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1 Administratieve gegevens 
 

1.1 Naam natuurgebied 
 
Groot- en Kleinmeers 

 
Het goedgekeurd visiegebied van het erkend natuurgebied E-365 Grootmeers omvat enkel de 
toen beheerde percelen die eigendom zijn van de gemeente Kruisem. Met dit 
natuurbeheerplan wordt een globaal kader afgebakend dat twee deelgebieden omvat: 
Kleinmeers ten noorden van de Damstraat en Grootmeers ten zuiden van de Damstraat. 
De naam wordt dan ook gewijzigd in Groot- en Kleinmeers. Het globaal kader van Groot- en 
Kleinmeers is beperkt aangepast. De woningen aan de Dijkstraat zijn geschrapt. Ter hoogte 
van beheereenheid Grootmeers 01 werd het globaal kader op de grens van de beheerde 
percelen gelegd. 
 
Bijlage 1.1.1: ligging  
Bijlage 1.1.2: ruimer globaal kader  
 
 

1.1.1   Deelgebieden 

 
Het reservaat omvat volgende deelgebieden: Kleinmeers en Grootmeers.  
In de tekst hieronder worden verschillende namen gebruikt.  
 
Bijlage 1.1.1.1: deelgebieden  
 
 

1.2 Verkenningsnota 
 
De verkenningsnota voor Grootmeers werd goedgekeurd op 20 november 2018 met 
registratienummer NBP-OV-18-0019.  
 
Bijlage 1.2: goedgekeurde verkenningsnota 
 
 

1.3 Deelnemende percelen 
 
De deelnemende percelen worden weergegeven op bijlage 1.3.1.  
De deelnemende percelen worden opgesomd in bijlage 1.3.2.  
In deze tabel staat per kadasterperceel de kadastrale beschrijving, de (gis)oppervlakte, de 
eigendomssituatie (eigendom of beheer) en het ambitieniveau (type 4).  
 
De ingediende oppervlakte van dit natuurbeheerplan bedraagt:      24,9469 ha 
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Bijlage 1.3.1: deelnemende percelen  
Bijlage 1.3.2: tabel deelnemende percelen  
 
 

1.4 Doelmatigheidstoets 
 
Natuurpunt Beheer vzw vraagt aan ANB om de doelmatigheidstoets voor alle gronden binnen 
het ruimer globaal kader van de goedgekeurde verkenningsnota uit te voeren. 
De gewestplanbestemming van het globaal kader bestaat deels uit gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en deels uit natuurgebied maar 
binnen de afbakeningsproces van natuur en agrarische structuur (Leie – deelruimte vallei van 
de Bovenschelde) legde de Vlaamse regering de gewenste ruimtelijke structuur vast: het 
volledig gebied krijgt de hoofdfunctie natuur met ruimte voor waterberging en de volledige 
opname van het gebied in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 
Andere elementen in functie van de doelmatigheidtoets zijn het voormalig inrichtingsplan 
Meilegem-Zingem en het INBO-natuurrapport, gewenste VEN, zie meer uitleg verder in de 
tekst. 
 
 

1.5 Naam en adres van de beheerder 
 
Het terrein wordt beheerd door:  

Natuurpunt Beheer vzw 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
Tel: 015-29 72 20 
Algemeen mailadres: natuurbeheer@natuurpunt.be 

 
De consulent verantwoordelijk voor dit dossier is: 

Carlos D’Haeseleer 
Tel: 015-29 72 31,  
Gsm: 0490-57 20 61 
carlos.dhaeseleer@natuurpunt.be 

 
Beheerteam  

Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam voor het gebied. Dit bestaat uit 
volgende personen: Wim Vanhuele, Eddy Vandenabeele, Paul Dhondt, Dorine Dhont en André 
Vandecapelle. Het komt regelmatig samen. Het beheerteam heeft ook een verantwoordelijke. 
Hij is de contactpersoon voor dit gebied: 
 

Verantwoordelijke beheerteam  

 
Eddy Vandenabeele 
0474 62 20 52 
ed.vandenabeele@skynet.be 
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1.6 Aanvullende situering van het ruimer globaal kader 
 

1.6.1 Biologische waarderingskaart 

De opnames voor de biologische waarderingskaart van Groot- en Kleinmeers dateren van 
2000 en zijn dus meer dan 20 jaar oud. Bij de terreinbezoeken door Natuurpunt in het voorjaar 
van 2021 werd vastgesteld dat vooral de soortenrijke graslanden (hp*, hpr*, hc en hc°) 
verdwenen zijn en vervangen door soortenarme graslanden (hp en hpr). De beschrijving 
hieronder van de bwk van 2000 is veel positiever dan de huidige situatie. 
 
De bocht van Zingem van de Bovenschelde is en was bepalend voor de bovenvermelde 
gewenste ruimtelijke structuur.  
In de alluviale vlakte liggen de biologisch zeer waardevolle gebieden op korte afstand van 
elkaar gespreid langs de Schelde – Kleinmeers, Rijtbosch, Mesureput en Peeter Bulck. Die 
gebieden zijn voornamelijk gekarteerd als vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf) 
gekoppeld aan eutroof water (ae), plaatselijk in combinatie met zeggenvegetatie (mc), 
dotterbloemgrasland (hc), rietland (mr), … Vlakbij de Mesureput ligt het reeds vroeger 
erkende natuurreservaat Grootmeers. Dit gebied groeide intussen van een eentonige 
maïsakker naar een biologisch waardevolle mozaïek van open ruigte (ku) en struweel, deels 
vochtig wilgenstruweel (sf), deels doornstruweel. 
Opmerking: de biologische waarderingskaart opgenomen in de verkenningsnota is hier niet 
juist. Een deel van vroegere erkende natuurgebied Grootmeers staat nog foutief gelinkt met 
de noordelijk gelegen akker. 
Vanaf deze zones vinden we naar de Coupure en het historische dijktracé (Dijkstraat) toe 
vooral biologisch waardevolle soortenrijke graslanden met uitgesproken microreliëf (hpr*) en 
weilandcomplexen eveneens vaak met een uitgesproken microreliëf (hpr) en plaatselijk 
omzoomd met bomenrijen met dominantie van wilg (kbs). Maar ook in dit gebied liggen er 
nog kleine biologisch zeer waardevolle vochtige wilgenstruwelen op voedselrijke bodem (sf). 
 
Centraal in het gebied liggen nog een paar geïsoleerde akkerlanden rond Stuyvenberg. 
 
 

1.6.2 Afbakening VEN 

Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2003 voor de afbakening van 
het VEN werd een deel van het gebied  reeds opgenomen in het VEN. Maar we verwijzen terug 
naar de goedgekeurde ruimtelijke visie binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische 
structuur (AGNAS) waarin opgenomen is dat het volledig gebied – zelfs nog ruimer dan het 
goedgekeurde globaal kader - moet opgenomen worden binnen het VEN.  Ook het zuidelijk 
gelegen vallei- en brongebied wordt meegenomen in de Grote Eenheid Natuur binnen dit 
valleigebied.  
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AGNAS – blz 44 en kaart 7a op blz 65 
 

 
 
 

 
 
Bijlage 1.6.2: VEN-afbakening  
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1.6.3 Ruimtelijke bestemming 

 
1.6.3.1 Gewestplanbestemming 

De gewestplanbestemming voor het ruimer globaal kader bestaat uit een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en natuurgebied. Er bevindt 
zich geen agrarisch gebied binnen het ruimer globaal kader. 
Binnen uit het uitvoeringsprogramma van de AGNAS is voor deze zone de opmaak van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gericht op het versterken van de natuurwaarden en de 
waterbergingsfunctie opgenomen.  
 
1.6.3.2 Bijzonder plan van aanleg (BPA) 

Binnen het ruimer globaal kader zijn geen BPA’s goedgekeurd.  
 
1.6.3.3 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

Binnen het ruimer globaal kader zijn geen RUP’s goedgekeurd. In het AGNAS-rapport wordt 
deze zone opgenomen om een GRUP op te maken, waarbij het versterken van de 
natuurwaarden en de waterbergingsfunctie worden opgenomen. 
 
1.6.3.4 Herbevestigd agrarisch gebied 

Binnen het ruimer globaal kader is geen herbevestigd agrarisch gebied opgenomen. 
 
1.6.3.5 Watergevoelig openruimte gebied 

Het gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen werd enige tijd geleden 
aangeduid als watergevoelig openruimte gebied in navolging van de aanduiding als 
signaalgebied. Bedoeling is vooral om – gezien de huidige gewestplanbestemming – nieuwe 
harde ontwikkelingen uit te sluiten. 
 
Bijlage 1.6.3.1: gewestplan  
 
 

1.6.4 Onroerend erfgoed 

 
1.6.4.1 Beschermd landschap, dorpszicht en monument 

Binnen het ruimer globaal kader is geen beschermd landschap opgenomen. 
 
1.6.4.2 Ankerplaats 

Ankerplaatsen zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest waardevolle landschappelijke 
ensembles in Vlaanderen. Het zijn grotere landschappelijke gehelen waarin je een geheel van 
gevarieerde erfgoedelementen terugvindt. 
De zone van het globaal kader ligt binnen de ankerplaats Scheldevallei tussen Welden en 
Gavere. Voor deze zone zijn er evenwel geen specifieke beschermingsbesluiten.  
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Scheldevallei tussen Welden en Gavere [online] 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135212. 
 
Bijlage 1.6.4.1: onroerend erfgoed 
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1.6.5 Habitatrichtlijngebied 

Het gebied werd niet aangeduid als habitatrichtlijngebied.  
 
 

1.6.6 Vogelrichtlijngebied 

Het gebied werd niet aangeduid als vogelrichtlijngebied.  
 
 

1.6.7 Europese projecten 

Voor dit gebied werd geen Europees project opgestart. 
 
 

1.6.8 Soortenbeschermingsprogramma’s 

Binnen het ruimer globaal kader zijn geen gekende vindplaatsen aanwezig van soorten voor 
waarvoor een soortenbeschermingsprogramma is goedgekeurd. Porseleinhoen en roerdomp 
werden eenmalig wel al ter plekke waargenomen. Grutto, wulp en bruine kiekendief werden 
al meermaals foeragerend in of boven het gebied waargenomen. 
 
 

1.6.9 Natuurrichtplan 

Voor dit gebied werd geen natuurrichtplan opgesteld. 
 
 

1.6.10 Landinrichtingsproject 

Binnen het ruimer globaal kader was een landinrichtingsproject van toepassing. Voor dit 
gebied werd in de uitwerking van een inrichtingsplan Meilegem-Zingem voorzien, met een 
stevig luik natuurinrichting, met onder meer de aankoop en inrichting van het centrale deel 
van Grootmeers 01, door de gemeente Kruisem. Ook het provinciale NMEC de Kaaihoeve ligt 
binnen dit landinrichtingsproject. 
 
 

1.6.11 Natuurinrichtingsproject 

Voor dit gebied werd geen natuurinrichtingsproject opgesteld. 
 
 

1.6.12 Ruilverkaveling 

Voor dit gebied werd geen ruilverkaveling opgestart. 
 
 

1.6.13 Ruimtelijke structuurplannen 

 
1.6.13.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

We verwijzen  naar het proces AGNAS. Aanvullend wijzen we er nog even op dat de bocht van 
Zingem in het structuurplan Vlaanderen als een van dé voorbeelden gezien werd/wordt inzake 
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een duidelijke eenheid natuur, rijk aan natuurwaarden. ‘Het gaat om afgesneden meanders 
met water- en oevervegetaties, uitgestrekte graslandcomplexen (meersen), ruigten en 
struwelen en alluviale bosjes. Goede voorbeelden van deze systemen worden aangetroffen in 
de bocht van Zingem, in de Scheldemeersen van Petegem,…’ 
 
Rekening houdend met de aanwezige waarden, de potenties, de (administratieve) initiatieven 
van overheden en verenigingen blijft de omzetting van de gewestplanbestemming naar een 
hoofdfunctie natuur cruciaal. 
 

 
 
1.6.13.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 

De provincie Oost-Vlaanderen had de taakstelling binnen haar structuurplan de 
natuurverbindingsgebieden aan te duiden. Om deze gebieden te kunnen selecteren was een 
gefundeerde hypothese voor de VEN-gebieden noodzakelijk.  
De vallei van de Bovenschelde ligt in het zuidelijk openruimtegebied: landelijke landschap en 
groene long. De volledige alluviale vlakte in de bocht van Zingem – de Scheldemeersen van 
Zingem – werden destijds ook door de provincie in het richtinggevend gedeelte gezien als 
hypothese VEN (GEN). Gebied 5V23 PRS (blz 360)/figuur 63. Dit gebied overlapt met het 
globale kader van Groot- en Kleimeers.  
 
1.6.13.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem  

Zingem en Kruishouten zijn gefusioneerd tot Kruisem. 
De belangrijke natuurfunctie van de Scheldevallei werd destijds ook door de gemeente Zingem 
onderschreven. ‘De natuur vormt een belangrijke functie in dit gebied en dient in de toekomst 
nog versterkt te worden. De biologische waarde van dit gebied kan toenemen door middel 
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van duidelijke veranderingen in het grondgebruik en/of het beheer. In de voorbije jaren werd 
het inrichtingsplan Meilegem-Zingem hiertoe reeds een eerste aanzet gegeven.’  
(richtinggevend deel gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zingem blz 11 en 12). 
 
 

1.6.14 Andere  

 
1.6.14.1 Inrichtingsplan Meilgem-Zingem:  

Het globaal kader ligt in het projectgebied van het inrichtingsplan Meilegem-Zingem, gedeelte 
grondgebied Zingem. Binnen dit kader zijn de acties van de verschillende overheden zelf 
afgerond en kunnen er geen financiële middelen meer aangeboord worden maar blijft de 
doelstelling - een voorbeeldfunctie vervullen inzake natuureducatie, natuurontwikkeling en 
natuurgericht landbouwbeheer -  natuurlijk wel een leidraad voor de verdere gewenste 
ontwikkelingen.  
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2 Inventarisatie 
 

2.1 Abiotiek en gebiedshistoriek  
 

2.1.1 Geologie en reliëf  

 
Geologie 

De geologische formaties die van belang zijn voor de bodemgesteldheid en de 
waterhuishouding bestaan uit tertiaire en quartaire afzettingen. 
Het tertiair komt voor op vrij geringe diepte en bestaat uit een reeds van mariene formaties 
met hoofdzakelijk kleiige samenstelling (grotendeels Ieperiaanse klei: blauwgrijze zware klei 
met soms licht zandhoudende kleilenzen). Deze lagen vertonen een zwakke afhelling naar het 
noorden. 
 
De belangrijkste quartaire afzettingen bestaan voornamelijk uit lemige en zandlemige löss, 
bovenop zand en basisgrind. Tijdens de oudste periode van het quartair, het Pleistoceen werd 
een brede, diepe erosiegeul uitgeschuurd. Hierin heeft de huidige Schelde haar bedding. De 
begrenzing van de pleistocene Scheldevallei is in het landschap duidelijk waarneembaar door 
het voorkomen van steilranden (onder meer te Gavere). Deze pleistocene vallei vormt een 
relatief vlak gebied tussen de dalwanden en de alluviale opvullingsvlakte. Ze is van deze 
opvullingsvlakte gescheiden door een steilrand van 3 à 4 m langs de oostzijde, terwijl langs de 
westzijde de overgang meer geleidelijk is. Langgerekte ruggen zomen de boreale vallei af.  
Vanaf het Holoceen (vanaf circa 10.000 jaar geleden) werd de Scheldevallei uitgeschuurd door 
de hervatting van de fluviatiele erosie na het definitief verdwijnen van de ijsbodem. Tijdens 
het Atlanticum (8.000 – 5.000 BC) en het Subatalanticum (2.900 BC tot heden) vond een snelle 
opvulling plaats me kleiig en/of venig materiaal, een proces dat versterkt werd door de 
ontbossing en het in cultuur brengen van gronden. 
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Reliëf 

Groot-en Kleinmeers bevindt zich op de grens van de oostelijk gelegen reliëfrijke Vlaamse 
Ardennen en de laagvlakte van de Vlaamse Vallei. De valleigrens op de rechteroever is 
duidelijk waarneembaar als een steilrand die de overgang naar de hoger gelegen zand- en 
zandleemgronden accentueert. Het reliëf op de linkeroever is veel vlakker. De uitschieters in 
het reliëf zijn hoofdzakelijk antropogeen: opgehoogde gronden en dijken.  
 
 

2.1.2 Bodem 

 

De bodemkaart dateert van de periode 1955-1965. Ondertussen is de Schelde verbreed en 
rechtgetrokken. Een deel van de uitgegraven grond is op Grootmeers 01 gestort, maar ook 
andere terreinen in de omgeving van de Schelde. De typering van de bodemkaart is voor dit 
gebied niet meer helemaal correct. 
 
Over het algemeen onderscheiden we 4 categorieën gronden in de alluviale vlakte van de 
Bovenschelde: 

 gronden op klei of zware klei, nat tot uiterst nat 

 gronden op lemig materiaal, matig nat tot nat 

 zandige opduikingen, matig nat tot droog 

 uitgebrikte gronden voor kleiwinning, nat tot zeer nat 

 opgehoogde gronden 
 

Het overgrote deel van de bodem van de Scheldevallei bestaat uit gronden op klei of zware 
klei, variërend van uiterst nat tot matig nat. Dit zijn de zogenaamde komgronden waarop de 
traditionele meersen te vinden zijn;  
Rond de afgesneden meanders en op de oeverwallen vinden we zandleemgronden variërend 
van uiterst nat tot matig nat. Deze zone behoort tot het Scheldelaagterras. De overgang 
hiervan naar de natte kleigronden is in het landschap nauwelijks waarneembaar. 
Enkele kleinere terreinen zijn aangeduid als uitgebrikte kleigronden.  
 
De opgehoogde en vergraven terreinen, vooral opgehoogde terreinen met baggerspecie 
(Vandecasteele et al., 1998, 1999, 200a enb) situeren zich meestal dicht langs de Schelde, over 
haar gehele lengte. Dikwijls betreft het binnengebied van afgesneden meanders, waardoor 
belangrijke ecologisch-landschappelijke aspecten aangetast werden.  
 
Het deel van Grootmeers 01, in beheer bij Natuurpunt Beheer vzw, werden grotendeels 
opgehoogd rond 1975 met materiaal afkomstig van de verbreding van de Schelde (opgehoogd 
tot ongeveer 2 m). De oorspronkelijke bodem bestaat uit lemig of kleiig zand of zandige klei. 
De opgehoogde grond is zeer verscheiden van samenstelling en bestaat onder meer uit siltig 
zand, matig grof zand, fijn zand, slib, kleiig zand, … gedeeltelijk vermengd met puin. De toplaag 
bestaat grotendeels uit siltig zand afgewisseld met matig fijn zand, zandig silt en zandige klei.  
Bij de natuurinrichtingswerken in 2003-2004 werd ongeveer 10.000 m³ grond afgegraven en 
grotendeels afgevoerd. Hierdoor zijn enkele delen van het terrein terug op het oorspronkelijk 
niveau gebracht.  
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De bodem bestaan uit volgende types:  

 
Pcp:  matig droge licht zandleembodem zonder profiel 
Pdp:  matig natte licht zandleembodem zonder profiel 
 
Ldp:  matig natte zandleembodem zonder profiel 
Lep:  natte zandleembodem zonder profiel 
Lfp:  zeer natte zandleembodem zonder profiel 
 
Edp:  matig gleyige kleibodem zonder profiel 
Eep:  sterk gleyige kleibodem zonder profiel 
Efp: zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel 
Egp: uiterst natte kleibodem zonder profiel 
 
Udp: matig gleyige zware kleibodem zonder profiel 
Uep: sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel 
Ufp: zeer sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel 
 
ON: opgehoogde gronden 
 
Bijlage 2.1.2: bodemkaart 
 
 

2.1.3 Hydrologie - hydrografie 

 
De hydrografie wordt voornamelijk bepaald door de Schelde. Volgens de 
overstromingskaarten ligt een deel van het gebied binnen recent overstroomde gebieden en 
is het gehele gebied potentieel overstromingsgebied van de Schelde. Enkele delen zijn matig 
kwetsbaar voor verdrogen, andere delen zijn kwetsbaar tot zeer kwetsbaar. 
 
De hydrografie en de hydrologie van het gebied is zeer sterk verstoord door de rechttrekking, 
verbreding, verdieping en bedijking van de Schelde, waarbij ook de zijbeken een aangepaste 
loop kregen. Daardoor is het contact tussen de Schelde en de vallei quasi helemaal opgeheven. 
Bij de rechttrekking en de verbreding van de Schelde (omstreeks 1975) werd veel van de 
uitgegraven bodem in de vallei gedumpt, waardoor en nog extra verstoring van de hydrologie 
veroorzaakt is. 
 
Bijlage 2.1.3: hydrografie 
 
 

2.1.4 waterpeilen 

 
Bij de inrichting van Grootmeers 01 in 2003-2004 werden 5 poelen en een moeraszone 
uitgegraven, die via een gracht in verbinding staan met de Mesureput, een oude 
Scheldemeander. Hierbij was ook een stuw voorzien die tijdens de winter gesloten wordt om 
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het indringen van ongewenst water afkomstig van de aanpalende maïsakker te verhinderen 
en om in het voorjaar en de zomer het water langer op te houden. 
Langs de gracht van de moeraszone naar de Mesureput, 100 meter voor de stuw is een 
peilbuis geplaatst, met de bovenkant gelijk met het maaiveld. Regelmatig wordt het 
bovengrond waterpeil gemeten, zodat we een idee hebben van de veranderingen in het 
grondwater. De grondwaterpeilen werden vanaf het graven van de moeraszone onregelmatig 
opgemeten. Sinds 2017 worden de peilen om de twee weken opgemeten 
 
In het najaar stijgt het waterpeil tot zijn maximum van -162 cm waarbij het water dan vanuit 
de moeraszone overloopt in de weiden richting Coupure. Tijdens de zomermaanden daalde 
de grondwatertafel van -210 cm tot –270 cm. Sinds 2017 zien we verandering van de winter- 
en zomerpeilen, waarbij de laagst gemeten grondwaterstand -310 cm bedraagt. De winterse 
grondwaterstanden zijn ook lager dan de vorige jaren. De daling van de grondwaterstanden 
zette zich de laatste jaren ook veel vroeger in. De verdroging tijdens de laatste jaren is duidelijk 
merkbaar in het verloop van de grondwaterstanden, wat resulteerde in een veel te snel 
droogvallen van de moeraszone, de poelen en de gracht. 
 
De resultaten van de peilmetingen in 2021 (tot augustus 2021) geven alleszins een positiever 
beeld dan de laatste jaren.  
 
In de ruime omgeving van de moeraszone zal moeten bekeken worden hoe de voorspelde (te) 
droge periodes kunnen overbrugd worden door afvoer van oppervlaktewater te vertragen. 
Hiervoor zal overleg gepleegd worden met de aangelanden, de gemeente en de provincie, die 
allen een verantwoordelijkheid hebben bij het afvoeren van oppervlaktewater. 
 
Bijlage 2.1.4: grondwaterpeilen 
 
 

2.1.5 Landschapshistoriek 

 
De Schelde ontspringt in Gouy nabij St-Quentin in het noorden van Frankrijk. De bron situeert 
zich op een hoogte van 100 m boven de zeespiegel en de totale lengte van de rivier bedraagt 
360 km. Vanaf Gent spreken we van de Zeeschelde. Stroomopwaarts van Gent spreken we 
van de Bovenschelde. De rivier is onderhevig aan getijdenwerking tot Gent. In Zingem dus niet 
meer.  
De oudst bekende benaming is het latijnse ‘Scaldis’. In de middeleeuwen werd de rivier 
aangeduid met het kortere Scald. Nog later kreeg de Schelde zowel een mannelijke als een 
vrouwelijke vorm; resp. Scaldus (m) en Scalda (v). Uit de volkse naam Scald ontwikkelde zich 
het Franse Escald en nog wat later Escaut. Uit hetzelfde Scald ontwikkelde zich in het 
Germaanse noorden Scout en Schelde. Over de oorsprong van de naam kunnen we slechts 
gissen. In de Germaanse betekenis zou het woord “scald” ondiep betekenen. Hydrografisch 
onderzoek toont inderdaad aan dat de Schelde in die tijd tamelijk ondiep was. Het zou echter 
ook kunnen dat de naam nog uit het Keltisch stamt en’ smeltwater’ betekent. 
Wij kennen de Schelde nu als een gekanaliseerde tamelijk brede rivier. Dat is niet altijd zo 
geweest. De achtergebleven meanders die nu veelal dienst doen als viswater zijn daar de stille 
getuigen van. 
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Hoe is dit landschap nu ontstaan? In de prehistorie was de aardkorst heel wat onrustiger dan 
nu. De Afrikaanse plaat duwde tegen en onder de zuidkant van de Europese plaat. Daardoor 
kantelde de Europese plaat lichtjes. Het zuiden van Vlaanderen kwam hoger te liggen dan het 
noorden. Dit verklaart waarom al onze rivieren (en dus ook de Schelde) van zuid naar noord 
stromen. Tijdens de ijstijden kende de Schelde geen vaste bedding. Afwisselende vorst- en 
dooiperiodes zorgden voor grote schommelingen in het debiet waardoor de rivierbeddingen 
zich voortdurend verlegden. Op die manier werd een brede winterbedding gevormd. In het 
warmere jaargetijde bestond de rivier uit vele stroomgeulen met tussen de geulen hoogtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de ijstijden lag de Noordzee droog. Het verval van de rivieren was dus veel groter en 
daardoor nam de erosie sterk toe. De rivieren sneden zich dus ook zeer diep in het landschap 
in.  Op het einde van de laatste ijstijd kende onze streek een toendra-klimaat. In de lente smolt 
het bovenste deel van de bodem terwijl de dieper gelegen ondergrond bevroren bleef. Dit 
verschijnsel noemt men solifluctie. Op die manier ontstaat een perfecte glijbaan. Het bovenste 
deel glijdt af en zo is er in Vlaanderen een hele brede vallei ontstaan, de Vlaamse Vallei. De 
oostelijke oever van de Schelde is een steile rand die zich uitstrekt vanaf Schelderode tot het 
mondingsgebied van de Zwalm. Die steilrand is in feite de oostelijke grens van de ‘Vlaamse 
Vallei’. Er was toen weinig begroeiing. Daardoor konden de overheersende 
noordwestenwinden massa’s materiaal aanvoeren. De zwaarste deeltjes (zand) werden eerst 
afgezet. Dat verklaart waarom de Vlaamse vallei een zandige bodem heeft. De lichtere deeltjes 
(leem) kwamen verder terecht en liggen nu als een vruchtbare mantel op de heuvels van de 
Vlaamse Ardennen. Zingem ligt in een uitloper van de Vlaamse vallei. Het zand werd ook nog 
eens plaatselijk opgewaaid tot stuifzandruggen en landduinen. Op die manier moet de 
‘Stuivenberg’ in Zingem ontstaan zijn. De ‘Stuivenberg’ is  een landrug in de Scheldemeersen 
die in de winter gevrijwaard bleef van overstromingen. 
Na de laatste ijstijd kwam er dus een klimaatopwarming en steeg de zeespiegel. Daardoor 
werd de Schelde in zijn loop gestremd en begon de rivier dus trager te stromen en als gevolg 
daarvan te meanderen. Ook de toegenomen plantengroei, door het warmere klimaat, zorgde 
ervoor dat de stroomsnelheid vertraagde en dus ook de erosie afnam. Door de lagere 
stroomsnelheid begonnen de meegevoerde deeltjes te bezinken en vulden aldus door jaarlijks 
terugkerende overstromingen de vallei op. 
De zwaarste deeltjes (zand) werden dichtst bij de rivier afgezet; de lichtere (leem) verderop. 
Ook klei werd in onze riviervallei afgezet. Zij vormden later de grondstof voor de 
steenbakkerijen die in de Scheldevallei toch een belangrijke nijverheid vormden. Door de 
kracht van het stromend water schuurt de rivier aan de buitenkant van de bocht de oever uit. 
In de binnenkant van de bocht is de stroomsnelheid lager en daar vindt dus afzetting plaats. 
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Aan onze oude Schelde-meanders (bv aan de kaaihoeve) is dit verschijnsel nog goed waar te 
nemen. De geërodeerde oever is een stuk steiler dan de andere. Op die manier verplaatst een 
bedding van een meanderende rivier zich. Zij het dan veel trager dan vroeger. Na verloop van 
vele duizenden jaren kan de rivier dus spontaan een bocht afsnijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stroomafwaarts van Gent zijn daar voorbeelden van. (bv Overmere-donk) Stroomopwaarts 
van Gent zijn geen voorbeelden bekend. Hiervoor werd reeds vermeld dat door de 
temperatuursstijging na de laatste ijstijd de plantengroei toenam. In die periode moet de 
Scheldevallei begroeid zijn geweest met natte bosvegetatie. Al van in de Romeinse periode 
werden grote delen van die bossen gerooid. We kunnen gerust stellen dat het natuurlijke 
landschap reeds in die tijd verdwenen is en dat het cultuurlandschap zijn intrede deed. In de 
periode van de volksverhuizingen kwamen veel akkers braak te liggen omdat veel inwoners 
vluchtten voor de invallen van de Germanen. De natuur heroverde de braakliggende gronden. 
Na de Germaanse invallen zetten de nieuwe bewoners de bijl in de toenmalige bossen. In die 
periode (+/-700 na Christus) moeten de Scheldemeersen ontstaan zijn. Wat bos was, werd 
omgezet tot hooiland. Na het hooien werden de gronden nog beweid tot in het najaar. En 
voor de rest liet men het gebied met rust. Van dan af werden de gronden in de vallei 
aangeduid met het toponiem ‘meers’. Het gebied was toen een open landschap. De meersen 
waren niet door randbegroeiing afgesloten en het landschap bleef van bebouwing gevrijwaard 

Erosie oever door 
uitschuring 

Hier vindt 
afzetting 
plaats 
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door de periodieke overstromingen. De beperkte menselijke invloed en de regelmatige 
overstromingen zorgden voor een zeer rijk eco-systeem. Eeuwenlang zou het zo blijven. Op 
de Ferraris-kaarten (eind 18e eeuw) is nog duidelijk te zien dat het gebied een open 
meersenlandschap was. 
 

 
In 1785 werd de landdijk aangelegd om het dorp te vrijwaren van de voortdurende 
overstromingen. 
Rond het eind van de 19e eeuw werd de menselijke invloed op het gebied een stuk groter. 
Verschillende oude Schelde-armen werden toen afgesneden van de rivier. Vermoedelijk in 
1902 werd de Coupure gegraven. Coupure komt van couper; snijden. Het overtollige water 
kon sneller wegvloeien en daardoor werden de meersen een stuk droger. Ook werden stukken 
uitgegraven om klei te winnen voor de steenbakkerijen. Langs de Schelde kwamen 
verschillende veldovens voor waar de stenen gebakken werden. De uitgebrikte gronden 
werden aangeplant met populierenbossen of bleven soms gewoon liggen, kwamen vol water 
te staan en werden dan soms toch mooie stukjes natuur. (bv de Moorteleput langs de 
Weistraat in Zingem). Ook werden knotwilgenrijen aangeplant op de perceelsgrenzen. In 
tegenstelling tot wat men soms denkt, zijn die knotwilgenrijen tamelijk recent. Op die manier 
evolueerde het gebied van een open meersenlandschap naar een landschap met gesloten 
karakter. 
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2.2 Biotische gegevens voor het ruimer globaal kader 
 

2.2.1 Vegetatiegegevens  

 
2.2.1.1 Stilstaande wateren 

In Groot-en Kleinmeers liggen oude Scheldemeanders en enkele (vis)vijvers. 
De watervegetatie in de Mesureput is beperkt tot gele plomp en witte waterlelie. De 
oevervegetatie bestaat onder meer uit grote lisdodde, gele lis, waterzuring en bitterzoet. In 
de rand komen beperkt enkel houtige soorten voor zoals schietwilg, boswilg, zwarte els, 
eenstijlige meidoorn en zoete kers. 
De oude Scheldemeander in Kleinmeers is ontoegankelijk, met veel boswilgen errond waar 
een kolonie blauwe reiger broedt, met een 15-tal nesten in 2021. 
De achterliggende visvijver is quasi vegetatieloos en staat niet in verbinding met oude 
Scheldemeander. Deze visvijver wordt intensief gebruikt. Hierbij wordt helaas ook soms ook 
water uit de naastliggende waterpartij getrokken die wel in verbinding staat met de oude 
Scheldemeander, waardoor het waterpeil in deze laatste te laag komt te staat. 
 
2.2.1.2 Moerassen en ruigten 

Het aandeel moerassen en ruigten is zeer beperkt in het gebied. Deze bevinden zich vooral 
langs de perceelsranden met greppels. Moeraszegge, grote kattenstaart, gewone 
smeerwortel, harig wilgenroosje, bitterzoet en penningkruid zijn hier te vinden. Laaggelegen 
zones zijn ontwikkeld als rietruigte met riet, bitterzoet, liesgras, rietgras, grote kattenstaart 
en gele lis als algemeen voorkomende soorten.  
 
2.2.1.3 Graslanden 

Een groot deel van het gebied bestaat uit graslanden, waarvan het grootste deel als weinig 
waardevol tot waardevol kan beschouwd worden. 
 
Hx en hp graslanden: een groot deel van de graslanden is biologisch weinig waardevol. 
Deze graslanden zijn intensief gebruikt, met regelmatig scheuren, bemesten en 
onkruidbestrijding. De vegetatie bestaat voornamelijk uit Engels raaigras, ruw beemdgras en 
grote vossenstaart. Bloeiplanten zijn beperkt tot kruipende boterbloem, gewone hoornbloem 
en madeliefje. 
 
Hp/hp* graslanden: dit type grasland komt beperkt voor in het gebied. Ook hier bestaat de 
grasmat hoofdzakelijk uit Engels raaigras, ruw beemdgras en grote vossenstaart. In deze 
graslanden komt naast kruipende boterbloem, gewone hoornbloem en madeliefje lokaal ook 
pinksterbloem, scherpe boterbloem, reukgras en veldzuring voor. Plaatselijk komt hier 
veldgerst voor, een typische, maar schaarse, soort van riviergraslanden. 
 
Hp* graslanden: dit type grasland komt beperkt voor binnen het globaal kader. De grasmat 
wordt niet meer gedomineerd door commerciële grassen, maar door reukgras, zachte dravik 
en grote vossenstaart. De bloeiplanten zijn vooral scherpe boterbloem, pinkersterbloem, 
gewone engelwortel, veldzuring, moerasspirea en dergelijke soorten. Ook hier komt 
plaatselijk veldgerst voor, een typische, maar schaarse, soort van riviergraslanden. 
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Hc dotterbloemgraslanden: deze vegetatie komt vleksgewijs voor in soortenrijke vochtige 
graslanden. Tweerijige zegge, moerasspirea, watermunt, echte koekoeksbloem en 
penningkruid zijn hier de typische soorten.  
 
2.2.1.4 Struwelen 

Lokaal zijn kleine struwelen aanwezig. Deze bestaan onder meer uit schietwilg, gewone 
esdoorn, gewone vlier en es. De kruidlaag is verruigd met grote brandnetel, witte dovenetel, 
hondsdraf en gewone agrimonie. 
 
2.2.1.5 Vallei- en moerasbossen 

Vallei- en moerasbossen komen beperkt voor in het gebied.  
Goed ontwikkelde voorjaarsbossen komen niet voor in het gebied. Het zijn eerder jonge 
bossen met als boomlaag zwarte els, es (afstervend), hazelaar, gewone vlier, lijsterbes en 
eenstijlige meidoorn. De typische kruidsoorten zijn watermunt, penningkruid, grote 
kattenstaart,, gele lis, rietgras, gewone smeerwortel. Verruigingsoorten, vooral op drogere 
zones, zijn grote brandnetel en dauwbraam. 
In de natste bossen zijn boswilg en zwarte els de belangrijkste boomsoorten. De kruidlaag 
wordt getypeerd door riet, rietgras, gele lis en bitterzoet. 
In enkele aangeplante bossen is zomereik dominant. 
 
2.2.1.6 Akkers  

De akkers in het gebied zijn in landbouwbeheer, waardoor de ecologische kwaliteit zeer 
beperkt is. Enkel in de perceelsranden zijn plaatselijk waardevolle zones te vinden langs de 
grachten.  
 
2.2.1.7 Procesgestuurde natuur 

Het oorspronkelijke erkende natuurgebied Grootmeers 01 is een begraasde zone van meer 
dan 18,90 ha groot. Open korte grazige vegetaties worden afgewisseld met ruige zones, waar 
lokaal (doorn)struweel ontwikkeld is en met dichte wilgenstruwelen. 
 
In de grazige vegetatie vinden we onder meer madeliefje, paarse dovenetel, hondsdraf, kleine 
veldkers, paardenbloem, zeegroene rus, grote ereprijs, pinksterbloem, watermunt, zachte 
ooievaarsbek, kluwenhoornbloem, gewone hoornbloem, veldereprijs, scherpe boterbloem, 
kruipende boterbloem, hopklaver, akker-vergeet-mij-nietje, poelruit (plaatselijk talrijk) en 
rode klaver. 
De ruige vegetatie wordt gekenmerkt door grote en kleine kaardenbol, kleefkruid, hondsdraf, 
ridderzuring, grote brandnetel, koninginnenkruid en andere hoge soorten.  
In de doornstruwelen zijn vooral eenstijlige meidoorn, sleedoorn en braam aanwezig. 
In de wilgenstruwelen overheersen schietwilg en boswilg, maar ook gewone vlier, zwarte els, 
vogelkers en ruwe berk komen hier voor. In enkele afgebakende zones waar destijds een 
aanplant met bosplantsoen werd uitgevoerd vinden we ook kleine kaardenbol, brede 
wespenorchis en paars schubwortel.  
 
Bijlage 2.2.1: actuele vegetatie (op basis van bwk) 
Bijlage 2.2.2: habitatkaart (gebaseerd op de bwk) 
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2.2.2 Faunagegevens  

 
2.2.2.1 Zoogdieren 

Konijn blijft het zeer goed doen in de beheerde percelen Grootmeers 01. Bij nagenoeg elk 
bezoek worden verschillende dieren gezien. Haas wordt waargenomen in het ganse gebied en 
in relatief hoge aantallen. Bever is een nieuwkomer, net ten noorden van het gebied in de 
omgeving van het sluizencomplex van Gavere. 
Eekhoorn is een algemene soort geworden sinds de eerste waarneming in 2011.  
Egel en mol komen regelmatig voor. Vos, steenmarter, hermelijn, wezel en bunzing zijn 
aanwezig in het gebied. 
Ree is een nieuwkomer sinds 2016, maar wordt slechts zeer sporadisch waargenomen. 
Een éénmalige waarneming van everzwijn in 2014 kan als zeer uitzonderlijk beschouwd 
worden.  
 
2.2.2.2 Vogels 

 
Tijdens het broedseizoen 2015 werd door Dimitri Van de Populiere het deelgebied 
Grootmeers te Zingem geïnventariseerd op aanwezige broedvogels volgens het SOVON 
Broedvogelmonitoringproject. Het deelgebied Grootmeers werd grotendeels onderzocht met 
uitzondering van de oostelijke én westelijk randen.  
Er werden 9 tellingen uitgevoerd tussen 07-03-2015 en 17-06-2015, waarbij ochtend- 
voormiddag- en avondinventarisaties elkaar afwisselden. 
Hieronder wordt een overzicht van de territoria weergegeven. 
 
Dodaars werd één keer gehoord, maar er zijn geen waarnemingen van nest of van jongen. 
Tijdens het droge voorjaar is de moeraszone snel uitgedroogd wat de reden kan van zijn het 
niet tot broeden komen van deze soort. 
Gedomesticeerde gans, geen territoria vastgesteld. 
Grote Canadese gans en nijlgans werden in de moeraszone vastgesteld met elk 1 territoria. 
Een paartje krakeend werd van half maart tot midden mei waargenomen, echter zonder 
waarnemingen van jongen.  
Er waren twee territoria van wilde eend.  
Een mannetje zomertaling werd tijdens de broedvogelinventarisatie slechts één keer 
waargenomen, maar werd door een andere waarnemer 9 dagen later waargenomen, 
waardoor hier ook een territoria kan verwacht worden. Er werden geen pulli gezien. 
Kuifeend en tafeleend waren lang aanwezig op de Coupure, maar er werden geen territoria 
vastgesteld.  
De waarnemingen van baltsende buizerd leverden 1 territorium op. De drie gevonden 
buizerdnesten in het gebied waren niet bezet, zodat een broedgeval niet bewezen werd. 
Vermoedelijk broedt de soort net buiten het onderzochte gebied. 
Torenvalk broedde net buiten het gebied in een nestbak aan de weiden van de Zingembrug. 
Sperwer werd half juni gezien met voedseltransport, maar werd nergens in het gebied als 
broedvogel gevonden. 
Van fazant werden 8 territoria vastgesteld. 
Van meerkoet werden 5 territoria vastgesteld en van waterhoen 2. 
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2 paartje kievit waren aanwezig van half maart tot begin juni. Er werd vaak afleidingsgedrag 
waargenomen, wat duidt op een mogelijk broedgeval. 
Van holenduif en houtduif werden respectievelijk 2 en 4 territoria vastgesteld. 
Van koekoek werd minimaal 1 territorium vastgesteld over het gehele gebied. Een mannetje 
bestrijkt een groot gebied en is nauwelijks territoriaal, wat het moeilijk maakt om een 
uitspraak te doen over het aantal  geparasiteerde nesten.  
Een adulte steenuil werd twee keer gezien bij de nestboom die in 2014 bezet was. Er is echter 
geen nestindicerend gedrag waargenomen.  
Ransuil heeft niet gebroed in het gebied, maar er waren wel twee broedgevallen net buiten 
het onderzochte gebied. 
1 koppel groene specht werd waargenomen.  
Grote bonte specht werd waargenomen, maar er werd geen broedgedrag vastgesteld, 
ondanks de meerdere waarnemingen van deze soort. 
Kleine bonte specht werd als broedvogel vastgesteld in het populierenbos vlak bij de 
beheerde zone van Grootmeers 01, een bevestiging van het vermoedelijke broedgeval van 
2014. 
Winterkoning was algemeen aanwezig met 20 territoria.   
Ook heggenmus was talrijk aanwezig met 8 territoria.   
Er werden 3 territoria van roodborst vastgesteld. 
Blauwborst komt met 8 territoria voor, 4 in Grootmeers 01, 4 in de rietkragen in de omgeving. 
Merel was aanwezig met 7 territoria, zanglijster met 5 territoria. 
Bosrietzanger was in 13 territoria te vinden, kleine karekiet in 3, spotvogel in 1 en grasmus 
in 17. Van tuinfluiter werden 5 territoria vastgesteld, van zwartkop 13 en van tjiftjaf 34. 
Van staartmees werden 2 territoria vastgesteld, van pimpelmeers 4 en van koolmees 6. 
In de populierenbosjes werden 5 territoria van boomkruiper aangetroffen.  
Mannetje wielewaal werd een paar keer zingend waargenomen. Ook baltsgedrag met een 
vrouwtje vastgesteld. 
Van gaai, ekster, kauw en zwarte kraai werd telkens elk één territorium vastgesteld. Spreeuw 
was te vinden in de populierenbosjes met 4 territoria. 
Vink was aanwezig in 3 territoria. 
 
Buiten dit onderzochte gebied is er in Kleinmeers een broedkolonie van blauwe reiger 
aanwezig, met in 2021 een 15-tal bezette nesten.  

 

2.2.2.3 Amfibieën 

Gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en bruine kikker, groene kikker 
(complex) worden regelmatig waargenomen.  
 
2.2.2.4 Reptielen 

Er zijn enkele historische waarnemingen van exotische waterschildpadden. De laatste jaren 
werden er geen meer waargenomen.  
 
2.2.2.5 Vissen 

Driedoornige stekelbaars en tiendoornige stekelbaars werden beperkt gevonden in de 
greppels in het gebied. 
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2.2.2.6 Ongewervelden 

Dagvlinders: in het gebied komen vooral grasland- en ruigtesoorten voor zoals 
kaasjeskruiddikkopje (sinds 2016), zwartsprietdikkopje, groot dikkopje, koninginnenpage, 
oranjetipje, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, oranje luzernevlinder, 
citroenvlinder, keizersmantel (in 2021), eikenpage, boomblauwtje, bruin blauwtje, 
icarusblauwtje, atalanta, distelvlinder, dagpauwoog, kleine vos, grote vos, gehakkelde aurelia, 
landkaartje, bruin zandoogje, oranje zandoogje en bont zandoogje. 
 
 

2.3 Beheereenheden en inventarisatie 
 

2.3.1 Beheereenheden 

 
Het natuurgebied Groot- en Kleinmeers werd ingedeeld in beheereenheden. Dit zijn terreinen 
waarvoor een specifiek beheer en specifiek natuurstreefbeeld werd bepaald en die een 
specifieke naamgeving gekregen heeft.  
De naamgeving van deze beheereenheden wordt verder gebruikt in de beschrijving van de uit 
te voeren beheervormen.  
 

2.3.2 Inventarisatie 

Het natuurgebied Groot- en Kleinmeers werd ingedeeld in beheereenheden. Voor elk van die 
beheereenheden wordt een uitgebreide bwk-code meegegeven (bwk +), met vermelding van 
de aanwezige habitats en rbb’s. Voor alle beheereenheden waar habitats of rbb’s wordt een 
kwaliteitsfiche meegegeven. 
De naamgeving van deze beheereenheden wordt verder gebruikt in de beschrijving van de uit 
te voeren beheervormen.  
De ingevulde kwaliteitsfiches zijn bijgevoegd als bijlage 2.3.4. 
 
Bijlage 2.3.1: beheereenheden 
Bijlage 2.3.2: actueel natuurtype (inventarisatie) 
Bijlage 2.3.3: habitatkaart 
Bijlage 2.3.4: kwaliteitsfiche 
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3 Beheervisie en -doelstellingen 
 

3.1 Beheervisie voor het ruimer globaal kader 
 

3.1.1 Ecologische doelstelling 

 
3.1.1.1 Landschapsvisie 

 
Halfopen landschap graslanden 

 Algemene beschrijving 

 Deze zone bestaat uit een kleinschalig complex van nat grasland, natte ruigte, open 
water, moeras en kleine veldbosjes. Het betreft vochtige en in het voorjaar en de 
zomer traag uitdrogende (bloemrijke) graslanden, ruigten en bosjes op natte klei en 
matig natte leemgronden, met een uitgesproken microreliëf. Kort overstroomde en 
kwelbeïnvloede bloemrijke en zeggenrijke graslanden worden als bijzonder 
beschouwd. Stilstaand open water, overgaand naar moerasvegetaties en grote 
zeggenvegetaties is een doelstelling. Natte, matige voedselrijke ruigten en 
moerasvegetaties komen in de perceelsranden en langs sloten voor, lokaal ook 
vlaksgewijs. Lineaire houtige kleine landschapselementen komen veelvuldig voor in 
deze zone, grotendeels gesitueerd langs (historische) perceelgrenzen, lokaal ook als 
(visuele) buffer naar bewoning. Kleine bosjes komen verspreid voor in het gebied. Het 
landschap is grotendeels geperceleerd of gecompartimenteerd.  

 De waterlopen hebben een goede oppervlakte-, waterbodem- en structuurkwaliteit.  

 De openwatervegetaties en het omringende landschap hebben een voldoende 
kwaliteit als leefgebied voor amfibieën. 

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeilen zijn afgestemd op de gewenste 
natuurdoelen. Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen 
zijn beperkt. Een hoge grondwatertafel kenmerkt het voorjaar.  

 Winterse overstromingen met oppervlaktewater zijn, behalve in de laagste kommen, 
kortdurend (minder dan 1-2 weken). 

 Behoud van ondiepe plassen en plasdras-situaties in de laagst gelegen komgronden 
tijdens het winterhalfjaar (richtinggevend tussen 15 oktober en 15 april). De laagst 
gelegen komgronden bieden kansen voor het herstel van langdurig onder water 
staande riviergraslanden. In de winter trekken plasdras situaties overwinterende en 
in het voorjaar doortrekkende watervogels en steltlopers aan, waarvan een selectie 
mogelijk tot broeden kan komen.  

 Houtige kleine landschapselementen en kleine bosjes bestaan uit streekeigen, 
standplaats geschikte soorten zoals eenstijlige meidoorn, sleedoorn, hondsroos, 
veldesdoorn, gelderse roos, rode kornoelje, zomereik, zoete kers, es en dergelijke. 
Opgaande of knotbomen zijn onder meer schietwilg, zwarte els en oude 
populierenklonen (Marilandica en Serotina). 
 

 Doelvegetaties (natuurstreefbeeld; bwk-code) 

 Dotterbloemgrasland (rbbhc; hc) 

 Glanshavergrasland met pinksterbloem en scherpe boterbloem (rbbhu; hu) 
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 Kamgrasland (rbbkam; hp*) 

 Zilverschoongrasland (rbbzil; hp*) 

 Voedselrijke zoomvormende ruigten (rbbhf; hf en hfc) 

 Grote zeggenvegetatie (rbbmc; mc) 

 Rietland (rbbmr; mr) 

 Open water en poelen (ae en +kn) 

 Gemengde doornhaag,  houtkant en struwelen (rbbsp; kh, sp) 

 Bomenrij, opgaand, middelhoog en hoog geknot (kbp, kbs en kb) 

 Wilgenstruweel (rbbsf; sf) 

 Valleibos (91E0; va vn vm) 
 

 Doelsoorten 

 Ree, bever, bunzing, eikelmuis, ijsvogel, rietgors, dodaars, waterral, zomertaling, 
blauwborst, steenuil, hazelworm, sleedoornpage en oranjetipje zijn doelsoorten. 
Vleermuizen van structuurrijk landschap zijn eveneens doelsoorten.  
 

 Eenmalige maatregelen 

 Omvormingsbeheer naar habitatwaardig bostypes 

 Bebossing via aanplant 

 Spontane verbossing 

 Verschralingsbeheer, uitmijnen van nutriënten 

 Aanplant en aanleg kleine landschapselementen 

 Herstel van grachten en aanleg van poelen  

 Bestrijden van invasieve soorten, vooral bij het in beheer nemen van nieuwe percelen 
met aanwezige exoten  
 

 Terugkerende maatregelen 

 Nietsdoenbeheer met aandacht voor veiligheid 

 Dunningskap van jong bossen 

 Mantel-zoombeheer 

 Hakhoutbeheer 

 Hooilandbeheer: twee maaibeurten  

 Hooiweidebeheer: maaien met nabegrazing  

 Weidebeheer: extensieve seizoensbegrazing  

 Ruigtebeheer (om de 5 à 10 jaar) 

 Beheer van kleine landschapselementen en grachten 

 Bestrijden van invasieve soorten, als opvolgingbeheer na de eerste ingrepen en uit 
voorzorgprincipe om nieuwe kolonisaties van exoten te voorkomen.  
 

Halfopen landschap bossen 

 Algemene beschrijving 

 Deze zone bestaat uit een complex van inheems nat loofbos met natte ruigte, moeras 
en graslanden. Diverse types beekbegeleidend bos komen naast elkaar en in 
overgangsvormen voor, naargelang bodemtype, grondwater- en 
oppervlaktewaterdynamiek. De soorten zijn streekeigen en standplaatsgeschikt. Alle 
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vegetatielagen zijn plaatselijk aanwezig. Minimaal 2/3 van het gebied is met bos bezet. 
Naast bos komen natte voedselrijke ruigten, moerasvegetaties en bloemrijke 
graslanden voor. 

 Binnen de bosomgeving is een gevarieerde vegetatiestructuur het doel. Verschillende 
leeftijdsklassen, voldoende staand en liggend dood hout, bij voorkeur in de zwaardere 
diameterklassen, goed ontwikkelde mantel-zoomvegetaties, voldoende lichtrijke open 
plekken en corridors zijn aanwezig.  

 Spontane processen als windworp, overstromingen, regeneratie en aftakeling zorgen 
voor een belangrijke dynamiek.  

 De waterlopen en het grachtensysteem hebben een goede oppervlakte-, waterbodem, 
en oeverstructuurkwaliteit. Het waterlopennetwerk voert het regenwater en het 
kwelwater langzaam af. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeilen zijn afgestemd op de gewenste 
natuurdoelen. Grondwater wordt traag afgevoerd. Een hoge grondwatertafel 
kenmerkt het voorjaar. Winterse overstromingen kunnen voorkomen in de 
laagstgelegen komgronden. Zomerse overstromingen zijn beperkt in tijd en duren in 
de regel minder dan 2 weken.  
 

 Doelvegetaties (natuurstreefbeeld; bwk-code) 

 Bossen op alluviale grond (91E0; va, vm en vn) 

 Wilgenstruweel (rbbsf; sf) 

 Voedselrijke zoomvormende ruigten (rbbhf; hf) 

 Rietland (rbbmr: mr) 

 Grote zeggenvegetatie (rbbmc, mc) 

 Dotterbloemgrasland (rbbhc; hc) 

 Glanshavergrasland met pinksterbloem en scherpe boterbloem (rbbhu; hu) 

 Kamgrasland (rbbkam; hp*) 

 Zilverschoongrasland (rbbzil; hp*) 
 

 Doelsoorten 

 Wielewaal, kwak (niet broedend), roerdomp (overwinterend), ijsvogel, 
waterspitsmuis, boomvalk en wespendief zijn doelsoorten. Ook vleermuizen van 
bossen en moerassen zijn doelsoorten.  
 

 Eenmalige maatregelen 

 Omvormingsbeheer naar habitatwaardig bostypes 

 Bebossing via aanplant 

 Spontane verbossing 

 Aanplant en aanleg kleine landschapselementen 

 Bestrijden van invasieve soorten 
 

 Terugkerende maatregelen 

 Nietsdoenbeheer met aandacht voor veiligheid 

 Dunningskap van jong bossen 

 Mantel-zoombeheer 
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 Hakhoutbeheer 

 Hooilandbeheer: twee maaibeurten  

 Hooiweidebeheer: maaien met nabegrazing  

 Weidebeheer: extensieve seizoensbegrazing  

 Ruigtebeheer (om de 5 à 10 jaar) 

 Beheer van kleine landschapselementen 
 
Bijlage 3.1.1: landschapsvisie  
 
 
3.1.1.2 Randvoorwaarden abiotiek 

Momenteel zien we, zoals overal in Vlaanderen, dat de grondwaterstanden de laatste jaren 
dramatisch laag staan, tot 50 cm lager dan in de periode 2007-2012. Sinds de 
grondwaterstanden terug regelmatig opgemeten worden (sinds midden 2018) zien we 
grondwaterstanden die tot -305 cm onder het maaiveld wegzakken, waardoor de moeraszone 
helemaal droog komt te staan.  
De plannen van de provincie met de Coupure en het AGNAS-proces kunnen kansen bieden om 
de grondwaterpeilen aan te pakken, wat dringend is om de waardevolle moerasvegetaties en 
de bijhorende fauna terug kansen te geven. 
 
 
3.1.1.3 Vegetatiedoelen 

 
De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn:  
 

BWK-eenheid habitat, rbb of 
andere te 
beschermen 
vegetatie 

opmerking 

Stilstaande wateren 
Ae: eutrofe plas andere ae  

Moerassen 
Mr: rietland rbbmr  

Mc: grote zeggenvegetatie rbbmc  

Halfnatuurlijke graslanden 
Hc: dotterbloemgrasland rbbhc  

Hu: mesofiel hooiland 
Hub: mesofiel hooiland met struiken of bomen 

rbbhu  

Hp*: soortenrijk grasland 
Hpr*: soortenrijk grasland met veel reliëf 

rbbkam, rbbzil  

Ruigten en pioniersgraslanden 
Hf: moerasspirearuigte rbbhf  

Struwelen 
Sp: doornstruweel rbbsp  

Sf: wilgenstruweel op voedselrijke bodem rbbsf  

Vallei- en moerasbossen 
Va: alluviaal essen-olmenbos 
Vm: mesotroof elzenbos met zeggen 

91E0_va 
91E0_vm 
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Vn: nitrofiel alluviaal elzenbos 91E0_vn 

Kleine landschapselementen 
Kj, Kn, Kh, Kb, …  in complex met andere vegetaties 

 
 
3.1.1.4 Doelstellingen fauna 

 
Volgende ecoprofielen zijn van toepassing voor het gebied: de soorten in vet zijn hier al 
waargenomen. De andere soorten zijn potentieel voor het gebied, waarbij de meeste soorten 
mobiel genoeg zijn om vanuit de omliggende gebieden Groot- en Kleinmeers te kunnen 
koloniseren. Dwergmuis en eikelmuis zijn veel minder mobiel. Er zal in de toekomst actief 
gezocht worden naar deze soorten, die hier misschien wel voorkomen, maar nog niet 
waargenomen zijn. 
 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 
graslanden in een kleinschalig 
landschap  

grasmus, graspieper, oranje 
zandoogje, steenuil, roodborsttapuit, 
braamsluiper, haas, vleermuizen, 
gouden tor 

 

3: dieren van natte, structuurrijke 
graslanden, ruigtes en grote 
zeggen  

bosrietzanger, sprinkhaanzanger, 
dwergmuis 

 

8: dieren van lichtrijke bossen, 
mozaïeklandschappen, 
bosranden en zomen  

eikelmuis, vleermuizen, keizersmantel, 
gouden tor 

 

 
 
3.1.1.5 Kansen en bedreigingen 

 
AGNAS-proces als kans voor een betere natuurbescherming en -realisatie 

In het AGNAS-proces staat volgende beschreven voor de Scheldevallei ter hoogte van Zingem. 
De uitwerking van deze visie in een RUP zou de kansen voor natuurontwikkeling in deze zone 
sterk verbeteren.  
 
Behoud en versterken van uitgesproken natuurwaarden in de valleien met ruimte voor 
waterberging. 
De vallei van de Bovenschelde, inclusief de pleistocene vallei, is structuurbepalend voor de 
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Deze valleidelen hebben als hoofdfunctie natuur. 
Zij zijn of worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Behoud en ontwikkeling van 
de natuur- en waterbergingsfunctie staat voorop. De landbouw, als gebruiker van graslanden, 
kan gestimuleerd worden om lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende 
taak op te nemen.  
De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun systeemkenmerken. Het 
herstel van de natuurlijke overstromingsdynamiek (in de vallei) en de oeverwal-
komgrondstructuur van de Schelde en haar zijbeken wordt vooropgesteld. Een aantakking van 
afgesneden meanders is gewenst bij voldoende verbetering van de waterkwaliteit. Er wordt 
een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd. Het functioneren van structuurbepalende 
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processen zoals alluviale processen, natuurlijke afwatering, meanderingsprocessen, kwel, 
erosie, sedimentatie, … wordt ruimtelijk ondersteund.  
De overgangen tussen de vallei en rivier worden zoveel als mogelijk hersteld. Ook de overgang 
tussen de vallei en de valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om de biotopen 
van deze gradiënten te behouden of te herstellen. Er is bijzondere aandacht voor de 
valleiranden. De ganse breedte van de vallei plus de steilranden wordt maximaal ruimtelijk 
benut om de gradiënten en de daaraan gerelateerde levensgemeenschappen kansen te 
bieden. Bijzondere aandacht gaat naar het herstel van de goede waterkwaliteit, een 
natuurlijke waterhuishouding, het herstel van de morfologie en dynamiek van de waterloop 
en het verhogen van het kombergend vermogen. 
 
Studie peilverhoging Coupure via provincie Oost-Vlaanderen als kans voor een natuurlijke 

grond- en regenwaterregime 

In 2009 werd door Soresma in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen een onderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het tot stand brengen van een peilverhoging op de 
Coupure in functie van natuurontwikkeling en hengelrecreatie. De benaming Coupure wordt 
gebruikt voor de provinciale waterloop Moerbeek – Coupure (OS246). De peilverhoging is 
enerzijds interessant voor de ontwikkeling van een leefbare en gevarieerde vispopulatie en 
anderzijds voor een verhoging van de grondwaterstand en dus een vernatting van het 
omliggende gebied. Als conclusies in deze studie werd een peilverhoging door stapsgewijze 
opstuwing van de waterloop haalbaar geacht, rekening houdende met de randvoorwaarden, 
werden type en locaties voorgesteld voor vistrappen en werd de verbinding met de 
Spettekraai mogelijk geacht. 
 
Over een ruim deel heeft de provincie ook langs beide oevers een strook van 5 m onteigend. 
Inzake planbestemming is het gebied steeds van regionaal belang geweest. De actuele 
bestemming van het ruim 200 ha groot gebied “gemeenschapsvoorzieningen openbare 
nutsvoorzieningen” vloeit bijvoorbeeld voort uit een vroeger plan voor waterwinning met de 
aanleg van spaarbekkens. Een 10-tal jaar geleden besliste de Vlaamse overheid, binnen de 
afbakeningsprocessen van het buitengebied, om voor deze zone een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te maken. Dit RUP is gericht op het versterken van de natuurwaarden en 
de waterbergingsfunctie (operationeel uitvoeringsprogramma). 
 
De uitvoering van deze plannen zou het waterbergend vermogen van de Scheldevallei in 
Zingem sterk verbeteren, waardoor ook de natuurkwaliteit van het gebied kan toenemen.  
 
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Bovenschelde INBO, 2003. 

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, de 
voorloper van de Vlaamse Waterweg.  
In het kader van het project "Streefbeelden" voor de bevaarbare waterlopen, beheerd door 
de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), werkte het Instituut voor Natuurbehoud 
"Verkennende ecologische gebiedsvisies" uit voor deze waterlopen en hun omgeving 
(valleigebieden in het geval van rivieren). Vanuit deze opdracht werden drie 
landschapsbeelden voor de Scheldevallei uitgewerkt:  
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Schets 1: Actuele toestand 

Dit beeld geeft een impressie van de actuele toestand stroomopwaarts Oudenaarde. De rivier 
is gekanaliseerd en stroomt binnen een strak keurslijf van dijken, waarbij een groot deel van 
de oevers met betonnen platen werd verstevigd. De waterkwaliteit is matig tot slecht, 
waardoor het waterleven sterk is gereduceerd. De open ruimte in de vallei bleef op veel 
plaatsen gespaard maar door de sterke menselijke invloed (waaronder landbouwactiviteiten 
en de aanwezigheid van bedrijventerreinen) is de natuurkwaliteit beperkt en op vele plaatsen 
neemt ze geleidelijk verder af. De relatie tussen rivier en vallei is verdwenen doordat 
natuurlijke overstromingen vanuit de rivier worden geweerd. De natuurlijke 
kombergingsfunctie van de vallei ging hierdoor grotendeels verloren. De afgesneden 
meanders, die dikwijls een hoge natuurwaarde bezitten als stilstaand water, staan ecologisch 
onder hoge druk: het aanpalend landbouwgebruik resulteert meestal in een slechts smalle 
oeverzone, waarbij mestinspoeling en het gebruik van pesticiden de natuurwaarden van de 
meanders negatief beïnvloeden. Plaatselijk is een onevenwichtig visbestand en een dikke, 
voedselrijke sliblaag de oorzaak van een beperkte natuurkwaliteit. In het binnengebied van de 
meander werden de oorspronkelijke meersen vaak met populier ingeplant.  
Hoge grondwaterstanden in de vallei worden vermeden door lage waterpeilen op de 
leigrachten en een intensieve bemaling (bv. ter hoogte van de Langemeersen en de 
Meidenmeersen), in combinatie met een dicht netwerk van afwateringsgrachten. De 
verlaagde grondwaterpeilen resulteren in een versnelde afvoer van kwelwater en het 
verdwijnen van vele typische vochtminnende soorten en een verdere toename van het 
intensief landbouwgebruik. De typische dotterbloemgraslanden en natte meersen zijn op veel 
plaatsen gedegradeerd tot soortenarme cultuurgraslanden, terwijl vele hoger gelegen 
graslanden werden omgezet naar akkers. Typische vallei-ecotopen zoals moeras en alluviaal 
bos komen slechts voor onder de vorm van kleine relicten. Hoewel in andere delen van de 
Bovenscheldevallei (onder andere in de meersen te Heurne, Zingem, Merelbeke) de 
natuurwaarden beter bewaard zijn in de vorm van grote complexen van natte graslanden en 
kleine moeras- en bosrelicten, is de geschetste situatie representatief voor een groot deel van 
het studiegebied. 
 

 



Natuurbeheerplan Groot- en Kleinmeers 

 

32  Natuurpunt Beheer vzw 

Schets 2: Minimaal scenario : herstel van het meersenkarakter  
Het overwegende cultuurlandschap wordt omgevormd tot een "halfnatuurlijk" landschap dat 
nog steeds sterk door de mens wordt beïnvloed, maar waar door een aangepast beheer de 
natuurwaarden aanzienlijk toenemen in oppervlakte en kwaliteit. Door het verwijderen van 
de harde oeververdedigingen verhoogt de natuurwaarde van de oevers en wordt het 
landschappelijk-esthetisch aspect versterkt. Hierdoor verhoogt ook de recreatieve 
belevingswaarde van de rivier zelf (pleziervaart; fietsen en wandelen op de jaagpaden). 
Specifieke aandacht gaat uit naar de oude meanders: een aantal opgevulde meanders wordt 
terug uitgegraven; de aanleg en inrichting van bufferzones en/of het beheer als natuurgebied 
resulteert in brede, soortenrijke oevervegetaties; de sanering van verontreinigingen, het 
plaatselijk uitbaggeren en een aangepast visstandbeheer zorgen voor een betere 
waterkwaliteit en een gezond, natuurlijk visbestand. Om het meersen karakter van de 
Bovenscheldevallei te herstellen wordt gestreefd naar meer natuurlijke (grond)waterpeilen, 
waarbij ook kwelinvloeden terug kunnen optreden en in de laagst gelegen delen van de 
meersen winterse overstromingen voorkomen. Beken en sloten voldoen aan de ecologische 
normen voor waterkwaliteit. De laag gelegen komgronden vormen grote aaneengesloten 
meersen met moeraszones en talrijke sloten en plassen. Kleine landschapselementen zoals 
hagen, knotbomenrijen en veedrinkpoelen worden hersteld. Plaatselijk resulteert spontane 
ontwikkeling en cyclisch beheer in een uitbreiding van het areaal alluviaal bos, moeras en 
natte ruigte. De belangrijkste meersencomplexen worden als natuurgebied beheerd, waarbij 
beroep wordt gedaan op plaatselijke landbouwers, bijvoorbeeld onder de vorm van 
gebruiksovereenkomsten. De landbouwgebieden op de overgangszones en in de minder 
kwetsbare gebieden, verkrijgen de mogelijkheid tot een extensiever beheer via 
beheerovereenkomsten (voornamelijk voor verlaging van het bemestingsniveau, herstel van 
historisch permanente graslanden met hogere grondwaterpeilen, later op het seizoen maaien 
met het oog op een weidevogel- of botanisch beheer). De Bovenscheldevallei groeit dan ook 
uit tot een regionale toeristische troef met groot belang voor allerlei vormen van zachte 
recreatie. 
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Schets 3. Optimaal scenario: een nevengeulensysteem met een hoge graad van spontane 

ontwikkeling  

Grote delen van de Scheldevallei worden omgevormd tot een "begeleid natuurlijk" 
rivierlandschap, waar de menselijke invloed sterk is gedaald en natuurlijke processen worden 
nagestreefd. Waar de topografie het toelaat worden de oude meanders terug in verbinding 
gesteld met de Bovenschelde zodat een nevengeulensysteem ontstaat, waarbij de relatie 
tussen de rivier en de vallei wordt hersteld. Het toelaten van winterse overstromingen via dit 
nevengeulensysteem heeft onder andere een gunstig effect op de komberging zodat 
piekdebieten kunnen worden afgezwakt en de veiligheid verhoogt voor stroomafwaarts 
gelegen, bewoonde gebieden. Noodzakelijke randvoorwaarde is een goede waterkwaliteit 
van de Bovenschelde zodat de heringeschakelde meanders niet in natuurwaarde dalen. Enkele 
meanders met een actuele hoge natuurwaarde worden behouden als stilstaande 
waterpartijen. Ter hoogte van deze nevengeulen resulteren dynamische processen en 
spontane ontwikkeling in een rijke variatie aan oevertypes met ruimte voor 
erosie/sedimentatie-processen en ontwikkeling van moeras en bos. In de vallei wordt een 
ecologisch optimale milieukwaliteit nagestreefd en de natuurlijke hydrologie wordt maximaal 
hersteld. Grote delen van de vallei worden als natuurgebied beheerd. Over grote oppervlaktes 
resulteert spontane ontwikkeling en zéér extensieve begrazing in een (begeleid) natuurlijk, 
ongeperceleerd landschap. Plaatselijk worden enkele meersenkernen met halfnatuurlijke 
graslanden behouden. De mozaïek van halfnatuurlijke graslanden, ruigtes, moeraszones, 
struwelen, alluviaal bos en waterpartijen zorgt voor een bijzonder afwisselend en 
aantrekkelijk landschap met grote biodiversiteit en belangrijke mogelijkheden voor diverse 
vormen van zachte recreatie. Door de nog aanwezige open ruimte heeft de Bovenschelde (in 
aansluiting met de Zeeschelde) de potentie om uit te groeien tot één van de belangrijkste 
natuurgebieden van Vlaanderen 
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Natuurpunt hoopt dat Schets 3. Optimaal scenario: een nevengeulensysteem met een hoge 

graad van spontane ontwikkeling ooit gerealiseerd zal worden en wil zich mee inzetten om 

deze gebieden te beheren. 

 
 

3.1.2 Economische functie 

 
Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen en de aard van het gebied, 
wordt de economische functie door de beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische 
en de sociale functie. Er worden voor dit gebied dan ook geen specifieke economische 
doelstellingen geformuleerd, met uitzondering van ecosysteemdiensten.  
 

 Ecosysteemdiensten  
Voor Groot- en Kleinmeers worden hoofdzakelijk ecosysteemdiensten als 
economische functie naar voor geschoven. Deze zijn onder te verdelen in enkele 
hoofdthema’s. 
o ondersteunende diensten zoals nutriënten-kringlopen en behoud van genetische 

diversiteit.  
In dit gebied worden deze ecosysteemdiensten als zeer belangrijk beschouwd. De 
nutriënten-kringloop zal vooral na de omvorming van populierenaanplant via een 
éénmalige eindkap of plenterkapgewijze individuele kap en spontane verbossing 
voor enkele tientallen jaren zorgen voor de opname van CO2. Pas nadat het bos 
tot volledige ontwikkeling gekomen is, zal de CO2-opslag constant worden. Het 
spontaan verouderen van de boshabitat zorgt voor een toename van de totale 
biodiversiteit. Door de oppervlakte van het gebied in beheer en de aanpalende 
zone wordt ook een bijdrage geleverd aan de genetische diversiteit.  
Ook in gras- en moeraslanden is de CO2-opslag belangrijk, waarbij vooral de 
ongestoorde (niet gescheurde) gras- en moeraslanden een belangrijke rol spelen. 

o culturele diensten zoals recreatie en landschappelijke schoonheid.  
Ook deze ecosysteemdiensten zijn belangrijk in dit gebied. Recreatie wordt 
gereguleerd in relatie tot het omringende landschap.  

o regulerende diensten zoals klimaatregeling, infiltratie van oppervlaktewater of 
erosiecontrole. 
Deze ecosysteemdiensten zijn evident voor een gebied zoals Groot- en 
Kleinmeers. De tempering van temperatuurschommelingen  in het bos- en 
graslandcomplex zijn zeer belangrijk in een woonomgeving zoals Zingem. Omdat 
het gebied opengesteld is voor wandelaars, met een toegang vanaf de 
verschillende woonkernen, kan dit gebied fungeren als een verkoelingsplek in 
warme tot hete periodes, zoals we sinds het begin van deze eeuw steeds meer 
ervaren. Infiltratie van oppervlaktewater wordt steeds belangrijker, gezien de 
droogteperiodes van de laatste jaren.  

o toeleverende diensten zoals productie van voeding, hout of drinkwater. 
De toeleverende diensten zijn minder belangrijk dan de eerder gemelde 
ecosysteemdiensten en zijn eerder een toevallige bijkomstigheid dan een 
hoofddoel voor dit gebied.  
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Het graslandbeheer genereert voedsel voor grote grazers en speelt zo een rol in 
de voedselproductie. Het graslandbeheer heeft evenwel de hoofdfunctie om 
hogere biodiversiteitswaarde te creëren.  
De houtproductie zal zowel in tijd als in volume beperkt zijn en is eerder een 
reststroom van het beheer dan een doel op zich. 

 
 

3.1.3 Sociale functie 

 
Het gebied wordt voor zover de draagkracht het toelaat opengesteld voor zachte recreatie. 
In samenwerking met de gemeente Zingem en Natuurpunt werd een bewegwijzerde pad 
ingericht. Het pad loopt over veldwegen, die zeker na een fikse regenbui en tijdens de winter 
enkel toegankelijk zijn met laarzen. 
 
Een andere doelstelling van Natuurpunt is het betrekken van mensen rond de natuur en meer 
bepaald rond de werking van het natuurgebied en de afdelingswerking. Jaarlijks worden door 
de plaatselijke Natuurpunt-afdeling verschillende initiatieven genomen om de educatieve en 
sociale rol van het gebied te vervullen. Aan de hand van geleide wandelingen wordt het 
educatieve luik verzorgd. Op regelmatige basis worden ook werkdagen door Natuurpunt 
georganiseerd, waar de leden van de plaatselijke afdeling en de buurtbewoners op 
uitgenodigd worden. Deze activiteiten leiden tot een groter draagvlak voor de natuur en het 
natuurgebied.  
 
Het gebied wordt ook in samenwerking met het NMEC de Kaaihoeve gebruikt voor 
natuurexploratie voor lagere scholen waarbij in iedere graad een ander deel van het gebied 
wordt betrokken. 
 
 

3.1.4 Doelstellingen onroerend erfgoed 

 
Niet van toepassing. 
 
 

3.1.5 Toetsing doelstellingen in functie van beschermingsstatuut 

 
3.1.5.1 Afweging in functie van de Instandhoudingsdoelstellingen voor SBZ  

 
Niet van toepassing. 
 
3.1.5.2 Afweging in functie van natuurrichtplan  

 
Niet van toepassing. 
 
3.1.5.3 Afweging in functie van soortenbeschermingsprogramma 

 
Niet van toepassing. 
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3.1.5.4 Afweging in functie van Onroerend erfgoed 

 
Niet van toepassing. 
 

3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 
Voor elk van de drie functies worden de beheerdoelstellingen geformuleerd aan de hand van 
de hierboven vermelde parameters, als een uitwerking van het globale kader naar concrete, 
meetbare doelen die men binnen de planperiode van het beheerplan wil realiseren. De 
beheerdoelstellingen worden ruimtelijk toegewezen binnen het terrein in kwestie. 
Beheerdoelstellingen worden alleen uitgeschreven voor de effectief deelnemende percelen 
in eigendom of beheer, niet voor het ruimer globaal kader.  
Meer bepaald worden voor de drie functies de volgende parameters opgenomen: 
 
 

3.2.1 Ecologische functie 

 
3.2.1.1 natuurstreefbeelden 

 
De gewenste natuurstreefbeelden op perceelsniveau zijn weergegeven in bijlage 3.2.1.1. We 
voorzien volgende doelstellingen binnen de beheerde percelen: 
 
Tabel 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 

Code Omschrijving Doel-
oppervlakte 
buiten SBZ 

(ha) 

Doel-
oppervlakte 
binnen SBZ 

(ha) 

Totaal 
(ha) 

% 

91E0_vn alluviale bossen  0,77 0,00 0,77 3,07 

rbbhu rbb mesofiel hooiland 4,64 0,00 4,64 18,42 

rbbhf zoomvormende ruigte 0,12 0,00 0,12 0,46 

rbbzil rbb zilverschoongrasland 0,15 0,00 0,15 0,58 

rbbkam rbb kamgrasland 4,37 0,00 4,37 17,32 

andere ku soortenrijke ruderale 
ruigte 

5,68 0,00 5,68 22,56 

andere ae eutrofe plas 1,89 0,00 1,89 7,52 

rbbsp rbb doornstruweel 3,79 0,00 3,79 15,04 

rbbsf rbb moerasbos met 
breedbladige wilgen 

3,79 0,00 379 15,04 

 niet in aanmerking 
komend streefbeeld 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal in aanmerking komend streefbeeld 100,00 

 
Bijlage 3.2.1.1: natuurstreefbeeld 
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3.2.1.2 Bosbalans 

 
De bosbalans voor dit natuurbeheerplan voor Groot- en Kleinmeers is neutraal. Er wordt geen 
ontbossing of bebossing uitgevoerd. 
Binnen het globaal kader wordt kleinschalige bosuitbreiding voorzien. 
 
 

3.2.2 Economische functie 

 
Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen en de aard van het gebied, 
wordt de economische functie door de beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische 
en de sociale functie. Er worden voor dit gebied dan ook geen specifieke economische 
doelstellingen geformuleerd, met uitzondering van ecosysteemdiensten.  
 
Binnen de beheerde percelen komen diverse ecosysteemdiensten voor zoals houtopbrengst 
(enkel als neveneffect van natuurbeheermaatregelen), bestuiving via wilde bijen en ander 
insecten, denitrificatie, infiltratie van oppervlaktewater in bodem, koolstofopname in bodem 
en vegetatie, voorkomen van erosie en waterretentie, en positieve gezondheidseffecten.  
 
 

3.2.3 Sociale functie 

 
3.2.3.1 Aard van de toegankelijkheid 

 
In Groot- en Kleinmeers is op initiatief van de gemeente Kruisem en in samenwerking met de 
Natuurpunt-afdeling een natuurleerpad uitgewerkt op het terrein.  
Daarnaast is er ook een mountainbikepad aanwezig. 
Het fietsknooppuntennetwerk doorsnijdt het gebied langs de verharde wegen. De Scheldedijk 
is hier het drukste traject. 
Het wandelknooppuntennetwerk is niet aanwezig en is enkel aan de overkant van de Schelde 
uitgewerkt. 
 
De toegankelijkheidsregeling voorziet de mogelijkheid om Grootmeers 01 te doorkruisen. De 
andere beheerde percelen zijn te overzien vanaf openbare paden. 
 
De toegankelijkheidsregeling wordt als een afzonderlijk document meegegeven. 
 
 
3.2.3.2 Subsidies 

 
Voor Groot- en Kleinmeers worden volgende subsidies voor toegankelijkheid opgevraagd, van 
zodra deze toegankelijkheidsregeling is goedgekeurd. 
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Tabel 3.2.3.2: toegankelijkheidsubsidies 

 

Zone  oppervlakte subsidie 

Zone met toegankelijkheidsregeling 24,9469 ha 70€/ha jaar 1  
40€/ha 

volgende jaren 

 
 
3.2.3.3 Onroerend erfgoed 

 
Niet van toepassing.  
 
 
3.2.3.4 Wetenschappelijke doelen 

 
Niet van toepassing. Beheermaatregelen 
 
 

3.3 Beheermaatregelen, beschrijving op ruimer globaal kader 
 
3.3.1.1 Omvormingsbeheer naar habitatwaardig bostypes 

 
Een deel van de bossen binnen het globaal kader heeft een onnatuurlijke boomlaag, 
voornamelijk met populierenklonen. Dergelijke bossen worden omgevormd zodat een bos 
met een diverse, inheemse boomlaag verkregen wordt. Afhankelijk van de uitgangssituatie 
wordt gekozen om deze omvorming op verschillende manieren te laten gebeuren:  

 Eindkap populieren: als de populieren kaprijp zijn en de exploitatie kan plaatsvinden 
met beperkte bodemschade, wordt gekozen voor het kappen van de populieren. 
Dergelijke kapwerken vinden plaats buiten de schoontijd, waarbij de exacte periode 
wordt gekozen naargelang de bodemvochtigheid (om schade aan de bodem en de 
vegetatie te minimaliseren). Er worden ook enkel machines gebruikt met een lage 
bodemdruk zoals een rupskraan. Bij kapwerken worden percelen tot maximaal 1 ha 
gekapt, en hierbij worden inheemse soorten in de boom- en struiklaag en dood hout 
maximaal bewaard. Wanneer de kans op spontane verjonging laag is, kan gekozen 
worden om het perceel (deels) in te planten met inheemse soorten na de kap.  

 Dunnen populieren: in de zones waar al een natuurlijke boom- en struiklaag tot 
ontwikkeling is gekomen, of waar het moeilijk is om met beperkte bodemschade de 
populieren te exploiteren kan ook gekozen worden voor een dunning van de 
populieren. De kapwerken vinden plaats buiten de schoontijd, waarbij de exacte 
periode wordt gekozen naargelang de bodemvochtigheid (om schade aan de bodem 
en de vegetatie te minimaliseren). Deze dunning wordt ook voorzien voor het 
vrijstellen van gewenste natuurlijke boomsoorten zoals zomereik en es. Eventueel 
kunnen hierbij een aantal bomen geringd (afschillen van een strook bast, inclusief 
cambium, op borsthoogte, zodat de boom geleidelijk sterft) of gekapt worden. Indien 
de natuurlijke verjonging van inheemse soorten minimaal is, kan ervoor gekozen 
worden om inheemse soorten onder te planten (schaduwtolerante soorten zoals 
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vogelkers, hazelaar, haagbeuk, winterlinde en zwarte els). Dergelijke aanplanten 
gebeuren bij voorkeur in kleine groepjes, waarna deze soorten zich vanzelf kunnen 
verspreiden. Op sommige percelen wordt ook een combinatie van omvorming door 
eindkap (bijvoorbeeld aan een toegankelijke rand) en geleidelijke omvorming via 
dunnen van populieren (in het centraal gedeelte) gedaan. 

 Eindkap jonge populieren: Wanneer de populieren nog (zeer) jong zijn kan gekozen 
worden om deze direct te kappen, in plaats van nog tientallen jaren te wachten tot ze 
kaprijp zijn. Hierdoor wordt de boom- en struiklaag beperkt beschadigd en kan deze 
zich gemakkelijke herstellen. De kapwerken vinden plaats buiten de schoontijd, 
waarbij de exacte periode wordt gekozen naargelang de bodemvochtigheid (om 
schade aan de bodem en de vegetatie te minimaliseren). Bij percelen waar er al een 
goed ontwikkelde boom- en struiklaag aanwezig is kan de bosontwikkeling via 
spontane processen verlopen. In de zones waar weinig natuurlijke verjonging van 
inheemse soorten aanwezig is, kan geopteerd worden om na de kap in te planten met 
inheemse soorten.  

 
 
3.3.1.2 Kleinschalige bebossing via aanplant  

 
Een beperkt deel van het ruimer globaal kader bestaat uit bos. Kleinschalige bosuitbreiding 
wordt voorzien. Een deel van de nieuw te bebossen percelen worden ingeplant met inheemse 
boomsoorten, zoals zomereik, haagbeuk, es, winterlinde, zoete kers, boswilg, zwarte els, 
ratelpopulier en andere, in combinatie met een struiklaag van hazelaar, eenstijlige meidoorn, 
Gelderse roos en wilde kardinaalsmuts. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
autochtoon plantgoed. Bomen worden (indien mogelijk) aangeplant in kleine groepjes van 
dezelfde soort, aangezien dit diversere condities naar bodem en lichtinval creëert dan 
stamsgewijze menging. Bij een dergelijke aanplant wordt ook een zoom van (doorn)struiken 
aangeplant (waaronder eenstijlige meidoorn, hondsroos, sleedoorn, Gelderse roos, 
veldesdoorn). Deze zoom wordt bij voorkeur op toekomstige bosgrens geplant volgens de 
landschapsvisie en niet op de grens van het perceel dat dan toevallig aangeplant wordt.  
Een groot voordeel van dergelijke bosaanplanten is ook de mogelijkheid om zo buurtbewoners 
en andere geïnteresseerden te betrekken bij de werking van het reservaat. Hierdoor verhoogt 
het draagvlak. Door aanplanten te spreiden over de tijd en delen van het perceel ook spontaan 
te laten ontwikkelen wordt een betere leeftijdsverdeling en een meer divers bos verkregen. 
 
 
3.3.1.3 Kleinschalige spontane verbossing  

 
Een deel van de te bebossen percelen kunnen spontaan verbossen. Door een nietsdoenbeheer 
ontstaat een bos met veel pionierssoorten zoals (bos)wilg. Uitgangssituaties die hiervoor 
geschikt zijn hebben nog geen dichte grasmat, zoals recent verlaten akkers. Spontane 
bebossing heeft een aantal voordelen, zoals de snellere opbouw van de 
schimmelgemeenschap en de snellere opslag van koolstof in de bodem. Omdat spontane 
bebossing soms gepaard kan gaan met een tijdelijke ruigtevegetatie van distels, wordt hier 
extra aandacht besteed aan een goed nabuurschap, waarbij bijvoorbeeld de randen van 



Natuurbeheerplan Groot- en Kleinmeers 

 

40  Natuurpunt Beheer vzw 

dergelijke percelen ingeplant worden met een dichte gemengde struiklaag (zie hierboven) die 
later als bosrand kan dienen, en die distelzaden tegenhoudt.  
 
 
3.3.1.4 Herstel en aanleg kleine landschapselementen 

 
In Groot- en Kleinmeers zijn een aantal solitaire bomen, (knot)bomenrijen, hagen en 
houtkanten aanwezig. Er wordt voor een stand-still principe gekozen, waarbij vooral aandacht 
gaat aan het behoud, herstel en beperkt uitbreiden van de bestaande KLE’s en niet zo zeer in 
het sterk uitbreiden van deze KLE’s.  
In Groot- en Kleinmeers zijn momenteel enkele opgaande bomen, zoals schietwilg en oude 
populierenklonen in aftakelingsfase. Vervanging van de afgetakelde bomen met schietwilg en 
oude populierenklonen zoals Marilandica en Serotina is hier aangewezen. 
 
In functie van het behouden en uitbreiden van het leefgebied van salamanders worden 
nieuwe poelen aangelegd en worden bestaande poelen onderhouden. Nieuwe poelen worden 
bij voorkeur in de omgeving van bestaande voortplantingspoelen aangelegd, waarbij ook 
verbindingen van landhabitat, zoals uitgegroeide houtkanten (zie hierboven) worden 
aangeplant, maar ook bossige zones spontaan kunnen ontwikkelen.  
De aanwezige poelen worden periodiek geruimd (indien verlanding of verdroging zich inzet) 
en het deel van de boomopslag langs de zuidzijde wordt periodiek afgezet zodat de poel 
voldoende licht krijgt. Ruimen van poelen gebeurt na het voortplantingsseizoen van amfibieën 
(nazomer, herfst). 
De vijvers (grote poelen) worden ingericht als amfibieënpoelen, waarbij de steile oevers 
afgeschuind worden. Hiervoor wordt de (eventuele) oeverbeschoeiing weggehaald en wordt 
de oever deels in de vijver geduwd, zodat een ondiepe zonbeschenen zone ontstaat. Indien 
nodig wordt de vijver afgevist, waarbij alle vissen verwijderd worden.  
 
 
3.3.1.5 Verschralingsbeheer via intensief maaibeheer of uitmijnen van akkers en 

graslanden in functie van ontwikkelen van rbbhu en rbbhc 

 
Voor het ontwikkelen van bloemrijke graslanden van het type rbbhu en rbbhc worden er 
lokaal extra maatregelen voorzien om het fostaatgehalte in de bodem te verminderen. 
Een hoge concentratie van fosforverbindingen in de bodem zorgt voor een sterke afname van 
de biodiversiteit in graslanden. Aangezien fosfaatverbindingen zeer immobiel zijn (in 
tegenstelling tot stikstofverbindingen) kan het bereiken van schrale graslanden zoals rbbhu 
en rbbhc door maaibeheer zelfs op lange termijn bijzonder moeilijk zijn.  
Afhankelijk van de potenties en de financiële mogelijkheden zal bekeken worden voor welke 
percelen welke maatregelen kunnen ingezet worden. Via bodemonderzoek zal worden 
onderzocht welke fosfaatconcentraties er op de potentieel te ontwikkelen graslanden 
aanwezig is. Vanuit die gegevens zal worden bekeken op welke manier er zal gewerkt worden, 
waarbij het inzetten van projectsubsidies een optie is.  
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Intensief maaibeheer 

Veel graslanden en akkers bevinden zich in verruigde of overbemeste toestand. Om de 
vegetatie hier beter te laten ontwikkelen is het aangewezen om hier een intensiever 
maaibeheer aan te houden. Dit houdt in dat er meermaals per jaar gemaaid wordt en 
naargelang de vegetatieontwikkeling langzaamaan overgegaan wordt naar het eindbeheer 
met twee maaibeurten of maaien met nabegrazing. De eerste maaibeurt kan al in mei 
plaatsvinden (voordroog) en dan gevolgd worden door nog 2 maaibeurten tijdens het 
groeiseizoen. Bij verminderde grasgroei worden de maaibeurten stelselmatig verlaat.  
 

 

Uitmijnen als intensief verschralingsbeheer 

Vanuit de toestand van akkers kan het interessant zijn om deze uit te mijnen om zo sneller 
een schralere vegetatie te bekomen. Dit gebeurt door het inzaaien van Italiaans raaigras 
gecombineerd met klavers of luzerne, waarna een intensief maaibeheer volgt. De 
nutriëntenbalans wordt bewaakt en indien nodig aangevuld met kalium. 
 
Om het fosfaatgehalte, dat meestal in een te hoge verhouding met stikstof aanwezig is, te 
verlagen kan een tijdelijk toedienen van enkelvoudige stikstofbemesting, in combinatie met 
een doorgedreven maaibeheer, uitgevoerd worden. Dit is een vorm van uitmijnen die strikt 
opgevolgd moet worden via het nemen van bodemstalen om de verhouding van stikstof en 
fosfaat te bepalen en hieruit de bemesting met stikstof te bepalen. 
 
Definitie 
Uitmijnen is een aangepaste landbouwmethode gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van 
fosfor, met andere woorden, een overgangsfase van landbouw naar natuur. Door de tijdelijke 
focus op de bodem-P-concentraties (abiotisch herstel) is het een overgangstechniek naar 
natuurbeheer waarbij tijdelijk niet naar een soortenrijke vegetatie gestreefd wordt. 
Nutriëntenlimitaties worden opgeheven door selectieve bemesting met limiterende 
nutriënten zoals stikstof en kalium (geen fosfor!). Het is ook nodig om de pH binnen een 
optimaal bereik van 5,5 – 6,2 (pH-H2O) na te streven voor maximale plantopneembaarheid 
van fosfor. In deze categorie beschouwen we grasland als het te gebruiken ‘gewas’, meer 
specifiek de bestaande vegetatie. Hiermee kan doorgaans dubbel zoveel fosfor worden 
afgevoerd dan met maaibeheer (cfr. 5-jarige veldproef in Landschap De Liereman beschreven 
in Schelfhout et al. 2019). Bij lagere biobeschikbare P-concentraties dan 25 mg POlsen/kg 
neemt deze voorsprong duidelijk af, waarschijnlijk door beginnende fosforlimitatie. Dit is dan 
ook het tijdstip om het beheer om te schakelen naar een verschralend maaibeheer. In het 
geval dat de vegetatie minder geschikt is voor uitmijnbeheer (bv een dominante moslaag en 
enkel ruderale soorten) is het aangewezen om bij aanvang van het uitmijnbeheer, in het voor- 
of najaar door te zaaien met zadenmengels met productieve grassoorten zoals timothee, 
beemdlangbloem ….  
 
Bemestingsaanbeveling en -tijdstippen 
In deze aanbeveling gaan we uit van een optimaal scenario (bijvoorbeeld geen zomerdroogte) 
met vier oogsttijdstippen. Het is mogelijk dat er geschoven wordt met de maai- en 
bemestingsdata omwille van het weer, de opkomst van het gras... 
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Vuistregels voor de bemesting en bekalking: 

 Bekalking steeds in het najaar (oktober-januari) en nooit samen met andere 
meststoffen.  
Als pH-H2O <5,5 => bekalken tot pH-H2O van 6. 
Als pH-H2O 5,5-6 => onderhoudsbekalking.  
Als pH-H2O > 6 => niet bekalken.  
Indien het in het voorjaar nog te nat is om te bekalken, beter uitstellen naar oktober, 
vlak na de laatste oogst. Maximaal 1200 kg ZBW/ha per dosis geven. 

 Bemesting met stikstof en kalium: eerste keer eind maart (of iets uit te stellen als het 
terrein nog te nat is), daarna telkens vlak na elke oogst. 

o Stikstof:  
De grootste hoeveelheid voor de eerste snede (bv 100 kg N/ha). Deze hoge 
dosis is bij voorkeur op te delen in twee doseringen om uitspoeling van N te 
voorkomen. Daarna 70 kg N/ha voor de tweede en derde snede. Eventueel nog 
een kleine dosis (30 kg N/ha) voor de vierde snede. 

o Kalium:  
Telkens 80 kg K2O/ha per snede geven. Voor de eerste snede kan dit 
opgetrokken worden naar 100 kg. K2O/ha om de heersende K-limitatie op te 
heffen. 

 
Aanbeveling type meststof en dosering 

 Kalk: Dolokal Calcium- en magnesiumcarbonaat (54% Zuurbindendewaarde, ZBW) 

 Stikstof: KAS ammoniumnitraat (N 27%), rekening houden met verzurende werking (-
10 ZBW/ha) 

 Kalium: Patentkali kaliumchloride (30% K2O), voordeel: geeft ook zwavel mee en bevat 
weinig chloor. Een (goedkoper) alternatief is: Korn-Kali (40%): geeft een beetje zwavel 
en magnesium mee (voordeel) maar wel veel chloor (nadeel).  

 Magnesium en zwavel: bv Kieseriet Magnesiumsulfaat)  
 
Aanbeveling oogsttijdstip 

 Idealiter oogsten bij een vegetatiehoogte van 25-30 cm (ca. 3.5 ton DS/ha) 
 
3.3.1.6 Herstel grachten en aanleg poelen 

In het gebied willen we inzetten om oppervlaktewater te bufferen. Hiervoor zullen we op de 
beheerde percelen de grachten herstellen, zodat ze langer waterhouden blijven. De grachten 
worden geherprofileerd, waarbij het oorspronkelijk niveau (voor zover gekend) wordt 
nagestreefd. De vrijgekomen grond wordt ter plaatse dun uitgespreid of indien het financieel 
haalbaar is afgevoerd. De lokale grachten worden aangetakt aan het grotere 
afwateringssysteem, maar met een in hoogte beperkende drempel, zodat niet alle 
oppervlaktewater snel afgevoerd wordt. Regenwater kan daardoor beter insijpelen in de 
ondergrond, waardoor vochtafhankelijke vegetaties kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt 
voorkomen dat grote delen van het terrein langdurig onder (regen)water blijven staan 
waardoor de vegetatie zou verschuiven naar grote zeggenvegetatie. 
In de laaggelegen zones, waar laantjes aanwezig zijn, zullen deze laantjes geruimd worden, 
waarbij de huidige (verlande) drempels behouden blijven. Het ruimen tot een maximale 
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diepte van 20 cm kan dan de ontwikkeling van plas-dras vegetaties ondersteunen. Het is niet 
de bedoeling om via deze laantjes de percelen te ontwateren. 
 
Bijkomend willen we enkele poelen aanleggen in de beheerde percelen. Deze poelen hebben 
een oppervlakte van maximaal 100 m², met afgeschuinde oevers en een diepte van maximaal 
1,5 m. De vrijgekomen grond wordt dun uitgespreid rond de poel. De zuidkant wordt 
vrijgehouden van houtige opgroeidende gewassen. De noordkant daarentegen mag 
verstruwelen (aangeplant of spontaan) om zo het landhabitat voor salamanders, kikkers en 
padden te verzekeren.  
 
3.3.1.7 Bestrijding van invasieve soorten  

Op enkele beheereenheden komen invasieve plantensoorten voor, zoals reuzenbalsemien en 
Japanse duizendknoop. Deze exotische soorten worden in regel mechanisch bestreden 
waarbij praktijkervaringen van andere gebieden hierbij in de mate van het mogelijke 
gekopieerd of gebruikt worden. Kruiden worden gemaaid of uitgetrokken.  
Een aantal oude, monumentale exemplaren van populier (indien deze als exoot wordt 
beschouwd) worden behouden aangezien dergelijke bomen leefgebied vormen voor 
meerdere soorten.  
Via overstromingen worden ook invasieve waterplanten verwacht. Bij het vaststellen van de 
vestiging van ongewenste soorten zullen deze direct verwijderd worden om zo 
oncontroleerbare invasies te voorkomen.  
 
 

3.3.2 Terugkerende maatregelen 

 
3.3.2.1 Nietsdoenbeheer, met aandacht voor veiligheid 

Het (eind)beheer van het grootste deel van de bossen bestaat uit een nietsdoenbeheer. In 
regel wordt hier niet ingegrepen door de beheerder en vinden natuurlijke processen zoals 
windval, opbouw van (staand en liggend) dood hout en natuurlijke verjonging maximaal 
plaats. De enige maatregel die in deze beheereenheden, indien nodig, genomen wordt is 
veiligheidsbeheer, waarbij bomen gekapt worden die een gevaar vormen voor aanpalende 
percelen. Ook het verwijderen van agressieve exotische soorten indien die opduiken hoort 
hierbij.  
 
Extra aandacht zal besteed worden aan het veiligheidsbeheer van houtige gewassen langs de 
wegen, wandelpaden, bewoning, percelen in landbouwgebruik, elektriciteitskabels, … er zal 
zo veel mogelijk preventief worden opgetreden, waarbij overhangende en afstervende bomen 
zullen verwijderd worden.  
 
3.3.2.2 Dunningskap 

Bij jonge, gelijkjarige bestanden (zoals bossen die aangeplant werden de afgelopen 20 jaar) 
wordt een diverse, ongelijkjarige structuur gecreëerd via dunningskap. Hierbij worden 
selectief individuele bomen of kleine groepjes gekapt of geringd. Sommige soorten waaronder 
hazelaar en haagbeuk kunnen ook in hakhout gezet worden. Door opnieuw licht op de bodem 
te brengen kan spontane verjonging plaatsvinden en door selectief competitievere bomen te 
kappen neemt de structuur- en soortdiversiteit toe. Dergelijke dunningskap vindt enkel plaats 
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indien nodig. De kapwerken vinden plaats buiten de schoontijd, waarbij de exacte periode 
wordt gekozen naargelang de bodemvochtigheid (om schade aan de bodem en de vegetatie 
te minimaliseren). Op sommige loofhoutaanplanten kan structuurdiversiteit spontaan 
bekomen worden (onder meer bij kruinopening door afsterven van essen aan de essenziekte). 
Dunningen wordt steeds over de tijd gespreid en, afhankelijk van de uitgangsituatie, om de 5 
à 20 jaar uitgevoerd tot een ongelijkjarige en diverse structuur verkregen wordt en het bos 
het nietsdoenbeheer kan krijgen. 
 

3.3.2.3 Mantel-zoombeheer 

Langs bosranden, paden en permanente open plekken wordt een geleidelijke en structuurrijke 
mantelzoomvegetatie nagestreefd. Deze mantelzoom heeft een golvende vorm, waarbij veel 
variatie is in microklimaat. Aan de rand met hooilanden wordt hiervoor een brede 
kruidachtige zoom (ca 2-10m) om de 2-5 jaar gemaaid. De mantel van (doorn)struiken en 
bomen wordt om de 10 tot 20 jaar afgezet als hakhout. Deze kapwerken vinden plaats buiten 
de schoontijd, waarbij de exacte periode wordt gekozen naargelang de bodemvochtigheid 
(om schade aan de bodem en de vegetatie te minimaliseren). 
Aan de rand van begraasde stukken kan door extensieve begrazing een doornstruweel met 
zoomvegetatie vorm krijgen. De mantel-zoom wordt bij voorkeur uitgebreid in de niet-
boszone rond de bestaande en toekomstige boskernen 
 
3.3.2.4 Hakhoutbeheer 

Naast het voorziene veiligheidsbeheer (zie 4.1.2.1) wordt in een aantal zones een veel bredere 
mantel-zoomvegetatie in hakhout genomen, waarbij de omlooptijd afhankelijk is van de 
groeisnelheid van de bomen. De geschatte omlooptijd is 10 tot 20 jaar. Er wordt een 
hakhoutzone met een breedte van ongeveer de boomhoogte ingesteld. Deze kapwerken 
vinden plaats buiten de schoontijd, waarbij de exacte periode wordt gekozen naargelang de 
bodemvochtigheid (om schade aan de bodem en de vegetatie te minimaliseren). 
 
3.3.2.5 Hooilandbeheer 

Een deel van de graslanden worden als hooiland (maaien en afvoeren) beheerd. Het aantal 
maaibeurten en het tijdstip van de maaibeurten hangt af van de biomassa-productie en het 
natuurstreefbeeld. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn verschuivingen mogelijk. De 
graslanden die een recent intensief landbouwverleden hebben worden twee maal (of in bij de 
voedselrijkste graslanden drie maal) per jaar gemaaid en afgevoerd (zie ook 3.3.1.5 
verschralingsbeheer graslanden). De eerste maaibeurt kan plaatsvinden eind mei – begin juni 
(bij drie maaibeurten vanaf eind april of begin mei). De tweede maaibeurt kan in augustus - 
september plaatsvinden. De soorten en biomassa-productie worden opgevolgd en als de 
evolutie positief is kan de maaifrequentie verminderd worden en/of de maaidatum verlaat 
worden. De tweede maaibeurt kan dan ook vervangen worden door nabegrazing (zie 3.3.2.6). 
De best ontwikkelde halfnatuurlijke graslanden worden minimaal 1 keer per jaar gemaaid. 
Hierbij zal ook worden toegezien dat er geen zware machines worden ingezet en wordt 
bodemverstoring maximaal vermeden. Een aantal beheereenheden worden gefaseerd 
gemaaid, waarbij stroken vegetatie (5 tot 10%) bewaard worden waar een aantal soorten in 
kunnen overleven (voor soorten van ecoprofiel 2, 3 en 5). De locatie van deze stroken wisselt 
van jaar tot jaar, zodat er geen verruiging optreedt. Kenmerkende soorten en biomassa-
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productie worden opgevolgd zodat de frequentie of het tijdstip van het maaibeheer indien 
nodig aangepast kunnen worden.  
 
3.3.2.6 Hooiweidebeheer 

Een deel van de graslanden wordt beheerd als hooiweide (hooien met nabegrazing). Een 
dergelijk beheer zorgt in sommige vegetaties voor een betere botanische ontwikkeling. Een 
tweetal weken na de eerste maaibeurt (afhankelijk van de biomassa productie, zie 3.3.2.5) 
volgt nabegrazing met maximaal 2 GVE/ha. Deze nabegrazing duurt in de regel tot eind 
oktober. Afhankelijk van de bodemvochtigheid kan deze begrazing vroeger stoppen of langer 
duren. De bedoeling is dat de graszode kort de winter in gaat. Percelen die te nat zijn worden 
niet opgenomen in de nabegrazing zodat de bodem niet te sterk verstoord wordt en er als 
gevolg van vertrappeling van het vee een verstoringsvegetatie ontstaat. De soorten en 
biomassa-productie worden opgevolgd, zodat indien nodig de maaifrequentie of 
begrazingsdruk (tijdelijk) kan aangepast worden.  
 
3.3.2.7 Weidebeheer 

Enkele beheereenheden worden beweid via een extensieve begrazing in de periode van april 
tot oktober. Natuurstreefbeelden hier zijn kamgraslanden of een mozaïek van kruidenrijk 
grasland, zoomvegetaties en doornstruweel. De exacte tijdsduur is afhankelijk van de 
bodemvochtigheid en de jaarlijkse weersomstandigheden. Bij droge omstandigheden kan 
begrazing langer doorgaan. De begrazingsdruk bedraagt 0,5 tot 1 GVE (als 
doornstruweelvorming nagestreefd wordt) tot maximaal 2 GVE per ha (als een open 
kamgrasland nagestreefd wordt). In deze laatste situatie is het de bedoeling dat de grasmat 
kort de winter in gaat, maar niet vertrappeld wordt. De vegetatie wordt jaarlijks geëvalueerd 
en indien nodig wordt de begrazingsdruk (al dan niet tijdelijk) verhoogd of verlaagd.  
 
3.3.2.8 Mozaïeklandschap 

Het reeds erkende Grootmeers 01 wordt als mozaïeklandschap beheerd. De begrazingsdruk 
bedraagt 0,5 tot 1 GVE, waarbij kort gegraasd grasland, ruigtevegetatie en (doorn)struweel 
kan ontwikkelen. Er wordt gestreefd naar een verhouding van 50 % open kruidige vegetatie 
en  
50 % gesloten houtige vegetatie. Aangezien de verbossing nog steeds plaats vindt zal er vooral 
in de verbossing worden ingegrepen. Hierbij wordt vooral ingezoomd op het open houden van 
de kruidige vegetatie, waarbij vooral de jonge bolvormige wilgen periodiek kort gezet worden. 
De begrazing zorgt er (gedeeltelijk) voor dat deze wilgenbollen niet te snel doorgroeien. Lokaal 
worden ook hoge opschietende wilgen gekapt om de nagestreefde verhouding tussen open 
en gesloten te behouden. Een verschuiving van deze verhouding tot 10 % is mogelijk. 
 
3.3.2.9 Ruigtebeheer 

De aanwezige ruigte-vegetaties worden periodiek gemaaid en afgevoerd of lokaal gestockeerd 
in de late zomer of begin herfst, elke 2 à 5 jaar. Bij te veel dichtgroeien door struweel wordt 
een kapbeheer uitgevoerd in het winterhalfjaar.  
 
3.3.2.10 Beheer van kleine landschapselementen en grachten 

Om het aanwezige bocagelandschap te behouden worden kleine landschapselementen 
onderhouden. De aanwezige houtkanten kunnen breed uitgroeien, maar kunnen indien nodig 
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in hakhout gezet worden in het winterhalfjaar (circa elke 10-15 jaar). Hagen worden 
tweejaarlijks geschoren, dit telkens na juni om rekening te houden met broedende vogels en 
andere fauna. Er kan gekozen worden voor een cyclisch beheer in zones, zodat niet de 
volledige haag in één keer wordt geschoren. Knotbomen worden om de 5-15 jaar teruggezet 
op de stobbe, dit tussen november en maart. Opgaande bomen hoeven in principe geen 
beheer, met uitzondering van het opsnoeien bij jonge bomen om hinder van laaghangende 
takken te voorkomen voor de beheerder van het terrein of de gebruiker van de naastliggende 
wegen op percelen.  
Het beheer van deze kleine landschapselementen voorziet in leefgebied soorten van 
ecoprofiel 2 en 8; onder meer grasmus, steenuil, haas, oranje zandoogje, roodborsttapuit en 
braamsluiper. 
De aanwezige poelen worden periodiek geruimd (indien verlanding zich inzet) en een deel van 
de boomopslag langs de zuidzijde wordt periodiek afgezet zodat de poel voldoende licht krijgt. 
Ruimen van poelen gebeurt na het voortplantingsseizoen van amfibieën (nazomer, herfst), zie 
ook bij eenmalige maatregelen. Het beheer van de poelen voorziet in het leefgebied van 
salamanders, kikkers en padden. 
 
 

3.3.3 Specifieke maatregelen in functie van soorten 

 
Aanleg en onderhoud van poelen en open-watersystemen:  

Poelen wordt aangelegd en onderhouden in functie van amfibieën, libellen en andere 
waterdieren. Deze poelen hebben een oppervlakte van maximaal 100 m², met afgeschuinde 
oevers en een diepte van maximaal 1,5 m diep. De zuidkant wordt vrijgehouden van houtige 
opgroeidende gewassen. De noordkant daarentegen mag verstruwelen (aangeplant of 
spontaan) om zo het landhabitat voor salamanders, kikkers en padden te verzekeren.  
 
Herstel en onderhoud (knot)bomenrijen 

In functie van steenuil en andere holenbroeders worden de bestaande knotbomenrijen 
onderhouden. Ook oude vrijstaande of in rijen staande bomen zijn belangrijk voor 
holtebewonende dieren zoals steenuil, spechten, mezen en dergelijke. 
Vervangingsaanplanten bij afsterven van oude bomen wordt uitgevoerd met 
standplaatsgeschikte bomen die een respectabele leeftijd kunnen bereiken.  
 
 

3.3.4 Specifieke maatregelen in functie van het beheer van onbevaarbare 

waterlopen 

 
In overeenstemming met de vigerende wetgeving wordt de toegankelijkheid van de 5 m-
strook langs de waterlopen gevrijwaard en worden geen nieuwe vismigratieknelpunten (door 
vertrappeling waterbodem en oevers of door slecht onderhouden constructies) gecreëerd. Bij 
ingrepen in de 5 m-strook langs de waterlopen wordt een aftoetsing gedaan aan de relevante 
wetgeving. Voor de ontwikkeling van de oeverwallen is het beter dat de ruimingsspecie wordt 
afgevoerd. Dit is volgens de huidige wetgeving niet verplicht, maar is volgens ons wel 
aangewezen.  
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3.4 Beheermaatregelen, beschrijving op beheereenheden 
 
In tabel 4.2.1 wordt per beheereenheid een overzicht gegeven van de beheermaatregelen. In tabel 4.2.2 wordt de extra maatregelen voorzien 
voor soorten van het ecoprofiel 2 (dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap), ecoprofiel 3 (dieren van natte, 
structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen) en ecoprofiel 8 (dieren van lichtrijke bossen, bosranden en zomen) meegegeven.  
 
Tabel 4.2.1: overzicht natuurstreefbeelden en beheermaatregelen 

Beheer-

eenheid 
Natuur-streefbeeld 

Eenmalige 

maatregel 

Specificaties 

eenmalige 

maatregel 

Timing 
Terugkerende 

maatregel 

Specificaties 

terugkerende 

maatregel 

Opp (ha) GIS 

Kleinmeers 01 
rbbhu 100% 
+kbs 

geen   hooilandbeheer 
onderhoud KLE 

KLE: knotbomen 
0,3440 

Kleinmeers 02 rbbhf 100% geen   mantel-zoombeheer  0,1270 

Kleinmeers 03 91E0_vn 100% 
eindkap pop spontane 

verbossing 
tweede 
periode 

nietsdoenbeheer  
0,3090 

Kleinmeers 04 rbbhu 100% 
herstel greppels 
aanleg 3 poelen 

 eerste 
periode 

hooilandbeheer 
onderhoud KLE 

KLE: 3 poelen 
3,3362 

Grootmeers 01 

andere ku 30%,  
rbbkam 20%,  
rbbsf 20%,  
rbbsp 20%, 
andere_ae 10% 

geen   seizoensbegrazing mozaïeklandschap  
type A 
KLE: 6 poelen 18,6067 

Grootmeers 02 rbbzil 100% geen   seizoensbegrazing  0,1038 

Grootmeers 03 rbbkam 100% geen   seizoensbegrazing   0,5923 

Grootmeers 04 rbbhu 100% 
geen   hooilandbeheer 

onderhoud KLE 
late maaibeurt 
wegens nat perceel  
KLE: poel 

0,4600 

Grootmeers 05 rbbhu 100% 
geen   hooilandbeheer 

onderhoud KLE 
KLE: knotbomen en 
houtkanten 

0,5100 

Grootmeers 06 91E0_vn 100% geen   nietsdoenbeheer  0,4550 
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In het kader van de soortgroep van het ecoprofiel dieren worden volgende extra maatregelen voorzien:   
 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 
graslanden in een kleinschalig 
landschap  

steenuil Het onderhoud van de knotwilgen zorgt voor een goede vitaliteit van de wilgen en voorkomt op termijn uitscheuren 
en degradatie. Hierdoor worden de mogelijke broedplaatsen van steenuil behouden en uitgebreid. 

 
pakket  maatregelen  soortengroep  bedrag per jaar  opm. 

4  onderhoud van kleine landschapselementen: knotbomen  2 + 8  1,5 euro per boom   

 

Tabel 4.1.2: overzicht soortgebonden beheermaatregelen  

Beheereenheid doel beheerplan maatregelenpakket specificaties reguliere maatregelen eenheid aantal 

Kleinmeers 01 soortgroep 2 pakket 4: knotbomen   ex 30 

Grootmeers 04 soortgroep 2 pakket 4: knotbomen  ex 10 

 
Bijlage 4.2.1: eenmalige maatregelen 
Bijlage 4.2.2: terugkerende maatregelen 
Bijlage 4.2.3: soortgebonden maatregelen  
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3.5 Soortgericht beheer fauna en flora 
 

3.5.1 Amfibieën, libellen en andere waterdieren 

De (veedrink)poelen en de moeraszone zijn de voortplantingsplaatsen van amfibieën, libellen 
en andere waterdieren. De (veedrink)poelen worden periodiek geruimd. De poelen en 
moeraszone worden vrij gehouden van boomopslag, zeker aan de zuidkant van de poelen.  
 
Kleinmeers 04: herstel van 3 poelen 

In Kleinmeers 04 zijn 3 kleine poelen aanwezig.  
Deze zullen op korte termijn geruimd en vergroot worden tot een maximale oppervlakte van 
100 m² en een diepte van ongeveer 1,50 m. Één grondwatermeting van 27-08-2021 geeft een 
grondwatertafel van -0,75 m weer. De vrijgekomen grond wordt te plaatse dun uitgespreid op 
de nog niet goed ontwikkelde vegetatie.  
 

Grootmeers 01, onderhoud poelen en gracht 

Op Grootmeers 01 zijn een 6-tal poelen aanwezig, 3 liggen op de rand van de grotere 
moeraszone. Enkel de poelen in de grotere moeraszone willen we bereikbaar houden voor 
het vee. De moeraszone staat via een gracht in verbinding met de 3 andere poelen.  
De poelen en gracht moeten periodiek geruimd. Een herstel van het profiel van het talud is 
hierbij ook wenselijk. De vrijgekomen grond wordt te plaatse dun uitgespreid op de nog niet 
goed ontwikkelde vegetatie.  
 

Grootmeers 04: herstel van 1 poel 

In Grootmeers 04 is één kleine poel aanwezig. 
Deze wordt op korte termijn geruimd en vergroot tot een maximale oppervlakte van 100 m² 
en een diepte van ongeveer 1,50 m. De vrijgekomen grond wordt te plaatse dun uitgespreid 
op de nog niet goed ontwikkelde vegetatie. 
 
 

3.5.2 Exoten 

Een aantal exoten komen voor in het gebied: reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop, 
Canadese gans, gedomesticeerde grauwe gans en brandgans, … 
Er wordt geprobeerd om een deel van deze exoten te verwijderen, waarbij de planten in de 
eerste instantie mechanisch zullen bestreden worden, door onder meer maaien, uitgraven, 
afdekken met plastiekfolie en dergelijke meer. Goede praktijkervaringen van andere gebieden 
worden hierbij in de mate van het mogelijke gekopieerd of gebruikt mits enige aanpassingen.  
Bestrijding van ganzen zal indien mogelijk uitgevoerd worden in samenwerking met ANB, 
zodat de bestrijding in een groot deel van de Scheldevallei kan uitgevoerd worden. Door een 
integrale aanpak kan de populatie van verwilderde en exotische ganzen misschien onder 
controle gehouden worden.  
 
 

3.5.3 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren 

Op de beheerde percelen worden momenteel geen soorten waargenomen die 
disproportionele wildschade kunnen veroorzaken of recreatieve vormen van jacht toegelaten. 
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Een ontheffing voor het doden van dieren die wildschade kunnen veroorzaken is dan ook niet 
van toepassing. Indien er later problemen opduiken met wildschade, kan na een officiële 
klacht van de schadelijder, een ontheffing voor het doden van dieren aangevraagd worden via 
de wettelijke procedure. 
 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek onder meer in functie van inventarisaties 
en monitoring. Indien het om soorten gaat die op bijlage 1 van het Soortenbesluit 
voorkomen moet de persoon die de dieren wil vangen in het bezit zijn van een vergunning 
op basis van artikel 19 en volgende van dit besluit.  

 in belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van belangrijke infrastructuurschade 
aan wateren en bedijking: het doden van muskusrat, bruine rat en zwarte rat. De 
bestrijding kan uitgevoerd worden door de van overheidswege aangeduide personen, via 
de door de overheid opgelegde normen en mogelijkheden.  

 ten behoeve van natuurbehoud: bestrijden van (invasieve) exotische fauna en flora op de 
beste, meest controleerbare, efficiënte en selectieve manier ter bescherming van de 
inheemse fauna  en flora. De soorten zijn te vinden op 
http://ias.biodiversity.be/species/all. 

 
 

3.6 Afweging in functie van zorgplicht  
 
De beheermaatregelen houden maximaal rekening met de zorgplicht en zijn er op gericht de 
aanwezige habitats, vegetaties, fauna en flora duurzaam te onderhouden. 
 
 

3.7 Afweging in functie van vergunningen en ontheffingen 
 
Om het natuurreservaat Groot- en Kleinmeers te kunnen beheren zoals voorzien in het 
beheerplan, om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, om redenen van natuurbehoud, 
om redenen van volksgezondheid, met het oog op het recreatief en educatief medegebruik 
en ter voorkoming van belangrijke schade worden de nodige ontheffingen aangevraagd om 
het beheer te kunnen uitvoeren, conform het natuurdecreet, het jachtdecreet en het 
bosdecreet.   
 
Bijkomend vragen we ontheffing voor: 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek onder meer in functie van inventarisaties 
en monitoring (Natuurdecreet): vangen van dieren. Indien het om soorten gaat die op 
bijlage 1 van het Soortenbesluit voorkomen moet de persoon die de dieren wil vangen in 
het bezit zijn van een vergunning op basis van artikel 19 en volgende van dit besluit 
(Soortenbesluit).  

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek: plaatsen peilbuizen en bodemprofielen 
voor onderzoek van bodem en hydrologie (Natuurdecreet) 

 voor redenen van recreatief medegebruik: plaatsen van wegwijzers en infoborden 
(Natuurdecreet) 

 om redenen van recreatief medegebruik, jaarlijkse wandeling van de wandelclub. 
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 om redenen van natuurbehoud: toestemming voor het plaatsen van bovengrondse 
leidingen, met name begrazingsraster 

 Wijzigingen van reliëf; voor alle beheerwerken, zoals het aanleg van poelen en het 
herprofileren van grachten, voorzien in Hoofdstuk 4. Voor werken die vergunningsplichtig 
zijn en waar geen vrijstelling is via het natuurbeheerplan, zal een omgevingsvergunning 
aangevraagd worden. 
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4 Opvolging 
 
Voor de beheermonitoring zijn volgende methodes verplicht of mogelijk:  
Deze zijn te vinden in de ‘code goede praktijk beheermonitoring’. 
 
Tabel 4 mogelijke opvolging van natuurstreefbeelden – vegetaties vanuit actuele vegetatie 

Code Natuurstreefbeeld Verplicht  Optioneel 

91E0_vn alluviale bossen met Alnus 

glutinosa en Fraxinus excelsior 
beheermaatregelen  vegetaties, waterpeil 

rbbkam kamgrasland beheermaatregelen, 
vegetaties 

 

rbbzil zilverschoongrasland beheermaatregelen, 
vegetaties 

waterpeil 

rbbhu glanshavergrasland beheermaatregelen, 
vegetaties 

 

rbbhf moerasspirearuigte beheermaatregelen, 
vegetaties 

waterpeil 

rbbsf wilgenstruweel beheermaatregelen   

rbbsp doornstruweel beheermaatregelen  

andere_ku soortenrijke ruderale ruigte beheermaatregelen  

andere_ae eutrofe plas beheermaatregelen  

 
 

4.1 Opvolging van de beheermaatregelen 
 
Alle beheermaatregelen die in verband staan met het realiseren van natuurstreefbeelden 
worden geregistreerd op beheereenheid en met de uitvoerperiode.  
Deze gegevens worden verwerkt in de 6-jaarlijkse beheerevaluatie. 
 
 

4.2 Opvolging van natuurstreefbeelden-vegetaties 
 
De kwaliteitsbeoordeling wordt de eerste keer uitgevoerd bij de opmaak van een 
natuurbeheerplan (T0) voor de vegetaties waarvoor monitoring verplicht of optioneel is. Deze 
kwaliteitsbeoordeling wordt om de 6 jaar uitgevoerd. Voor Groot- en Kleinmeers werd als T0 
de kwaliteitsfiche gebruikt, wegens nog geen duidelijkheid over de uit te voeren methodiek 
bij de opmaak van het natuurbeheerplan. 
 
De kwaliteitsbeoordeling wordt via vegetatie-opnames in proefvlakken met behulp van 
indicatorlijsten (1 lijst per proefvlak) of volopname + invullen van één kwalitatieve checklist 
per beheereenheid met op te volgen vegetatie uitgevoerd.  
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Tabel 4.2 Opvolging natuurstreefbeelden – vegetaties vanuit natuurstreefbeeld 

Natuurstreefbeeld 

vegetatie 

Oppervlakte (ha)  Aantal plots Verplicht/optioneel 

91E0 0,7734 1 optioneel 

rbbkam  4,3650 4 verplicht 

rbbzil 0,1453 0 verplicht 

rbbhu 4,6402 5 verplicht 

rbbhf 0,1171 0 verplicht 

rbbsf 3,7886 4 optioneel 

rbbsp   niet voorzien 

andere_ku   niet voorzien 

andere_kn   niet voorzien 

 
 

4.3 Opvolgen grond- en oppervlaktewaterpeilen 
Opvolgen van peilbuizen voor Groot- en Kleinmeers is niet verplicht maar wel optioneel voor 
habitat 91E0_va , rbbzil, rrbsf en rbbhf. 
 
Momenteel wordt er één peilbuis opgemeten in Grootmeers 01 (gps 50.8992 3.6811) en zal 
een bijkomende peilbuis in Kleinmeers 04 (gps 50.9076 3.6765) opgemeten worden. 
 
 

4.4 Soorten 
In het gebied Groot- en Kleinmeers worden maatregelen genomen voor het instandhouden 
van de populatie steenuil.  
Van deze soort wordt om de 6 jaar de aan- of afwezigheid van deze soort meegeven met de 
beheerevaluatie. 
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5 Beschrijving vergunningsplichtige activiteiten 
 
Kleinmeers 03: kappen van populieren 

In deze beheereenheid zijn een 45 populieren aanwezig, met een zeer goed ontwikkelde 
struiklaag en een matig ontwikkelde onderetage. 
Een deel van deze populieren helt sterk over een aanpalend perceel. Langs de andere 
perceelsranden is het probleem momenteel minder acuut. Op middellange termijn zou dit 
problemen kunnen opleveren met schade aan de aanpalende percelen. De rand van het 
populierenbos zal dan, om verdere schade te voorkomen, gekapt worden. Aanplant is 
vermoedelijk niet nodig wegens de huidige spontane verbossing. 
 
Kleinmeers 04: herstel van 3 poelen 

In Kleinmeers 04 zijn 3 kleine poelen aanwezig.  
Deze zullen op korte termijn geruimd en vergroot worden tot een maximale oppervlakte van 
100 m² en een diepte van ongeveer 1,50 m. Één grondwatermeting van 27-08-2021 geeft een 
grondwatertafel van -0,75 m weer. De vrijgekomen grond wordt te plaatse dun uitgespreid op 
de nog niet goed ontwikkelde vegetatie.  
 

Grootmeers 04: herstel van 1 poel 

In Grootmeers 04 is één kleine poel aanwezig. 
Deze wordt op korte termijn geruimd en vergroot tot een maximale oppervlakte van 100 m² 
en een diepte van ongeveer 1,50 m. De vrijgekomen grond wordt te plaatse dun uitgespreid 
op de nog niet goed ontwikkelde vegetatie. 
 
Profielen voor de te vergrote poelen. 

 


