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1 Inventarisatie 

 
1.1 Landschapshistoriek 

 

De polders van Kruibeke vormen een gebied dat de laatste jaren een grote verandering heeft 

ondergaan door de inrichtingen die gebeurden (en gebeuren) in het kader van de uitvoering van het 

geactualiseerde Sigmaplan (2005). Daarbij werd het klassieke landgebruik (met vnl. landbouw, 

bosbouw (vnl. populier) en weekendverblijven) ingeruild voor een landschap waarbij veiligheid en 

natuurontwikkeling voorop stond, met o.a. de bouw van een overloop- en ringdijk, een GOG 

(gecontroleerd overstromingsgebied), een GGG (gecontroleerd gereduceerd getijdengebied), de 

inrichting van een weidevogelgebied en de omvorming van de populierenbossen naar elzenbroekbos 

(bespoedigd via LIFE SCALLUVIA). In april 2014 trad het Bazels GGG in werking. Op 24/6/2017 werd 

de inwateringssluis in het Kruibeekse getijdengebied (Meiresluis) voor het eerst in werking gesteld. In 

het gebied liggen ook enkele kreken die het gevolg zijn van oude dijkdoorbraken, en die nu een 

functie gekregen hebben in de veiligheids- en natuurdoelen van het gebied. Bij de inrichting van het 

gebied werd ook rekening gehouden met het recreatieve en educatieve luik. 

 

 
1.2 Indeling in beheereenheden  
 
Het projectgebied werd ingedeeld in 12 types van beheereenheden, die onderverdeeld werden in 
beheereenheden (zie tabel Tabel 1-1  en kaart 1). 
 

Tabel 1-1: Type beheereenheid (BE), beheereenheid, en eventuele naam van de BE.  

Type BE BE Naam BE Oppervlakte (ha) 

1 1a Bosgebied Scalluvia 7,47 

 1b Bosgebied Scalluvia (speelbos) 1,98 

 1c Bosgebied Scalluvia 11,46 

 1d Bosgebied Scalluvia 6,85 

 1e Bosgebied Scalluvia 0,64 

 1f1 Bosgebied Scalluvia 12,45 

 1f2 Bosgebied Scalluvia 17,83 

 1g Bosgebied Scalluvia 14,53 

 1h Bosgebied Scalluvia 0,95 

 1i Bosgebied Scalluvia 1,25 

 1j Bosgebied Scalluvia 2,60 

 1k-b Bosgebied Scalluvia - QD-bos - bos 0,12 

 1k-w Bosgebied Scalluvia - QD-bos - bos 0,25 

2 2a Rupelmondse kreek - oevers 1,91 

 2b1 Bazelse kreek  0,28 

 2b2 Bazelse kreek 0,77 

3 3a Rupelmondse kreek - water 9,70 

 3b Kweekvijver 0,48 

 3c Bazelse kreek – water 0,73 

 3d L-vormige vijver 0,29 

4 4a Kortbroek-noord 7,69 

 4b Kortbroek-zuid 5,74 

5 5a Kruibeeks GGG 65,62 

 5b Kruibeeks GGG 19,46 

 5c Kruibeeks GGG 49,35 

6 6a Kruibeekse kreek - GGG 9,42 

 6b Wiel  0,41 

7 7a Jong bos 1,49 
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Type BE BE Naam BE Oppervlakte (ha) 

8 8a Open plekken 3,64 

9 9a1 Jong bos Scalluvia – eigendom ANB 0,51 

 9a2 
Jong bos Scalluvia – eigendom Vlaamse 
Waterweg 36,82 

 9b1 bestaand bos Scalluvia – eigendom ANB 8,37 

 9b2 
bestaand bos Scalluvia – eigendom Vlaamse 
Waterweg 8,70 

10 10a Weidevogelgebied Bazel-Noord midden 42,92 

 10b Weidevogelgebied Bazel-Noord GGG 38,65 

 10c Weidevogelgebied Bazel-Noord donk 9,16 

 10d Weidevogelgebied Waterloop Bazel 3,00 

 10e Weidevogelgebied Bazel-Zuid 75,15 

 10f Moeraszone Bazel 1,65 

 10g Bosweidegebied / klein polderken 8,93 

18 18a Compensatiebos Rupelmonde 4,53 

 18b-b Compensatiebos Rupelmonde-bos 0,48 

 18b-w Compensatiebos Rupelmonde-bos 1,04 

19 19a Proefsite elzenbroekbos 5,95 

 19c Woudaapbiotoop 3,49 

 19d Woudaapbiotoop 0,92 

Coninckshofke Coninckshofke Coninckshofke 0,55 

som 505.88 

 
 
1.3 Standplaats 

 
1.3.1 Geologie 

 

Voor het projectgebied is de belangrijkste Tertiaire laag afgezet in het Oligoceen (35-25 mln. geleden) 

bij mariene transgressies. Tijdens deze periode verbond een zeearm de Noordzee met de Oeralzee 

waarbij de toenmalige kustlijn zich ongeveer ter hoogte van Leuven bevond in oost-westelijke richting. 

De mariene afzettingen die toen ten noorden van die lijn werden afgezet behoren tot de Groep van de 

Rupel en bestaat voornamelijk uit zware, slecht doorlatende kleilagen afgewisseld met lemige en 

zandige banden. De Groep van de Rupel kent een zachte noordwaartse en enigszins oostwaartse 

helling. Latere Tertiaire afzettingen zijn niet van belang voor het studiegebied.  

 

Het Kwartair wordt gekenmerkt door een opeenvolging van glacialen (ijstijden) en interglacialen 

(tussenijstijden), waarbij de belangrijkste landschapswijzigingen hoogstwaarschijnlijk plaatsvonden 

tijdens de glacialen en op de overgang van glaciaal naar interglaciaal en omgekeerd. 

 
1.3.2 Bodem 

 

De bodemkundige beschrijving is afgeleid van de Bodemkaart van België, Kaartbladen 42E Temse en 

43W Hoboken (Snacken 1969, Baeyens 1976). In de polder kunnen vier textuurklassen worden 

onderscheiden namelijk: lemig zand, licht zandleem, klei en zware klei.  De ruimtelijke spreiding van 

de verschillende bodemtypes (zie figuur 1) is vrij complex. De volgende bodemtypes zijn aanwezig:  

 

 a) Lemig zand (S)  

 - Scb: matig droog lemige zand met een weinig duidelijke B horizont  

 - Sdp: profielloze, matig natte lemige zandbodem  

 - uSdp: profielloze, matig natte lemige zandbodem met een kleisubstraat op geringe diepte  

 

Op de bodemkaart komt de centrale donk duidelijk tot uiting. De tijdens het Pleistoceen afgezette donk 

bestaat uit lemig zand (S), waarvan de kern matig droog is met gleyverschijnselen op een diepte van 

0.6 tot 0.9 meter, al dan niet met een verwerings-B-horizont (Scb). Concentrisch rond de kern, 
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uitwiggend naar het noordoosten is de lemige zandbodem matig nat zonder enige profielontwikkeling 

(Sdp). Verspreid in de polder komen nog een aantal lemige zandbodems voor al dan niet met een 

kleisubstraat op geringe diepte.   

 

 b) Licht zandleem (P)  

 - Pep: natte, profielloze lichte zandleembodem  

- sPep: natte, profielloze lichte zandleembodem met op geringe diepte een   

zandsubstraat  

 - vPep: natte, profielloze lichte zandleembodem met veen op geringe diepte  

 - uPep: natte, lichte zandleembodem, profielloos met een kleisubstraat op  

geringe diepte  

 - Pfp: zeer natte, profielloze lichte zandleembodem  

 - Pfp(o): idem als Pfp maar uitgeveend  

 - Pdp: matig natte, lichte zandleembodem, profielloos  

 - uPdp: matig natte, lichte zandleembodem, profielloos met op geringe diepte  

een kleisubstraat  

 - sPdp: idem als voorgaande maar met een zandsubstraat  

 - vPdp: idem als voorgaande maar met een veensubstraat  

 

De lichte zandleembodems die gelegen zijn ten noorden van de donk en de kreken zijn eveneens 

profielloos en nat, met op een geringe diepte klei (uPep).   

Ten zuiden van de donk zijn de lichte zandleembodems matig nat, profielloos met op geringe diepte 

een zandsubstraat (sPdp). In het uiterste zuiden tegen de Fasseitpolder aan bevindt zich op geringe 

diepte echter een veensubstraat (vPep).   

De overige lichte zandleembodems zijn gelegen in de Rupelmondse polder ten oosten en ten westen 

van de Rupelmondse kreek. Het betreft hier matig natte tot natte, profielloze bodems met al dan niet 

op geringe diepte een kleisubstraat (uPdp, Pdp, uPep), soms bevindt zich onder de natte lichte 

zandleembodem een veensubstraat (vPep).  De lichte zandleembodems zijn overslaggronden die 

ontstaan zijn door differentiële sedimentatie bij overstromingen.   

 

c) Klei (E)  

 - Edp: matig gleyige bodem op klei, profielloos  

 - sEdp: profielloze, matig gleyige bodem op klei met op geringe diepte een zandsubstraat  

 - vEdp: idem als voorgaande maar met een veensubstraat op geringe diepte  

 - Eep: sterk gleyige bodem op klei, profielloos  

 - sEep: sterk gleyige bodem, profielloos met zand op geringe diepte  

 - vEep: profielloze, sterk gleyige kleibodem met veen op geringe diepte  

 - Efp: zeer sterk gleyige bodem op klei, profielloos  

 - Efp(o): idem als voorgaand maar uitgeveend  

 - sEfp: zeer sterk gleyige, profielloze kleibodem met zand op geringe diepte  

 - vEfp: zeer sterk gleyige kleibodem met op geringe diepte een veensubstraat  

 - Egp(o): gereduceerde bodem op klei, profielloos, uitgeveend  

 

Het overgrote deel van de polder bestaat uit kleibodems, allen profielloos, variërend van nat, over zeer 

nat tot uiterst nat. Onder een deel van de kleibodems bevindt zich nog veen op geringe diepte. De 

aanwezigheid van een veensubstraat is zeer onregelmatig mede te wijten aan de talrijke uitveningen 

die er hebben plaatsgevonden.  

 

d) Zware klei (U)  

 - Udp: matig gleyige bodem op zware klei, profielloos  

- Uep: sterk gleyige bodem op zware klei, profielloos  

 - vUep: sterk gleyige bodem op zware klei met een veensubstraat op geringe diepte  

 - Ufp: zeer sterk gleyige bodem op zware klei, profielloos  

 - vUfp: zeer sterk gleyige bodem op zware klei, profielloos op een veensubstraat  

 

De zware kleibodems zijn gelegen tegen de cuesta aan volgens een vrij onregelmatige patroon. Ze 

zijn eveneens nat tot zeer nat, profielloos, al dan niet met een veensubstraat op geringe diepte (Uep, 

vUep, Ufp, vUfp).De zware kleibodem in de Fasseitpolder is hoger gelegen en profielloos (Udp).  
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In het zuidwesten van de Rupelmondse polder, tegen de cuesta aan komt nog een klein beetje  

sterk gleyige zandleembodem (Lep) voor, wat hier buiten beschouwing wordt gelaten,  

aangezien het zeer sterk antropogeen beïnvloed is.  

 

Uit bovenstaande kan men besluiten dat er in de polder drie belangrijke bodemtypes kunnen  

onderscheiden worden. Enerzijds de lemig zandige centrale donk, en anderzijds de kleibodems die 

het grootste deel van de polder bedekken en de lichte zandleembodems van de overslaggronden ten 

oosten en westen van de Rupelmondse kreek en ten noorden en ten zuiden van de centrale donk.   

 

 
Figuur 1. Vereenvoudigde bodemkaart van de polder van KBR (naar Snacken 1969, Baeyens 1976).   
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1.3.3 Hydrografie 

 

Algemeen 
De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde behoort tot het stroomgebied van de Schelde en is 
voorzien van een zeer dicht kunstmatig drainagenetwerk dat aangelegd is bij de inpoldering van het 
gebied vanaf de 13e eeuw. 

Figuur 2 geeft het overzicht van de belangrijkste waterlopen in en in de omgeving van het 

projectgebied. 

 

 
Figuur 2. Hydrografie van de polder met aanduiding van de belangrijkste waterlopen en kreken. 

 

Tengevolge van de getijdenwerking, werd het hydrologisch systeem aangepast. 

Langs de hele ringdijk werden nieuwe of bestaande langsgrachten omgevormd tot echte ringgrachten. 

Zij zorgen ervoor dat overtollig regen- en oppervlaktewater veilig wordt opgevangen. Ook de kleine 

beken komen hierin terecht. In normale omstandigheden stromen de grachten in het 

overstromingsgebied via de kokers in de ringdijk. Een belangrijke waterloop zoals de Barbierbeek 

heeft een eigen set kokers in de ringdijk en wordt rechtstreeks door de polder gesluisd. Na de 

passage door de polder, komt het water in de Schelde terecht. 
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Enkel bij extreem stormtij, gemiddeld zo’n 1 tot  2 maal per jaar, sluit de ringdijk zijn kokers af. De 

ringgrachten zijn groot genoeg om het water in die periode op te vangen. Bijkomende waterkeringen 

beschermen aangrenzende tuinen en woningen. 

 

Tengevolge van de in- en uitlaat van scheldewater, werden er in- en uitwateringsconstructies 

gebouwd. In de overstroombare dijk werden uitwateringsconstructies aangebracht. Wanneer het water 

in de rivier weer voldoende gedaald is (tot onder het niveau van het water in het 

overstromingsgebied), stroomt het opgevangen water weer weg naar de Schelde via deze 

uitwateringsconstructies. Sommige uitwateringsconstructies worden geflankeerd door een 

inwateringsconstructie, waardoor twee maal daags, bij hoog tij, water binnenstroomt.  

 

Noorden van Barbierbeek 

 

Ten noorden van de Barbierbeek vangt een ringgracht de andere beken op, zoals de Kapelbeek en de 

Akkersbeek. Deze waterlopen stromen de polder binnen ter hoogte van de Kapelbeek via een koker 

met terugslagklep in de ringdijk. Van daaruit stromen ze door de (nieuwe) Barbierbeekbedding en 

reeds bestaande grachten richting uitwateringssluis. Een koker onder de Scheldelei verbindt de 

ringgracht bovendien met een waterbergingsgebied ten noorden van de Scheldelei. 

 

Wanneer het overstromingsgebied in werking treedt, sluiten ook de kokers in de ringdijk hun kleppen. 

Het water uit de Kapelbeek en de daarop aangesloten waterlopen, krijgt dan een tijdelijke bergplaats 

in die noordelijk gelegen ringgracht. Zodra het waterpeil in het gebied weer voldoende daalt, gaan de 

kleppen van de kokers onder de ringdijk weer open.  

Het wachtbekken ten noorden van de Scheldelei watert uit via een koker in de Scheldedijk die gelegen 

is ten noorden van het veer van Kruibeke. 

 

Zuiden van Barbierbeek 

 

Ook ten zuiden van de Barbierbeek vangt een ringgracht het regenwater en de andere beken op zoals 

de Daalstraatbeek. Een koker in de ringdijk ter hoogte van de Lange Gaanweg leidt het in de 

ringgracht verzamelde water naar de polders en vervolgens naar de Schelde. 

 

De kokers sluiten hun kleppen wanneer het waterpeil in het werkend overstromingsgebied stijgt en het 

binnenstromende water de ringdijk bereikt. Het oppervlaktewater wordt dan opgevangen in de brede 

ringgracht en de afgegraven zones. Zodra het waterpeil voldoende is gedaald en het projectgebied is 

leeggestroomd, zetten de beken hun weg door de polder weer verder. 

 

 
1.3.4 Hydrologie 

 

In het projectgebied wordt een monitoring van grond- en oppervlaktewater door het INBO en de UA 

(opvolging van de overstromingsfrequentie in het GGG) uitgevoerd. Deze monitoring heeft als doel om 

de hydrologische toestand en de veranderingen in beeld te kunnen brengen. Op kaart 7 is het meetnet 

van de waterstanden weergegeven (peilbuizen met datalogger, peillatten, oppervlaktewater).  

 

Oppervlaktewaterkwantiteit 

 

Eind 2015 werden gronddammen, 1 vaste, visvriendelijke en 2 regelbare stuwen aangelegd 

teneinde de hydrologie van het bos zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van het weidevogelgebied 

en een voldoende hoog grondwaterpeil te behouden. 

De bossen en de Rupelmondse Kreek zijn onderdeel van een dicht netwerk aan waterlopen en 

waterpartijen (wielen, kreken, grachten en greppels) die ook in zekere mate in contact staan met de 

Schelde, wat ze zeer belangrijk maakt als leefgebied voor vissen. Om te voorkomen dat de stuwen dit 

netwerk in twee knippen en het hele deelgebied ontoegankelijk maken voor vissen werd de stuw aan 

de Blauwe Gaanweg, waarlangs het grootste deel van de ontwatering van de bossen gebeurt, 

visvriendelijk gemaakt. De migratie van vissen van de Schelde naar het poldergebied gebeurt via de 

uitlaatconstructies van het gereduceerd getijdengebied Bazel (Bazelse polder), verder door de koker 
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onder de Lange Gaanweg naar de hoofdafwateringsgracht. De gracht van de visvriendelijke stuw  

mondt uit op deze hoofdafwateringsgracht en maakt een vrije vismigratie mogelijk naar het alluviale 

boscomplex en de Rupelmondse Kreek.  

 

Sinds februari 2016 worden de oppervlaktewaterpeilen in de broekbossen opgestuwd (stuw 7) in de 

periode oktober – juni. In 2016 werd het peil ingesteld op 1.2 m TAW, in 2017 op 1.3 m TAW, en sinds 

2018 op 1.4m. Dit is dus momenteel 40 cm hoger dan de vroegere peilen. In de zomer worden de 

stuwpeilen verlaagd tot 1.1 mTAW, ca. 10 cm hoger dan vroeger, om de bodems van de bossen enkel 

oppervlakkig te laten uitdrogen in functie van fosforbinding.  

 

Via de website www.waterinfo.be kunnen de waterpeilen op verschillende locaties in het gebied in real 

time geraadpleegd worden. Het betreft het GOG-GGG grote uitlaat/Zeeschelde GOG grote 

uitlaat/Zeeschelde, GOG kleine uitlaat/Zeeschelde Kruibeke GOG Kapelbeek/Ringgracht KBR, 

Kruibeke-Bazel GOG Lange gaanweg/Ringgracht KBR. 

http://www.waterinfo.be/
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Figuur 3: Locatie en nummering van de stuwen en van de andere waterbeheersingsinfrastructuur 



 

  15 

 

 

 

Tabel 1-2: Overzicht van de peilregeling van de stuwen (volgens inzichten op 21/09/2019) 

Stuw beheereenheid Hoogte Periode 

1 1d, 1f, 1g, 

Rupelmondse kreek  

1,25m TAW 01/10 - 31/05 

1 1d, 1f, 1g, 

Rupelmondse kreek  

1,05m TAW 1/06 – 30/09 

2, 3, 4 en 5 10e 1,5m TAW Tussen 15/01 en 

15/02 tot 1/06 

2, 3, 4 en 5 10e 1,1m TAW 01/06 – tussen 15/01 

en 15/02 

6 en 9 10e en 3a 1,65m TAW Het hele jaar 

7  1c, 19a, Bazelse 

kreek 

1,4m TAW 1/10 – 31/05 

7 1c, 19a, Bazelse 

kreek 

1,1m TAW 1/06 – 30/09 

8 1c, 19a, Bazelse 

kreek 

1,5 TAW Het hele jaar 

 

 

Sinds het instellen van de stuwen in 2016 blijven de oppervlaktewaterpeilen in het voorjaar langer 

hoog staan. Toch zakken ze meestal reeds voor het instellen van het zomerpeil onder het stuwpeil 

(droge periode in april en mei). In de zomer en het najaar zakken de oppervlaktewaterpeilen soms 

diep onder het stuwpeil. De evapotranspiratie (verdamping) is dus groter dan de aanvoer (kwel + 

neerslag). Dit is zeker het geval in het noordelijk broekbosgebied (Figuur 4). 

 



 

  16 

 

 
Figuur 4. Tijdreeksen van oppervlaktewaterpeilen in de broekbossen in de Polders van Kruibeke. 

KBRS007 geeft het oppervlaktewater bij de Rupelmondse kreek in het zuidelijk broekbosgebied, 

KBRS010 geeft het peil in het noordelijkbroekbosgebied. 

 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

De oppervlaktewaterkwaliteit vertoonde in de broekbossen in 2016 te hoge P-gehaltes in het voorjaar. 

De hoge P-gehaltes waren zeer uitgesproken in de brede grachten met een dikke sliblaag, maar ook 

de Rupelmondse kreek kende in de zomer P-gehaltes die 10 x hoger lagen dan de 

milieukwaliteitsnorm. Voor het overige voldeed de waterkwaliteit doorgaans wel aan de gelden 

ecologische milieukwaliteitsnormen. 

 

Grondwaterkwantiteit 

De hogere oppervlaktewaterpeilen (in de broekbossen) veroorzaken een stijging van de 

grondwaterpeilen. Dit is zeker het geval voor de gemiddelde voorjaarsgrondwaterpeilen die 20 tot 30 

cm stijgen (Figuur 5 en Figuur 6). 
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Figuur 5. Gemiddeld voorjaarsgrondwaterpeil (gemiddeld peil twee weken rond 1 april) in piëzometers 

in het noordelijk broekbosgebied. 

  

 
Figuur 6. Gemiddeld voorjaarsgrondwaterpeil (gemiddeld peil twee weken rond 1 april) in piëzometers 

in het zuidelijk broekbosgebied. 

 

In het weidevogelgebied van Bazel-Noord en Bazel-Zuid is in 2013-2014 de grondwaterstand op 19 

locaties tweemaal per maand gemeten (zie figuur 7 en 8). Net als in 2013 bleven in 2014 in het 

oostelijk deel van het weidevogelgebied van Bazel-Noord de grondwaterpeilen tot op het einde van 

het broedseizoen boven de grenswaarden van de kritische groep (zomertaling, watersnip) en dus ook 

van de Gruttogroep (KBRP028A en KBRP037C in Figuur 7). Het grondwater kende een gelijkaardig 

verloop in het zuidelijk deel van Bazel-Noord (KBRP041C). Het bleef er gedurende het broedseizoen, 

alsook erna, boven de grenswaarden van de Grutto-groep met uitzondering van een korte periode 

midden mei (Figuur 7).  
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In het westelijk deel van het weidevogelgebied Bazel-Noord, inclusief de zone ten zuiden van de 

centrale donk, zakte het grondwater reeds vanaf midden maart onder de grenswaarden (KBRP035C, 

KBRP203X, KBRP204X).   

 

Ook meer centraal in het weidevogelgebied van Bazel-Zuid (KBRP076X) bleef het grondwaterniveau 

boven de grenswaarden van de Gruttogroep. In de rest van het weidevogelgebied van Bazel-Zuid 

zakten de peilen tot onder de grenswaarden. Dit was zeker het geval in het westelijk deel van het 

weidevogelgebied van Bazel-Zuid nabij de hoger gelegen opduiking (overslaggronden). 

 

In de zone tegen de Zeeschelde in zowel het weidevogelgebied Bazel-Noord als Bazel-Zuid, blijven 

de grondwaterpeilen vrij constant en boven de grenswaarden door de aanvoer van grondwater (kwel) 

uit de Zeeschelde en/of door aanvulling van het grondwater via het oppervlaktewater, wat het verlies 

aan water door verdamping (evapotranspiratie) weet te compenseren. Het toelaten van een 

gecontroleerd gereduceerd getij in Bazel-Noord draagt hier eveneens toe bij.   

 

 
Figuur 7. Grondwaterstanden in 2014 voor een aantal piëzometers in het weidevogelgebied van 

Bazel-Noord. Grenswaarden waaronder het grondwaterpeil niet mag dalen in het broedseizoen 

(Oosterveld & Altenburg 2005): rode lijn voor kritische soorten (zomertaling, watersnip); blauwe lijn 

voor minder kritische soorten (grutto, kievit). 
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Figuur 8. Grondwaterstanden in 2014 voor een aantal piëzometers in het weidevogelgebied van 

Bazel-Zuid. Grenswaarden waaronder het grondwaterpeil niet mag dalen in het broedseizoen 

(Oosterveld & Altenburg 2005): rode lijn voor kritische soorten (zomertaling, watersnip); blauwe lijn 

voor minder kritische soorten (grutto, kievit). 

 

 

Grondwaterkwaliteit 

Het grondwater in de elzenbroekbossen wordt gekenmerkt door zeer hoge mineraalgehalten. Zowel 

Ca2+ en HCO3
-, als Na+ en Cl- vertonen hoge concentraties. De elektrische geleidbaarheid haalt 

waarden tussen 1000 en 3000 µS/cm . Het eerste jaar na het instellen van de hoger peilen werd geen 

effect op de grondwatersamenstelling vastgesteld. 

 

 
Figuur 9. Mauchadiagram van de grondwatersamenstelling in een piëzometer in het zuidelijk 

broekbosgebied. 

 
1.4 Actueel vegetatietype 

 
1.4.1 Vegetatiekartering projectgebied (Actualisatie BWK en habitatkaart)  

 

In het projectgebied werden verschillende vegetatiekarteringen uitgevoerd.  

De eerste gebiedsdekkende kartering die werd uitgevoerd werd uitgevoerd in het kader van de 

Biologische Waarderingskaart in de periode 1978. Daaropvolgende karteringen werden uitgevoerd in 

de periode 1997-2003.  

In 2002 werd een volledige vegetatiekartering uitgevoerd door Vandevoorde et al. (2002). Deze 

vegetatiekarteringen zijn weinig bruikbaar voor de beschrijving van de huidige toestand, gezien de 
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vegetatieveranderingen die opgetreden zijn door de hydrologische aanpassingen (GGG, 

peilopstuwingen, ….) in het projectgebied. 

 

In het kader van het Life+ project 'Scalluvia' werden in 2014 en 2018 vegetatieopnames en -

karteringen uitgevoerd van de bossen in het wetlandgedeelte en de watervegetaties gebiedsdekkend 

gekarteerd (Mertens & Van Lierop 2015, Mertens 2018). In 2014 werd de uitgangssituatie (T0) van het 

Europese habitattype 91E0 of bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) vastgelegd door middel van een habitatkartering en een 

bepaling van de habitatkwaliteit en dit volgens de criteria die in 2014 gebruikt werden. 

Van het Bazels GGG werd een vegetatiekartering uitgevoerd in 2013 (voor de instelling van het 

GGG). Deze kartering werd jaarlijks herhaald tot 2016 (Maris et al. 2016). 

 

Door vrijwilligers van Natuurpunt Waasland kern Kruin werd in 2015 en 2016 een inventarisatie 

uitgevoerd van de verbossende percelen in de Bazelse en Rupelmondse polder. 

 

De kartering van de GGG’s wordt jaarlijks door de UA herhaald vanaf 2013 (Bazel) en vanaf 2017 

(Kruibeke en Kruibeekse Kreek).  

 

In 2018 werd het projectgebied, uitgezonderd Kortbroek (BE4) en het Kruibeeks GGG (BE5 en 6a), 

door INBO geinventariseerd en geactualiseerd volgens de typologie van de BWK. Om tot een  actuele 

vegetatiekaart (BWK- en habitatkaart) die gebiedsdekkend is voor het hele visiegebied (respectievelijk 

kaart 2 en 3, deze kaarten zijn omwille van de leesbaarheid beperkt tot eenheid 1/habitat 1) te komen 

werd voor het Kortbroek en de watergang van het GGG gebruik gemaakt van de in 2017 geupdate 

polygonen van de BWK, voor de overige delen werd de update gedaan op basis van de 

inventarisatiefiches (‘standaardfiches’).  Tabel 1-3 geeft hiervan een overzicht.  

 

Tabel 1-3: Overzicht van de actuele vegetatietypes en habitattypes in het projectgebied (op 

basis van de geupdatete BWK-kartering). Bij de kolom Habitattype/rbb werd geen rekening 

gehouden met KLE’s (die vaak het habitatype kregen van het biotoop waar ze in gelegen zijn). 

De vermelde oppervlakte is dus deze voor de BWK-typologie, en niet voor de habitats en rbb’s. 

Omschrijving BWK-typologie Habitattype/rbb 
Oppervlakte 

(ha) 

Plassen en vijvers       

open water wat gh, 1130  8,43 

plassen en vijvers 
ae, ae-, aer, aev, 
aev-, aev*, k(ae) 

gh, 1130, 3150  34,71 

slikken en schorren       

slik of spuikom ds 1130  2,12 

Moerassen       

rietland 
 mr, mr-, mrb, mru, 

k(mr), k(mr-) 
gh, rbbmr, 1130, 

6430_mr  
48,23 

grote zeggen-en zeebiesvegetaties 
 mc, mc-, mcb, k(mc), 

k(mz) 
 rbbmc, 1130 10,09 

Graslanden       

soortenarm permanent cultuurgrasland hp gh  1,09 

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van 
halfnatuurlijk grasland 

hp*, k(hp*) gh  7,17 

weilandcomplex met met veel sloten en/of microreliëf hpr  gh, 1130 36,38 

soortenrijk weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf hpr*  gh, rbbzil, 1130 94,05 

verruigd grasland hr, k(hr) gh  15,97 

verruigd grasland met bomen hrb gh  67,23 

vochtig, licht bemest grasland gedomineerd door russen hj, hjb  gh, 1130 1,08 

dotterbloemhooiland hc-  rbbhc 0,94 
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Omschrijving BWK-typologie Habitattype/rbb 
Oppervlakte 

(ha) 

natte ruigte met moerasspirea 
hf, hf-, hfb, hfb-, hfc, 

hfcb, k(hf) 
rbbhf  14,74 

Bos, struweel en opgaand houtig       

alluviaal essen-olmenbos va-  91E0_va 0,75 

mesotroof elzenbos met zeggen vm-, vm  91E0_vm 7,33 

nitrofiel alluviaal elzenbos vn-, vn, vn+  91E0_vn  45,29 

niet habitatwaardig essen-elzenbos vr gh  2,15 

populierenaanplant op droge grond lsb  gh 0,45 

populierenaanplant op vochtige grond lh, lhb, lhi gh  6,82 

loofhoutaanplant n  gh 21,60 

nieuwe loofhoutaanplant ni  gh 8,27 

bomenrijen kb… gh  18,08 

houtkanten kh…  gh 2,94 

kapvlakte se gh, 91E0_vn  8,79 

opslag van allerlei aard sz  gh, 1130 26,56 

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem sf  rbbsf 2,09 

doornstruweel sp, sp-, spr, sprb gh, rbbsp  3,17 

Andere       

veedrinkpoel kn  rbbmr 1,50 

pioniersvegetaties en ruigten op vergraven grond ku-, ku, kub gh, 1130  1,74 

boomgaard kj-, kj  gh 0,25 

dijk kd gh  5,81 

terrein met recreatieinfrastructuur uv  gh 0,06 

   505,88 

 

 

 
1.4.2 Bespreking vegetatie 

 

Hieronder wordt kort de vegetatie besproken, op basis van de vaststellingen bij de inventarisaties. 

Beschrijvingen zijn deels gebaseerd op Maris et al. (2016). 

 

1.4.2.1 Graslanden 

 

De graslanden zijn op te delen in het weidevogelgebied (BE-type 10, m.u.v. 10g) en enkele open 

plekken in het bos (BE 8a).  

 

Het weidevogelgebied (10a-10e, inclusief 10b, met getijdeinvloed) betreft graslanden op een 

hoofdzakelijk vochtige tot natte bodem. Lokaal komen droge zones voor (vnl. in 10a, overgang van de 

zandige donk). Er liggen vele grachtjes (cfr. percelering/ oude landgebruik) en er zijn ook enkele 

grotere grachten en oude wielen (6b). Omwille van de functie als weidevogelgebied komen geen 

houtkanten en bomen voor, maar in de grachten (indien niet mee begraasd) is vaak wel een rietkraag 

ontwikkeld. De vegetatie is vaak nog slecht ontwikkeld (fase 1 of 2 en overgangen naar fase 3). 

Lokaal, in de begraasde natste zones, komt wel, nog zwak ontwikkeld, rbb zilverschoongrasland voor 

(10e).  

Beheereenheid 10b staat onder getijdeinvloed (habitat 1130), en daar komt nu over grotere 

oppervlakten een rietvegetatie (rbbmr), grote zeggenvegetatie (rbbmc, 6430) of zilverschoongrasland 

(rbbzil) voor. De grachten worden grotendeels gedomineerd door riet, maar ook verschillende 
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percelen hebben een evolutie gekend naar dense rietvegetaties. Vooral in het noordelijke deel treden 

er grote clusters van riet op. In de graslanden waar typische graslandgrassen minder domineren, co-

domineren pitrus en/of witte klaver geregeld. De meest dominante grassoorten in deze graslanden zijn 

raaigrassen, gestreepte witbol en fioringras. De aanwezigheid van fioringras duidt op droge/vochtige 

over vochtige tot zelfs natte bodems. Andere kensoorten, naast fioringras, van het 

zilverschoonverbond die aangetroffen werden, betroffen geknikte vossenstaart, zilverschoon, 

krulzuring, valse voszegge, ruige zegge, smalle rolklaver, aardbeiklaver, akkerkers, platte rus en 

zeegroene rus.  

 

10g betreft enkele graslandpercelen die buiten het weidevogelgebied zijn gelegen (bosweidegebied), 

10d en 10f zijn wat ruigere zones in de rand van het gebied, nabij de dijk.   

 

Het beheer bestaat uit maaien met afvoer, begrazing of maaien met afvoer en nabegrazing, met als 

doel een soortenrijke en gesloten vegetatie te bekomen die kort de winter ingaat en de rietkragen in 

de grachten te maaien. Het beheer wordt per landbouwer (er wordt met beheercontracten gewerkt) 

opgevolgd en bijgestuurd door ANB Terreinbeheer West.  Binnen het opgelegde kader heeft iedere 

landbouwer wel de vrijheid van invulling, dit in overleg met ANB Terreinbeheer West. Dit zorgt voor 

een lichte variatie over het terrein qua beheerkeuze en timing van uitvoering. Dit beheer volstond in 

10b momenteel niet om de ontwikkeling van rietvegetatie tegen te houden. Dit omdat verschillende 

zones van voormalige rabattenbossen te nat zijn of te moeilijk bereikbaar zijn om te maaien en zelfs 

om te begrazen. In het najaar van 2018 werd daarom de rietvegetatie door een aannworden emer 

gemaaid, om deze terug beheersbaarder te maken voor de grazers, en zullen er  werken uitgevoerd 

om bepaalde percelen beter bereikbaar te maken.  

Op 10f wordt momenteel geen beheer uitgevoerd. 

 

De open plekken in het bos (8a) betreffen enerzijds iets drogere graslanden in de omgeving van de 

zandige donk en enkele nattere graslanden. Ook deze graslanden zijn nog niet goed ontwikkeld. De 

twee zones ten zuiden van het Coninckshofke zijn beide omzoomd door een uitgegroeide 

meidoornhaag. Op een aantal van deze graslanden wordt een vorm van ‘sinusbeheer’/gefaseerd 

maaien toegepast. Deze open plekken behoren habitatgewijs echter bij het bos zelf en de oppervlakte 

wordt tevens als bos beschouwt. 

 

1.4.2.2 Bossen 

 

De bossen betreffen de oudere elzenbroekbossen (vnl. daterend uit de periode 1850-1930), jonge 

bossen/verbossingende terreinen, en enkele drogere bossen (speelbos 1b en delen van 1a).  

De elzenbroekbossen (BE-type 1) kregen in het kader van LIFE SCALLUVIA een omvormingsbeheer 

(o.a. kappen van populier, exotenbestrijding en verwijderen van constructies en de bouw van stuwen 

om het waterpeil in het groeiseizoen langer voldoende hoog te houden). Sinds 02/2016 wordt het 

waterpeil in de broekbossen beheerd. Het zijn overwegend structuurrijke en open bossen met een 

hoog aandeel zwarte els en wilgen en met veel ondergroei (soorten van natte ruigtes, maar lokaal ook 

met een hoog aandeel brandnetel of braam). De meest voorkomende boomsoorten zijn zwarte els, 

gewone es, schietwilg/kraakwilg en zomereik. Lokaal komt nog ook populier voor. Frequent 

voorkomende struiksoorten zijn grauwe wilg, zwarte els, eenstijlige meidoorn, gewone es en zomereik. 

In zo’n kwart van deze bossen komen rabatten voor.  

 

Evolutie van de vegetatie tussen 2014 en 2018 

 

Tabellen 1-3 en 1-4 geven de vergelijking van de waargenomen soorten in de bossen in 2014 en 

2018. De hogere soortenaantallen in 2018 kunnen worden verklaard door het hoger aantal 

onderzochte percelen en een reële toename van de soortenrijkdom als gevolg van het gevoerde 

beheer (niets doen). Een aantal voormalige tuinen (met veel aangeplante soorten) ontwikkelen 

gestaag in de richting van alluviale bossen en werden in 2018, in tegenstelling met 2014, wel als 

habitattype 91E0 beschouwd. 
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Tabel 1-4: Tien meest voorkomende soorten in de boomlaag op basis van het aantal opnames 

waar de soort in voorkomt (n = 122, n2014 = 56, n2016 = 66) (Mertens 2018).  

Wetenschappelijke naam y14 y18 totaal 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 53 64 117 

Salix alba/fragilis 46 57 103 

Fraxinus excelsior L. 49 53 102 

Quercus robur L. 41 51 92 

Populus x canadensis Moench 39 48 87 

Betula 14 21 35 

Populus canescens (Ait.) Smith 13 17 30 

Ulmus 4 9 13 

Acer pseudoplatanus L. 2 6 8 

Prunus avium (L.) L.      1 5 6 

 

Tabel 1-5: Vijftien frequentst voorkomende soorten in de struiklaag op basis van het aantal 

opnames waar de soort in voorkomt (n = 122, n2014 = 56, n2016 = 66) (Mertens 2018) 

Wetenschappelijke naam y14 y18 totaal 

Salix cinerea L. 49 57 106 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 43 58 101 

Crataegus monogyna Jacq. 45 56 101 

Fraxinus excelsior L. 34 20 54 

Quercus robur L. 25 29 54 

Viburnum opulus L. 26 21 47 

Sambucus nigra L. 18 26 44 

Ulmus 19 17 36 

Cornus sanguinea L. 12 14 26 

Corylus avellana L. 11 14 25 

Populus canescens (Ait.) Smith 7 16 23 

Rosa canina L. s.l. 13 2 15 

Salix alba/fragilis 7 8 15 

Sorbus aucuparia L. 8 7 15 

Prunus avium (L.) L. 1 8 9 

 

De totale bedekking van de kruid- en boomlaag nam tussen 2014 en 2018 af. Daartegenover staat dat 

de soortenrijkdom van de kruidlaag (sterk) steeg. Vernatting ligt waarschijnlijk aan de basis van de 

afname van de bedekking. De vegetatie op de (iets) hoger gelegen percelen was niet aangepast aan 

langdurige inundatie of hoge waterpeilen en sterft af (vooral bramen). Op de kale bodems groeien nu 

veel pioniersoorten, maar in de toekomst zullen andere moerasplanten (in de eerste plaats moeras- 

en oeverzegge) zich hier vestigen of uitbreiden. De afname van de bedekking van de boomlaag is te 

verklaren door de essenziekte en een verhoogde windworp.  

 

Het aantal freatofyten is op de onderzochte percelen gestegen. Gemiddeld zijn er per perceel 3.4 

grondwaterafhankelijke soorten bijgekomen tussen 2014 en 2018. Gemiddeld komen er op de 

habitatwaardige percelen in 2018 13.5 freatofyten voor.  

 

De jonge bossen (BE-type 9, 19) zijn recentere bebossingen en grote oppervlaktes natte ruigte die via 

spontane ontwikkeling aan het verbossen zijn (vaak gekarteerd als rbbhf). De beboste percelen en 

wat oudere verbossende percelen zijn vaak homogener van samenstelling (zelfde leeftijdsklasse, 

gesloten bos) en bestaan in hoofdzaak uit zwarte els en wilgen. De ondergroei bestaat op de 

geslotenere locaties vaak voor een belangrijk aandeel uit brandnetel en/of braam. Door hun leeftijd 

hebben ze maar een beperkt aandeel dood hout. Op 19a loopt al geruime tijd een experiment naar 

verschillende methodes (proefsite) om tot elzenbroekbos te komen, o.m. met veentransplantaties. Het 

is daardoor een heterogeen perceel met afgeplagde, geploegde en spontaan verboste zones. 

 

Bij de drogere bossen bestaat het speelbos (1b) uit oude Amerikaanse eik met hakhout van tamme 

kastanje en populier met hakhout van Amerikaanse eik. Het bos bevat veel dood hout. Er is recent 

een veiligheidskap uitgevoerd. Ondergroei ontbreekt vrijwel volledig.  



 

  24 

 

In 1a komen ook drogere zones voor. Het is een gemengd bestand met vrij veel tamme kastanje.  

Beheereenheid 7a is een recent verbossend perceel, deels spontaan, deels via een aanplant van een 

bosrand. 

 

Het beheer betreft grotendeels peilbeheer met stuwen (sinds 2/2016) en nulbeheer, waarbij wel nog 

opvolging gebeurt van de exotenbestrijding. Als invasieve exoot komt voornamelijk reuzenbalsemien 

voor (doorgaans in lage percentages). Lokaal komen ook nog tuinplanten voor (sneeuwbes, bamboe, 

Japanse duizendknoop,…).  

 

De toekomstige woudaapbiotopen zijn momenteel bos of moerasruigte (BE-type 19, 10f) en dienen 

nog verder beheerd en/of ingericht te worden.  

 

Houtoogst gebeurt enkel indien dit nodig is in functie van het natuurgerichte (omvormings-)beheer, 

zoals bv. het kappen van populier (vb. in 1c en 1d).  

 

1.4.2.3 Kruibeeks getijdegebied 

 

Het getijdegebied (BE-type 5) is momenteel sterk in ontwikkeling na de nog recente inwerkingstelling 

van het getijdegebied. Vele bomen stierven af of zijn momenteel in slechte conditie. Het gebied is nu 

een afwisseling van afstervende bosjes, verruigende graslanden en stukken met naakte bodem en 

met open water. Er is een sterke rietontwikkeling aanwezig. 

 

1.4.2.4 Open water 

 

In het gebied komen enkele oude kreken, wielen en oude visvijvers voor (BE-type 3, 6b).  

 

Geen van de onderzochte watervegetaties kon in 2014 gerekend worden tot habtitatype 3150. De 

minstgevoelige kensoort soort, kikkerbeet (Hydrocotyle morsus-ranae) werd slechts één maal 

gevonden. Het betrof één, waarschijnlijk geïntroduceerd, exemplaar in de gracht langs de Blauwe 

gaanweg met als enige begeleidende waterplantensoort klein kroos (Lemna minor).  

In watervegetaties met de relictsoorten witte waterlelie (Nymphaea alba) en gele plomp (Nuphar lutea) 

werden geen andere waterplanten gevonden zodat deze zelfs niet als slecht ontwikkeld habitat 

konden worden beschouwd. Wateren die in contact staan met het polderwaterlopensysteem worden 

gekenmerkt door de afwezigheid van waterplanten of de aanwezigheid van sterk verarmde 

waterplantenvegetaties met als enige soorten de nymphaeiden witte waterlelie (al dan niet 

aangeplant) en gele plomp. 

 

In de Rupelmondse kreek heeft een spectaculaire verbetering van de watervegetatie plaats gevonden. 

Daar waar in 2014 enkel zeer tolerante soorten als gele plomp en witte waterlelie voorkwamen, 

stonden er in 2016 in de zijarmen naast deze twee soorten een uitbundige onderwatervegetatie met 

gedoornd hoornblad, gekroesd en schedefonteinkruid en zeer veel kikkerbeet. Dit betekent dat de 

Rupelmondse kreek als habitattype 3150 kan bestempeld worden. 

 

1.4.2.5 Kortbroek 

 

Het Kortbroek bestaat uit twee delen, met een zuidelijke deel (beheereenheid 4b) en een noordelijk 

deel (beheereenheid 4a). 

Het zuidelijk Kortbroek is ontwikkeld als een belevingspark, om kennis te maken met de verschillende 

biotopen van de polders van Kruibeke. Het is dus meer gericht op de recreatieve functie, met veel 

recreatieve infrastructuur zoals wandelpaden, banken, visplaatsen, een vogelkijkwand,…  

 

Het noordelijk deel werd ingericht voor Woudaap met open water en rietvegetatie. 
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1.5 Specifieke inventarisatie 

 
1.5.1 Lokale Staat van Instandhouding  

 

De Europese commissie maakt voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding (LSVI) 

een onderscheid tussen een ‘gunstige’ en een ‘ongunstige staat van instandhouding’, zoals ook in de 

beoordelingstabellen van T’Jolyn et al. (2009) is weergegeven.  

Voor het plangebied werd de LSVI bepaald van de rbb’s of habitattypes (op basis van de voorlopige 

versie van de aangepaste bwk) waarvoor een fiche beschikbaar was. 

Voor de habitats en rbb’s die onder invloed van getijden staan werd per beheereenheid een 

kwaliteitsfiche opgemaakt voor het koepelhabitat 1130 estuaria.  Voor rbbhf (moerasspirearuigte) werd 

geen kwaliteitsfiche opgemaakt 

- aangezien bos hier het doeltype is (vnl. 91EO_vn). Deze rbbhf’s zijn alle onder nulbeheer en 

zijn aan het verbossen (grens ongunstig ligt reeds op >5%).  

 

De beoordeling werd in een tabel per beheereenheid in bijlage 2 weergegeven.  

 

Volgende habitattypes werden beoordeeld: 

Rbbzil: zilverschoongraslanden (n=1) 

Rbbhc: dotterbloemgraslanden (n=1) 

1130: estuaria (n=3) 

3150: van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (n=1) 

91E0_vn: ruigte-elzenbroekbos (n=11) 

91E0_va: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (n=1) 

91E0_vm: mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (n=5) 

 

Op basis van de geupdatete habitatkaart kunnen drie boshabitattypes worden onderscheiden: 
- 91E0_vn: ruigt elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum) 

doorgaans met een boomlaag gedomineerd door zwarte els, gewone es of schietwilg. In de 

kruidlaag is de gezamenlijke bedekking van volgende soorten meer dan 10% (vn0) of meer 

dan 30% (vn): aalbes, zwarte bes, moeraszegge, oeverzegge, moesdistel, kale jonker, 

moerasspirea, riet, moeraswalstro, gele lis, wolfspoot, hop, penningkruid, grote kattenstaart, 

grote wederik, melkeppe en bitterzoet1. 

- 91E0_vm0: mesotroof elzenbos (Carici elongatae-Alnetum) waarvan de boomlaag van nature 

gedomineerd wordt door zwarte els, met bijmenging van es, schietwilg, zomereik, zachte berk, 

… In de kruidlaag is de gezamenlijke bedekking van onderstaande soorten meer dan 30% 

(vm) of tussen 10% en 30% (vm0): dotterbloem, elzenzegge, moeraswalstro, stijve zegge, 

hoge cyperzegge, pluimzegge, gele lis, watermunt, wolfspoot, grote wederik, blauw glidkruid, 

bitterzoet, holpijp, zwarte bes, slangenwortel, moerasvaren, melkeppe, moerasviooltje en 

kamvaren. 

- 91E0_va: valleibossen (beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-

Fraxinetum)) waarvan de boomlaag gedomineerd wordt door gewone es, Europese vogelkers, 

grauwe abeel, gladde iep, zomereik en zoete kers. Typisch is de rijke voorjaarsflora (o.a. 

slanke sleutelbloem, grote keverorchis, boswederik, daslook, eenbes, bosanemoon, 

speenkruid, dotterbloem) in combinatie met een zomeraspect dat bestaat uit allerlei 

vochtminnende soorten (o.a. moesdistel, echte valeriaan, moerasspirea, kale jonker, gele lis, 

moeraszegge) en meer ruderale soorten (zoals dagkoekoeksbloem en grote brandnetel). 

In het projectgebied komt vooral het subtype ruigt elzenbos voor. Enkele percelen hebben een totale 

bedekking van typische soorten van mesotrofe elzenbos hoger dan 10%, maar geen enkel hoger dan 

30%. Veelal wordt de kruidlaag van deze percelen gedomineerd door typische soorten van het ruigte 

elzenbos (meer bepaald moeras- en/of oeverzegge). Het goed gebufferd grondwater met zeer hoge 

                                                      
1 De onderlijnde soorten werden aangetroffen 
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mineraalgehalten (Ca2+, Na+, HCO3- en Cl-) in combinatie met een venige ondergrond beperkt 

waarschijnlijk de potenties voor het mesotroof elzenbos. 

 

De beoordelingsfiches zijn opgebouwd op basis van 3 criteria, met name ‘kenmerkende soorten voor 

kwaliteitsbepaling’, ‘structuurkenmerken’ en ‘verstoringsindicatoren’ (m.u.v. ‘slikken en schorren’). De 

globale beoordeling van de staat van instandhouding van een specifiek habitattype gebeurt door eerst 

afzonderlijk een beoordeling te maken voor elk van de beoordelingscriteria. De beoordeling van elke 

van deze criteria gebeurt door de laagste score te weerhouden voor dit criterium. Is bij het criterium 

‘verstoring’ het oordeel voor ‘eutrofiëring’ ‘ongunstige staat’ en voor ‘vergrassing’ ‘gunstig’ dan is 

‘verstoring’ als geheel in een ongunstige staat van instandhouding. Dit is het principe van one-out-all-

out.  

 

De bossen (91E0) zijn in een ongunstige staat van instandhouding. Het aantal en de bedekking 

aan sleutelsoorten is een knelpunt dat zowel in de jongere als oudere bossen speelt, maar 

nadrukkelijker in de jongere. De structuurkwaliteit vormt een knelpunt in de jongere bossen 

(aandeel (dik) dood hout, bosconstantie). De bedekking van verruigingsindicatoren vormt een 

knelpunt bij deze jonge bostypes. De bedekking van invasieve exoten is zeer laag en vormt 

geen probleem.  

De bedekking aan sleutelsoorten haalt in verschillende gevallen niet de 30%. Dit is wellicht 

gedeeltelijk te verklaren door de aanwezigheid van de rabatten. De aanwezigheid van rabatten, 

die een oppervlakteaandeel van circa 25% hebben in de broekbossen, beïnvloedt gedeeltelijk 

de beoordeling op basis van bedekking van storingssoorten (de bedekkingscriteria worden 

beoordeeld op basis van het percentage dat de storingsvegetatie inneemt ten opzichte van de 

totale kruidlaagvegetatie). De te natte of te droge grachten en de aanwezigheid van (andere) 

storingssoorten zoals klein kroos, dauwbraam of andere ruigtesoorten beïnvloeden de LSVI.   

De bedekking van de sleutelsoorten in de boom- en struiklaag haalt vrijwel nooit 70%. Een 

belangrijke factor daarin is dat nog steeds (lokaal) populier voorkomt in de oudere bossen, en 

dat schiet-/kraakwilg in de jongere bossen optreedt als pioniersoort.   

Uit een vergelijking tussen de LSVI van 2014 en 2018 van de boshabitattypes blijkt dat in beide 

periodes deze bossen in een ongunstige staat van instandhouding verkeerden. De toename 

van de oppervlakte (in 2018) die gunstig scoort voor alle criteria is het gevolg van een 

duidelijke en onverwacht snelle verbetering van de bosstructuur (horizontale menging en 

hoeveelheid dood hout). Dit is te verklaren door de sterk toegenomen windworp een die op 

haar beurt waarschijnlijk vooral het gevolg is van de hogere waterstanden.  

 

De graslanden (rbbhc en rbbzil) bevinden zich in een ongunstige staat van instandhouding. 

Voor de rbbhc vormen het zowel het aandeel als het aantal kensoorten, als indicatoren van 

eutrofiëring en ruderalisering een knelpunt. De rrbzil worden gekenmerkt door een ongunstige 

staat van de kenmerkende soorten in de kruidlaag en een verdroging.  

 

Voor het habitattype 1130 is voornamelijk de landschapsvorm ongunstig. Een belangrijke 

oorzaak is dat het jonge estuaria betreft die nog volop in ontwikkeling zijn. 

 

Voor het habitattype 3150 zijn de sleutelsoorten, en de indicatoren verticale structuur en 

invasieve exoten ongunstig (n=1). Er is actueel vrij troebel water (Secchi-diepte < 1 meter) met 

eutrofiëring, een vrij dikke sliblaag en een beperkte onderwatervegetatie.   

 

Alle habitats bevinden zich dus in een ongunstige staat van instandhouding. 

Opmerking bij deze beoordeling is dat de LSVI-bepaling volgens het one-out-all-out principe een 

eerder strenge benadering is en het een weinig genuanceerd beeld van de toestand geeft, doordat 

er maar 2 mogelijke uitkomsten zijn, nl. gunstig en ongunstig. 

 

 

 
1.5.2 Flora 

 

De floragegevens zijn afkomstig van waarnemingen.be, INBO (BWK-kartering 2018, monitoring 

boshabitats (Mertens 2018)), de U.A. (monitoring getijdengebieden (Maris et al. 2016) en Natuurpunt 
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Waasland kern Kruin (opnames 2015, 2016, niet gepubliceerd). Uitgebreide waarnemingenlijsten zijn 

via deze bronnen terug te vinden. 

 

Hierna worden enkele soorten besproken die relevant zijn voor het beheerplan. 

 

Er werden bij de kartering van het Bazelse GGG in 2015 (Maris et al. 2016) 2 inheemse soorten die 

vermeldenswaardig (geen Rode lijstsoorten) zijn waargenomen, met name kruidvlier (Sambucus 

ebulus) en slanke waterbies (Eleocharis uniglumis) (in 1 polygoon, wel erg abundant). De overige 

zeldzame soorten die in 2015 werden opgemerkt, zijnde rode ogentroost (Odontites vernus), 

welriekende agrimonie (Agrimonia procera) en zeekweek (Elytrigia atherica), werden tijdens de 

karteringen in 2016 niet meer waargenomen. Daarnaast werden volgende soorten waargenomen: 

moerasandijvie (2017), selderij (2018) (kwetsbaar) en slijkgroen (2019)(zeldzaam). 

Er werden in dit deelgebied verschillende zeldzame exotische plantensoorten opgemerkt, waaronder 

ruige rupsklaver (Medicago polymorpha), kwispelgerst (Hordeum jubatum) en goudknopje (Cotula 

coronopifolia) Deze laatste is een typische pioniersoort van natte, vaak zoute of brakke bodems 

(Verloove 2011).  

 

De watervegetaties zijn nog niet goed ontwikkeld, met een beperkt aantal soorten. Er zouden door de 

instelling van de getijdenwerking ook grote veranderingen zijn in de watervegetaties (mond. med. Wim 

Mertens). Soorten die in 2018 waargenomen zijn (gegevens INBO en waarnemingen.be) zijn 

sterrekroos sp., klein kroos, witte watelelie (groep), gekroesd fonteinkruid, grote kroosvaren, grof 

hoornblad, kikkerbeet, aarvederkruid, gele plomp, schedefonteinkruid. Kikkerbeet (Rode lijst: 

kwetsbaar) is dus de enige kensoort van habitat 3150 die voorkomt. 

 

Bij de kartering van de elzenbroeken (Mertens, 2018) werd Rode lijstsoort eikvaren (achteruitgaand) 

(2x in 2014 en 2x in 2018, allemaal epifytisch) waargenomen.  

 
Volgens waarnemingen.be en bij de BWK-kartering door INBO (Flora Databank 

(http://flora.inbo.be))  

werden volgende vermeldenswaardige soorten sinds 2013 waargenomen:  

In de bossen komen o.a. volgende typische bosplanten voor: bleke zegge (Carex pallenscens, BE 1c), 

boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), boszegge (Carex sylvatica), elzenzegge (Carex elongata, BE 

1f1), grote muur (Stellaria holostea), groot heksenkruid (Circaea lutetiana), hangende zegge (Carex 

pendula), kruisbes (Ribes uva-crispa, BE 1g), kruipend zenegroen (Ajuga reptans, BE 1g), 

Lievevrouwebedstro (Galium odoratum, 9b1) Look-zonder-look (Alliaria petiolata), pluimzegge (Carex 

paniculata, 9b2), zwarte bes (Ribes nigrum). Ook gevleugeld helmkruid (Scrophularia umbrosa) en 

karwijselie (Selinum carvifolia, BE 1g) werden in de bosbeheereenheden aangetroffen.  

 

In het getijdengebied (BE 5) werd selderij (Apium graveolens, Rode lijst kwetsbaar) gevonden. Verder 

komen er ook o.a. zulte (Aster tripolium), zandkweek (elytrygia maritima), behaard breukkruid 

(Herniaria hirsuta, RL zeldzaam), slijkgroen (Limosella aquatica, Rode lijst zeldzaam), zilte 

schijnspurrie (Spergularia marina), moerasandijvie (Tephoseris palustris) en zanichellia (Zanichellia 

palustris) voor. 

In het Bazels getijdengebied (BE 10b) werden zulte (Aster tripolium), zilte rus (Juncus gerardii) en zilte 

schijnspurrie (Spergularia salina) waargenomen.   

 

In BE 10g werd selderij, in BE 10e fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum), in BE 6a 

knikkend tandzaad (Bidens cernua). 

 

Bij de inventarisatiegegevens van Natuurpunt Kruin (2015, 2016) in de jonge bossen zijn volgende 

soorten vermeldenswaardig:  pluimzegge (Carex paniculata) en gewone bermzegge (Carex spicata) 

(beide ten N van 3b), fraai hertshooi (Hypericum pulchrum) (9b2 ten westen van Rupelmondse kreek), 

rietorchis (Dactylorhiza praetermissa, RL zeldzaam) (8a (zone ten oosten van 1d)). 

 

In het gebied komen verschillende exoten voor, naast watercrassula, reuzenbalsemien, grote 

kroosvaren en Amerikaanse vogelkers, zijn dit vooral restanten van het vroegere recratieve gebruik 

van de bossen. Deze laatsten werden en worden echter bestreden in het kader van LIFE Scalluvia 

(behalve de stinzenplanten zoals sneeuwklokje en narcis) en door een vrijwilligersteam van 

http://flora.inbo.be/
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Natuurpunt Waasland kern Kruin. Voor de grootschalige bestrijding van bamboe wordt gewacht op 

bloei, die deze plant erg verzwakt. Deze komt echter maar om de enkele decenia voor (laatste bloei 

rond 1980). Watercrassula komt op meerdere locaties voor. Er werd, zonder succes,  een poging 

gedaan om dit in Kortbroek te bestrijden. Reuzenbalsemien komt met (zeer) lage bedekking voor in 

meerdere bossen en wordt momenteel niet structureel bestreden. Amerikaanse vogelkers kwam veel 

voor in de jonge bossen in de omgeving van het speelbos en werd in het najaar 2018 bestreden. 

Grote kroosvaren vormt een probleem ter hoogte van de stuw in de Blauwe gaanweg doordat er zich 

een dik pakket ophoopt. Deze werd in 2018 weggeschept, en er zijn structurele maatregelen gepland. 

 
1.5.3 Fauna  

 
1.5.3.1 Bijlage I-soorten 
 
Volgende Bijlage I-soorten werden waargenomen: 
 

• Roerdomp 

• Woudaap 

• Wespendief 

• Bruine Kiekendief 

• Kluut 

• Visdief 

• IJsvogel 

• Blauwborst 

• Kwak 

• Ooievaar 

• Lepelaar 

• Bruine kiekendief 

• Visarend 

• Purperreiger 

• Grauwe klauwier 

• Kleine zilverreiger 
 

1.5.3.2 Broedvogels  

 
Volgende bronnen werden geraadpleegd: monitoringsgegevens INBO, vogelnieuws mei 2017 (INBO), 
jaarrapport beheercommissie 2014.   
 
Er gebeurt sinds 2007 een jaarlijkse territoriumkartering van de broedvogels in het gebied door het 
INBO i.s.m. vrijwilligers van Natuurpunt Waasland kern Kruin. In het volledige gebied werden alle 
Bijlage I-broedvogelsoorten  geïnventariseerd, aangevuld met enkele aandachtsoorten. Tijdens de 
inrichting van het gebied reageerden allerlei soorten heel snel op de ontwikkeling van het nieuwe 
leefgebied. Een overzicht van de resultaten van 2007 t.e.m. 2017 is terug te vinden in bijlage 3. Deze 
gegevens dateren dus van voor de instelling van de getijdenwerking in 2017.  
In 2017 werd de werking van het gecontroleerd gereduceerd getij operationeel in Kruibeke. Door de 
veranderingen die dit meebrengt op het vlak van waterkwaliteit, de wisselende waterstanden en de 
daardoor wijzigende vegetatie zal dit ook een impact hebben op de in het gebied aanwezige vogels. 
 
Weidevogels 
 
Het aantal broedgevallen van weidevogels is laag, met in 2017 21 koppels kievit en 1 koppel 
scholekster en tureluur. Potentiële oorzaken zijn de nabije bosgebieden en ruigtes die mede voor een 
hoge predatiedruk zorgen en de verrietting van delen van beheereenheid 10b. De meeste 
weidevogels komen nu voor in de nattere zones van 10e. 

 
Rietvogels  
 
Door de ontwikkeling van moerasruigtes, rietkragen, de jonge verbossingsstadia en de door 
beheerwerken omgevormde elzenbroekbossen is er een enorme toename in geschikt biotoop voor 
deze soorten geweest, met een stijging in aantallen van rietvogels.  
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Blauwborst (117 broedparen)2, Cetti’s zanger (79), rietgors (45), sprinkhaanzanger (24), rietzanger 
(82), kleine karekiet (218) en bosrietzanger (158) blijven met hoge aantallen aanwezig of nemen nog 
verder toe. Sinds 2013 is woudaap aanwezig in het gebied met 1 à 2 territoria. De snor vestigde zich 
in 2012 met maar liefst 4 territoria en dat aantal zakte sindsdien niet meer onder de 3. Bruine 
kiekendief is jaarlijks aanwezig. Helaas was enkel in 2011 en 2015 sprake van een territorium.  
 

Watervogels 

 
Hier vallen dodaars (15 koppels), bergeend (20), krakeend (29) op. Ook zomertaling, slobeend en 
tafeleend zijn ook vaste broedvogels. Grauwe ganzen komen maar met enkele koppels tot broeden.  
 
Van ijsvogel kwamen in 2017 maar 2 koppels voor, in Kortbroek en in Bazel Noord. Dit is een lichte 
daling t.o.v. de voorgaande jaren (max. 7 koppels).  

 
Bosvogels 
 
De stijging bij koekoek van 1 territorium in 2007 naar 20 in 2017 gaat in tegen de landelijke trend, dit 
mede door het hoge en stijgende aantal gastheren. 
Ook fitis (12), tuinfluiter (47), matkop (16) en nachtegaal (17) konden hier een populatie uitbouwen.  

 
Kortbroekpolder 
 
De visdief, waarvoor een vlotje werd gelegd, komt hier de laatste jaren tot broeden (deze eilandjes 
waren echter geen succes op de Rupelmondse kreek). Kluut komt hier momenteel nog met 6 koppels 
voor. In de noordrand van dit gebied werd ook een broedwand voor oeverzwaluwen voorzien. Deze 
kende geen succes. Woudaap komt hier tot broeden.  

 
Overwinterende vogels 

 
Het gebied heeft zich op korte tijd ontwikkeld tot een belangrijke overwinteringsplaats voor 
watervogels langs de Zeeschelde. In de polders en kreken van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde zijn 
de aantallen watervogels de laatste jaren duidelijk toegenomen. 
 
Krakeend haalt hierbij de 1%-norm (681 exemplaren in december 2012), ook wintertaling, smient en 
wilde eend stegen in aantal.  
Op de januaritelling van 2014 werden 810 kolganzen geteld naast 233 grauwe ganzen.  
Grote groepen grazende ganzen, net als smienten en wulpen, kunnen geassocieerd worden met 
geschikte weidevogelgebieden.  
 

1.5.4 Zoogdieren 

 

Er werden volgens waarnemingen.be sinds 2008 23 soorten zoogdieren waargenomen, waaronder 6 

vleermuissoorten (laatvlieger, meervleermuis, watervleermuis, rosse vleermuis en ruige en gewone 

dwergvleermuis). 

 

Bij inventarisaties door Joris Everaert en Jean-Pierre Nicaise in 2017 en 2018 (6 bezoeken) werden 8 

soorten waargenomen. Bijkomend betreft het bosvleermuis en baard/Brandts vleermuis.  

 

Een andere, te verwachten en waarschijnlijk ook reeds aanwezige soort is de gewone 

grootoorvleermuis. Mopsvleermuis werd nog niet waargenomen, maar werd wel al waargenomen tot 

aan de Durmemonding, op 10km van de Polders van Kruibeke. 

 

                                                      
2 Aantallen in 2017. 
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Figuur 10. Wandelroute en waarnemingen door Joris Everaert. 

Op volgende locaties werden vleermuizen waargenomen (waarnemingen.be + gegevens Joris 

Everaert):  

• Watervleermuis: Kruibeekse kreek, vispassage, Kruibeeks GGG 

• Laatvlieger: Kruibeekse kreek,  Kruibeeks GGG 

• Rosse vleermuis: Kruibeeks GGG, Blauwe gaanweg, Fasseit, Kruibeekse kreek 

• Gewone dwergvleermuis: Bazelse kreek, Kruibeeks GGG, Blauwe gaanweg, Verkortingsdijk 

• Meervleermuis: Kruibeekse kreek en Kruibeeks GGG. 

• Ruige dwergvleermuis: Kruibeekse kreek, BE 18a 

• Bosvleermuis: Kruibeeks GGG 

• Baard/ Brandts vleermuis: Kruibeekse kre 

 

 

Bij de overige zoogdiersoorten zijn Europese bever en veldspitsmuis vermeldenswaardig. 

Daarnaast is ook de aanwezigheid van otter (sinds 2014, omgeving Rupelmondse kreek en Bazelse 

Kreek) en boommarter (eerste waarneming in 2018, in het elzenbroekbos) gekend voor het gebied.  
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1.5.5 Vissen  

 

Visstandonderzoek 

In de loop van 2014 (Samsoen & Dillen 2014) werd op twee momenten een visstandonderzoek 

uitgevoerd in de Bazelse Kreek en de nabijgelegen L-vormige visvijver (3d). In 2017 gebeurde tevens 

een visstandonderzoek in de polders van Kruibeke (Boets et al. 2017), en dit aan de L-vormige vijver, 

het wachtbekken aan de overzet en op enkele locaties aan de Blauwe gaanweg (o.a. ter hoogte van 

de vispasseerbare stuw). Er werden in totaal over de beide onderzoeksperioden vijftien vissoorten 

waargenomen. Voor wateren met een beperkte oppervlakte is dit een relatief hoge biodiversiteit. 

 

Vooral zonnebaars komt veelvuldig voor terwijl blauwbandgrondel slechts sporadisch wordt 

aangetroffen.  Vooral het stroomafwaarts gedeelte van de Dijksloot scoort goed qua aantal vissen en 

diversiteit. Er werden tevens migrerende vissen zoals jonge bot en jonge paling gevangen in het 

gebied en twee rode lijst soorten, bittervoorn (aan de dijksloot thv de brug (t.h.v. de ‘liefkesboom’)) 

en fint. Bittervoorn is tevens een habitatrichtlijnsoort. 

Blauwbandgrondel, brasem en kolblei zijn eerder sporadisch aangetroffen en wijzen op resten van 

vroegere populaties of (accidentele) uitzet van de exoten zoals blauwbandgrondel en zonnebaars. 

 

Het gebied lijkt momenteel reeds te fungeren als opgroeigebied voor soorten zoals paling (gevangen 

t.h.v. de kleine stuwtjes) en bot en mogelijk ook voor fint (aan de uitstroom met de Schelde). Van 

beide soorten werden wel nog lage aantallen en een eerder lage biomassa bemonsterd. Ook minder 

goede zwemmers als bittervoorn en jonge brasem konden doorheen de aangepaste stuwen passeren 

en is eveneens een goed teken. 

 

Om de waterkwaliteit en de visstand te verbeteren binnen het gebied zijn er nog een aantal 

verbeteringen mogelijk. Zoals aangehaald komt er op verschillende locaties in de Dijksloot een dikke 

sliblaag voor welke een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit en dan voornamelijk het 

zuurstofgehalte. Het ruimen van deze waterloop kan het natuurlijk herstel en het uitbreiden van het 

visbestand bespoedigen. Een optimalisatie van de aanwezige stuwen evenals het onderhouden van 

de migratieroutes zou kunnen helpen bij de verdere vismigratie zoals aangehaald door Dillen et al. 

(2017). Op die manier kunnen meer soorten het gebied intrekken en ook verder optrekken naar de 

Rupelmondse kreek. 

 

Vismigratieonderzoek  
In 2017 gebeurde tevens een vismigratieonderzoek (Dillen et al. 2017). Om de passeerbaarheid van 
de stuw te controleren en om aanbevelingen te formuleren voor verdere optimalisatie werd de 
vismigratie in het voorjaar van 2017 opgevolgd met een kleine fuik. Vissen kunnen de stuw goed 
passeren (bot, fint en driedoornige stekelbaars), en ze kunnen vanuit de Schelde de watergang in 
zwemmen en via de constructie verder door tot aan de Rupelmondse Kreek. Op basis van de 
resultaten werden volgende maatregelen voorgesteld waardoor het stroomopwaartse deel van de 
watergang een nog grotere aantrekkingskracht zal uitoefenen op migrerende vissen. 
Optimalisatie van de vismigratie is nodig, en mogelijk door: 

o Jaarlijks de visnevengeul te onderhouden (vegetatie te verwijderen); 
o Inbreng van losse stenen in de visnevengeul; 
o Wegwerken van de lekverliezen langsheen de aangepaste stuwtjes; 
o Ruimen van het slib in het bovenstrooms gedeelte (tussen Rupelmondse Kreek en de 
vispasseerbare stuw)  i.f.v. minder nalevering van nutriënten (en minder groei van kroosvaren); 

o Bestrijden van de aanwezige kroosvaren en afvoeren van de afgeschepte massa kroosvaren. 

 

Kleine modderkruiper 
In september 2017 werden 39 kleine modderkruipers gevangen in de kreken van Moerbeke-Waas en 
uitgezet in de Rupelmondse kreek. Bij eerdere inventarisatie in en rond de Polders werd de vissoort 
nog niet opgemerkt. Via de visvriendelijke stuw en het netwerk van beken en grachten dat met de 
Rupelmondse Kreek verbonden is, kunnen ze de regio verder koloniseren. 
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1.5.6 Insecten  

 

Dagvlinders 

 

Sinds 2013 worden door Natuurpunt Waasland kern Kruin de dagvlinders gemonitord (zie bijlage 4). 

Er werden in de periode 2013-2018 24 verschillende soorten dagvlinders waargenomen. De 

bijzonderste soorten daarbij zijn boswitje (BE8a bij speelbos), hooibeestje, keizersmantel (ter hoogte 

van de Bazelse kreek, BE 6a), Grote vos (op de graslanden aan het Conickxhofke BE8a) en 

koninginnenpage.  

 

Op waarnemingen.be werden in deze periode 28 soorten waargenomen, waaronder grote 

weerschijnvlinder (ter hoogte van de Bazelse kreek, BE 6a), oranje zandoogje, zwartsprietdikkopje 

(Kemphoekstraat) en kaasjeskruiddikkopje.   

 

Boswitje, citroenvlinder en kleine vos hebben als Rode Lijst-categorie ‘bijna in gevaar,  

Zwartsprietdikkopje is kwetsbaar en grote weerschijnvlinder is bedreigd. 

 

Keizersmantel en grote weerschijnvlinder en boswitje zijn daarbij zeldzame soorten die typisch zijn 

voor bossen en bosranden.  

 

Nachtvlinders 

 

Op 1/7/2018 werd een uitgebreide nachtvlinderinventarisatie uitgevoerd (zie bijlage 4) door de 

Werkgroep Nachtvlinderfaunistiek van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie (VVE). Hierbij 

werden 181 soorten op naam gebracht, waaronder verschillende (zeer) zeldzame soorten en zelfs 

enkele soorten die nog niet eerder waargenomen werden in België : Monochroa arundinetella - de 

lichte boegsprietmot en Digitivalva valeriella (wellicht een exoot).  

 

Libellen 

 

Ook de libellen worden sinds 2013 door Natuurpunt Waasland kern Kruin gemonitord. Er werden 25 

soorten waargenomen (zie bijlage 4). De bijzonderste soorten zijn bruine korenbout, kleine 

roodoogjuffer, vroege glazenmaker en zuidelijke en steenrode heidelibel. Bijkomend werden volgens 

waarnemingen.be (in totaal 33 soorten in deze periode) ook nog volgende zeldzame soorten 

aangetroffen: zuidelijke keizerlibel, gevlekte witsnuitlibel (1 ex. in 2018) en zwervende heidelibel. 

Gevlekte witsnuitlibel is een habitatrichtlijnsoort. Hij heeft als Rode Lijst-categorie ‘bijna in gevaar’. 

Overige Rode Lijstsoorten zijn glassnijder (kwetsbaar), variabele waterjuffer en bruine korenbout 

(bedreigd) en vroege glazenmaker (ernstig bedreigd).  

 

Wilde bijen 

 

In het kader van het project ‘Gestroomlijnd landschap Barbierbeekvallei’ werden in 2018 

inventarisaties uitgevoerd naar de wilde bijen (Veraghtert W. & De Grave D., 2018), en dit o.a. op de 

dijken van de Polders van Kruibeke. De inventarisaties (5) waren beperkt tot de omgeving rondom 

enerzijds de parking aan de veerpont op de Scheldelei in Kruibeke en anderzijds de dijk tussen de 

Schelde en het overstromingsgebied vertrekkende vanaf de parking richting Bazel. Er werden 36 

soorten gevonden. Door de grootte van dit gebied lijkt er echter nog een grote marge voor 

aanvullingen op deze soortenlijst. Bijzonderheden waren steilrandgroefbij, brilmaskerbij, 

borstelwespbij en donkere klaverzandbij. 
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1.5.7 Habitattypische soorten 
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Tabel 1-6 geeft een overzicht van de voorkomende habitattypische soorten voor de 

natuurstreefdoelen (zie ook 3.1.1). Habitattypische soorten betreffen exclusieve én karakteristieke 

soorten, aangevuld met constant aanwezige soorten. Hierbij geldt telkens de randvoorwaarde dat de 

soorten een goede indicator zijn voor de gunstige staat van instandhouding van het betreffende 

habitattype en niet destructief en (relatief) goedkoop gemeten kunnen 

worden. De Europese Commissie (2006) stelt dat typische soorten moeten opgevolgd worden, 

evenwel niet op intensieve wijze. 

 

Bij de aanwezigheid van de soorten van het estuarium dient de bemerking gemaakt te worden dat het 

milieu nog in sterke evolutie is, en dat dus nog sterke veranderingen te verwachten zijn. Bovendien 

werd bij de inventarisatie van het benthos (UA, 2017, niet gepubliceerd) niet steeds tot op soortniveau 

gedetermineerd. De waarnemingen van de vissen (INBO, 2018) betreffen een beperkte steekproef als 

voorbereiding op een geplande inventarisatie. 
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Tabel 1-6: Habitattypische soorten voor de in de Polder van Kruibeke voorkomende 

habitattypes en hun huidige aanwezigheid.  

E: exclusieve soort, soort plant zich bijna uitsluitend in dit habitattype voor 

K: karakteristieke soort, soort plant zich bij voorkeur (minimaal 50%) in dit habitattype 

vrijwel constant aanwezige soort, goede indicatie voor abiotische structuur 

Ca: vrijwel constant aanwezige soort, goede indicatie voor abiotische structuur  

Cab: vrijwel constant aanwezige soort, soort is indicatief voor een goede biotische structuur 

 

naam habitat naam groep type soort 
aanwezig in het projectgebied 
in de periode 2013-2018 

Estuaria 

Apocorophium lacustre Amphipoda E niet onderzocht/niet aanwezig 

Aphelochaeta marioni Borstelwormen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Schelpkokerworm (Lanice conchilega) Borstelwormen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Monopylephorus irroratus Borstelwormen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) Borstelwormen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Paranais litoralis Borstelwormen K ja 

Streblospio benedecti Borstelwormen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Tubifex blanchardi Borstelwormen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Tubificoides heterochaetus Borstelwormen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Tubificoides benedii Borstelwormen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Langspriet Kreeftachtigen K ja 

Garnaal Kreeftachtigen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Rugstreepsteurgarnaal Kreeftachtigen K niet onderzocht/niet aanwezig 

Nonnetje Weekdieren K niet onderzocht/niet aanwezig 

Wadslakje Weekdieren K niet onderzocht/niet aanwezig 

Bot Vissen Ca ja 

Brakwatergrondel Vissen Ca ja 

Dikkopje Vissen Ca ja 

Fint Vissen K nee 

Groene zeedonderpad Vissen Cab nee 

Grote zeenaald Vissen K nee 

Haring Vissen Cab ja 

Harnasmannetje Vissen E nee 

Kleine zeenaald Vissen K nee 

Puitaal Vissen E nee 

Spiering Vissen K ja 

Zeebaars Vissen Cab ja 

Zeedonderpad Vissen Ca nee 

Zeeforel Vissen Cab nee 

Van nature eutrofe 
meren met vegetaties 
van het type 
Magnopotamion of 
Hydrocharition  

Bruine korenbout Libellen Cab ja 

Gevlekte witsnuitlibel Libellen K ja 

Glassnijder Libellen Cab ja 

Variabele waterjuffer Libellen K ja 

Vroege glazenmaker Libellen K ja 

Snoek Vissen Cab Ja 

Zeelt Vissen Cab ja 

Voedselrijke 
zoomvormende 

Moerassprinkhaan Sprinkhanen Cab ja 

Blauwborst Vogels Cab ja 
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naam habitat naam groep type soort 
aanwezig in het projectgebied 
in de periode 2013-2018 

ruigten van het 
laagland en van de 
montane en alpiene 
zones  

Bosrietzanger Vogels Cab ja 

Grasmus Vogels Cab ja 

Dwergmuis Zoogdieren Cab ja 

Waterspitsmuis Zoogdieren Cab nee 

Sub-Atlantische en 
Midden-Europese 
wintereikenbossen of 
eikenhaagbeukbossen 
behorend tot het 
Carpinion-Betuli  

Keizersmantel Dagvlinders K ja 

Kleine ijsvogelvlinder Dagvlinders K nee 

Hazelworm Reptielen Cab nee 

Boomklever Vogels Cab ja 

Bosuil Vogels Cab ja 

Glanskop Vogels Cab nee 

Goudvink Vogels Cab ja 

Havik Vogels Cab ja 

Houtsnip Vogels Cab ja 

Middelste bonte specht Vogels Cab nee 

Wespendief Vogels Cab ja 

Zwarte specht Vogels Cab ja 

Eikelmuis Zoogdieren K nee 

Hazelmuis Zoogdieren K nee 

Alluviale bossen met 
Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae)  

Grote weerschijnvlinder Dagvlinders K ja 

Kleine ijsvogelvlinder Dagvlinders K nee 

Vuursalamander Amfibieën K nee 

Boomklever Vogels Cab ja 

Bosuil Vogels Cab ja 

Goudvink Vogels Cab ja 

Havik Vogels Cab ja 

Matkop Vogels Cab ja 

Middelste bonte specht Vogels Cab nee 

Nachtegaal Vogels Cab ja 

Wespendief Vogels Cab ja 

Wielewaal Vogels Cab ja 

Zwarte specht Vogels Cab ja 

Waterspitsmuis Zoogdieren Cab nee 

 

 
1.6 Toegankelijkheid 

 

Er is een regeling van de toegankelijkheid via een toegankelijkheidsregeling, die goedgekeurd is op 

16-02-2014 voor het Scalluvia deel. Daarnaast werden voor het ganse gebied aan de toegangen 

infoborden geplaatst met de openbare wegen en toegankelijke paden en de gebiedsregels.   
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Figuur 11. Toeristische kaart (Scalluvia, 2017). 
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1.6.1 Zachte recreatie 

 

Wandelen en fietsen 

Het projectgebied kent een veelheid aan recreatieve paden en infrastructuur. Naast de verharde 

(openbare) wegen zijn er ook enkele ‘laarzenpaden’in het gebied (Beverpad in het zuiden en enkele 

paden ter hoogte van het speelbos en de Kruibeekse kreek). De Oud Veerstraat wordt momenteel 

ingericht als wandelpad doorheen het getijdengebied. 

Volgende bewegwijzerde wandel- en fietsroutes komen in en langs het projectgebied voor: 

 

Wandelroutes: 

◾Beverpad /1.2km 

◾Liefkensboomwandeling  

◾Eenhoornwandeling /5 km 

◾Rupelmondse Kreekroute  /7.9 km  

◾Barbierbeekroute /8.4 km 

◾Kruibeekse Kreekroute /7.6 km 

◾Mysterie in de Polder /13km 

 

In het gebied worden regelmatig wandelingen georganiseerd, gelinkt aan bepaalde thema’s zoals 

‘kreken en weidevogels’, ‘eb, vloed en overvloed’, paddenstoelenwandeling, ‘polderpoëzie, ‘vogels 

spotten’, e.d. 

 

Fietsroutes: 

◾Fietsen langs slikken en schorren /47 km 

◾Scheldeveren tocht 2 /71.4 km 

◾Fietsknooppunten  49, 70, 71,72, 86 

 

Mountainbikeroutes: 

T.h.v. het projectgebied komt de Mountainbikeroute Kruibeke voor. Het betreft 2 lussen, samen 42 km. 

Aansluiting naar de mountainbikeroutes van Sint-Gilis-Waas en Waasmunster is voorzien. 

 

Er zijn drie veerdiensten langsheen het gebied: Kruibeke-Hoboken (Scheldelei), Bazel-Hemiksem 

(Lange gaanweg) en Rupelmonde-Wintam (Veerstalstraat in dorp Rupelmonde). Ook de waterbus 

stopt aan de Scheldelei. 

 

Hengelen (voor de locatie va de beheereenheden zie kaart 1) 

Hengelen (met visverlof) kan op volgende locaties, die tevens op het terrein aangeduid zijn: 

◾In de openbare visvijver van het Kortbroek (BE 4a) (centrale vijver). In het Kortbroek is tevens een 

private visclub aanwezig (oostelijke vijver).  

◾Aan de Bazelse Kreek (BE 3c), waar in 2018 ook vissteigers zijn gebouwd.  

◾De visplaatsen in het zuidelijke deel van de Rupelmondse kreek.  

◾In de grachten kan op enkele locaties vanop de paden (openbare weg) gevist worden: de 

aangeduide zones van de Lange gaanweg, Verkortingsdijk en Blauwe gaanweg. 

 

De Bazelse en Rupelmondse kreek zijn opgenomen op de lijst van visplassen met beperkingen qua 

toegankelijkheid. Nachtvisserij is niet toegelaten. Er is volgende beperking van toegankelijkheid: niet 

toegankelijk van zonsondergang tot zonsopgang. 

 

Beheereenheid 3b is momenteel ook nog een visvijver met een private visclub. Er wordt voor deze 

visclub aan een alternatieve locatie buiten de Polder van Kruibeke gewerkt, waarna deze vijver 

natuurlijk ingericht kan worden en niet meer als vislocatie zal dienen. 
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1.6.2 Speelzones 

 

Er bevindt zich 1 speelbos in het projectgebied (beheereenheid 1b). Het is 1,5 hectare groot en is 

gelegen aan de Dweerse Gaanweg in Bazel. De speelzone is vrij toegankelijk van 8 tot 22 uur.  

 
1.6.3 Hondenloopzone 

 

Aan de Oud-Veerstraat (buiten het gebied van de beheermaatregelen) bevindt zich aan de ringdijk 

(kant Kruibekedorp) een speciaal afgebakende hondenlosloopzone. Op alle andere plaatsen in de 

Polders moet de hond aan de leiband en op de paden blijven. 

 
1.6.4 Educatie 

 

In het projectgebied is een infopunt (infokeet Scheldelei) aanwezig en zijn er vogelkijkwanden 

(Kortbroek, Kruibeekse kreek). Daarnaast worden voor groepen of scholen verschillende activiteiten of 

spelen georganiseerd, zoals ‘Hossen In De Bossen’, ‘Honger in het beestenbos’ , ‘Moord in de Poel’ 

en ‘Paniek in het bos’. 

Er wordt voor natuurbeleving en -educatie gezorgd, namelijk via een gidsenwerking: natuurouders en 

de Barbiergidsen. Er is ook een lespakket ontwikkeld over elzenbroekbossen, nl. ‘Scalluvia jungle’. Dit 

spel wordt in BE 9b1 (ter hoogte van de Eikenlaan) gespeeld onder leiding van de natuurouders. Er 

gebeurden ook een aantal inrichtingen in functie hiervan (zitkring, steigertje, maaien van een pad,…) 

Er zijn ook enkele educatieve app’s ontwikkeld: ‘Xavier de Ree’ en ‘Polder Ranger’.  

In het gebied staan ook meerdere infoborden en ‘tijdscapsules’ met info over de geschiedenis van het 

gebied. 

 
1.6.5 Jacht 

 
In het beheerplangebied van de Polders van Kruibeke is geen jacht toegelaten. De 
wildbeheerseenheid Kruitem is buiten het beheerplangebied, maar binnen delen van het globaal kader 
actief.  
 
In het weidevogelgebied wordt in het broedseizoen vos bestreden.  
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Deel 3 Beheerdoelstellingen 
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2 Beheervisie 

 

De beheervisie wordt gebaseerd op de visie die in het globaal kader werd vooropgesteld (zie 

verkenningsnota). Deze werd verfijnd en gecorrigeerd op basis van terreinbezoeken en verder 

overleg. 

 

De beheervisie is geldig voor het volledig plangebied.  

De drie functies zijn de ecologische functie, de economische, en de sociale functie. 

De ecologische functie wordt ingevuld in het volledige gebied waar gestreefd wordt naar verschillende 

habitattypes en doelsoorten, waarbij estuarine en boshabitats de belangrijkste zijn. 

De economische functie wordt ingevuld door veiligheid/waterberging, via het opvangen van 

overstromingen in de gehele polder. Bij hoogwaterproblematiek worden dan elders overstromingen 

vermeden. Beide functies ondersteunen en versterken de sociale functie van het gebied; er wordt 

namelijk sterk op recreatie ingezet. Via o.a. dijken en wandel- of fietspaden wordt het volledige gebied 

in beeld gebracht. Een goed uitgewerkte toegankelijkheidsregeling is noodzakelijk om de ecologische 

draagkracht van het gebied niet te overschrijden en de verschillende recreatievormen in goede banen 

te leiden. 

 

De verschillende functies worden in tabelvorm weergegeven.  

 

Tabel 2-1: 3 functies van het plangebied. 

 

Ecologische functie 

Beheervisie Via een gediversifieerd beheer kan invulling gegeven worden aan de 
natuurstreefbeelden die voortvloeien uit de Habitat-en Vogelrichtlijn (Natura 2000), de 
Europese natuurdoelen. Daarnaast wordt er via weidevogelbeheer broedgelegenheid 
gerealiseerd voor diverse weidevogelsoorten om tegemoet te komen aan de 
compensatiebehoeften bij eerdere havenontwikkeling. De inrichting tot 
weidevogelgebieden geeft een invulling aan de compensatiedoelstelling van 100 
broedparen weidevogels. 
In de GOG- en GGG kunnen via spontane natuurontwikkeling (nulbeheer) 
getijdenatuur, elzenbroekbossen en wilgenvloedbos ontstaan. De bestaande bossen 
zijn voornamelijk elzenbroekbossen die verder zullen evolueren tot ruigt-
elzenbroekbossen (habiat 91EO_vn). Via de verschillende in- en 
uitwateringsconstructies die het GOG en GGG vormgeven dringt de getijdenwerking 
van de Schelde binnen in het gebied. Hierdoor ontstaat een uniek slikken- en 
schorrengebied. Ook rietontwikkeling geeft potentie voor de uitbreiding van de 
populatie rietvogels. 
Verder zijn er verschillende percelen die dienen ter compensatie van in het gebied door 
de veiligheidswerken verloren gegane bossen. Een combinatie van aanplanting en 
spontane verbossing zal hier realiseren in diverse boshabitats. Specifieke aandacht 
met indien nodig uitwerking van de nodige beheermaatregelen voor zeldzamere 
soorten zoals otter, bever, woudaap en bruine kiekendief. 

Sociale functie 

Beheervisie - Opstellen toegankelijkheidsregeling 

  

- Optimaliseren van de recreatieve ontwikkeling van het gebied zonder de ecologische 
draagkracht te overschrijden en rekening houdend met aspect veiligheid tegen 
overstromingen.  
- Versterking van de beleving: in het gebied wordt ingezet op verschillende vormen 
van beleving en natuureductie. Er wordt geïnvesteerd in recreatieve infrastructuur 
conform de Sigma-huisstijl. Hierdoor ontstaat een netwerk van hoog beeldkwalitatieve 
wandel- en fietspaden. Op verschillende locaties worden onthaalpunten en rustpunten 
voorzien volgens het concept van de tijdscapsules cfr. Sigma onthaalvisie. Er wordt 
tevens geïnvesteerd in specifieke belevingselmenten zoals uitkijkpunten, 
vlonderpaden, vogelkijkschermen, land-art, natuureducatieve belevingselementen. 
- Via de 3 belangrijkste toegangspoorten (Scheldelei-veer van Kruibeke, Kasteel van 
Wissekerke- Kallebeekveer en Rupelmonde) wordt geïnvesteerd in een hoogwaardig 
onthaal. 
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- Bestendigen zachte recreatieve voorzieningen (wandelpaden) aansluitend op andere 
recreatieve assen in zoverre verzoenbaar met geformuleerde 
natuurbehoudsdoelstellingen (geen bijkomende recreatieve initiatieven) 
- De zone ten westen van de ringdijk kan als koppelingsgebied ontwikkeld worden (vnl. 
de noordelijke zone), waar recreatieve doelen die minder verenigbaar zijn met de 
natuurfunctie of die beter kortbij de dorpskern gelegen zijn hun plaats kunnen vinden 
(vb. speelzone, hondenloopweide,…).  
De locatie van de mogelijke speelzone wordt weergegeven op onderstaande figuur: 
 

  

  

- Behoud van de aanwezige landschappelijke waarden 
-Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de UA, INBO en andere 
onderzoeksinstellingen. Afspraken dienen gemaakt te worden om ook bij dit onderzoek 
en monitoring geen verstoring van fauna en flora te veroorzaken 

Economische functie 

Beheervisie - De verdere uitbouw van de economische functie in dit gebied dient in functie te staan 
van de natuur- en waterbergingsfunctie, waarbij de ecologische draagkracht van het 
gebied centraal staat.  
- Een continuering van landbouw-medegebruik door graslandbeheer is voorzien in het 
weidevogelgebied.  
- De economische waarde van de onthaalpoorten is betekenisvol en heeft 
groeipotentieel. Het aanmeren van de Waterbus uit Antwerpen versterkt dit potentieel. 
- Houtproductie als resultaat van beheermaatregel is geen doel op zich, eventueel wel 
mogelijkheid tot vermarkten van beheerresten (brandhout, biomassa) 

  
-  Gezien het belang van de ecologische en recreatieve functie vindt er geen jacht 
plaats in het gebied. 
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3 Beheerdoelstellingen 

 
3.1 Ecologische doelstellingen 

 
3.1.1 Overzicht van de natuurstreefbeelden 

 

De ecologische doelstellingen streven een maximaal behoud en uitbreiding van natuurdoeltypes na. 

Hierbij wordt gestreefd om binnen de abiotische randvoorwaarden maximaal invulling te geven aan 

natuurstreefbeelden.  

Binnen het gebied is er potentieel voor verschillende Europese habitattypes, anderzijds zijn er de 

soorten waarvoor doelstellingen gelden. Dat eerste uit zich in de noordelijke gecontroleerd 

gereduceerde getijdengebieden (GGG), goed voor 150 ha, en in de elzenbroekbossen (109 ha), waar 

de natuur zijn gang kan gaan. Dit creëert een divers landschap, dat enkel in extreme gevallen 

onderhoud nodig heeft. Daarnaast zijn er boscompensatiegebieden aanwezig waar natuurdoelen 

gelden. Tevens is er een zone voorzien voor weidevogels. Hier dient een optimaal beheer gevoerd te 

worden. 

 

 

De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn (zie kaart 4): 

 

Habitattypes: 

1130 (inclusief 13303, 6430, 91E0) procesgestuurde natuur - estuaria 

3150 Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie 

91E0 
Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen (hoofdzakelijk 
91E0_vn, lokaal overgaand in 91E0_va en 91E0 vm). 

6430 Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen 

9160 Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint 

 

Regionaal belangrijke biotopen: 

Rbbhc Regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland 

 

Leefgebied van soorten: 

 

- Het weidevogelgebied heeft (naast de aanduiding als habitattype 1130 onder getij) als doel 

leefgebied van ‘vogels van natte graslanden’ (10a, 10e). In functie van de doelsoorten 

(tureluur, grutto, kievit, scholekster, winterganzen) dient het landschap open te zijn zonder 

bomen of hoge ruigtes (zoals bv rietkragen), en dienen de  graslanden voldoende nat te zijn.  

- Beheereenheden 4a, 10f, 19c en 19d worden ingericht als leefgebied van moerasvogels 

(o.m. woudaap). Woudaap heeft nood aan overgangen tussen open water en riet-

/moerasvegetaties vanwaar hij kan vissen. Als nestplaats wordt meestal puur riet of 

struikgewas in ondiep water verkozen. Er worden 3 broedparen als doel vooropgesteld. 

- Volgende zones worden opgenomen als leefgebied voor ‘Dieren van lichtrijke bossen, 

mozaïeklandschappen, bosranden en zomen’, meer bepaald vleermuizen :  het 

bosweidegebied / ‘klein polderke’ (BE 10g), het Coninckshofke, 4b en 10d. Het leefgebied 

voor vleermuizen heeft vooral de functie van foerageergebied, met open water, ruigtes en 

verbossende zones waar op insecten gejaagd kan worden. Meer detail over de ecologische 

vereisten is opgenomen onder het onderstaande punt ‘SBP vleermuizen’ en onder 1.5.4. 

- Beheereenheid 10c wordt ingericht als leefgebied voor ‘Dieren van structuurrijke 

graslanden in een kleinschalig landschap’ (roodborsttapuit). Roodborsttapuit is een 

insecteneter van drogere graslanden met verspreide struikopslag die als uitkijkpost gebruikt 

wordt.  

 

                                                      
3 Dit is (zonder sterke toename van de zoutindringing in de Schelde) onmogelijk. Er komen momenteel wel 

zilte/zoutminnende soorten voor, maar zilte grasland- of schortypes behorende tot 1330 zijn onder de hudige 

abiotische omstandigheden niet mogelijk. 

https://www.ecopedia.be/natura2000/valleibossen-elzenbroekbossen-en-zachthoutooibossen-91e0
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Procesgestuurde natuur 

Binnen het GGG van Kruibeke geldt als natuurstreefbeeld ‘procesgestuurde natuur’. Hierbij wordt het 

te realiseren natuurstreefbeeld gedefinieerd als een combinatie van meerdere vegetaties binnen 1130 

(inclusief 6430, 91E0). 

 
3.1.2 Selectie doelsoorten  

 
In dit gedeelte worden doelsoorten geselecteerd. Een doelsoort is een soort waarvan het behoud, 

herstel of de terugkeer als een doelstelling van het natuurbeleid geldt. Vaak gaat het om 

(internationaal) bedreigde, plaatselijk achteruitgaande of zeldzame soorten, maar dit hoeft niet steeds 

zo te zijn.  

 

3.1.2.1 Flora 
 
Er worden geen plantensoorten als specifieke doelsoort opgenomen. De plantensoorten zitten reeds 

vervat in de habitattypes en regionaal belangrijke biotopen. 

 

3.1.2.2 Fauna 
 

Relevante doelsoorten worden geselecteerd door de habitatvereisten van de soorten en de 

beschikbare habitats in de ruime omgeving (visiegebied) te vergelijken. Tegelijkertijd wordt rekening 

gehouden met de aanwezigheid of kansen om het gebied te bereiken van de soorten.  

 

Tabel 3-1 geeft een overzicht van de relevante doelsoorten. De afbakening van de soortengroepen 

met voorkomende soorten werd gebaseerd op de ecoprofielen opgenomen in bijlage 1 van het 

subsidiebesluit voor natuurbeheerplannen. De keuze van de soorten is mee gebaseerd op volgende 

criteria: de selectie als doelsoort in de S-IHD (instandhoudingsdoelstellingen), of het een Rode 

lijstsoort of een soort waarvoor een soortenbeschermingsprogramma werd opgemaakt betreft en of 

dat de soort is opgenomen in bijlage 1 van het subsidiebesluit voor natuurbeheerplannen. Bij de 

selectie is ook rekening gehouden met de mate waarin het beheer afgestemd dient te worden op een 

bepaalde soort. Ook dienen bepaalde soorten als een paraplusoort, om het aan doelsoorten beperkter 

te houden. 

 

Tabel 3-1: Doelsoorten per ecologische groep en per habitattype/rbb. HRL, VRL, TO = 

Habitatrichtlijnsoort, Vogelrichtlijnsoort, trekvogel of overwinteraar waarvoor 

instandhoudingdoelen opgesteld zijn. RL= Rode lijstsoort, SBP = soort waarvoor een 

soortenbeschermingsplan opgesteld werd. De soorten met * zijn doelsoorten in het kader van 

LIFE SCALLUVIA.  

Ecologische groep 
Habitattype/regionaal 

belangrijk biotoop 

Soort (in vet: 
waargenomen in 

periode 2013-2018) 

HRL/VRL/T
O 

R
L 

SB
P 

Soort van 
ecoprofie

l 

Vogels van natte graslanden 1130, rbb zil kolgans x    

 1130, rbb zil tureluur  x  x 

 1130, rbb zil grutto 
 x  x 

 1130, rbb zil kievit 
 x   

 1130, rbb zil scholekster 
    

 1130, rbb zil kluut x x  x 

 1130, rbb zil porseleinhoen x x x x 

Dieren van structuurrijke 
graslanden in een 
kleinschalig landschap  roodborsttapuit 

   x 

Dieren van lichtrijke bossen,  
mozïeklandschappen, 
bosranden en zomen 1130, 9160, 91E0 meervleermuis 

x x x x 
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Ecologische groep 
Habitattype/regionaal 

belangrijk biotoop 

Soort (in vet: 
waargenomen in 

periode 2013-2018) 

HRL/VRL/T
O 

R
L 

SB
P 

Soort van 
ecoprofie

l 

 1130, 9160, 91E0 watervleermuis x  x x 

 9160, 91E0 
ruige 
dwergvleermuis 

x  x x 

 9160, 91E0 rosse vleermuis x x x x 

Dieren van structuurrijke, 
gesloten bossen 9160, 91E0 wespendief 

x   x 

Moerasvogels 1130 woudaap* x x  x 

 1130 blauwborst* x   x 

 1130 purperreiger* x   x 

 1130 bruine kiekendief x x  x 

 1130 rietgors  x  x 

Dieren van vegetatierijke 
plassen 

1130, 3150, 91E0 bever x x x   

 1130, 3150 otter x x     

 1130, 3150 krakeend x       

 1130, 3150 tafeleend x       

 1130, 3150 bergeend x     x 

 1130, 3150 wintertaling x       

 1130, 3150 pijlstaart x       

 
3150 ijsvogel* x x     

 
3150 visdief x x     

 3150 oeverzwaluw         

 
3150 

kleine 
modderkruiper* 

x   x  

 
3150 

grote 
modderkruiper 

x x x  

 3150 bittervoorn* x     x 

 1130 fint x      

 
3150 

gevlekte 
witsnuitlibel 

x     x 

 3150 meervleermuis x x x x 

 3150 watervleermuis x  x x 

 

De doelsoorten uit de IHD Schelde-estuarium (Adriaenssen et al. 2005) zijn tevens van toepassing 

(baardman, blauwborst, bruine kiekendief, dodaars, grote karekiet, grutto, kluut, kwak, paapje (?), 

purperreiger, rietzanger, scholekster, slobeend, tureluur, woudaap en zomertaling. De 

natuurstreefbeelden kunnen ook bijdragen aan het leefgebied van wespendief, zwarte wouw, 

visarend, zeearend waarvoor (volgens de IHD Schelde-estuarium) binnen de Scheldevallei geschikt 

leefgebied moet komen voor 1 broedpaar. 

 

Voor het weidevogelgebied zijn de doelsoorten soorten van natte graslanden. 

Daarnaast worden moerasvogels als soortengroep als doel gesteld. 

Wespendief geldt als doelsoort voor de soortengroep van ‘Dieren van structuurrijke, gesloten bossen’. 

De groep ‘dieren van vegetatierijke plassen’ omvat zowel dieren van waterlopen als open plassen 

(silstaand water). 

Er wordt aandacht verleent aan vleermuizen binnen het plangebied, zowel aan hun jachtgebied (open 

water, bosranden, bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes), hun voortplantingsplaatsen met 

koloniebomen (verschillende bostypes) en de verbindingselementen die de voortplantingsplaatsen 

verbinden met de jachtgebieden (bosranden, hagen en houtkanten). Voor het plangebied ligt de focus 

op soorten die open water en elzenbroekbos als fourageergebied gebruiken, met name meer-, water 
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en rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Verblijfplaatsen kunnen in het gebied bestaan uit holtes 

in bomen of loshangende schors of de hiervoor aangepaste gebouwtjes in het gebied. 

 
3.1.3 Habitat- en vogelrichtlijnsoorten en trekvogels en overwinteraars waar natuurdoelen 

voor zijn opgesteld  

 

Volgende habitat- en vogelrichtlijnsoorten worden als doelsoort vooropgesteld binnen het 

beheerplangebied:  

- meervleermuis 

- watervleermuis 

- ruige dwergvleermuis 

- rosse vleermuis 

- wespendief 

- woudaap 

- blauwborst 

- purperreiger 

- bruine kiekendief 

- visdief 

- kluut 

- ijsvogel 

- bever 

- otter 

- kleine modderkruiper 

- fint 

- bittervoorn 

- gevlekte witsnuitlibel 

- porseleinhoen 

Daarnaast werden ook volgende trekvogels en overwinteraars als doel vooropgesteld. Het betreft 

soorten waarvan 1% of meer van de biogeografisch populatie in Vlaanderen voorkomt (tijdens trek of 

als overwinteraar). 

- krakeend 

- tafeleend 

- bergeend 

- wintertaling 

- pijlstaart 

- kolgans  

 

Voor visarend werden 2 nestplatformen geplaatst, deze soort kan ook als doelsoort beschouwd 

worden. 

 

Deze doelsoorten werden gekozen op basis van de doelstellingen voor het SBZ en het 

managementplan 1.0 (zie bijlage 6), de inventarisatiegevens en de doelstellingen opgenomen in LIFE 

SCALLUVIA.  Niet alle in het gebied (potentieel) voorkomende habitat- en vogelrichtlijnsoorten en 

trekvogels en overwinteraars met >1% populatie in Vlaanderen zijn dus opgenomen als doelsoort. 

Zie ook ‘3.1.6 toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen’ voor een verdere onderbouwing van de 

keuze.  

 
3.1.4 Soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) 

 

Voor onderstaande als doel gestelde soorten bestaat een goedgekeurd 

soortenbeschermingsprogramma. Hieronder wordt per SBP kort de ecologie, het voorkomen van de 

soort in het beheerplangebied en de bestaande doelstellingen voor het gebied in het SBP of bij de 

instandhoudingsdoelen besproken.  

 

SBP bever 

 

Bevers komen voor langs beken, rivieren en waterplassen afgezoomd met bomen, struiken en 

moerasvegetatie en met een waterdiepte van min. 0,5 m. Het zijn planteneters met een voorkeur voor 
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schors, twijgen en bladeren van zachte houtsoorten zoals wilg, populier en berk. Hiervoor worden 

bomen met een diameter tot 60 cm omgeknaagd. Zelden gaan ze hiervoor verder dan 100 m van de 

oever. Geschikte leefgebieden bieden de nodige rust voor de bouw van moeilijk bereikbare burchten. 

Als het water te ondiep is of te snel stroomt, bouwen ze dammen, zodat voldoende stilstaand water 

ontstaat. 

 

In 2018 kwamen verspreid in het beheerplangebied 3 families voor. Dit is ook het aantal dat het 

gebied zou kunnen huisvesten. 

 

De Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen vermelden voor de bever o.a. het volgende: 

- Een uitbreiding van het areaal in de Scheldevallei 

- Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied: 

o Waar mogelijk het behoud van natuurlijke rivieroevers met voldoende 

bomen en aanpalende bossen 

o Rustgebieden instellen rond burchten 

o Schademanagement 

 

De S-IHD vermelden voor de bever het volgende doel voor het SIGMA-gebied (incl. benedenlopen 

Durme, Dijle, Grote Nete, KBR, Vlassenbroek, enz.): 40 families.  

 

SBP kleine modderkruiper 

 

In september 2017 werden 39 kleine modderkruipers gevangen in de kreken van Moerbeke-Waas en 

uitgezet in de Rupelmondse kreek.  

 

Het is een typische bodembewoner van beken en rivieren, maar ook van sloten en vijvers met een 

zandbodem en een goede waterkwaliteit. Overdag zit hij ingegraven in het substraat. Dit substraat 

mag ook een modderpakket zijn, maar er moet dan wel een zandig of stenig substraat in de buurt zijn 

als paaiplaats. Hij voedt zich met plantaardige en dierlijke voedseldeeltjes uit het slib. 

 

De focus van de acties die voorgesteld worden in het SBP ligt op de verdere verbetering van de 

waterkwaliteit, structuurherstel van waterlopen, een aangepast waterloopbeheer en het verbinden van 

geïsoleerde populaties door het oplossen van vismigratieknelpunten. Verder is er ook aandacht voor 

herintroductie (omwille van de beperkte dispersiecapaciteit van deze soorten) en voor het beheer van 

invasieve exoten die een bedreiging kunnen vormen voor deze vissoorten. 

 

Er zijn voor het beheerplangebied geen specifieke acties opgenomen, maar de voor het gebied 

relevantste acties zijn:  
- Afstemmen van het waterloopbeheer (kruidmaaiingen en slibruimingen): door kruidmaaiingen en 

slibruimingen kunnen kleine modderkruipers op de oever belanden. Na de slibruiming is 
bovendien het habitat van de soort verdwenen. Kleine modderkruipers zijn zeer gevoelig aan 
zuurstofstress. Dit impliceert dat de kleine modderkruiper zeer gevoelig is voor organische 
verontreiniging, bijvoorbeeld na het in werking treden van overstorten. Kleine modderkruiper komt 
niet voor in waterlopen met een pH van minder dan 6,25. 

Onderzoek (de Bruin, A. et all., 2017) toont aan dat het aantal vissen dat op de kant terecht komt 

beduidend lager ligt als er langzaam gewerkt wordt, als de vegetatie boven de bodem wordt 

afgesneden en als de vegetatie zoveel mogelijk gespaard wordt aan de oever van waaraf gewerkt 

wordt.  

- Inperken van de populatie Chinese wolhandkrab (zouden de hoeveelheid waterplanten aanzienlijk 

kunnen inperken en prederen op het broed van kleine modderkruiper) 

 

SBP vleermuizen 

 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de mogelijke concrete uitwerking van de acties die in de S-

IHD-besluiten per soortengroep staan vermeld: 

 

Foerageren in bossen:  

Kwaliteitsverbetering in en nabij de bossen:  
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•  Verbetering van de horizontale structuur van de bossen:  

- Verhogen aandeel open plekken (ruigte, grasland, heide) (min. 5% in private bossen, min. 10% in 

bossen met natuurgericht beheer (natuur- en bosreservaat, openbare domeinen))  

- Behoud en versterking van mantels en zomen  

- Behoud en versterking van dreven  

• Verbetering van de verticale structuur van de bossen:  

- Verhogen gelaagdheid, maar behoud van een deel van de bossen met weinig ontwikkelde 

struiklaag (vale vleermuis, bosvleermuis)  

- Behoud van loofbossen of gemengde loofbossen  

- Ontwikkeling van loofbossen of gemengde loofbossen  

- Verminderen van lichtpollutie bij foerageerhabitats en langs vliegroutes voor lichtgevoelige soorten 

 
Foerageren boven water en moerassen  

• Kwaliteitsverbetering in en nabij waterpartijen:  
- Streven naar een goede waterkwaliteit  
- Natuurlijke oevers met kruidige vegetaties en ruigtes  
- Zo weinig mogelijk invasieve exoten in water  

• Uitbreiding van aantal waterpartijen  

• Verminderen van lichtpollutie bij foerageerhabitats en langs vliegroutes voor lichtgevoelige soorten.  

 
Foerageren boven graslanden  

• Beperken van of alternatieven gebruiken voor antibiotica en antiparasitaire producten bij 

begrazingsprojecten in reservaat-of SBZ-gebieden  

• Behoud en ontwikkelen van soortenrijke graslanden  

 
Verblijven in bomen  
Behoud van het aantal (oude) bomen met holtes, spleten en scheuren (in bosverband en in dreven).  

• Toename van het aantal oude bomen:  
- >250cm omtrek  

• Toename van het aantal bomen met holten:  

- Goede spreiding ervan over bossen  
- 7 à 10 bomen met holten/ha  

 

SBP bruine kiekendief 

 
Het is een soort van open landschappen met grote moeras- en rietvegetaties. Als nestplaats dienen 
voornamelijk grote rietvelden langs kreken, meren of plassen, maar er wordt ook gebroed in 
rietkragen, graanculturen en graslanden. Een grote oppervlakte is geen vereiste, maar er wordt 
minimaal 10ha vooropgesteld voor een optimale locatie. Het nest wordt gemaakt op een droge hoop 
plantenresten in de natte vegetatie. Als broedperiode voor bruine kiekendief wordt midden april – 
midden augustus aangenomen. 
Het menu van bruine kiekendief bestaat hoofdzakelijk uit veldmuizen en kleine tot middelgrote 
(water)vogels, maar is veelzijdig. Als foerageergebied wordt het volledige landschap gebruikt, inclusief 
akker- en weiland. Bij het jagen worden naast moerassen en rietvelden ook lijnvormige elementen 
afgevlogen zoals rietkragen langs perceelsranden waar hij van op geringe hoogte op een prooi duikt. 

 
Voor het gebied Sigma/Zeeschelde/Schelde-Durme inclusief Blokkersdijk is een populatiedoel van 50 
vooropgesteld, en werden volgende kwaliteitsdoelstellingen voorzien: 
-  verbeteren kwaliteit broedgebied: lift mee met doelstelling roerdomp en porseleinhoen (geen 

extra broedgebied) 
- verbeteren kwaliteit foerageergebied 

 
Specifiek voor de Polder van Kruibeke betreft het doel de ‘ontwikkeling van grootschalige 
graslandgebieden’ (als foerageergebied). De minimale actuele potentie voor het gebied bedraagt 1 
broedkoppel. Dit doel werd vastgesteld voor het niet-estuariene deel (in het estuarium is het 
overstromingsrisico voor het nest te groot). In de periode 2007-2017 werd maximaal 1 broedkoppel 
vastgesteld.   
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SBP porseleinhoen 
 
Porseleinhoen wordt als een mogelijk toekomstige broedende soort beschouwd.  
Er zijn in het SBP echter geen specifieke doelen opgenomen voor porseleinhoen binnen de Polders 
van Kruibeke.  
 
Het porseleinhoen verzamelt voedsel in ondiep water (minder dan 15 cm) of op slikkige bodem, bijna 
altijd in de (nabijheid van) dekking van vegetatie. Het voedsel bestaat uit insecten en andere 
ongewervelde dieren (wormen, slakjes, kreeftachtigen en dergelijke), kleine visjes en amfibieën en 
plantaardig materiaal zoals zaden en wortels.  
Het porseleinhoen nestelt in lage, natte en open vegetaties, vrijwel steeds boven ondiep water (<15 
cm). Ook overjarige vegetatiestructuren (pitruspollen, ruige rietkanten, …) zijn nodig die voor de 
nodige dekking en broedplek kunnen zorgen.  
Binnen het plangebied zijn potenties aanwezig voor 1 broedpaar in de omgeving van BE19c. 
 
Overige aandachtssoorten 
 

Hieronder zijn een reeks soorten opgelijst die niet opgenomen zijn als doelsoort, maar waarvoor het 

gebied wel van belang is, bv. omdat het rode lijstsoorten betreft of omdat naar Vlaamse normen grote 

aantallen van deze soort voorkomen. Een aantal soorten betreffen ook Europees beschermde 

soorten, die niet opgenomen zijn als doelsoort omdat er geen specifieke taakstelling voor is in de 

Polder van Kruibeke, omdat er reeds andere soorten opgenomen zijn die als paraplusoort fungeren of 

omdat er geen specifieke beheermaatregelen voor genomen worden.  

Deze soorten zijn ondergeschikt aan de Europese doelen, maar worden bij deze in beeld gebracht als 

aandachtssoort. Bij de beheerkeuzes wordt best rekening gehouden met de impact op deze soorten.  
 

Ecoprofiel naam 

vogels van natte graslanden  
 

grauwe gans, wulp 

 dieren van vegetatierijke plassen dodaars, vroege glazenmaker, bruine korenbout, 
variabele waterjuffer, zomertaling 

  moerasvogels  
 

Cetti’s zanger, rietzanger,  kleine karekiet, 
sprinkhaanzanger, bosrietzanger  

dieren van natte, structuurrijke graslanden, 
ruigtes en grote zeggen  

 

Moerassprinkhaan, Cetti’s zanger, rietzanger, 
kleine karekiet, sprinkhaanzanger bosrietzanger 

dieren van structuurrijke graslanden in een 
kleinschalig landschap  

 

zwartsprietdikkopje 

dieren van lichtrijke bossen, 
mozaïeklandschappen, bosranden en zomen  

 

 

boommarter, keizermantel, grote 
weerschijnvlinder, boswitje, nachtegaal, 
wielewaal, koekoek, fitis, tuinfluiter, matkop 
 

dieren van structuurrijke, gesloten bossen  
 

boommarter 

 

 
3.1.5 Ecologische doelstellingen per deelgebied 

 

Hierna worden de ecologische doelstellingen per deelgebied weergegeven. 

 

Kortbroek 

Beheereenheden 4a, 4b 

Leefgebied voor moerasvogels (woudaap) 

Leefgebied voor ‘dieren van lichtrijke bossen, mozïeklandschappen, bosranden en zomen’ 

(vleermuizen) 

 

In beide delen wordt er gestreefd naar een combinatie van vegetatierijke plassen en rietkragen, 

waartussen zich hoogteverschillen bevinden. Hierdoor wordt een ideale broed- en foerageerbiotoop 

gecreëerd voor verschillende riet- en moerasvogels (o.a. blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, 

woudaap), maar ook voor trekvogels, zoals geoorde fuut en wintertaling. Het noordelijk gebied heeft 

als doel woudaapbiotoop. Belangrijk hiervoor is dat zowel de rietvegetatie als de openheid van het 
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water behouden blijven. Verruiging en verstruweling moet dus tegengegaan worden. Tevens wordt 

broedgelegenheid voorzien voor visdief en kluut, door het voorzien van vlotjes, het open houden van 

het bestaande broedeiland en het omvormen van de landtong in de meest noordelijke vijver tot een 

bijkomend broedeiland. In functie van de waterkwaliteit  dient een oplossing uitgewerkt te worden voor 

het ongezuiverde rioolwater dat momenteel nog via de kasteelvijver naar Kortbroek Noord stroomt. 

 

Het zuidelijk deel wordt meer recreatief ingericht en onderhouden met een o.m. een amfibieënpoel, 

vlonderpaden en visvijvers. Het gebied wordt vrij open gehouden, waarbij de rietvegetatie in stand 

wordt gehouden en waarbij verbossing wordt tegengegaan van de riet- en graslandvegetaties. De 

zone wordt tot leefgebied voor vleermuizen als doel gesteld. 

 

Kruibeeks GGG 

Beheereenheden 5a, 5b, 5c, 6a 

Procesgestuurde natuur (1130 met 6430, 91E0) 

 

In dit deelgebied dat het Kruibeekse GGG en het GGG Kruibeekse Kreek omvat, ontstaat de natuur 

spontaan door de dagelijkse invloed van de Schelde. Aangezien het getij hier zijn invloed kan 

uitoefenen, ontstaan brakwatergetijdengebieden of estuaria (Europees habitattype 1130), waarbinnen 

zich onder meer wilgenvloedbossen (91E0) en voedselrijke ruigten (6430) kunnen ontwikkelen. In het 

midden van het Kruibeekse GGG bevindt zich een geul die permanent water bevat. Daarrond kunnen 

zich slikken en zandplaten bevinden. Het aandeel bos beperkt tot wat noodzakelijk is i.f.v. de 

boscompensatiedoelstelling. De totale bosoppervlakte mag 1/3 van de totale oppervlakte van het 

Kruibeeks GGG bedragen. Wanneer er over meer dan 1/3 van de oppervlakte bos ontwikkelt moet dit 

worden teruggedrongen, zodat de vitaliteit van riet niet achteruit dreigt te gaan. 

In functie van de afwatering van het gebied, zijn maatregelen m.b.t. de hydrologie mogelijk om een 

goede drainering mogelijk te maken, zoals het ruimen van geulen om dichtslibbing tegen te gaan. 

 

Heel dit gebied is vrij dynamisch: door de constante invloed van het getij, en de occasionele hogere of 

lagere standen, kan variatie optreden, zowel in ruimte als in tijd. Deze natuur biedt op die manier 

ruimte voor verschillende diersoorten, en wordt onder normale omstandigheden volledig met rust 

gelaten, waardoor deze zich vlot kunnen ontwikkelen. Bever is reeds aanwezig en zorgt voor extra 

dynamiek. Ook verschillende vogelsoorten, zowel broedvogels als foeragerende trekvogels, worden 

hier verwacht, waarbij de focus op Europees beschermde soorten ligt. Het gebied heeft ook een 

belangrijke rol als kraamkamer en leefgebied voor vissen en daardoor ook voor viseters zoals 

reigerachtigen en otter. Indien noodzakelijk voor doelsoorten (vissen, viseters) worden bestaande 

plassen/plasjes beheerd.  

 

Daarnaast heeft dit gebied op systeemniveau een belangrijke rol voor de Schelde (uitwisseling 

nutriënten, Si en O2). Het habitattype 1130 kan zo bijdragen aan de S-IHD ‘Voldoende oppervlakte 

aan ondiep water, slik en schor’ met als bijdrage voor het ecologisch functioneren, met name voor de 

biogeochemische processen (verwijderen nutriënten, aanleveren silicium…), de waterkwaliteit en het 

voedselweb’. 

 

Weidevogelgebieden 

Beheereenheden 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 18a 

Natuurstreefbeeld 1130 

Leefgebied voor vogels van natte graslanden 

Leefgebied voor dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap 

Leefgebied voor ‘dieren van lichtrijke bossen, mozïeklandschappen, bosranden en zomen’ 

(vleermuizen) 

 

In het kader van de compensatie van het Deurganckdok werd voor het weidevogelgebied een 

doelstelling van 70 broedparen van weidevogels per 100 hectaren vooropgesteld, wat neer komt op 

ruim een 100-tal broedparen voor het weidevogelgebied.  

Voor de ontwikkeling als weidevogelgebied zijn de belangrijkste kenmerken openheid, variatie in de 

vegetatiestructuur en een goed waterpeil t.b.v. weidevogels.  

Dat kan gedaan worden door middel van een goed uitgedacht begrazings- en maaibeheer, waarbij 

speciale aandacht dient te gaan naar de rietkragen aan de grachten, die makkelijk spontaan verruigen 
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en uitbreiden. Ook de verruiging en verlanding van de greppels dient tegengegaan te worden. Tevens 

bestaat de mogelijkheid om greppels in het weidevogelgebied aan te leggen, om bijkomende plas-

drassituaties tot in het voorjaar te bekomen. 

 

Er dient een optimaal peilbeheer voor het weidevogelgebied te zijn. Het waterpeil wordt geregeld door 

middel van verschillende stuwen, waarmee de grondwaterstand gecontroleerd wordt (zie ook 1.3.4).  

 

Daarnaast is er getijdeninvloed in het noordoostelijke deel van de gebieden (10b), hierdoor kan een 

schorrenvegetatie ontstaan. Deze dient wel optimaal te zijn voor de weidevogels (zie hoger). 

 

Predatiedruk vanuit de bossen naar het weidevogelgebied dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 

 

De visnevengeul van de vispasseerbare stuw langs de noorderzijde van beheereenheid 10e (aan de 

Blauwe gaanweg) is belangrijk voor een vrije vismigratie. Doel is om een optimale vismigratie te 

bekomen, waarbij verlanding van de visnevengeul tegengegaan wordt. In het kader daarvan dient ook 

deze gracht ook stroomafwaarts, ten noorden van 10d, open gehouden te worden. Ook de 

balkstaftwissel (die op de grens tussen beide 10c’s loopt en door 10a en b) zou opengehouden 

moeten worden i.f.v. waterafvoer (gracht thv 10d). Dit vrijhouden moet doordacht gebeuren. Het water 

moet voldoende geremd worden. Dit is nodig om vismigratie toe te laten, abrupte niveauverschillen 

moeten vermeden worden. 

Het gebied heeft tevens een belang voor doortrekkende en overwinterende watervogels. Doel is 

het behoud van het populatieniveau cfr. S-IHD. 

 

Beheereenheid 10c zal ingericht worden als kleinschalig landschap en kan zo fungeren als leefgebied 

voor roodborsttapuit.  

 

Bosgebieden 

Beheereenheden BE type 1, 7a, 8a, type 9, 18b, 19a, Coninckshofke 

Natuurstreefbeelden 91E0, 9160, open plekken (rbbhc, 6430) 

Leefgebied voor ‘dieren van lichtrijke bossen, mozïeklandschappen, bosranden en zomen’ 

(vleermuizen) 

 

De bosgebieden omvatten verschillende natuurstreefbeelden. Een deel hiervan ontstaat door 

spontane verbossing in het Kruibeekse GGG, de rest dient gerealiseerd te worden in de 

boscomplexen.  

 

Het laagst gelegen zijn de alluviale elzenbroekbossen (Europees habitattype: 91E0). Deze hebben 

een constant hoog waterpeil, en krijgen de mogelijkheid om, dankzij een aangepast peilbeheer, 

spontaan verder te evolueren. Hydrologische randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de 

elzenbroekbossen zijn een optimaal waterpeil voor een betere water- en nutriëntenregeling en het 

watervoerend zijn van de grachten (o.m. ook i.f.v. kleine modderkruiper).  

 

Op de iets hoger gelegen gronden ontwikkelen zich eiken-haagbeukbossen (9160),  

De ontwikkeling tot natuurstreefbeeld gebeurt door spontane verbossing tot elzenbroekbossen in de 

natste gedeelten, maar ook door aanplanting van bomen en door spontane verbossing op de hoger 

gelegen delen, om tot de eiken-haagbeukbossen te kunnen komen,. Deze spontane verbossing heeft 

als voordeel dat er een divers, structuurrijk bos ontstaat.  

 

Voor de bossen geldt het streven naar een goede structuurkwaliteit, het terugdringen van exoten en 

de aanwezigheid van voldoende dood hout (min. 4%). 

 

Naast de beboste percelen, zijn er een aantal locaties die beheerd worden als open plek, en die als 

open plek behouden dienen te blijven door een gepast beheer.  

Langs de wandelpaden zijn kleine landschapselementen aanwezig die behouden en gepast beheerd 

dienen te worden.  

 

Voor het Conickshofke worden de boomgaard en de knotbomen behouden en onderhouden. 
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Ook ten westen van de ringdijk, ten zuiden van de dorpskern van Bazel, ligt een zone met bos als 

streefbeeld. 

 

Als laatste dient er rekening gehouden worden met de nabijheid van de weidevogels. Vanuit het bos 

kunnen verschillende predatoren komen, waardoor een buffer genoodzaakt lijkt. Deze wordt gemaakt 

door de bossen ten oosten van de Zandgaanweg te beperken tot een mantelzoomstructuur. 

 

Beheereenheid 19a kan verder ontwikkelen als bos, maar is een reservegebied dat, indien uit de 

monitoring blijkt dat er bijkomend woudaapbiotoop nodig is, heringericht zal worden.  

 

Bosweidegebied 

Beheereenheid 10g, 9a2 

Leefgebied voor ‘dieren van lichtrijke bossen, mozïeklandschappen, bosranden en zomen’ 

(vleermuizen) 

 

In het zuidwestelijk deel van het projectgebied is het doel bosweidegebied, waar kleine 

landschapselementen gecombineerd worden met een meer open landschap, voor een totaal van zo’n 

10 ha. De doelstelling van de open plekken is het behoud ervan als grasland door gepaste 

beheermaatregelen uit te voeren. De bestaande knotbomen blijven behouden. 

 

De doelsoorten zijn wespendief en verschillende Bijlage I-vleermuizensoorten die Europees 

beschermd zijn. 

 

Woudaapbiotopen 

Beheereenheden 4a, 10f, 19c, 19d 

Leefgebied voor moerasvogels (woudaap) 

 

In de beheereenheden wordt een woudaapbiotoop als doel gesteld (3 broedparen). Randvoorwaarden 

voor de optimale ontwikkeling zijn: 

- Voldoende openheid van het landschap 

- Van belang zijn vooral een grote afwisseling in grenzen tussen open water en riet, veel 

oevervegetatie, ondiep helder water (goede waterkwaliteit) en de beschikbaarheid van veel kleine 

prooien. 

 

Van belang is de aanwezigheid van een variatie in rietvegetaties, dat met een aangepast beheer kan 

bereikt worden. Tevens is een aangepast visstandsbeheer vereist. 

 

Wateropervlakken 
De kreken en plassen zijn van belang voor vele doelsoorten. Om tot een hoog voedselaanbod (vis, 
insecten, …) te komen is het van belang om in deze plassen helder water en met een rijke vegetatie 
tot ontwikkeling te laten komen en licht- en vegetatierijke oevers te ontwikkelen. De kreken dienen ook 
als kraamkamer voor jonge vis, o.a. van soorten die vanuit de Schelde het gebied intrekken. Als 
streefbeeld voor het visbestand wordt het snoek-zeelt-rietvoornwatertype vooropgesteld, met een 
natuurgericht visfaunabeheer. 

Omwille van bij water foeragerende vleermuizen dient ook steeds open wateroppervlak aanwezig te 

zijn, liefst op windluwe locaties. 

 

Bazelse en Rupelmondse Kreek 

Beheereenheden 3a, 3c, 2a, 2b 

Natuurstreefbeeld 3150 

 

De Rupelmondse kreek heeft als natuurstreefbeeld habitattype 3150. Op die manier kan deze plas 

plaats bieden aan tal van waterplanten en diersoorten, zoals bever, otter, purperreiger, 

vleermuizensoorten…  

In het noorden van het bosgebied is er nog een plas, de Bazelse kreek. Deze wordt ook beheerd als 

vegetatierijke plas met als natuurstreefbeeld 3150, waarop in kleine mate aan visvangst mogelijk is. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden bij het beheer. Om een uitgebreide oevervegetatie tot 

ontwikkeling te laten komen, werd de westelijke oever afgeschuind  
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Voor het behoud van de open plekken en een geleidelijke overgang van oeverzone naar bos is de 

vestiging van bomen aan de rand van het water (licht, bladval) ongunstig. Een beperkte aanwezigheid 

van bomen en struiken, evenals dood hout en wortels langs de oeverlijn kan echter gewenst zijn 

vanuit andere overwegingen (habitatdiversiteit, fauna). Langs de zuidrand dient boomgroei- en opslag 

zoveel mogelijk vermeden te worden, dit omwile van de negatieve effecten van bomen op de 

watervegetatieontwikkeling. 

 

Gezien de doelstelling van soortenrijke watervegetaties is een goede water- en waterbodemkwaliteit in 

de Rupelmondse Kreek essentieel. Inlaat van Scheldewater dient in de mate van het mogelijke 

vermeden te worden. Tijdens het vegetatie- en broedseizoen moeten grote peilschommelingen en 

zeker overstromingen vermeden worden in het broekbos- en weidvogelgebied. Hoger opstuwen dan 

de voorgestelde stuwpeilen of inlaten van water in deze periode is niet wenselijk. 

 

Kweekvijver 

Beheereenheid 3b 

Natuurstreefbeeld  3150 

 

De vijver dient ontwikkeld en behouden te blijven als amfibiëen- en insectenrijke poel.  

Voor het behoud van de open plekken en een geleidelijke overgang van oeverzone naar bos is de 

vestiging van bomen aan de rand van het water (licht, bladval) ongunstig. Een beperkte aanwezigheid 

van bomen en struiken, evenals dood hout en wortels langs de oeverlijn kan echter gewenst zijn 

vanuit andere overwegingen (habitatdiversiteit, fauna). De vijver dient visvrij gehouden te worden. 

 

L-vormige vijver 

Beheereenheid 3d 

Natuurstreefbeeld  3150 

 

Er kan door spontane ontwikkeling te laten plaatsvinden, maar met beperking van houtige opslag op 

de oevers, een natuurlijke verandering plaatsvinden. Door de natuur zijn gang te laten gaan, gaat er 

zich een structuurrijke waterpartij ontwikkelen. 

Het water dient voldoende geschikte aanwezigheid van vis te hebben voor woudaap (met uitvoering 

van een actief visstandssbeheer). 

 

Wiel 

Beheereenheid 6b 

Natuurstreefbeeld  3150 

 

Natuurstreefdbeeld voor het wiel is habitattype 3150. De oevers van het wiel dienen open en boomvrij 

gehouden te worden, zodanig dat dit zich als open water kan ontwikkelen.
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Tabel 3-2: Overzicht van de ecologische doelstellingen – natuurstreefbeelden en soorten(groepen). 

Doel beheerplan Habitattypes/rbb Soortengroepen Fauna Lange termijndoelstellingen 

Procesnatuur (onbeheerde 
climaxvegetatie) door 
dagelijkse (gereduceerde) 
getijdenwerking van de 
Schelde 

1130 (inclusief 
6430, 91E0) 

- Vogels van natte 
graslanden 

- Dieren van 
lichtrijke bossen, 
mozaïeklandscha
ppen en zomen 

- Moerasvogels 
 

- Dieren van 
vegetatierijke 
plassen 

- Kolgans, tureluur, grutto, kievit, 
scholekster, kluut 

- Meer-, water-, rosse- en ruige 
dwergvleermuis, wespendief 

 
 
- Woudaap, blauwborst, purperreiger, 

bruine kiekendief, rietgors, 
baardman, rietzanger, grote karekiet, 
porseleinhoen 

- Krakeend, tafeleend, bergeend, 
wintertaling, pijlstaart, bever, otter, 
fint  
 

Dynamisch getijdegebied met afwisseling van kreken, 
slikken en schoren. Op de schorren ontwikkelt zich een 
spontane vegetatie aangepast aan de heersende 
abiotische omstandigheden. 
Bosvorming wordt beperkt tot 1/3 van de totale 
oppervlakte van het Kruibeeks GGG. 

Ontwikkelen van een 
grasland onder invloed van 
dagelijkse (gereduceerde) 
getijdenwerking van de 
Schelde 
(weidevogelgebied) 

1130 (inclusief 
6430) in 

mengvorm met 
rbb zil 

- Vogels van natte 
graslanden 

- Moerasvogels 

- Kolgans, tureluur, grutto, kievit, 
scholekster, kluut 

- Overwinterende watervogels 
(wintertaling, krakeend, pijlstaart, 
smient, bergeend) 

- Bruine kiekendief 

Weidevogelgebied bestaande uit begraasd zoet (zeer 
licht brak)waterschor met beperkte getijdynamiek en 
dominantie 
van korte grasvegetaties. 

Ontwikkelen van de kreken 
en vijvers tot vegetatierijke 
plassen 

3150 - Dieren van 
vegetatierijke 
plassen 

 
 
- Dieren van 

lichtrijke bossen, 
mozaïeklandscha
ppen en zomen 

- Krakeend, tafeleend, bergeend, 
wintertaling, pijlstaart, dodaars, 
slobeend, ijsvogel, visdief, 
oeverzwaluw, bittervoorn, kleine 
modderkruiper, fint, gevlekte 
witsnuitlibel, bever, otter, 
meervleermuis, watervleermuis 

- Rosse- en ruige dwergvleermuis 

Ontwikkeling van soortenrijke watervegetaties 
(waaronder habitattype 3150). 

Verder laten verbossen 
van de 
boscompensensatie-
percelen (spontaan waar 
mogelijk), en het verhogen 
van de natuurlijkheid van 
de bestaande bossen, vnl. 
via spontane processen.  

9160 - Dieren van 
structuurrijke 
gesloten bossen 

- Dieren van 
lichtrijke bossen, 
mozaïeklandscha
ppen en zomen 

- Wespendief 
 
 
- Meer-, water-, rosse- en ruige 

dwergvleermuis 

Ontwikkeling van de bestaande bossen tot 
habitatwaardig bos. Een doel is daarbij het laten 
ontwikkelen en behouden van dikke habitatbomen met 
holtes en/of loshangende schors als verblijfplaats voor 
vleermuizen. 

91E0 - Dieren van 
lichtrijke bossen, 
mozaïeklandscha
ppen en zomen 

- Dieren van 
structuurrijke 
gesloten bossen 

- Moerasvogels 

- Meer-, water-, rosse- en ruige 
dwergvleermuis 

 
 
- Wespendief 
 
 
- Bever, otter  

Het verder laten evolueren van de elzenbroekbossen tot 
een gunstige staat van instandhouding. Het eindbeeld is 
een open, structuurrijk bos met veel ruigte (o.a. riet).  
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Doel beheerplan Habitattypes/rbb Soortengroepen Fauna Lange termijndoelstellingen 

- Dieren van 
vegetatierijke 
plassen 
 

 

Beheer van de 
permanente open plekken 
in het bos  

6430, rbbhc - Dieren van 
lichtrijke bossen, 
mozaïeklandscha
ppen en zomen 

- Meer-, water-, rosse- en ruige 
dwergvleermuis 

- Ree 

Het doel is deze graslanden op langere termijn te 
ontwikkelen tot een dottergrasland of vochtige ruigte, met 
overgangen naar het bos. Daarbij wordt beheerd in 
functie van insecten (vb. vlinders), maar ook in functie 
van foerageergebied voor vleermuizen.  

Kwalitatief verbeteren van 
het weidevogelgebied 

Leefgebied 
soorten 

(weidevogels, 
winterganzen) 

- Vogels van natte 
graslanden 

 
 

 

- Kolgans, tureluur, grutto, kievit, 
scholekster 
 

Kwalitatief verbeteren en behouden an het 
weidevogelgebied, door het gebied voldoende open te 
houden (beperken riet en ruigte), het waterpeil te 
optimaliseren, lichtvervuiling te beperken en het 
beperken van predatie.  
Als compensatiedoel i.h.k. van het Deurganckdok 
werden 100 broedparen als doel gesteld waaronder 
minimaal 18 broedparen grutto, 18 tureluur en 18 
scholekster. 

Ontwikkelen van enkele 
plassen en jonge bossen 
als woudaapbiotoop 

Leefgebied 
soorten 

(woudaap) 

- Moerasvogels 
- Vogels van natte 

graslanden 

- Woudaap, blauwborst, rietzanger 
- Slobeend, zomertaling, paapje 
- Overwinterende en doortrekkende 

watervogels (steltlopers (wulp, 
wintertaling, krakeend, pijlstaart, 
smient, bergeend) 

 

Uitbreiding van het aantal broedparen van woudaap tot 
minimaal 3 binnen een geschikt woudaapbiotoop.  
In het kortbroek worden in de plassen de broedeilanden 
voor kluut uitgebreid en in stand gehouden (kale bodem). 

Ontwikkelen van een 
graslandzone met KLE’s 
i.f.v. soorten van een 
kleinschalig landschap 

Leefgebied 
soorten 

(roodborsttapuit) 

- dieren van 
structuurrijke 
graslanden in een 
kleinschalig 
landschap 

- Roodborsttapuit Een structuurrijk en insectenrijk grasland met verspreide 
struiken en overgangen naar het omringende bos. 

Ontwikkelen van enkele 
zones als leefgebied voor 
vleermuizen 

Leefgebied 
soorten 

(vleermuizen) 

- Dieren van 
lichtrijke bossen, 
mozaïeklandscha
ppen en zomen 

- Meer-, water-, rosse- en ruige 
dwergvleermuis 

 

Ontwikkeling van een gebied met vele overgangen 
tussen bos, ruigtes en open water, met lijnvormige 
elementen en in de bossen met oude habitatbomen met 
holtes of loshangende schors. Lichtvervuiling wordt 
zoveel mogelijk ingeperkt. 
Ecologische verbindingen met omgeving zijn van belang. 
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3.1.6 Toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen 

 

Vrijwel het volledige beheerplangebied (m.u.v. het meest zuidelijk gelegen bosje ten westen van de ringdijk) is gelegen binnen Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied. Het betreft het Habitatrichtlijngebied ‘BE2300006  -Zeeschelde (SIGMA) - Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot 

Gent’ – deelgebied 31 ‘KBR en schorren’ en het Vogelrichtlijngebied ‘BE2301235 Durme en de middenloop van de Schelde’.  

 

In bijlage 6 is een samenvatting opgenomen van de toepassing zijnde instandhoudingsdoelen op SBZ- en deelgebiedniveau, het belang van het SBZ voor de 

habitats en leefgebieden voor soorten, en de taakstellingen en prioritaire inspanningen.  

 

Het deelgebied is van belang voor zowel estuariene natuur als wetlands. Binnen het beheerplangebied omvat de estuariene natuur het GGG met habitat 1130 

(en de daaronder vervatte andere habitattypes 6430 en 91E0). Deze gebieden zijn ook van belang als leefgebied voor jonge vissen, als foerageergebied voor 

trekkende en overwinterende vogels en als broedgebied voor riet- en moerasvogels.   

 

Voor de wetlands zijn er doelstellingen voor grootschalige open water- en moerasgebieden (3150, 6430) en grote blokken elzenbroekbos (91E0). Ze zijn ook 

van belang als leefgebied voor vissoorten als kleine modderkruiper en bittervoorn, voor gevlekte witsnuitlibel, bever, otter, vleermuizen (o.a. soorten die open 

water als foerageergebied gebruiken), als foerageergebied voor trekkende en overwinterende vogels en als broedgebied voor riet- en moerasvogels (zoals 

woudaap, purperreiger, blauwborst, bruine kiekendief) en voor weidevogels.  

 

Er zijn voor het deelgebied 31 ‘KBR en schorren’ volgende indicatieve doelen opgegeven:  

1130: 353 ha 

6430: 5 ha 

91E0: 99 ha 



 

  58 

 

 
3.1.7 Balans natuurstreefbeelden 

 

De ‘balans natuurstreefbeelden’ beschrijft in hoeveel procent van de oppervlakte van het huidige projectgebied het actueel voorkomend natuurtype 

beantwoordt aan het natuurstreefbeeld (= gewenst natuurtype). De huidige oppervlakte natuurstreefbeelden en de doeloppervlakte aan natuurstreefbeelden 

ligt vrijwel volledig in SBZ. De oppervlakte rbbzil valt bij de doeloppervlakte onder andere natuurstreefbeelden (habitattype 1130 en leefgebied van 

‘weidevogels’, in praktijk verdwijnt dit vegetatietype dus niet).  

 

Tabel 3-3: Balans natuurstreefbeelden. De ‘huidige oppervlakte’  is gebaseerd op de habitatkaart (zieTabel 1-3), rekening houdend met HAB1, HAB2 

en HAB3 (behalve bij het overkoepelend habitattype 1130) (kartering eind 2018). De oppervlakte leefgebied kan overlappen met de oppervlakte 

habitat/rbb.  

habitat omschrijving huidige 

opp. (ha) 

% 

projectgebied 

doelopp. 

(ha) 

% 

projectgebied 

procesnatuur  

climax 1130 
procesgestuurde natuur - estuaria 182,49 36,08 182,49 36,08 

3150 
Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke 

waterplantvegetatie 
11,20 2,21 11,20 2,21 

6430 
Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en 

boszomen 
0 0 1,86 0,31 

9160 Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint 0 0 31,80 6,29 

91E0 
Valleibossen, Elzenbroekbossen en 

zachthoutooibossen  
60,53 11,97 112,61 22,26 

rbbhc regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland 0,94 0,19 2,07 0,41 

rbbzil regionaal belangrijk biotoop zilverschoongrasland 10,23 2,02 0 0 

leefgebied voor dieren van structuurrijke 

graslanden in een kleinschalig landschap leefgebied roodborsttapuit 9,16 1,81 9,16 1,81 

leefgebied voor ‘dieren van lichtrijke 

bossen, mozïeklandschappen, bosranden 

en zomen’ leefgebied vleermuizen 18,64 3,68 18,64 3,68 

leefgebied voor vogels van natte 

graslanden leefgebied weidevogels 118,07 23,12 122,59 24,23 

leefgebied voor moerasvogels leefgebied moerasvogels 9,33 1,84 13,75 2,72 

 Som Habitattype en Leefgebied 420,59 82,92 506,18 100,00 
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3.1.8 Bosbalans 

 

Tabel 3-4 en Kaart 6 geeft de bosbalans weer. Deze tabel duidt aan waar en over welke oppervlakte 

er ontbossingen gepland zijn en waar bebossingen gebeurd zijn of zullen gebeuren. Ook wordt 

vermeld of de ontbossingen in functie van de realisatie van een natuurstreefbeeld zal gebeuren.  

 

Historiek:  

 

Omwille van de ontbossingen bij de inrichtingswerken van de Polders van Kruibeke  en de 

Barbierbeek diende 91,9 ha boscompensatie voorzien te worden. In totaal werd er 97,5 ha voorzien, 

verdeeld over de volgende deelgebieden: 

- 44,3 ha in het Bazelse deel van het GOG; 

- 14,5 ha in het Rupelmondse deel van het GOG; 

- max 1/3 (= 44.81 ha) van het Kruibeekse GGG (BE 5a, b en c ; samen 134.43 ha), waarvan 32,7 

ha gebruikt wordt; 

- max. 1/2 van de Fasseitpolder, waarvan 6 ha gebruikt wordt. 

 

Wijzigingen in de bosbalans 

 

Ter hoogte van het weidevogelgebied Bazel-Zuid (10e) wordt ontbost (in 18a (boscompensatiezone)) 

om meer open ruimte te creeëren voor de weidevogels. Er blijft wel een bufferende boszone 

behouden.  

 

Enkele bijkomende open plekken werden gecreëerd in de boscompensatiezones (4 locaties in 8a 

(1,45 ha in totaal) en het zuidelijke deel van 10g (0,93 ha)). Dit in functie van ontwikkeling van rbbhc 

en 6430 en leefgebied voor insecten en vleermuizen. Deze open plekken worden niet als ontbossing 

beschouwd gezien zij voldoen aan de criteria van open plekken. 

 

Enkele woudaapbiotopen zullen ontbost worden (19c, 19d), maar werden reeds opgenomen in de 

gerealiseerde boscompensatie. Beheereenheid 19a wordt momenteel behouden als bos, en zal pas 

als woudaapbiotoop ontwikkeld worden als de doelen voor woudaap niet gehaald worden. Deze 

locatie werd nog niet opgenomen in de gerealiseerde boscompensatie en dient dus op dat moment 

gecompenseerd te worden. Het betreft een oppervlakte van 2.89 ha die zou ingericht worden als open 

water met rondom aquatisch en inundatieriet. 

 

Voor de zones die opgenomen waren in de initiële boscompensatie maar terug ontbost worden (18a) 

wordt een afwijking gevraagd van art. 3 van het bosdecreet dat bepaalt dat een compenserende 

bebossing voor een termijn van 25 jaar in stand gehouden moet worden. Deze oppervlakte zal elders 

in het beheerplangebied gerealiseerd worden (zie verder).  

 

Tabel 3-4: Bosbalans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer
eenheid 

Te ontbossen (ha) Doel  
Compensatie 

(ha) thv beheereenheid 

18a 4,53 Leefgebied vogels van natte graslanden 4,53 thv 5c 

19c 3,49 Leefgebied voor moerasvogels 
1,43 thv 5c en 2 thv oude 

werfweg 

19d 0,61* Leefgebied voor moerasvogels 0,61 thv oude werfweg 

Totaal 8,63  
8,63 
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*  Inschatting te ontbossen: 2/3 van totale opp. BE. 

 

 

De ontbossingen gebeuren in het kader van de realisatie van Europese natuurdoelen, en zijn dus in 

principe niet compensatieplichtig. Niettemin neemt het ANB het engagement om de voorziene 

ontbossingen te ‘compenseren’, zodat een neutrale bosbalans verzekerd wordt.  

Deze oppervlakte kan gerealiseerd worden op de locatie van de afgegraven werfweg (9.35 ha 

waarvan 4.59 ha binnen bhp, en waarvan slechts 2,67 ha in aanmerking komt als 

compensatieoppervlakte, rekening houdende met de oppervlaktes die binnen reeds voor 

boscompensatie opgegeven BE vallen) en de resterende oppervlakte (5,96 ha) kan binnen het 

Kruibeeks GGG. Op deze manier wordt in een eerste fase een neutrale bosbalans gewaarborgd. 

Mocht op termijn (ten vroegste na de eerste monitoringscyclus van 6 jaar) blijken dat bijkomende 

maatregelen nodig zijn voor het instandhouden van leefgebied voor woudaap, kan beheereenheid 19a 

heringericht worden tot woudaapbiotoop. Aan de hiermee gepaard gaande boscompensatieopgave 

zal op dat moment invulling gegeven worden. 

 

 
3.2 Sociale doelstellingen 

 
3.2.1 Sterkes en opportuniteiten 

 

Er is een belevingsvol netwerk van fiets- en wandelpaden die de bezoekers laten genieten van de 

natuur-, landschaps-, en cultuurhistorische waarden. Er is een uitgebouwde reacreatieve infrastructuur 

met infoborden, tijdscapsules (o.a. Coninckshofke en karperhuisje), kijkwanden, vlonderpaden, 

(picknick-)banken, speelzone, landart,… in de sigmahuisstijl. Het is één van de vier belangrijkste 

deelgebieden van het rivierpark Scheldevallei en het heeft een (inter)nationale uitstraling. Er is ook 

een rijk horeca-aanbod in de buurt. Een andere sterktes is het mede-eigenaarschap van lokale 

bevolking. Er wordt ook sterk ingezet op het educatieve aanbod via geleide wandelingen, app’s, de 

infokeet,… In het gebied zijn verschillende locaties waar gehengeld kan worden. 

 

Het gebied is ook goed bereikbaar met verschillende onthaalpoorten (Scheldelei-veer van Kruibeke, 

Kasteel van Wissekerke- Kallebeekveer en Rupelmonde) en vele toegangswegen. Het aanmeren van 

de Waterbus uit Antwerpen versterkt dit potentieel doordat het gebied hierdoor ook van de andere 

Scheldeoever (o.a. stad Antwerpen) goed bereikbaar is.  

 
3.2.2 Knelpunten 

 

De knelpunten situeren zich hoofdzakelijk op het vlak van de ontsluiting en geleiding binnen het 

gebied. De knelpunten zijn meer concreet: 

 

• De bezoekersdruk onder controle houden 

• Oneigenlijk gebruik van het padennetwerk en de niet-toegankelijke zones  

• Af en toe is het gebied niet toegankelijk (omwille van onvoorspelbare overstromingen) 

• De speelzone is wat verder af gelegen van de dorpskernen. De bomen in het bos hebben veel 

dood hout wat een veiligheidsrisico meebrengt, bovendien conflicteert de functie als speelbos 

met de potentie van deze bomen als habitatboom (vleermuizen, spechten, broedlocatie 

wielewaal), temeer er maar weinig oude, dikke bomen in het gebied voorkomen. 

• Verlichting van paden of objecten kan lichtvervuiling veroorzaken en foerageergedrag van 

vleermuizen hinderen. Oplossingen zijn het vermijden van lichtvervuiling; indien dit niet 

mogelijhk is het aanpassen van de lichtarmatuur, bv. het gebruik van lichten die in het 

zichtspectrum van de mens liggen maar niet in deze van vleermuizen of andere fauna, kleine 

lichtbundel, … 

• In het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt veel monitoring en terreinbezoeken 

uitgevoerd, een betere planning en coördinatie is nodig met de verschillende onderzoekers 

om de kwetsbare delen zo weinig mogelijk te betreden. 
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3.2.3 Doelstellingen 

 

Volgende doelstellingen worden naar voor geschoven op het vlak van de recreatieve functie.  

 

- Optimaliseren van de recreatieve ontwikkeling van het gebied zonder de ecologische draagkracht 

te overschrijden en rekening houdend met aspect veiligheid tegen overstromingen.  

- Opstellen van een toegankelijkheidsregeling voor het ganse gebied. 

- Er dient (op termijn) een alternatieve of bijkomende speelzone gezocht te worden, 

preferentieel dicht bij de dorpskernen, en dus ten westen van de ringdijk.  

- Het zuidelijke deel van het Kortbroek is een zone waar een hoge recreatiedruk wordt 

toegelaten i.f.v. bezoekersmanagement. Het is zone waar men kennis kan maken met de in 

het gebied voorkomende biotopen. Ook de infokeet is hier vlakbij.  

- Verdere versterking van de beleving: in het gebied wordt blijvend ingezet op verschillende vormen 

van beleving en natuureductie en ingespeeld op toekomstige kansen. Er wordt verder 

geïnvesteerd in recreatieve infrastuctuur conform de Sigma-huisstijl, o.a. via de reeds 

lopende/geplande projecten (afronding inrichtingswerken).  

- De 3 belangrijkste toegangspoorten (Scheldelei-veer van Kruibeke, Kasteel van Wissekerke- 

Kallebeekveer en Rupelmonde) worden verder uitgebouwd tot een hoogwaardig onthaal. 

 
3.3 Economische doelstellingen 

 

De economische functie in dit gebied dient in functie te staan van de natuur- en waterbergingsfunctie, 

waarbij de ecologische draagkracht van het gebied centraal staat. Dit gebeurt via: 

- Een continuering van landbouw-medegebruik door graslandbeheer via beheerovereenkomsten in het 

weidevogelgebied.  

- Houtproductie als resultaat van beheermaatregel (vb omvormingsbeheer, bv kappen van goed 

exploiteerbare populier) is geen doel op zich, wel kunnen beheerresten (brandhout, biomassa) 

vermarkt worden. 

-  Gezien het belang van de ecologische en recreatieve functie vindt er geen jacht plaats in het 

gebied. 

- De economische waarde van de onthaalpoorten is betekenisvol voor de omliggende dorpen en 

horeca en heeft groeipotentieel voor toerisme. O.a. het aanmeren van de Waterbus uit Antwerpen 

versterkt dit. 
- De veiligheidsfunctie (waterberging) zorgt er voor dat elders overstromingen vermeden worden.  
- De estuariene natuur zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit van de Schelde (versterken 
zelfreinigende capaciteit). 
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Deel 4 Beheermaatregelen 
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4 Beheermaatregelen 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in eenmalige maatregelen en terugkerende maatregelen. 

De beheermaatregelen worden weergegeven op kaarten 7 (eenmalige-) en 8 (terugkerende 

maatregelen). Voor herstel- en omvormingsmaatregelen wordt over het algemeen 6-jaar voorzien. Dit 

komt overeen met de te volgen monitoringscyclus. 

 

Bij de keuze en de timing van de verschillende beheer- en inrichtingsmaatregelen wordt rekening 

gehouden met het vooropgestelde natuurstreefbeeld en getracht om een realistisch 

omvormingsscenario te voorzien. Hiervoor spelen praktische en financiële aspecten eveneens een 

belangrijke rol. Een volledige planningstabel met de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld, de 

totale oppervlakten waarop een beheermaatregel zal uitgevoerd worden en de timing hiervan, is terug 

te vinden in de onderstaande beheertabel. 
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4.1 Bosbeheer 

 

Eenmalig beheer: 

De nog geplande werken dienen om het bos in een goede toestand te krijgen om daarna spontaan 

verder te kunnen ontwikkelen. Het betreft hier dan enerzijds:  

- Het kappen van enkele groepenpopulieren, met als doel meer licht in het bos te creeëren. Dit 

in functie van het doorgroeien van de inheemse en standplaatsgeschikte onderetage en het 

laten ontwikkelen van een natte ruigte in de ondergroei. Deze kappingen gebeuren enkel op 

goed exploiteerbare locaties, en mits inachtname van de bescherming van verblijfplaatsen van 

vleermuizen (kapping in september, 50 m rondom gekende locaties de bomen niet kappen om 

een bosklimaat en – biotoop te behouden (eventueel kan een lichte dunning of ringen wel)). 

Waar nodig in functie van de hoeveelheid dik dood hout blijft een deel van het hout ter 

plaatse, er wordt niet ontstronkt  

- Het ringen van populieren, met als hoofddoel meer dik dood hout te creeëren (en in tweede 

instantie meer licht). Het ringen gebeurt 3-4-jaarlijks in de zomerperiode (mei-augustus) omdat 

het dan het meest kans heeft op slagen. Het aantal bomen dat geringd moet worden is 

afhankelijk van de op dat moment aanwezige hoeveelheid dood hout. De resterende 

populieren na de voorziene ringbeurten kunnen verder spontaan afsterven.  

 

Terugkerend beheer: 

Het beheer van de bossen bestaat, zeker op de wat langere termijn, uit nulbeheer. Houtoogst is geen 

doel. Bestrijding van uitheemse soorten: 

• in de beheertabel is dit als een jaarlijkse actie opgenomen. Dit betreft een jaarlijkse 

controleronde en opvolgingsbeheer. De werklast zal dus de komende jaren dalen en 

steeds meer locaties zullen (tijdelijk) vrij zijn uitheemse soorten. 

• Populier: verwijderen van de eventuele opslag na kapping.  

• Opvolgingsbeheer van de bestrijding van uitheemse bomen en struiken (vnl. 

tuinplanten, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers). Invasieve exoten zoals 

reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop en reuzenbereklauw worden eveneens 

bestreden (geen herbicidengebruik toegelaten). Oude Amerikaanse eiken worden 

getolereerd (BE1a, 1b). 

• Tamme kastanje kan vrij uitgroeien op de locaties waar deze nu aanwezig is (geen 

hakhoutbeheer, in functie als bron van nectar, pollen en kastanjes), ook verjonging 

wordt in principe niet bestreden, tenzij deze te dominant zou zijn.   

 

Het peilbeheer van de bossen wordt verder geoptimaliseerd via de stuwen.  

 
4.2 Maaibeheer en begrazing 

 
4.2.1 Gebruik van ontwormingsmiddelen 

 

Aangezien in functie van de doelstellingen van de begraasde gebieden (weidevogelgebied en 

leefgebied vleermuizen) de aanwezigheid van insecten en andere ongewervelden zeer belangrijk is 

wordt er expliciet voor geopteerd om het gebruik van ontwormingsmiddelen hier op af te stemmen. 

Deze middelen kunnen immers een belangrijke impact hier op hebben.  

Het gebruik van producten op basis van ivermectine wordt dus niet toegelaten (breekt moeilijk af en 

blijft in de voedselketen). Als richtlijnen worden meegegeven: 

• Indien ontwormd moet worden dient dit enige tijd voordat de dieren op het terrein komen 

te gebeuren, en met producten die op korte tijd afbreken (bv op basis van moxydectine). 

• Geen gebruik van bolussen (trage, voortdurende vrijstelling). 

 
4.2.2 Weidevogelgebied 

 

Het beheer bestaat uit maaien met afvoer, begrazing of maaien met afvoer en nabegrazing, wat voor 

variatie over de beheereenheid zorgt. Dit wordt per perceel gestuurd in overleg met de landbouwer. 

Het beheer houdt hierbij rekening met de karakteristieken van het perceel en met de eisen van de 
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verschillende soorten weidevogels. De variatie in beheer zorgt er ook voor dat niet de ganse 

beheereenheid ineens gemaaid wordt, en er steeds begraasde of op een ander tijdstip gemaaide 

plaatsen zijn. 

 

Eenmalig beheer: 

Het plaatsen van een elektrisch grondpredatorwerend raster kan overwogen worden. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de grachten te herprofileren, met aanleg van ondiepe 

moeraszones langs de grachten om de plas-drassituaties te vergroten. Voor verdere detaillering zie 

§7.4.1. 

 

Omvormingsbeheer: 

Omdat op verschillende locaties het grasland met soorten zoals witbol/raaigras nog in de dominante 

fase zit en er een dichte, hoge grasmat is, wordt op deze locaties aan verschralingsbeheer gedaan (1 

à 2 keer maaien, te beginnen in de bloeiperiode van het dominante gras, en gevolgd door 

nabegrazing). Bij het omvormingsbeheer kan reeds vanaf 15 mei gemaaid worden, dit is echter een 

richtdatum die geëvalueerd dient te worden n.a.v. de monitoring. 

Hierbij dient er voor gezorgd te worden dat hierbij de broedgevallen van weidevogels niet verstoord 

worden (op basis van de broedvogelmonitoring), maar gezien de huidige lage aantallen en omdat 

deze dominante grasfase zich vooral op de drogere zones voordoet, stellen zich hier momenteel 

weinig problemen. Het verschralingsbeheer zal ook leiden tot een minder dichte, en soortenrijkere (en 

dus insectenrijkere) vegetatie.  

 

Terugkerend beheer: 

Het gewone maaibeheer start ten vroegste vanaf 1 juli, en dit om er voor te zorgen dat de jongen 

vliegvlug zijn.  

Beweiding van het gebied kan al vroeg opstarten (bv. vanaf begin juni, maar in lage dichtheden (hoge 

dichtheden verhogen het risico op vertrapping van nesten en het vele korte gras zorgt voor te weinig 

schuilplaatsen). Dit zorgt er voor dat er meer variatie in het terrein is (meer prooien die ook makkelijker 

te zoeken zijn, veel beschutting, mest met insecten, beschutting bij vee tegen predatoren, 

nestlocaties, in het korte gras kunnen kuikens sneller opdrogen,…). Vooral kievit, scholekster en 

tureluur profiteren hier van. Najaarsbeweiding zorgt er voor dat de vegetatie kort de winter ingaat en 

dat er veel microreliëf (en nest- en foerageermogelijkheden) ontstaat door de trapgaten. Het is, ook in 

functie van de overwinterende weidevogels (zoals ganzen en eenden), belangrijk dat de vegetatie kort 

de winter in gaat zodat het landschap open is.  

 

Om een zo open mogelijk landschap te krijgen wordt de groei van riet in het weidevogelgebied 

tegengegaan. Dit door bij de maaibeurten zoveel mogelijk de rietkragen mee te maaien, en bijkomend 

het op deze manier onbereikbare riet in de grachten te maaien, of het door begrazing kort te houden. 

Mede in functie hiervan worden de moeilijk bereikbare delen van 10b (zoals de voormalige 

rabattenbossen) beter toegankelijk gemaakt, zodat de huidige verruiging en verrieting tegengegaan 

wordt en deze zones kunnen ontwikkelen tot een kort gegraasde vegetatie. 

 

Het peilbeheer dient er voor te zorgen dat de bodem voldoende nat/drassig blijft tijdens het 

broedseizoen, zodat de vogels makkelijk aan voedsel raken (makkelijk doordringbaar met snavel, 

prooien bevinden zich minder diep). Ook de sloten en plassen dienen lang waterhoudend te zijn.  

 

Omwille van de openheid van het landschap en het waterhoudend zijn worden de grachten ook 

regelmatig geruimd.  

 
4.2.3 Beheer ‘klein polderke’ (BE10g) 

 

Eenmalig beheer: 

Er wordt een poel gegraven in het gebied. Voor verdere detaillering zie §7.4.1. 

 

Terugkerend beheer: 

Dit gebied wordt beheerd als een relict van het historische polderlandschap. 

Het beheer van de graslanden kan bestaan uit een hooilandbeheer of maaibeheer met extensieve 

nabegrazing.  
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De begrazingsdichtheid is hierbij laag, zodat pas tegen het najaar de volledige grasmat kortgegraasd 

is.  

Ook kan het, omwille van de kleine oppervlakte waarop het beheer toegepast wordt, zinvol zijn om 

voorafgaand aan de start van dit beheer eenmalig de gewenste structuren in het grasland aan te 

brengen (door bepaalde zones wel/niet te maaien). Om de begraasbare oppervlakte te vergroten, kan 

overwogen worden om een begraasde corridor tussen BE9a2 en BE10g aan te leggen. Deze 

maatregel dient nog geëvalueerd te worden i.f.v. de bosontwikkeling in bE9a2. Bedoeling is immers 

om nog steeds een ijl bos te behouden in BE9a2. De begrazing zou hierbij dan zeer laag dienen te 

zijn, om een ijl bos met sporadisch open plekken te ontwikkelen (bv. 1 GVE/2-4 ha). 

 

Hierbij worden de kleine landschapselementen zoals knotwilgen, grachten en poelen onderhouden en 

versterkt. Dit kleinschalige landschap is geschikt als jachtgebied voor vleermuizen.  

 
4.2.4 Ruigtes en graslanden 

 

In de dotterbloemgraslanden (doel = rbbhc, BE8a) en ruigtes (doel = 6430, BE8a en 2b1) wordt 

overgegaan tot een vorm van ‘sinusbeheer’ of gefaseerd maaien. Dit ten gunste van insecten zoals 

vlinders die hierdoor een veel gevarieerder milieu vinden met diverse microklimaten, en waarbij 

eitjes/rupsen niet overal weggemaaid worden. Het principe van sinusbeheer is dat je zones krijgt die 

0,1 of 2 keer op een jaar gemaaid worden, en waarbij deze variëren in de tijd. Bovendien wordt er met 

golvende randen gemaaid zodat er nog meer variatie ontstaat door variatie in zon en windwerking. 

Bijkomend kunnen voor en tussen de maaibeurten stroken kort gemaaid worden.  

 
4.3 Beheer GGG Kruibeke 

 

Het beheer van het GGG bestaat uit nulbeheer, met uitzondering van begeleidende werken zoals het 

beperken van de verbossing tot 1/3de van de oppervlakte, openhouden van de waterpartijen (i.f.v. 

vissen, otter en ander viseters), onderhouden van recreatieve infrastructuur, veiligheidskappen, 

opruimen zwerfvuil en indien nodig het bestrijden van exoten. Tevens bestaat de mogelijkheid om 

werken i.v.m. de hydrologie uit te voeren om te sterke aanslibbing in bv. geulen te beperken. 

 
4.4 Beheer wateroppervlakken 

 

Voor alle wateroppervakken zoals wielen en poelen geldt dat er voldoende zonlicht op de zuidoever 

aanwezig dient te zijn. Boomopslag dient periodiek verwijderd te worden.  

 

 
4.5 Waterbeheer 

 

Eenmalig beheer: 

Er wordt een herintroductie van bepaalde waterplanten (eigen aan het vegetatietype) zoals 

krabbenscheer voorzien. 

 

Omwille van de toegankelijkheid bestaat de mogelijkheid om grondwerken (verbeteren van de 

toegankelijkheid) in de buurt van de rabatten in Bazel Noord uit te voeren. De noodzaak van de 

werken zal ter plaatse beoordeeld worden. 

 

Terugkerend beheer: 

In het gebied wordt ingezet op zowel peilbeheer als op waterkwaliteitsbeheer. In het gebied is een 

uitgebreid peilbuizennetwerk dat opgevolgd wordt en in het kader van de monitoring ook zal blijven 

opgevolgd worden, net als de metingen van de waterkwaliteit (zie 1.3.4 hydrologie en 5.2.1 Monitoring 

habitats).  

 

Op basis hiervan zal het peilbeheer voor de broekbossen (streefbeeld 91E0) en het weidevogelgebied  

verder geoptimaliseerd worden. 
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In de Rupelmondse kreek is de waterkwaliteit voor de ontwikkeling van de habitattypische soorten een 

aandachtspunt (te hoog gehalte aan P in het voorjaar en zomer). Ook deze wordt opgevolgd en er zal 

getracht worden om deze met gerichte beheermaatregelen te verbeteren.  

 

In het Kortbroek is een extern knelpunt, namelijk de kasteelvijver, die ongezuiverd rioolwater ontvangt, 

loop over in de noordelijke plas. Een ontkoppelingsplan is voorzien, maar wordt nog niet in praktijk 

gebracht. Als tussentijdse oplossing zou het water beter in de zuidelijke deel van Kortbroek  

terechtkomen. Indien er op korte termijn geen oplossing mogelijk blijkt zullen de nodige 

inrichtingswerken hiertoe uitgevoerd worden. 

 

 

Twee weken voor het maaien worden de sluizen dichtgezet in het GGG. 

 
4.6 Soortgerichte maatregelen 

 
4.6.1 Vissen 

 

De nevengracht van de visvriendelijke stuw wordt, om de een goede vispassage mogelijk te houden, 

jaarlijks kort na de zomer of vlak voor het nieuwe vismigratieseizoen (bvb. midden februari) ontdaan 

van vegetatie. De drempels die in de nevengeul aanwezig zijn, moeten bewaard blijven. 

 

Bij de ruiming van grachten moet in het bijzonder rekening gehouden met de potentiële aanwezigheid 

van kleine modderkruiper. Bij de ruiming van grachten waar de aanwezigheid van kleine 

modderkruiper gekend is of vermoed wordt dient de ruiming te gebeuren volgens onderstaande 

werkwijze:  
- Gefaseerd werken (ofwel in blokken, ofwel de linkerhelft in bvb even jaren en rechterhelft in 

oneven jaren). 
- Er dient voldoende langzaam gewerkt te worden.  
- De vegetatie dient boven de bodem te worden afgesneden . 
- Visuele controle van het op de oever gedeponeerde slib/plantenmateriaal op vissen. 

 

In navolging van de eerste uitzetting van kleine modderkruiper in de Rupelmondse Kreek worden 

mogelijk (rekening houdend met de resultaten van de monitoring) nog navolgende herintroducties 

uitgevoerd in functie van het soortherstel.   

 

De visstand zal beheerd worden met als doelstelling het creëren van een natuurlijk visbestand van 

stilstaande wateren dat tevens dienst kan doen als foerageergebied voor viseters (bv. woudaap en 

otter), dit enerzijds door het afvissen van te grote vissen, bodemwoelers en exoten, anderzijds door te 

bepoten met soorten als vetje, bittervoorn, blankvoorn en rietvoorn. Ook baars en kleine snoek 

kunnen uitgezet worden, bv om exoten onder controle te houden. Best wordt vis van eigen, lokale 

afvissingen gebruikt. Dit visstandbeheer zal 4-jaarlijks uitgevoerd worden, en na iedere overstroming. 

 
4.6.2 Weidevogels 

 

Naast het reeds besproken maai- en begrazingsbeheer en peilbeheer worden nog volgende 

bijkomende beheer- en inrichtingsmaatregelen voorzien in functie van de weidevogels, met als doel 

het landschap opener te maken (eventuele bijkomende inrichtings/grondwerken om het westelijke deel 

van Bazel Noord interessanter te maken kunnen uitgevoerd worden): 

 

- Ontwikkeling van bosranden in de rand van de bossen langsheen het weidevogelgebied. Dit 

door de randzone van het bos in hakhoutbeheer te nemen.  

- Ontbossing van het bos in het zuidelijke weidevogelgebied (BE10e), met uitzondering van een 

hakhoutstrook langsheen de weg. Bovendien worden enkele grachten verbreed.  

- Mogelijkheid tot herprofilering van de greppels in het weidevogelgebied (verbreden, licht 

verdiepen en afschuinen van oevers om plas-drassituaties te creëren). Voor verdere 

detaillering zie §7.4.1. 
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De verlichting van de wegen in het gebied is ook verstorend voor de weidevogels (en de vleermuizen). 

Daarom wordt getracht om deze aan te passen in overleg met de gemeente.  Er kan geopteerd 

worden voor verlichting die wel in het menselijk spectrum ligt, maar niet in dat van vleermuizen (rood 

licht cf. Batlamp (https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden-

natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/ ; https://www.philips.be/a-

w/about/news/archive/standard/about/news/persberichten/Verlichting/2015/20151028-Nieuwe-

dynamische-LED-verlichting-veilig-voor-mens-en-dier.html) 

 

4.6.3 Vos  

 
Het weidevogelgebied in de Bazelse polder sluit aan bij een grote boskern. Dit is een situatie die niet 

ten gunste is voor weidevogels. Daarom is het garanderen van een geschikt weidevogellandschap 

binnen het kerngebied van uiterst groot belang. De genomen beheermaatregelen in het 

weidevogelgebied zijn in functie hiervan. Niettemin blijft ook in dit geval de impact van predatie van 

vos momenteel groot. Geschat wordt dat er in het gebied in 2018 4 territoria van vos aanwezig waren. 

Daarom zal het afschot van vos in de broedperiode, dus van februari tot eind juni, verder gezet 

worden. Nadien zal telkens bij de 6-jaarlijkse evaluatie bekeken worden of het afschot verder gezet 

wordt en onder welke voorwaarden. De doelstelling voor het gebied is 100 broedkoppels weidevogels, 

terwijl in 2018 dit nog beperkt is tot een 20-tal koppels kievit. Omdat vos voornamelijk in de 

schemering en ’s nachts actief is zal het afschot ’s nachts gebeuren. Bovendien is het gebied ’s nachts 

niet toegankelijk voor publiek. Enkel vossen die zich in het weidevogelgebied (BE 10a, 10b, 10e, 18a 

(na ontbossing)) begeven zullen geschoten worden. 

 
Er kan eventueel overgegaan worden tot het plaatsen van een vosproof raster rond het 

weidevogelgebied.   

Er moet onderzocht en geëxperimenteerd worden om tot een vossenraster te komen dat in het 

overstromingsgebied gebruikt kan worden. 
 

4.6.4 Nijlgans/Canadese gans 

 

Nijlgans/Canadese ganszal bestreden worden omdat deze invasieve exoot kan hybridiseren met 

andere, inheemse soorten en deze in competitie treed met andere soorten. Dit zal gebeuren via 

prikken/schudden van eieren, het gebruik van vangstkooien of afschot. 

 
4.6.5 Visdief 

 

Er worden visdiefvlotjes voorzien in Kortbroek. Op termijn kunnen ook visdiefvlotjes op andere 

waterplassen voorzien worden.  

 
4.6.6 Vleermuizen 

 

Het gebied heeft veel potenties als leefgebied voor vleermuizen, ook buiten de daartoe aangeduide 

natuurstreefbeelden. Dit omwille van: 

- een groot boscomplex met nulbeheer en omvormingsbeheer van populierenbos (veel 

mogelijkheden voor verblijfplaatsen). Het betreft grotendeels natte bossen met een rijke 

ondergroei (jachtgebied) en verbossende natte ruigtes.  

- plassen en open waters die door soorten als water- en meervleermuis gebruikt worden als 

jachtgebied.   

- het Kruibeeks GGG met veel ruigtes, bos en open water 

- de graslanden (2b, 8a, 10d, 10g) met extensieve begrazing, gefaseerd maaibeheer en KLE’s.  

- het Karperhuisje dat ingericht is als zomerverblijfplaats 

- de nabijheid van de Schelde als verbindend element/vliegroute  

- de nabijheid van verblijfplaatsen (o.a. de forten) en ander geschikt leefgebied langsheen de 

Schelde en Durme 

 

Beheermaatregelen in functie van vleermuizen zijn: 

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden-natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden-natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/
https://www.philips.be/a-w/about/news/archive/standard/about/news/persberichten/Verlichting/2015/20151028-Nieuwe-dynamische-LED-verlichting-veilig-voor-mens-en-dier.html
https://www.philips.be/a-w/about/news/archive/standard/about/news/persberichten/Verlichting/2015/20151028-Nieuwe-dynamische-LED-verlichting-veilig-voor-mens-en-dier.html
https://www.philips.be/a-w/about/news/archive/standard/about/news/persberichten/Verlichting/2015/20151028-Nieuwe-dynamische-LED-verlichting-veilig-voor-mens-en-dier.html
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- gefaseerd ringen van populier en het spontaan laten afsterven van populier (dus spreiding in 

tijd van dikke bomen met holtes en losse schors), geen kappingen 50m rondom gekende 

verblijfplaatsen, sparen van bomen met loshangende schors en met holtes 

- bosrandbeheer langsheen het weidevogelgebied  

- extensief graslandbeheer in functie van insecten en vleermuizen (2b, 8a, 10d, 10g) 

- het maken van een corridor in het verlengde van de Verkortingsdijk, zodat vleermuizen ook 

over de ringdijk geraken. 

- de verlichting van de wegen in het gebied is ook verstorend voor de vleermuizen (en de 

weidevogels). Daarom wordt getracht om deze aan te passen in overleg met de gemeente.   

 
4.6.7 Roodborsttapuit 

 

Deze soort heeft nood aan een landschap met veel grasland, enige sloten en paaltjes of struiken als 

uitkijkpunt. Het is een insecteneter.  

 

Beheereenheid 10c wordt specifiek als leefgebied voor roodborsttapuit ingericht en beheerd.  

 
4.6.8 Oeverzwaluw 

 

Op de huidige locatie in het Kortbroek wordt de oeverzwaluwwand niet gebruikt. De aanvliegroute is 

verhinderd door het aanwezige riet. Gezien het streefbeeld voor deze beheereenheid leefgebied voor 

moerasvogels (woudaap) is, is het niet opportuun een aanvliegroute te maaien in het riet. In de rest 

van het beheerplangebied wordt er, gezien de functie als overstromingsgebied en dus beperkte 

duurzaamheid, niet voor geopteerd om een zwaluwwand aan te leggen.  

 
4.6.9 Woudaap 

 

Woudaap heeft als leefgebied ondiepe moerassen met brede rietzones. Hier vist hij van op de kant, 

van op rietstengels of overhangende takken. Zijn voedsel bestaat uit vis, amfibieën en allerlei 

ongewervelden. Als nestplaats wordt meestal puur riet of struikgewas in ondiep water verkozen. 

 

Verschillende beheereenheden zijn aangeduid als leefgebied voor moerasvogels, dus ook voor 

woudaap (4a, 10f, 19c, 19d). De laatste 2 beheereenheden worden op korte termijn daartoe ingericht. 

Ook in het Kruibeeks GGG komt geschikt leefgebied voor. Indien zou blijken dat de doelstelling van 3 

broedkoppels niet gehaald wordt, kan tijdens de 6-jaarlijkse evaluatie beslist worden om ook 

beheereenheid 19a in te richten als leefgebied voor woudaap. 

 
4.6.10 Bever 

 

Bever is reeds aanwezig en zorgt voor extra dynamiek in het Kruibeeks GGG (beheereenheden 5a, 

5b, 5c, 6a). De Rupelmondse en Bazelse kreek en vijvers krijgen tevens binnen het beheerplan 

aandacht, met behoud van bomen, struiken en moerasvegetaties met kansen voor bever. 

Daarnaast worden binnen de elzenbroekbossen beveractiviteiten toegelaten. 

 
4.6.11 Otter 

 

Voor otter zullen de kreken en vijvers evolueren tot een goed ontwikkeld habitat 3150. Om er voor te 

zorgen dat de plassen voldoende voedselaanbod hebben zal de visstand beheerd worden (zie 4.5.9). 

Bij slibruimingen van grotere waterlopen (twissels) in het gebied moet men steeds rekening houden 

met otter. Zeker de verbinding tussen de Bazelse en Rupelmondse Kreek wordt veel gebruikt. 

Belangrijk is steeds gefaseerd te werk te gaan (dus maar 1 plek tegelijk) en slib te ruimen in 

afgesloten compartimenten, zodat het vervuild slib niet kan wegstromen. Zo zorgt men voor voldoende 

rust en zichtbaarheid onder water in de rest van het gebied. 
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Deel 5 Opvolging 
 

 

Monitoring vormt binnen het natuurbeleid een terugkoppelingsmechanisme, waarmee 

beheermaatregelen en gestelde doelen kunnen worden getoetst en zonodig bijgesteld. Monitoring laat 

ons toe te kunnen controleren of, nadat een aantal inrichtings- en beheermaatregelen in een gebied 

zijn uitgevoerd, de gewenste ontwikkelingen inderdaad plaatsvinden. Ook moet men door monitoring 

kunnen signaleren dat zich andere ontwikkelingen dan de gewenste voordoen. Ten derde kunnen de 

monitoringsresultaten ook gebruikt worden om de oorzaak van de problemen te achterhalen of om 

aan te geven welke aspecten hiervoor nader moeten worden onderzocht. 



 

  72 
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5 Opvolgen van de beheerdoelstellingen 

 

Gezien de Polders van Kruibeke binnen Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied gelegen zijn en 

ook een belangrijke voorbeeldfunctie hebben in het Sigmaplan wordt er sterk ingezet op monitoring. 

Daarbij gaat er bij de monitoring vooral aandacht naar de aanwezige en te ontwikkelen habitats en 

soorten zoals vermeld in de S-IHD en de doelen van het Sigmaplan.  

 
5.1 Huidige inventarisatie- en monitoringsinspanningen  

 

Momenteel vinden reeds uitgebreide inventarisatie- en monitoringsinspanningen plaats (zie ook 

hoofdstuk 1.5). Dit in die mate dat er nood is aan een overzicht en goede afstemming (o.a. i.f.v. 

vermijden verstoring). Daarom worden deze hieronder als overzicht opgelijst: 

 

- Natuurpunt Waasland kern Kruin: 

- Broedvogelmonitoring: jaarlijks, van april tot juli, alle soorten 

- Winterwatervogeltelling: in het middenste weekend van de maand, van oktober tot maart 

- Winterroofvogeltelling (Groot-Kruibeke): van 1 januari tot 21 januari, telling van de 

overwinterende roofvogels 

- Uileninventarisatie (Groot-Kruibeke): in het voorjaar 

- Dagvlinders en libellen: van april tot en met september, elke derde zaterdag van de maand 

- Opvolging aanwezige exoten 

- Vismonitoring van de visvriendelijke stuw  

 

- INBO:  

 

- Monitoring van de vissen in het GGG, in opdracht van de Vlaamse Waterweg (eerste 3 jaar na 

inrichting van het gebied).  

- Meetnetten Natura 2000: wordt uitgevoerd via Natuurpunt.studie. De Polder van Kruibeke ligt 

binnen het meetnethok waar voor volgende soorten monitoring voorzien is: 

• Noordelijke hok (ruwweg ten noorden van de Kemphoekstraat): zeggenkorfslak, algemene 
broedvogelmonitoring (ABV), vliegend hert 

• Zuidelijke hok: stekende bies, rugstreeppad, algemene Broedvogelmonitoring, Vroege 
glazenmaker, zeggenkorfslak 

- Voor vliegend hert zijn geen waarnemingen gekend binnen de polder, voor de ABV liggen de 

telpunten buiten de polder. 

 

- BWK en habitatkaart: 12-jaarlijks, laatste update gebeurde i.k.v. de opmaak van het 

beheerplan in najaar 2018. 

- Bossen buiten het GGG: habitatkartering- en kwaliteitsbepaling (2014 en 2018), opvolging 

waterpeilen – en kwaliteit (start 2014) 

- Hydrologie: via peilbuizen met dataloggers worden de grondwater-en 

oppervlaktewaterstanden opgevolgd in deel ten zuiden van het GGG.  

- Cameravallen, voor o.a. bever en otter 

 

- MONEOS (http://www.scheldemonitor.be/nl/monitoringsprogramma-moneos):  

- de estuariene delen worden om de zes jaar mee gekarteerd in de MONEOS-

vegetatiekartering van de gehele Zeeschelde. 

- 20-tal pq’s in het voorliggende schor worden om de 6 jaar opgenomen 

 

- Universiteit Antwerpen: 

- OMES rapport intergetijdengebieden (monitoring in opdracht van de Vlaamse Waterweg, 

http://www.omes-monitoring.be/nl, tevens kaderend in MONEOS): projectmonitoring (eerste 6 

jaar na inrichting) van o.a. de Kruibeekse kreek en polder (start 2017), Bazels GGG (start in 

2016) met inventarisatie van de vegetatie en benthos, de sedimenatie- en erosiedynamiek en 

de waterkwaliteit. 

 

http://www.scheldemonitor.be/nl/monitoringsprogramma-moneos
http://www.omes-monitoring.be/nl
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- ANB:  

- 6-jaarlijkse monitoring van de vissen in de Ruppelmondse kreek (gefinancierd via het 

Visserijfonds). 

- Opvolging populatie geïntroduceerde kleine modderkruiper 

- Intrek van glasaal en ander migrerende vissoorten in de Schelde (voorzien in 2019) 

 

- VMM 

 

- De rattenvangers houden de activiteiten en gevonden burchten van Bever bij.  

 

- Andere vrijwilligers: 

- ingave van waarnemingen op Waarnemingen.be door bezoekers aan het gebied  

- vleermuizen (beperkte monitoring met o.a. automatische batdetectors door Joris Everaert en 

Jean-Pierre Niçaise in 2017 en 2018) 

 

- afgelopen studies: 

- Expertadvies Wilde bijen Gestroomlijnd landschap Barbierbeekvallei (Natuurpunt.Studie, 

2018) 

- Vismigratieonderzoek in 2017 door ANB 

- Vegetatieopnames:  van Gravenbroek en verbossende percelen (Natuurpunt Waasland kern 

Kruin, 2015 en 2016) 

 
5.2 Aftoetsing aan de Code goede praktijk beheermonitoring  

 
5.2.1 Monitoring habitats 

 

De opvolging van de beheerdoelstellingen zal een opvolging van de tot doel gestelde 

natuurstreefbeelden en een aantal van de doelsoorten inhouden.  

 

De monitoring bestaat uit het opvolgen van het natuurstreefbeeld door bepaling op het terrein van het 

natuurstreefbeeld en dit 6-jaarlijks (enkel omvormingen 3-jaarlijks en veiligheidsaspecten jaarlijks). Dit 

kan om de 2 cycli gebaseerd worden op de voorziene 12-jaarlijkse BWK- en habitatkartering door 

INBO (laatste versie dateert van 2018). Bovendien kan hiervoor ook gebruik gemaakt worden van 

eventuele andere vegetatiekarteringen in het kader van de opvolging van de evolutie en het 

functioneren van het gebied.  

 

Daarnaast wordt een soortgerichte monitoring uitgevoerd via een gestandaardiseerde methode. 

Conform de code goede praktijk Beheermonitoring worden voor alle onderstaande 

natuurstreefbeelden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd en gebeurt de 6-jaarlijkse 

beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief op basis van de geregistreerde 

werken en een globale inschatting op basis van best professional judgment (= basismonitoring). Voor 

de streefbeelden worden, waar dit verplicht of optioneel is, worden tevens 6-jaarlijks bij 

instandhoudingsbeheer of 3-jaarlijks bij herstelbeheer, indicatorlijsten opgesteld en/of worden de 

waterpeilen gemonitord (conform Protocol beheerresultaten opvolgen a.d.h.v. indicatorlijsten, INBO 

2017).  

 

De tot doel gestelde natuurstreefbeelden en de daar aan in de ‘Code goede praktijk beheermonitoring’ 

gekoppelde verplichte en mogelijke methoden voor beheermonitoring zijn opgenomen in Tabel 5-1. 

Zowel de verplichte als de mogelijke monitoring zal uitgevoerd worden in het kader van dit beheerplan. 
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Tabel 5-1: Verplichte en mogelijke beheermonitoring per natuurstreefbeeld, zoals voorzien in 

de ‘Code goede praktijk beheermonitoring’. 

streefbeeld 
Verplichte 
beheermonitoring  

Mogelijke 
beheermonitoring 

opmerking 

Rbbhc Basis + indicatorlijst Waterpeil   

1130 (inclusief 6430, 91E0) 

Basis  Is een natuurstreefbeeld op 
landschapsniveau met 
verschillende onderliggende 
vegetatietypes, is procesnatuur 

3150 Basis + indicatorlijst Waterpeil   

6430 Basis + indicatorlijst Waterpeil   

9160 Basis    

91E0 Basis  Waterpeil/indicatorlijst  

 

 

Indicatorlijsten  

 

Het aantal in te vullen indicatorlijsten hangt af van de totale oppervlakte (ha) van een 

natuurstreefbeeld en het aandeel hiervan in ontwikkeling/herstel dan wel in instandhouding. Omdat 

geen enkel habitat in gunstige staat is is de volledige oppervlakte aan natuurstreefbeelden in 

ontwikkeling/herstel. Het minimum aantal indicatorlijsten (n) dat moet ingevuld worden, wordt 

berekend aan de hand van volgende formule: 

 

 
 

Waarbij  de totale oppervlakte natuurstreefbeeld in hectare is waarvoor 

respectievelijk ontwikkelings-/herstelbeheer nodig is. 

 

Tabel 5-2: berekening aantal indicatorlijsten voor de natuurstreefbeelden waarvoor dit vereist 

of mogelijk is volgens de code goede praktijk beheermonitoring. 

type 
opp 
herstel/ontwikkeling 

Minimum 
aantal 
indicatorlijsten 

Afgerond 
aantal 

Rbbhc 2,07 1,98 2 

3150 11,20 9,15 9 

6430 1,58 1,53 2 

91E0 112,61 34,63 35 
 

Deze indicatorlijsten voor streefbeelden in ontwikkeling/herstel dienen 3-jaarlijks ingevuld te worden. 

Eens de streefbeelden enkel nog beheer voor instandhouding nodig hebben dienen de indicatorlijsten 

6-jaarlijks ingevuld te worden. De optimale periode is verschillend voor elk vegetatietype: zie Figuur 

12. Bij herhaalde monitoring is het aan te raden om de indicatorlijst telkens rond dezelfde datum in te 

vullen om de vergelijkbaarheid tussen de gegevens te vergroten. 
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Figuur 12. Optimaal tijdstip voor het invullen van de indicatorlijst per biotooptype 

Bij de locatiekeuze zal waar zinvol zoveel mogelijk afgestemd worden op de bestaande monitoring (bv  

habitatkarting bossen en het getijdegebied, laatste habitatkaart op basis van de BWK).  

 

Waterpeilen  

 

Naast voor de in Tabel 5-1 opgenomen natuurstreefbeelden met mogelijke monitoring van de 

waterpeilen zullen de waterpeilen ook opgevolgd worden voor het weidevogelgebied, dus volgende 

natuurstreefbeelden: leefgebied vogels van natte graslanden (weidevogels) en procesnatuur climax 

1130 (deelgebied Bazels GGG, BE10b). 

 

Volgens de code goede praktijk beheermonitoring is het aantal peilbuizen in een gebied afhankelijk 

van de gezamenlijke  oppervlakte van grond- of oppervlaktewater afhankelijke natuurstreefbeelden, 

met als ondergrens 2 ha: 
– tussen de 2 ha en 10 ha: minimum 3 peilbuizen, 

– tussen de 10 ha en 100 ha; 1 peilbuis per 10 ha, met een minimum van 3 peilbuizen, 

– meer dan 100 ha: 1 peilbuis per 20 ha, met een minimum van 10 peilbuizen. 

 

De totale oppervlakte aan natuurstreefbeelden waarvoor het waterpeil gemonitord zal worden is 

289.36 ha, dus er dienen minimum 14 peilbuizen te zijn.  

 

Momenteel (2019) worden er 30 peilbuizen met datalogger (waarbij ook 3 peilbuiskoppels), 8 

peilschalen en 1 meetpunt voor oppervlaktewater opgemeten in (of nabij) die natuurstreefbeelden. Er 

dienen dus geen bijkomende peilbuizen geplaatst te worden. In het verleden waren nog meer 

meetpunten actief in het gebied, maar nu wordt daar nog ongeveer 1/3de van opgemeten. De oudste 

peilmetingen van de nog actieve meetpunten dateren van 1996 (variabele startdatum, tussen 1996 en 

2016). De metingen worden uitgevoerd door INBO. De dataloggers meten iedere dag het peil. 

 
De waterkwaliteit zal ook gemonitord worden door INBO, en dit 6-jaarlijks. Het oppervlaktewater dan 6 

maal in dat jaar en het grondwater (voor habitat 3150) 1 maal. Voor een inschatting van de 

waterkwaliteit in het GGG kunnen de metingen op de Schelde gebruikt worden. 

 

5.2.2 Monitoring soorten 

 

Inventarisatie van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethode 

  

In de code goede praktijk beheermonitoring zijn de soorten opgenomen die verplicht of optioneel 

kunnen opgevolgd worden via een gestandaardiseerde vangst- of telmethode. Verplicht te monitoren 
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soorten zijn: woudaap en purperreiger. Volgende soorten moeten ook getoetst worden aan het 

soortenbeschermingsprogramma’s: woudaap, porseleinhoen, bever.  

 

De gestandaardiseerde vangst- of telmethode is deze volgens de monitoringsprotocols voor de 

meetnetten op Vlaamse schaal, met inbegrip van ABV, BBV, WVT, en andere INBO protocollen voor 

enkele soorten die niet via meetnetten.be worden opgevolgd, of andere beschikbare protocollen. 

Daarnaast gelden volgende regels: 

- Indien er synergie is met het Vlaamse meetnet kunnen de resultaten van het Vlaamse meetnet 
gebruikt worden voor beheerevaluatie.  

- De locatiekeuze gebiedsspecifiek aanpassen in functie van beheervragen en geplande 
maatregelen. 

- Eventueel de frequentie aanpassen (meer of minder frequent) 

- indien het niet haalbaar is om alles op te volgen, is het nodig om ofwel de meetlast te spreiden 
over een langere cyclus, ofwel minder locaties te monitoren. In geen geval mag het aspect 
“monitoringsmethodologie” van de monitoringsprotocollen aangepast worden. 
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Tabel 5-3: Overzicht van de geplande monitoring van de doelsoorten, aangevuld met enkele (potentieel) voorkomende soorten met verplichte 

monitoring en met soorten waarvoor er monitoring in het kader van de meetnetten voorzien is in de Polder van Kruibeke (deze niet-doelsoorten zijn 

aangeduid met *). HRL, VRL, TO = Habitatrichtlijnsoort, Vogelrichtlijnsoort, trekvogel of overwinteraar waarvoor instandhoudingdoelen opgesteld 

zijn. RL= Rode lijstsoort, SBP = soort waarvoor een soortenbeschermingsplan opgesteld werd.  

Ecologische groep Soort HRL/ 

VRL/  

TO 

RL SBP Soort van 

ecoprofiel 

monitoring voorzien in 

code goede praktijk  

gestandardiseerde 

monitoring voorzien in 

beheerplan? 

Meetnet en uitvoerder?  frequentie 

Vogels van natte 

graslanden 

  

  

  

  

  

  

kolgans x       niet opgenomen ja winterwatervogeltelling Kruin minimum 6-jaarlijks 

tureluur   x   x kan ja broedvogelmonitoring Kruin + BBV minimum 3-jaarlijks 

grutto   x   x kan  ja broedvogelmonitoring Kruin  minimum 3-jaarlijks 

kievit   x     niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin  minimum 3-jaarlijks 

scholekster         niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin minimum 3-jaarlijks 

kluut x x   x kan ja broedvogelmonitoring Kruin + BBV minimum 3-jaarlijks 

Dieren van structuurrijke 

graslanden in een 

kleinschalig landschap 

roodborsttapuit       x kan, enkel buiten grote 

populaties 

ja broedvogelmonitoring Kruin  minimum 6-jaarlijks 

Dieren van natte, 

structuurrijke graslanden, 

ruigtes en grote zeggen 

zeggenkorfslak* x     x niet opgenomen ja Meetnet door Natuur.studie, exacte locatie 

en timing nog niet gekend. 

Eenmalige telling 

Dieren van lichtrijke bossen, 

mozïeklandschappen, 

bosranden en zomen 

  

  

  

meervleermuis x x x x niet opgenomen ja Eigen methodiek, via ANB 6-jaarlijks 

watervleermuis x   x x niet opgenomen ja Eigen methodiek, via ANB 6-jaarlijks 

ruige dwergvleermuis x   x x niet opgenomen Ja Eigen methodiek, via ANB 6-jaarlijks 

rosse vleermuis x x x x niet opgenomen ja Eigen methodiek, via ANB 6-jaarlijks 

Dieren van structuurrijke, 

gesloten bossen 

wespendief x     x niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin + BBV minimum 6-jaarlijks 

Moerasvogels 

  

  

  

  

  

  

woudaap x x   x moet, + toetsing aan SBP ja broedvogelmonitoring Kruin  minimum 6-jaarlijks 

blauwborst x     x kan, enkel buiten grote 

populaties 

ja broedvogelmonitoring Kruin  minimum 6-jaarlijks 

purperreiger x     x moet ja broedvogelmonitoring Kruin  minimum 6-jaarlijks 

bruine kiekendief x x   x kan, + toetsing aan SBP ja broedvogelmonitoring Kruin + BBV minimum 6-jaarlijks 

rietgors   x   x niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin  minimum 6-jaarlijks 
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Ecologische groep Soort HRL/ 

VRL/  

TO 

RL SBP Soort van 

ecoprofiel 

monitoring voorzien in 

code goede praktijk  

gestandardiseerde 

monitoring voorzien in 

beheerplan? 

Meetnet en uitvoerder?  frequentie 

porseleinhoen* x x x x kan, + toetsing aan SBP ja broedvogelmonitoring Kruin + BBV minimum 6-jaarlijks 

Dieren van vegetatierijke 

plassen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

bever x x x   kan, + toetsing aan SBP ja via VMM en INBO minimum 6-jaarlijks 

otter x x     niet opgenomen ja via INBO (met cameraval, meetnetmethode 

is echter via transecttelling 

minimum 6-jaarlijks 

krakeend x       niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin, 

winterwatervogeltelling Kruin 

minimum 6-jaarlijks 

tafeleend x       niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin, 

winterwatervogeltelling Kruin 

minimum 6-jaarlijks 

bergeend x     x niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin, 

winterwatervogeltelling Kruin 

minimum 6-jaarlijks 

wintertaling x       niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin, 

winterwatervogeltelling Kruin 

minimum 6-jaarlijks 

pijlstaart x       niet opgenomen ja Winterwatervogeltelling Kruin minimum 6-jaarlijks 

ijsvogel x x     niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin + BBV minimum 6-jaarlijks 

visdief x x     kan ja broedvogelmonitoring Kruin + BBV minimum 6-jaarlijks 

oeverzwaluw         niet opgenomen ja broedvogelmonitoring Kruin + BBV minimum 6-jaarlijks 

kleine modderkruiper x   x x niet opgenomen ja Eigen methodiek, Rupelmondse kreek door 

ANB 

6-jaarlijks  

bittervoorn x     x niet opgenomen ja Eigen methodiek, Rupelmondse kreek, 

door ANB 

6-jaarlijks  

fint x     x niet opgenomen ja Eigen methodiek, in GGG, door INBO 6-jaarlijks 

gevlekte witsnuitlibel x     x kan nee / / 

vroege glazenmaker*   x   x kan ja Meetnet door Natuur.studie, locatie: 

Bazelse polder (met oa Rupelmondse 

kreek). 

3-jaarlijks (2020 - …) 
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Vissen 

 

- Monitoring beheerplan: 

 

In de Rupelmondse kreek zal de 6-jaarlijkse monitoring (volgende voorzien in 2023) door ANB 

gebeuren. Financiering verloopt via het Visserijfonds. In het GGG zal een 6-jaarlijkse monitoring 

voorzien worden door INBO.  

 

- Overige inventarisaties:  

- Opvolging van de introductie van kleine modderkruiper 

- In het kader van visstandbeheer. 

- Eventuele inventarisaties door vrijwilligers en specifieke opdrachten/onderzoeksvragen in het 

kader van het functioneren van het gebied (vb werking visvriendelijke stuw, trek van paling, 

gebruik van gebied als kraamkamer,…) 

 

- Aandachtspunten: 

- Bij de monitoring en overige inventarisaties is het is ook van belang om de biomassa te 

meten, en dit in functie van de aanwezigheid van voldoende voedsel voor bv. doelsoorten als 

otter en woudaap. 

- Bij het gebruik van fuiken voorzorgsmaatregelen nemen om er voor te zorgen dat otter er niet 

in kan (verdrinkingsgevaar). 

- In het gebied kunnen momenteel nog snelle veranderingen optreden in de visstand, gezien de 

nog recente inrichting en nog kleinere geplande werken in het gebied. 

 

Vogels 

 

- Monitoring beheerplan 

- Gebiedsdekkende broedvogelmonitoring van alle soorten. Momenteel gebeurt deze jaarlijks, 

door de vrijwilligers van Natuurpunt Waasland kern Kruin. Er wordt voorzien dat deze 

monitoring minstens 6-jaarlijks zal uitgevoerd worden gedurende de looptijd van het 

beheerplan. Voor de weidevogels zal dit minstens jaarlijks gebeuren, in functie van de 

aanwijzing als weidevogelgebied. 

- Halfmaandelijkse winterwatervogeltelling in het kader van de meetnetten: deze gebeurt 

momenteel jaarlijks, door vrijwilligers van Natuurpunt Waasland kern Kruin. Er wordt voorzien 

dat deze monitoring minstens jaarlijks zal uitgevoerd worden gedurende de looptijd van het 

beheerplan. 

- Algemene broedvogelinventarisatie (ABV) in het kader van de meetnetten. Aangezien dit 

punttellingen betreffen is de gebiedsdekkende broedvogelmonitoring veel nuttiger i.f.v. 

beheerevaluatie. 

- Bijzondere broedvogels in het kader van de meetnetten 

 

- Aandachtspunten: 

- Bijstellen van het beheer van het weidevogelgebied op basis van de broedvogelmonitoring. Dit 

zowel direct (bv vrijwaren nesten/uitstellen maaidatum bij maaibeheer, plaatsen 

nestbescherming) als op langere termijn: evaluatie beheer.  

- Ook bij andere doelsoorten wordt verstoring van de gekende nestlocaties zoveel mogelijk 

gemeden. 

 

Zoogdieren  

 

- Monitoring beheerplan 

- otter en bever:  

- Opvolging van via wildcamera’s 

- Activiteit en gevonden beverburchten via rapportage door de rattenvangers van VMM 

- Specifieke bijkomende vereiste monitoring indien dit vereist is door de protocols. 

- Minimum 6-jaarlijks  

- Vleermuizen: 6-jaarlijkse monitoring (winter- en zomerpopulatie), volgens eigen methodiek, 

tenzij een gestandardiseerde methode in het kader van de meetnetten uitgewerkt is.  



 

  81 

 

 

- Overige inventarisaties: 

- Overige soorten die waargenomen worden via de wildcamera’s 

 

Monitoring insecten en andere ongewervelden 

- Monitoring beheerplan 

- Meetnet vroege glazenmaker 

- Meetnet zeggenkorfslak 

 

- Overige inventarisaties: 

- Momenteel gebeurt een jaarlijkse inventarisatie door de vrijwilligers van Natuurpunt Waasland 

kern Kruin van de libellen en dagvlinders. Hierbij wordt best specifieke aandacht gegeven aan 

het al dan niet voorkomen van de doelsoort gevlekte witsnuitlibel en de habitattypische 

soorten (zie Tabel 5-4) 

 

Habitattypische soorten 

 

De habitattypische soorten waarvoor in het beheerplan geen monitoring voorzien is zijn opgenomen in 

Tabel 5-4. Het is zinvol om bij andere inventarisaties specifieke aandacht te hebben voor deze 

soorten. Momenteel gebeuren al jaarlijkse inventarisaties voor libellen en dagvlinders, en werden de 

benthossoorten ook al geïnventariseerd, maar werden deze echter meestal niet tot op soortniveau 

gedetermineerd. 

 

Tabel 5-4: habitattypische soorten waarvoor geen monitoring volgens een gestandardiseerde 

vangst- of telmethode voorzien is in het kader van het beheerplan.  

E: exclusieve soort, soort plant zich bijna uitsluitend in dit habitattype voor 

K: karakteristieke soort, soort plant zich bij voorkeur (minimaal 50%) in dit habitattype 

vrijwel constant aanwezige soort, goede indicatie voor abiotische structuur 

Ca: vrijwel constant aanwezige soort, goede indicatie voor abiotische structuur  

Cab: vrijwel constant aanwezige soort, soort is indicatief voor een goede biotische structuur 

 

naam habitat naam groep type soort 
aanwezig in het 
projectgebied in de 
periode 2013-2018 

Estuaria 

Apocorophium lacustre Amphipoda E niet onderzocht 

Aphelochaeta marioni Borstelwormen K niet onderzocht 

Schelpkokerworm (Lanice 
conchilega) 

Borstelwormen K niet onderzocht 

Monopylephorus irroratus Borstelwormen K niet onderzocht 

Zeeduizendpoot (Nereis 
diversicolor) 

Borstelwormen K niet onderzocht 

Paranais litoralis Borstelwormen K niet onderzocht 

Streblospio benedecti Borstelwormen K niet onderzocht 

Tubifex blanchardi Borstelwormen K niet onderzocht 

Tubificoides heterochaetus Borstelwormen K niet onderzocht 

Tubificoides benedii Borstelwormen K niet onderzocht 

Langspriet Kreeftachtigen K niet onderzocht 

Garnaal Kreeftachtigen K niet onderzocht 

Rugstreepsteurgarnaal Kreeftachtigen K niet onderzocht 

Nonnetje Weekdieren K niet onderzocht 

Wadslakje Weekdieren K niet onderzocht 

Van nature eutrofe meren Bruine korenbout Libellen Cab ja 
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naam habitat naam groep type soort 
aanwezig in het 
projectgebied in de 
periode 2013-2018 

met vegetaties van het type 
Magnopotamion of 
Hydrocharition  

Gevlekte witsnuitlibel Libellen K ja 

Glassnijder Libellen Cab ja 

Variabele waterjuffer Libellen K ja 

Voedselrijke zoomvormende 
ruigten van het laagland en 
van de montane en alpiene 
zones  

Moerassprinkhaan Sprinkhanen Cab ja 

Dwergmuis Zoogdieren Cab ja 

Waterspitsmuis Zoogdieren Cab nee 

Sub-Atlantische en Midden-
Europese wintereikenbossen 
of eikenhaagbeukbossen 
behorend tot het Carpinion-
Betuli  

Keizersmantel Dagvlinders K ja 

Kleine ijsvogelvlinder Dagvlinders K nee 

Hazelworm Reptielen Cab nee 

Eikelmuis Zoogdieren K nee 

Hazelmuis Zoogdieren K nee 

Alluviale bossen met Alnus 
glutinosa en Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  

Grote weerschijnvlinder Dagvlinders K ja 

Kleine ijsvogelvlinder Dagvlinders K nee 

Vuursalamander Amfibieën K nee 

Waterspitsmuis Zoogdieren Cab nee 



 

  83 

 

6 Opvolging van de beheermaatregelen 

 

Monitoring van de beheermaatregelen in het plangebied is belangrijk om de resultaten van het 

gevoerde beheer op graslandontwikkeling, bosontwikkeling, etc. op te kunnen volgen.  

 

Bij de basis beheermonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd en gebeurt de 6-

jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief op basis van de 

geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van best professional judgment. Daarnaast 

kan voor de beoordeling, wanneer dit van toepassing is, ook gebruik gemaakt worden van de 

indicatorlijsten en soortenmonitoring.  

 

In Tabel 6-1 is een overzicht op genomen van beheermaatregelen waarvan de uitvoering en/of timing 

afhankelijk van opvolging/monitoring.  

 

Op basis van de monitoring kan steeds een voorstel worden gedaan tot de bijsturing van het gevoerde 

beheer. Dit kan bv. een effect hebben op het gehanteerde maai- of begrazingsregime, e.d. Na 

beoordeling worden zonodig de maatregelen voortgezet, dan wel bijgestuurd.  

 

In het kader van de basismonitoring zullen alle beheermaatregelen opgenomen in de beheertabel 

jaarlijks geregistreerd worden.  
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Tabel 6-1: Overzicht van de opvolging van de beheermaatregelen. 

 

BE bestaande 

beheermaatregel 

actie aanpassing 

beheermaatregel 

nieuwe 

beheermaatregel 

info nieuwe 

beheermaatregel 

timing 20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

20

28 

20

29 

20

30 

20

31 

20

32 

20

33 

20

34 

20

35 

20

36 

20

37 

20

38 

20

39 

20

40 

20

41 

20

42 

20

43 

alle Bestrijding 

plantensoorten 

Gecentraliseerd 

bijhouden van 

waarnemingen van 

exoten. Jaarlijkse 

controle van gekende 

locaties. Dit gebeurt 

momenteel langs de 

wegen via het 

'exotenteam'. In de 

rest van het gebied 

gebeurt dit door ANB. 

Gedogen of 

bestrijden van de 

soort. Indien reeds 

bestreden: evaluatie 

van het effect. 

Watercrassula 

wordt momenteel 

niet bestreden 

omwille van kosten-

baten. 

Reuzenbalsemien 

wordt in de bossen 

bestreden, in het 

GOG dient de 

kosten/inspanning - 

baten analyse 

gemaakt te worden. 

/ 

 

continu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BE 

1, 

4a 

en 

b, 

8a, 

9 en 

10  

Beheer waterpeil en 

afvoerdynamiek 

evaluatie van de 

waterpeilen (op basis 

van de 

waterpeilmonitoring 

en vaststellingen op 

het terrein) 

aanpassing van de 

peilen aan de 

stuwen 

/ 

 

jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

10 

a, 

10b, 

10c, 

10e, 

18a  

Jaarlijks maaien en 

nabegrazen 

(hooiweidebeheer) 

evaluatie maaittijdstip bij verschraling kan 

later gemaaid 

worden, bij 

optredende 

verruiging vroeger 

/ 

 

3-jaarlijks 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

10g 2 x jaarlijks maaien 

(hooilandbeheer)/maaib

eheer met nabegrazing 

evaluatie 

maaittijdstip/nabegraz

ing  

bij verschraling kan 

later gemaaid 

worden, bij 

optredende 

verruiging 

vroeger/evaluatie 

aantal GVE/ha 

/ 

 

3-jaarlijks 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

2b1, 

8a, 

9b1 

gefaseerd maaibeheer evaluatie maaittijdstip bij verschraling kan 

later gemaaid 

worden, bij 

optredende 

verruiging vroeger 

/ 

 

3-jaarlijks 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

2a, 

2b1  

Verwijderen 

boomopslag 

controle op 

noodzaak, gezien de 

verwachte impact van 

bever 

niet of met een 

lagere frequentie 

uitvoeren 

  

6-jaarlijkse 

bijstelling, in kader 

van de monitoring 

     

x 

     

x 

     

x 

     

x 

3a waterkwaliteitsbeheer opvolging effect 

beheermaatregel op 

waterkwaliteit 

indien nodig 

bijstellen beheer 

/ 

 

6-jaarlijks, 

samensporend met 

monitoring 

hydrologie 

     

x 

     

x 

     

x 

     

x 

3a, 

3b 

introductie 

plantensoorten 

opvolging van de 

waterkwaliteit om in 

indien nodig 

aanpassen 

/ 

 

2024 of 

samensporend met 

    

(x) 
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BE bestaande 

beheermaatregel 

actie aanpassing 

beheermaatregel 

nieuwe 

beheermaatregel 

info nieuwe 

beheermaatregel 

timing 20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

20

28 

20

29 

20

30 

20

31 

20

32 

20

33 

20

34 

20

35 

20

36 

20

37 

20

38 

20

39 

20

40 

20

41 

20

42 

20

43 

te schatten of 

introductie succesvol 

kan zijn 

voorziene jaar van 

introductie en voor 

zover de soort niet 

reeds spontaan zich 

gevestigd heeft 

de monitoring 

hydrologie 

3a / opvolging of de 

introductie van kleine 

modderkruiper 

geslaagd is  

 

(her)introductie 

diersoorten 

indien nodig nieuwe 

introductie van kleine 

modderkruiper 

eerste 6 jaar van het 

beheerplan 

x (x) x (x) (x) x 

                  

7a, 

9a2, 

9b1 

en 

9b2 

permanent nulbeheer opvolging of de 

spontane verbossing 

voldoende plaatsvind, 

en of dit met de 

gewenste soorten is  

zeer extensieve 

bosbegrazing 

overwegen na 

ontwikkeling bos in 

9a2 

aanplant aanplant, eventueel met 

specifieke 

habitattypische 

(hoofdboom)soorten 

in kader van de 

eerste twee 

monitoringscycli 

     

(x) 

     

(x) 

            

5a, 

5b, 

5c 

/ als de ontwikkeling 

van een kreken- of 

grachtenstelsel niet 

tot stand komt kan 

worden ingegrepen. 

Het Scheldewater 

dient zich over het 

hele GGG te 

verspreiden en goed 

af te wateren.  

 

aanleggen van 

hydrologische 

infrastructuur 

via graafwerken het 

kreken- en 

grachtenstelsel 

ontwikkelen 

in kader van de 

eerste 

monitoringscyclus 

     

(x) 

                  

5a, 

5b, 

5c 

/ opvolgen aandeel 

bos in het GGG 

 

verwijderen 

boomopslag 

Bosontwikkeling 

beperken tot maximaal 

1/3 van de oppervlakte. 

Dit kan door het kappen 

van bij voorkeur jonge 

bomen of tijdelijk het 

waterpeil te verhogen. 

3-jaarlijkse 

evaluatie, waarvan 

6-jaarlijks in het 

kader van de 

monitoring.  

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

5c 

  

  Aanleggen van 

hydrologische 

infrastructuur 

plaatsen van 

beverrasters in de dijken  

jaarlijkse evaluatie (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

10g / opvolgen aandeel 

bos  

 

verwijderen 

boomopslag 

indien te sterke 

verbossing/verbraming 

dient ingegrepen te 

worden zodat er 

voldoende variatie en 

interne randen in het 

terrein zijn met 

kortgegraasde en ruigere 

stukken. Indien te veel 

bomen groot worden 

kunnen deze ook gekapt 

worden, zodat de wastine 

voldoende lichtrijk blijft. 

3-jaarlijkse 

evaluatie, waarvan 

6-jaarlijks in het 

kader van de 

monitoring.  

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 
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7 Ontheffingen, meldingen en vergunningsplichtige activiteiten 

 
7.1 Natuurwetgeving 

 
7.1.1 Vegetatiewijziging 

 

Door de goedkeuring van het beheerplan wordt een ontheffing verkregen op het door artikel 7 van het 

‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ opgelegd verbod op wijzigen van bepaalde 

vegetaties. Een aantal vegetaties die voorkomen in het beheerplangebied vallen onder de categorie 

‘verboden te wijzigen’, met name in BE4a (ae), en alle inrichtingen m.b.t. het uitgraven, verbreden, 

rechttrekken en dichten van stilstaande wateren, poelen en waterlopen, reliëfwijzigingen en 

wijzigingen in historisch permanent grasland. Ingrepen & beheermaatregelen die hiervoor voorzien zijn 

hebben evenwel niet als oogmerk om deze vegetaties te wijzigen in juridische zin maar de 

natuurkwaliteit ervan te verhogen (bv. inrichting voor woudaap met aanleg van broedeiland). Voor 

betreffende percelen wordt een ontheffing verleend middels dit beheerplan.  De ontheffing op het 

verbod tot vegetatiewijziging geldt als vrijstelling voor de omgevingsverguning (omgevingsvergunning 

voor het wijzigen van vegetaties). 

Voor terreinen gelegen in het VEN zorgt het natuurbeheerplan voor vrijstelling van het vragen van een 

individuele ontheffing op een aantal VEN-verboden: wijziging van vegetatie, meerjarige 

cultuurgewassen of kleine landschapselementen (Natuurdecreet, art.25, §3, 2°,2). 

 
7.1.2 Ontheffingen op algemene verbodsbepalingen Natuurdecreet 

 

Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden op bepalingen uit artikel 35 van het natuurdecreet. Via 

een opsomming wordt aangegeven op welke verboden een ontheffing wordt verleend bij goedkeuring 

van dit beheerplan, evenals de verwijzing naar de beheereenheden van het beheerplan. 

4° verstoren van de rust 

o om inrichtings- en beheermaatregelen uit voeren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

het beheerplan (gebruik van motorzaag, bosmaaier, …) 

5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 

afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun 

eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en 

schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen; 
o om exotenbeheer (fauna) mogelijk te maken en wildschade te vermijden bij een overpopulatie 

van schadelijke diersoorten (alle beheereenheden). 

o om natuurstudie en natuureducatieve handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld bij begeleide 

bezoeken,  

o om uitheemse diersoorten die een bedreiging vormen voor het ecosysteem of voor populaties 

van beschermde dier- of plantensoorten, te doden (alle beheereenheden). 

o om populaties van schadelijke diersoorten onder controle te houden (vos, nijlgans, ….). 

6° planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten 

of vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen;  

o om de noodzakelijke inrichtings- en beheermaatregelen van het beheerplan uit te voeren 

(maaien, begrazen, plaggen, bebossen, kappen en zagen, afschuinen oevers…) 

o om uitheemse plantensoorten die een bedreiging vormen voor het ecosysteem te bestrijden 

(exotenbeheer)(BE1a, 1b, 1c, 1d, 1f1, 1g, 1h, 1j, 7a, 9a2, 9b2, 10e en alle beheereenheden) 

o om natuurwetenschappelijk onderzoek naar flora uit te voeren 

o om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de bestrijding van distels 

 

7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te verrichten, welk werk 

ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het 

hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden 

en aanplakbrieven te plaatsen;  

o om de noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten overeenkomstig het beheerplan zoals 

(her-)profileren van oevers (BE3b, 4a), onderhouden van sloten en greppels, herprofilering van 

grachten (10a, 10b, gracht Coninckhofke, 3d). 

o om natuurwetenschappelijk onderzoek te verrichten  
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o om de optimale waterhuishouding tot stand te brengen overeenkomstig de in het beheerplan 

gestelde natuur- en landschapsdoelen (BE10a, 1d, 4a, 4b, 10e)  

o om het wegen- en padennetwerk te onderhouden 

8° vuur te maken; 

o om uitzonderlijkerwijs op zeer slecht bereikbare plaatsen beheerresten (kruin- en takkenhout, 

maaisel,…) te verbranden 

11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen 

o om hydrologische inrichtings- en beheermaatregelen van het beheerplan uit te voeren 

(herprofileren van grachten, 10a, 10b, gracht Coninckhofke, 3d) en de optimale waterhuishouding in 

functie van de beoogde natuur- en landschapsdoeltypes in te stellen (BE1d, 4a, 4b, 10e) 

 
7.2 Soortenbesluit 

 

Het Soortenbesluit stelt dat het verboden is om specimens van soorten die onder het 

toepassingsgebied vallen van dit besluit, opzettelijk te introduceren in het wild (Onderafdeling 5, Art. 

17). Meer bepaald gaat het in het beheerplangebied om de introductie van kleine modderkruiper 

(BE3a) en de introductie van verschillende plantensoorten waaronder krabbescheer ( BE3a, 3b). 

Een afwijking op het Soortenbesluit voor de introductie van soorten dient aangevraagd te worden en is 

mogelijk volgens Art 21§2 van het Soortenbesluit. 

 
7.3 Bosdecreet  

 
7.3.1 Ontbossingen  

 

De definitie van ‘ontbossing’ (Bosdecreet, art. 4, 15°) luidt als volgt: “iedere handeling waardoor een 

bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt 

gegeven”. Een voldoende aanwezigheid van spontane hergroei (natuurlijk herstel) na de kaalslag van 

een bos of bosgedeelte is voldoende opdat het niet om een ontbossing zou gaan. De term ontbossing 

is binnen het gebied relevant voor zover er sprake is van omzetting van bos naar open biotopen in 

acht nemende de grootte en de ligging van het te verdwijnen bos (open plekken < 3ha worden niet 

beschouwd als ontbossing). 

Ontbossing is verboden tenzij mits het bekomen van een omgevingsvergunning (art. 90bis 

Bosdecreet).  

 

Te volgen procedures bij ontbossingen: 

• Realisatie S-IHD: 

Artikel 47 van het Bosdecreet stelt dat in afwijking van de stedenbouwkundige vergunningsplicht 

voor ontbossing, zoals bepaald in artikel 4.2.1, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

er voor ontbossing in natuurreservaten, waarvoor een beheerplan is goedgekeurd op grond van 

artikel 34, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu, enkel een voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist is, op 

voorwaarde dat deze ontbossing voorzien is in het vermelde beheerplan en, met betrekking tot 

beheerplannen die goedgekeurd worden na 1 januari 2009, voor zover deze ontbossing 

noodzakelijk is voor het behoud, het herstel of de ontwikkeling van een of meerdere van de 

habitats, vermeld in bijlage I van voormeld decreet of van een of meerdere habitats van soorten, 

vermeld in bijlage II, III of IV van datzelfde decreet. Van deze melding stelt de ambtenaar 

onverwijld het college van burgemeester en schepenen en het Departement Ruimtelijke Ordening, 

Woonbeleid en Onroerend Erfgoed in kennis.  

De ontbossingen in het gebied beogen het herstel van EU-habitats en leefgebied van soorten 

waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is. De te ontbossen percelen betreffen (cfr. volgens 

de definitie van ‘ontbossing’ (Bosdecreet, art. 4, 15°)): 
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* Inschatting te ontbossen: 2/3 van totale opp. BE. 

 

BE8a en 10g worden niet als ontbossing beschouwd, vermits dit open plekken in bos betreft. 

 
7.3.2 Boscompensatie  

 

Artikel 90bis van het Bosdecreet, dat betrekking heeft op compensatie in geval van het verdwijnen van 

bos, is gekoppeld aan de ontbossingen die stedenbouwkundig vergunningplichtig zijn. De 

compensatieplicht geldt niet voor ontbossing ter realisatie van Europese natuurdoelen, op voorwaarde 

dat die ontbossing is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan (Art 3 - Besluit van de Vlaamse 

Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het 

verbod op ontbossing dd. 16/02/2001). 

In het plangebied geldt vanuit deze wetgeving geen compensatieplicht.  

Voor de zones die opgenomen waren in de initiële boscompensatie maar terug ontbost worden (18b) 

of als open plek zullen beheerd worden (8a en 10g)4 wordt een afwijking gevraagd van art. 3 dat 

bepaalt dat een compenserende bebossing voor een termijn van 25 jaar in stand gehouden moet 

worden.  

Volgende beheereenheden vallen hieronder:  

 

 
7.4 Ruimtelijke ordening 

 
7.4.1 Vrijstelling Omgevingsvergunning 

 

Een omgevingsvergunning is niet nodig voor de handelingen, die opgenomen zijn in een goedgekeurd 

beheerplan op basis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of in een goedgekeurd natuurinrichtingsproject, 

of in een goedgekeurd inrichtingsplan in het kader van een landinrichtingsproject, of in een van 

openbaar nut verklaarde ruilverkaveling voor zover ze niet gepaard gaan met de oprichting van 

constructies groter dan 40 vierkante meter en voor zover ze niet gepaard gaan met een ontbossing. 

De vrijstelling van omgevingsvergunningsplicht  voor de volgende kleine inrichtingswerken (zie BVR 

vrijstelling, art. 6.2) is van toepassing in het beheerplangebied: 

                                                      
4 Om in aanmerking te komen als boscompensatie dient de oppervlakte bezet te zijn met houtige vegetatie. Hoewel ze dus als 

open plek niet meer in aanmerking komen als boscompensatie, blijven deze open plekken echter wel onder de definitie bos 

vallen, zoals voorzien in art. 3 van het bosdecreet.  

Beheer
eenheid 

Te ontbossen (ha) Doel  
Compensatie 

(ha) thv beheereenheid 

18a 4,53 Leefgebied vogels van natte graslanden 4,53 thv 5c 

19c 3,49 Leefgebied voor moerasvogels 
1,43 thv 5c en 2 thv oude 

werfweg 

19d 0,61* Leefgebied voor moerasvogels 0,61 thv oude werfweg 

Totaal 8,63  
8,63 

Beheer-
eenheid 

Opp. 
BE (ha) 

Hoeveel te 
compenseren 

(ha)  

Opmerking 

8a 1,45 1,45 
Herlocalisatie boscompensatie,  omvorming tot open plek 
in het bos. 

10g 0,93 0,93 
Herlocalisatie (nog niet gerealiseerde) boscompensatie,  
behoud als open plek in het bos. 

18a 4,53 4,53 
Inheems loofhout jonger dan 22 jaar, initiële 
boscompensatie 

Totaal 6,91 6,91  
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• het aanleggen of herinrichten van perceelsopritten en perceelsovergangen, inclusief de 

eventueel hiervoor strikt noodzakelijke inbuizing van grachten (BE10b); 

• het aanleggen, inbuizen, openleggen, herprofileren of geheel of gedeeltelijk dempen van 

grachten voor de detailontwatering van een gebied, voor zover de bodem van de aan te 

leggen grachten niet dieper is dan 1,5 meter, gemeten vanaf het maaiveld (herprofilering van 

grachten BE10a, 10b en gracht in Coninckshofke 3d); 

• het uitvoeren van reliëfwijzigingen van minder dan een meter (plaggen BE4a), afgraven weg 

naar BE3b (BE9a2, 10g); 

• het aanleggen of herinrichten van poelen in functie van natuur- of landschapsbeheer met een 

maximale oppervlakte van 100 vierkante meter (BE10g). 

Er geldt een vrijstelling van de omgevingsvergunningsplicht voor ontbossing ter realisatie van 

Europese natuurdoelen in natuurreservaten (type vier). 

 

Voor de detaillering van de werken verwijzen we naar de plannen in bijlage 8. 

 
7.4.2 MER-plicht 

 

Bepaalde werken zijn MER-plichtig. Overeenkomstig het ‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende 

vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan de milieueffectrapportage’ d.d. 

10/12/04 (BS 17/02/05) kan, overeenkomstig artikel 2 §2, voor de categorieën van projecten vervat in 

bijlage II bij het besluit, de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen bij de 

bevoegde administratie. In bijlage II van het besluit zijn volgende type projecten opgenomen die van 

toepassing zijn voor het plangebied: 

• Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de 

oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van 

toepassing is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10 ha of meer bedraagt. 

In het beheerplangebied wordt voorzien in een spontane verbossing in BE7a (1,49 ha).  

Daarnaast dient voorzien te worden in bebossing van boscompensatiegebieden die niet 

bebost worden (initieel boscompensatiegebied) of ontbost worden.  

Tevens wenst ANB de bosbalans neutraal of positief te houden voor percelen waar geen 

compensatieplicht geldt maar die toch ontbost worden: 

De bebossingen kunnen gebeuren t.h.v. de werfweg en in het Kruibeeks GGG (zie § 

’ontbossingen’). 

 

Beheer-
eenheid 

Te ontbossen (ha) Natuurstreefbeeld 

18a 4,53 Leefgebied vogels van natte graslanden 

19c 3,49 Leefgebied voor moerasvogels 

19d 0,61 Leefgebied voor moerasvogels 

Totaal 8,63  
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Beheer-
eenheid 

Te bebossen (ha) Reden 

8a 1,45 Initieel boscompensatiegebied (nog te compenseren) 

10g 0,93 Initieel boscompensatiegebied (nog te compenserten) 

18a 4,53 Initieel boscompensatiegebied (ontbossing) 

7a 1,49 Spontane verbossing 

19c 3,49 Geen boscompensatie vereist (ontbossing) 

19d 0,61 Geen boscompensatie vereist (ontbossing) 

Totaal 12,5  



 

  91 

 

 

8 Literatuur 

 
ANB (2016). Uitgebreid bosbeheerplan  (2016-2040). De Polders van Kruibeke Life+ Scalluvia Life 12 
NAT/BE/000596. 
 
Beheercommissie Natuur Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (2016). Jaarverslag 2014. 
 
Boets P., Dillen A., Poelman E. (2017). Onderzoek naar de visstand in de polders van Kruibeke. 12p. 
 

de Bruin, A., Patberg, W., Berg, G. & Kranenbarg, J. (2017). Noodzaak van schadebeperkende 

maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren. RAVON 67 (19-4). 
 
Dillen, A., Boets, P., Van Hul, P. & Mertens, W. (2017). Onderzoek naar de vismigratie in de polders 
van Kruibeke: werkt de aangepaste stuw als vispassage? Gezamenlijk rapport ANB, PCM en Kruin. 
 
INBO (2010). Beheer van riet in het weidevogelgebied van Bazel en Rupelmonde en voorstel tot 
inrichting van de boscompensatie in Bazel. Advies INBO.A.2010.48,  
 
Flora Databank (http://flora.inbo.be)  
 
Maris, T. Baeten, S.,  Van Den Neucker, T. & Meire, P. (2016). Onderzoek naar de gevolgen van het 
Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd 
eindverslag van het onderzoek verricht in 2016, deelrapport Intergetijdengebieden. ECOBE 016-R207 
Universiteit Antwerpen, Antwerpen. 
 
Mertens, W., Van Lierop, F., (2015). Vegetatiekartering GOG KBR 2014 in het kader van het Life+ 
project 'Scalluvia' Habitattype 91E0 (alluviale bossen) en watervegetaties, INBO.R.2015.6310259 
 
Veraghtert W. & De Grave D., 2018. Expertadvies Bijen in het Gestroomlijnd landschap 
Barbierbeekvallei. Rapport Natuurpunt Studie 2018/27, Mechelen 
 

 

http://flora.inbo.be/


 

  92 

 

 
 
9 Bijlagen 

 

Bijlage 1. Standaardfiches 

 

Bijlage 2. LSVI per terreineenheid 

 

Bijlage 3. Broedvogelmonitoring 

 

Bijlage 4. Overzicht insecten 

 

Bijlage 5. Toegankelijkheidsregeling  

 

Bijlage 6. Doelstellingen voor het SBZ 

 

Bijlage 7. Overzicht van de beheermaatregelen 

 

Bijlage 8. Overzichts- en detailplannen van afgavingen, herprofileringen en aanleg poel 

 

Bijlage 9. Verslag van het openbaar onderzoek 

 

 

 
10 Kaarten 

 

Kaart 1: “Beheereenheden” 

Kaart 2: “Biologische waarderingskaart” 

Kaart 3: “Habitatkaart” 

Kaart 4: “Natuurstreefbeelden” 

Kaart 5: “Toegankelijkheidskaart” 

Kaart 6: “Bosbalans” 

Kaart 7: “Eenmalige beheermaatregelen”  

Kaart 8: “Terugkerende beheermaatregelen” 

 


