ‘De Polders van Kruibeke’ draagt bij 

tot deze beleving. Door regelmatig activiteiten, bezoe-

ken en mooie polderfoto’s van de activiteiten, gespotte 

dieren enz ... te posten, worden de Kruibekenaar  en 

andere enthousiastelingen op de hoogte gehouden van 

wat er leeft in en rond de Polders van Kruibeke. Maar 

ook de nieuwe website www.scalluvia.eu (opgestart in 

2014) en sociale media (Pinterest, twitter, …) worden 

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

In 2014 werd ook op terrein verder gewerkt aan de 

recreatieve ontsluiting van de Polders van Kruibeke. 

Enerzijds de aanleg van de kleinschalige recreatieve 

infrastructuur in en langs het GOG KBR zoals bruggen, 

trappen, leuningen en rustpunten in de door Stefan 

Schöning ontworpen huisstijl. 

Anderzijds werd de toegankelijkheid van het gebied 

verbeterd door de verdere heraanleg van de openbare 

wegen, waarbij uiteindelijk ook de Lange Gaanweg - als 

belangrijke toegangsweg voor fietsers naar het veer van 

Bazel - werd voorzien van de typische brede betonstro-

ken met daartussen de herbruikte kasseien. 

Het publieke evenement Proeven van de Polders dat 

plaatsvond in juni was een belangrijke dead line voor 

het voorzien van de ringdijk van een laag asfalt zodat 

een volwaardig jaagpad tot stand kwam. Een jaagpad 

is in eerste instantie voorzien voor dienstverkeer, maar 

leent zich uitstekend voor zacht recreatief medege-

bruik. 

Vanuit het Life+ project Scalluvia werden met een work-

shop ‘Palaveren in de Polder’ in november 2014 ideeën 

verzameld voor informatiepunten in het gebied.  Met 

het instellen van de algemene toegankelijkheidsregeling 

werd nu ook duidelijk waar de ruimte wordt geboden 

voor wandelen, fietsen of hengelen.

zachte recreatie in de polders 

landbouwers maaien de ringdijk 

lantaarntjes 

poldertrap 
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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.

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). 

ARTIKEL 3. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

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

se verplichtingen.

11. Bijlage

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

Het Kortbroek
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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 2014, 

 

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

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

 

Gemeente, Afdeling, Sectie, nrs

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

(3) De veebezetting dient in regel te zijn met de mestwetgeving en voldoende hoog om tegen het ingaan van de 

winter een korte grasmat of zo kort mogelijk zonder overmatige beschadiging te bekomen. 

(4) Het betreden van de gronden in functie van onderhoud (bv. nakijken / herstellen omheiningen, 

waterpompen,…) is toegestaan vanaf 24 MEI. 

(5) Begrazing is toegestaan vanaf 1 JUNI. 

(6) Maaien is toegestaan vanaf 1 JULI. 

(7) 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. 

(8) Maaien van rietkragen in perceelsranden is toegestaan, behalve op die plaatsen zoals aangegeven door de 

opdrachtgever.  

(9) 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.  

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

worden bestreden door plaatselijk en omzichtig maaien(1)  en voor de distelbloei; 

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

ingaat. Maaisel dient steeds afgevoerd te worden.  

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

(1) 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 afgevaardig-

de 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. 

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 2013 tot 30 november 

2014. 

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.

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.
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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. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos kan, met het oog op een beter ecologisch beheer in de toekomst, werken 

uitvoeren op de weiland. Voorbeelden zijn: het verwijderen van oude en overbodige omheining, het plaatsen 

van nieuwe omheining, maaien van rietkragen,… 

Antwerpen,

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

De contractant      De opdrachtgever

       Goedgekeurd bij toepassing

       van artikel 26§1 1e a) van de wet van 15.06.2006

       bij machtiging voor W&Z,

       ir. Wim Dauwe

       afdelingshoofd afdeling Zeeschelde 

       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. 

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). 

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 2014, 

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

Gemeente, 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, behalve op die plaatsen zoals aangegeven door de 

opdrachtgever.  

(6) 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; 

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

ingaat. Maaisel dient steeds afgevoerd te worden.  

(8) 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 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 afgevaardig-

de 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. 

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 2013 tot 30 november 

2014. 

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.

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 
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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 26§1 1e a) van de wet van 15.06.2006

       bij machtiging voor W&Z,

       ir. Wim Dauwe

       afdelingshoofd afdeling Zeeschelde
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