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BEGRIPPENLIJST
Abiotiek
Ankerplaats
Antropogeen
Aquifer
Aquitard
Atmoclien
Biotiek
Biotoop
Bodemprofiel
Duurlijn
Erfgoedlandschap
Eutrofiëring

Eutroof
Evapotranspiratie
Flux
Foerageergebied
Freatisch pakket
Freatofyten
(Bodem)Horizont
Kwel
Lithotroof
LONDO-schaal
Maaiveld
Mesotroof
Natuurdoeltypes
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De niet-levende laag van het landschap - fysieke factoren zoals
aarde, water, lucht en fysieke processen los van planten, dieren en
mensen
Een waardevol landschap (Landschapsatlas)
Door mens veroorzaakt of beïnvloed
Watervoerend bodempakket, een goed waterdoorlatende
bodemlaag (zand, grind) die aanzienlijk transport van water
mogelijk maakt
Slecht waterdoorlatende bodemlaag, vaak bestaande uit klei, veen
of leem
Water dat chemisch lijkt op regenwater wordt atmoclien genoemd
De levende laag van het landschap - planten, dieren en mensen
Plaats waar een dier of een plant geheel in zijn omgeving ingepast
is, zijn woongebied.
Verticale doorsnede van de bodem die de opeenvolging van de
horizonten laat zien
Grafiek waarin voor elke grondwaterstand is af te lezen hoeveel
dagen hij is overschreden
Een ankerplaats vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
(Landschapsatlas)
Of vermesting: verrijking met voedingsstoffen (= nutriënten).
Eutrofiëring hoeft niet gepaard te gaan met een pH-stijging. Het
gaat hierbij om een toename van voedingsstoffen die leidt tot een
toename van de biomassaproductie. In veel gevallen zijn de
beschikbare stikstof en fosfaat beperkend (= limiterend).
Voedselrijk
Waterverlies als gevolg van verdamping via bodem, water en
planten per eenheid tijd.
Debiet ; flux wordt als term gebruikt bij de beschrijving van de
waterbalans
Gebied dat vogels of andere fauna regelmatig gebruikt om zich te
voeden.
Naam van het bovenste watervoerende pakket. Als de
grondwaterspiegel zich in dat pakket bevindt, zodat het grondwater
direct onder invloed staat van de atmosferische druk
Soorten die binnen een bepaald gebied in hun voorkomen
uitsluitend of voornamelijk beperkt zijn tot de invloedssfeer van het
grondwater
Een laag die gevormd wordt door bodemvorming
Uittredend grondwater
Term om water aan te duiden dat intensief in contact is geweest
met kalkrijk(e) bodem of gesteente. Het is daardoor calcium- en
(bi)carbonaathoudend.
M.b.v. de LONDO-schaal wordt een schatting gemaakt van de
abundantie (voorkomen) en bedekking van plantensoorten in een
proefvlak
Het bodemoppervlak
Matig voedselrijk
Een omschrijving van het type natuur dat voor een bepaald gebied
wordt nagestreefd, wordt voor terrestrische systemen meestal
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Peilbuis
Percolatie
Piëzometer
Prati-index (zuurstof)
Q-h-relatie
Raai
Relictzone

Standplaatsvereisten
Stijghoogte
Streefbeeld
Substraat
Verlanding

Vermesting
Zoneringsplan

project:

gedefinieerd in termen van vegetatietypen, soms ook in termen van
fauna (weidevogelgraslanden)
Buis voorzien van een filter, waarin de grondwaterstand c.q.
stijghoogte kan worden gemeten
Neerwaartse stroming van water in de onverzadigde zone
zie peilbuis
Laat toe om gemeten zuurstofwaardes om te rekenen naar een
kwaliteitsindex en zo kwaliteitsklassen te maken.
Verband tussen debiet (Q) en peil of stijghoogte (h)
Transect
Wordt afgebakend waar waardevolle landschapselementen
voorkomen in relatief gave, herkenbare onderlinge samenhang.
Het zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten,
zichten en ankerplaatsen en zones waarin de samenhang tussen
de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele
landschappelijke waardering.
De milieu-eisen die een plantensoort stelt om op die plek
(standplaats) te kunnen groeien, zie standplaatsfactor
De potentiële hoogte van het wateroppervlak van grondwater,
gemeten vanaf een bepaald niveau (bijvoorbeeld TAW, maar
meestal de hoogte van de bodem).
De toestand die als maximaal haalbaar kan gelden voor een
natuurgebied, rekening houdend met bestaande gebruiksfuncties
zoals scheepvaart, landbouw en recreatie
Ondergrond, onderlaag
De opeenvolgende veranderingen die zich in vegetatieloos open
water voltrekken, waarbij het water gevuld raakt met planten en
bodemvorming plaatsvindt door ophoping van organisch materiaal
ofwel bezinksel van organische bestanddelen en minerale deeltjes
(= slib).
Verstoring van de natuurlijke balans van een milieu als gevolg van
een te hoge concentratie aan fosfor en stikstof, onder andere
afkomstig uit mest en waterzuivering
Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone een woning
gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de
gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode
2006-2008. Per zuiveringszone (centraal gebied, collectief te
optimaliseren, individueel te optimaliseren) is men dan als burger,
als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde
maatregelen te treffen.
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Niet-technische samenvatting
Situering en doelstelling
Voorliggend ecohydrologisch onderzoek kadert in de afbakening en de ontwikkeling van robuuste
natuurkernen, ter vervanging van de verdwenen habitats door de ontwikkeling van de Gentse
Zeehaven. De doelstelling van het onderzoek is om (1) het abiotisch systeem (bodem, grond-,
oppervlaktewater) en de relatie met fauna en flora te begrijpen; (2) specifieke inrichtingsmaatregelen
te formuleren waarbij de vooropgestelde doelhabitats (open water, moeras, graslanden,…) kunnen
ontwikkeld worden; en (3) inzicht te verwerven in de relatie tussen vooropgestelde
inrichtingsmaatregelen en de ruimere omgeving, met oog op het formuleren van milderende
maatregelen.

Natuurdoelstellingen
De totale te compenseren oppervlakte bedraagt 205 ha, verdeeld als 12 ha in de
koppelingsgebieden en 193 ha “natte” natuur in de in te richten natuurkernen, met als voornaamste
habitattypes open water, moeras en extensieve graslanden. Deze natuurdoelstellingen, vertaald in
een oppervlaktecijfer, zijn gebaseerd op de te bereiken of te behouden beleidsrelevante
natuurwaarden (aandachtssoorten avifauna en verboden te wijzigen vegetatie) voor het havengebied
opdat de verdere ontwikkeling van het havengebied in volle rechtszekerheid t.o.v. het hedendaagse
natuurbeleid kan gebeuren. De natuurdoelstellingen werden verder verfijnd als volgt, waarbij aan elk
habitattype ook doelsoorten en de beoogde aantallen broedparen gekoppeld zijn:
• 72 ha open water (in de natste periode, nl. de voorjaarssituatie) verdeeld als 58ha (80%)
open water van minstens 50 cm diep en 14ha (20%) open water van maximaal 50 cm diep.
Elk gebied moet minstens 20 ha open water bevatten in de voorjaarstoestand, exclusief
(schier)eilanden.
• 13 ha rietland
• 2 ha Grote zegge-vegetatie (verboden te wijzigen vegetatie)
• 90 ha permanent soortenrijk grasland dat ruimtelijk zoveel mogelijk aansluit bij de overige
habitattypes. Het grasland valt uiteen in enerzijds 60 tot 70 hectare soortenrijk grasland met
kleine landschapselementen (al dan niet gepercelleerd) en anderzijds een 20 tot 30 hectare
open nat grasland met brede sloten geschikt voor overwinterende eenden direct aansluitend
op het rietland
• 16 ha zandig kaal terrein als (schier)eilanden, plasdras tot 15 cm boven MV in de winter. De
(schier)eilandjes worden omringd door dieper water. Er wordt gestreefd naar het afdekken
van 8 ha van de eilanden met een dikke zandlaag.
Om de gewenste uitgangssituatie te creëren voor de ontwikkeling van de habitattypes voor de
oevervegetatie in het open water, het rietland en de zandige (schier)eilanden zal de met fosfaat
aangerijkte bouwvoor afgegraven moeten worden. Indien dit niet gebeurt kunnen er zich in deze
zones sterk verruigde, weinig ecologisch waardevolle vegetaties ontwikkelen waardoor het behalen
van de natuurdoelstellingen mogelijk gehypothekeerd wordt. Schommelingen tussen winter- en
zomerpeil worden beperkt door het aftoppen van het winterpeil.

Literatuurstudie en inventarisatie – korte bespreking 4 zoekzones
Zowel de Moervaart- als de Kalevallei werden aangeduid als potentiële gebieden buiten de haven in
functie van de noodzakelijke “compensatie”. Voor de invulling van de natuurkernen worden in eerste
instantie 4 zoekzones bestudeerd die min of meer afzonderlijk van elkaar kunnen worden
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beschouwd: het natuurontwikkelingsgebied in de Kalevallei (67 ha), Mendonk (108 ha), Moervaart
Noord (83 ha) en zone tussen Moervaart en Zuidlede (69 ha) in de Moervaartvallei.
De bestaande literatuur en een terreininventarisatie vormen de basis voor een beschrijving van het
abiotisch systeem van deze 4 zoekzones (topografie, bodem, geologie, grond- en oppervlaktewater,
afvalwater) aangevuld met een beschrijving van huidige natuurwaarden (fauna, flora, vegetatie) en
het landschap (ruimtelijk visueel, cultuurhistorisch en archeologisch). Voor een 18-tal kilometer
waterlopen en grachten in de zoekzones zijn rudimentaire topografische opmetingen uitgevoerd van
de dwarssecties en de waterbouwkundige infrastructuur. Er werd, verspreid over de 4 zoekzones,
eveneens een meetnet voor grond- en oppervlaktewatermetingen uitgebouwd dat 1 jaar lang
bemeten werd. Het oppervlaktewatermeetnet bestaat uit 8 peilmeetpunten uitgerust met divers
(automatische peilregistratie) en 1 peilmeetpunt uitgerust met een peilschaal (manuele
peilregistratie). Het grondwatermeetnet bestaat uit 26 piëzometers. De stijghoogte werd gedurende
één jaar tweewekelijks manueel opgemeten. Op 4 locaties werd de oppervlaktewaterkwaliteit
gedurende 1 jaar geanalyseerd (6 herhalingen per locatie). De grondwaterkwaliteit werd
geanalyseerd in 2 meetrondes (alle peilbuizen in de eerste ronde en de helft in de tweede ronde). De
resultaten van deze meetcampagne werden gebruikt bij de analyse van de grondwaterdynamiek en
de relatie tussen grond- en oppervlaktewater.
De zoekzone Kalevallei is gelegen in een laag gelegen overgangszone tussen de zandrug tussen
Belzele en Evergem enerzijds en de historische Kalevallei anderzijds. De loop van de Kale is in het
verleden gewijzigd: t.h.v. de zoekzone stroomt de Nieuwe Kale, die de zuidgrens van de zoekzone
vormt, niet meer door het historische alluviale gebied. De zoekzone ligt volledig op grondgebied
Evergem.
De drie zoekzones in de Moervaartvallei liggen hoofdzakelijk op grondgebied Gent, met als
uitzondering de oostelijke tip van de zoekzone Moervaart-Noord, die zich verder uitstrekt op het
grondgebied van Wachtebeke.
De zoekzone Mendonk ligt aan de zuidelijke rand van een westelijke uitloper van de
Moervaartdepressie. De zoekzone ligt ten zuiden van de Moervaart, ter hoogte van de
Spanjeveerbrug en wordt in het oosten begrensd door de gemeentegrens Gent-Lochristi. Ten
westen vindt de zoekzone aansluiting met de Gentse Kanaalzone. In een noordelijke uitloper en een
centrale gedeelte van de zoekzone komen de laagst gelegen zones voor.
De zoekzone Moervaart-Noord ligt aan de noordelijke rand van een westelijke uitloper van de
Moervaartdepressie. Deze zoekzone ligt in een laag gelegen kom tussen de zandige rug van SintKruis-Winkel en Wachtebeke in het noordwesten en de Moervaart in het zuidoosten.
De zoekzone Moervaart-Zuidlede ligt centraal in een westelijke uitloper van de Moervaartdepressie
en wordt in het noorden begrensd door de Moervaart, in het westen en zuiden door de Zuidlede en in
het oosten door de grens tussen Gent en Wachtebeke.
De zwaarste en natste bodemtypes komen grosso modo overeen met de laagst gelegen delen
zones van de zoekzones, nl. in de volledige zoekzone Moervaart-Noord, in de noordelijke uitloper
van Mendonk en in de noordelijke en zuidelijk delen van Moervaart-Zuidlede. Elders in deze 3
zoekzones en in de zoekzone Kalevallei vinden we lichtere en drogere bodemtypes terug. De
zoekzones zijn voor het grootse deel onder landbouwgebruik. Behalve enkele geïsoleerde
weilanden, bospercelen of kleine landschapselementen komen er weinig actuele natuurwaarden
voor.
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Modellering
Op basis van de verzamelde gegevens werd het grondwatersysteem in en nabij de zoekzones
gemodelleerd. Hiertoe werden 2 lokale grondwatermodellen opgesteld, één voor de Kalevallei en
één voor de Moervaartvallei. De belangrijkste grondwaterstromingen spelen zich af in de bovenste
watervoerende lagen, nl. de freatische Quartaire aquifer. De beide lokale grondwatermodellen zijn in
staat om de lokale en subregionale grondwaterstromingspatronen en de bijhorende stijghoogten met
een voldoende nauwkeurigheid te simuleren.
De zoekzones Mendonk, Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede liggen in het valleisysteem van de
Moervaartdepressie. In de bestaande situatie komen relatief ondiepe grondwaterstanden voor in de
volledige zoekzone Moervaart-Noord en lokaal in de laagst gelegen zones van de zoekzones
Mendonk en Moervaart-Zuidlede. De overheersende grondwaterstroming is gericht van de hoger
gelegen zandige ruggen ten noorden en ten zuiden van de zoekzones naar de laaggelegen
poldergebieden (waaronder de zoekzones), die onder invloed staan van verschillende gemalen in of
nabij de zoekzones. Het oppervlaktewaterpeil in deze gebieden wordt via deze gemalen kunstmatig
laag gehouden, waardoor het sterk vertakte waterlopen- en grachtenstelsel in deze laaggelegen
gebieden de grondwaterstroming aanzuigt van de hoger gelegen gebieden langs de vallei naar de
zoekzones in de vallei.
De zoekzone Kalevallei bevindt zich aan de rand van de (antropogeen gewijzigde) Kalevallei. In de
bestaande toestand komen hier diepere grondwaterstanden voor, m.a.w. hier komen drogere
condities voor en weinig of geen kwel. Het overheersende stromingspatroon is gericht van de hoger
gelegen gebieden ten noorden van de zoekzone naar de Nieuwe Kale en de Ringvaart. De laatsten
werken sterk drainerend op de zoekzone.
Vervolgens is een vegetatievoorspellingsmodel opgebouwd (m.b.v. NICHE Vlaanderen) waarmee
een indicatie en een visuele voorstelling kan gegeven worden van de mogelijke doelhabitats. Het is
evident dat het gevoerde beheer een belangrijke parameter is bij de vegetatievoorspelling. Het
vegetatietype dat uiteindelijk tot ontwikkeling zal komen is afhankelijk van het gevoerde beheer.

Potentieverkenning
Met de ontwikkelde modellen is een potentieverkenning uitgevoerd. De potentieverkenning houdt in
dat er voor elke zoekzone gepoogd wordt de doelstellingen zoveel mogelijk te benaderen met zo
weinig mogelijk ingrepen. Concreet betekent dit een maximale vernatting bereiken door zoveel
mogelijk het oppervlaktewater op te stuwen zonder het maaiveld te verlagen (dus geen afgravingen).
Uit de resultaten van het grondwatermodel voor de potentieverkenning, kan geconcludeerd worden
dat de volledige zoekzone Moervaart-Noord en de laagst gelegen zones van de zoekzones Mendonk
en Moervaart-Zuidlede de beste potenties bieden om de gewenste vernatting met de minste
ingrepen te realiseren.
Uit de resultaten voor de zoekzone Kalevallei kan besloten worden dat deze zoekzone weinig
potenties biedt om de gewenste vernatting te realiseren. Er worden te lage grondwaterstanden
gesimuleerd om gemakkelijk open water te creëren, tenzij mits aanzienlijke afgravingen (grootteorde
enkele meters). De amplitude (schommeling tussen hoogste en laagste grondwaterpeil) is bovendien
te groot om goede omstandigheden te creëren voor grondwaterafhankelijke vegetaties. Een
belangrijke verklaring voor de deze grote amplitude is te vinden in goed doorlatende zandige bodem.
Vooral in het voorjaar en zomer blijkt het bijna onmogelijk het gebied significant te vernatten door de
drainerende werking van de ringvaart en nieuwe Kale. De zoekzone vertoont dan ook enkel
potenties voor de ontwikkeling van drogere graslanden. In het kader van het realiseren van de
natuurdoelstellingen is het wenselijk om de verschillende habitats geclusterd te realiseren, gezien
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verscheidene van de doelsoorten behoefte hebben aan de aanwezigheid van de verschillende
habitattypes op korte afstand van elkaar. Gelet op de resultaten van de potentieverkenning en gelet
op het belang van robuustheid van – en connectiviteit tussen de habitattypes, wordt besloten dat het
behalen van de natuurdoelstellingen, op een verantwoorde wijze, extreem moeilijk is in deze
zoekzone. Om deze reden wordt in het vervolg van de studie deze zoekzone niet verder beschouwd.

Varianten
Voor het ontwikkelen van de varianten blijven na het wegvallen van de zoekzone Kalevallei nog drie
zoekzones over. 3 inrichtingsvarianten worden gesimuleerd met behulp van het grondwatermodel en
het vegetatievoorspellingsmodel. Er worden 2 varianten ontwikkeld waarin enkel de zoekzones
Moervaart-Noord en Mendonk meegenomen worden en 1 variant waarin naast bovengenoemde
gebieden ook de zoekzone Moervaart-Zuidlede begrepen is.
Voor het doorrekenen van de varianten met enkel de deelgebieden Mendonk en Moervaart-Noord is
een uitbreiding van de zoekzone Mendonk noodzakelijk om twee redenen. Ten eerste is de totale
oppervlakte van beide zoekzones niet voldoende is om de vooropgestelde hectaren
natuurdoelstellingen te realiseren. Ten tweede blijkt uit de resultaten van de potentieverkenning blijkt
dat bepaalde zones die net buiten het zoekgebied Mendonk vallen, door de lage ligging quasi niet
droog te houden zijn, rekening houdende met een vernatting van de kern van zoekzone. De
uitbreiding van het zoekgebied (met ca. 35 hectare) is dan ook noodzakelijk om de nodige flexibiliteit
te behouden voor het uitwerken van de meest geschikte varianten en te komen tot een logische
ruimtelijke configuratie.
De belangrijkste kenmerken van de ontwikkelde varianten worden hieronder samengevat.
Variant 1: in functie van bosbehoud Mendonk
Deze variant houdt in dat ter hoogte van Moervaart-Noord 2 langgerekte waterpartijen aangelegd
worden in de vallei. Deze twee zones voor open water worden in het midden van de zoekzone van
elkaar gescheiden door grasland. Tussen het grasland en het open water bevinden zich langs
weerszijden 2 grote rietkragen.
In het noordoosten van de zoekzone Mendonk wordt er een grote aaneengesloten zone voor open
water gecreëerd. Verspreid over deze zone bevinden zich verschillende zandige eilanden. Bij deze
variant wordt er geopteerd om de bosgebieden in Mendonk te behouden. Omdat het behoud van
deze bossen in dit scenario als doelstelling vooropgesteld is, is het maximale stuwpeil in Mendonk
beperkt tot 4,95 mTAW. Hierdoor zullen de zones voor open water dieper afgegraven moeten
worden, wat meer grondverzet met zich meebrengt. Tussen de bossen en het open water is er een
bufferzone. Een uitloper van het open water loopt tussen de bosjes door naar het westen. In het
zuidelijke deel van het open water is er een relatief grote zone aan rietland. Het westelijke en
zuidelijke gedeelte van dit deelgebied zullen zich verder ontwikkelen tot grasland.
Variant 2: evenredige verdeling open water Mendonk / Moervaart-Noord
Deze variant houdt in dat er in zoekzone Moervaart-Noord 2 waterpartijen worden aangelegd. De
zoekzone wordt in 3 grote deelzones verdeeld, waarbij de 2 waterpartijen van elkaar gescheiden
worden door een hoger gelegen zone met grasland. Langsheen de westrand van de oostelijke zone
voor open water wordt een grote vlakte rietland voorzien die zich verder zet in een rietkraag
langsheen de noordrand van de waterpartij. Langsheen de noordrand van het gebied is er een buffer
voorzien tussen het open water en de woningen. In deze oostelijke waterpartij worden 3 zanderige
broedeilanden voorzien. In de westelijke waterpartij zijn 4 eilanden voorzien.
In het noordoosten van de zoekzone Mendonk wordt er een grote aaneengesloten zone gecreëerd
met open water. Verspreid over deze zone bevinden zich verschillende zandige eilanden. Door
ervoor te kiezen om de bossen in dit deelgebied niet te behouden, kan er in Mendonk opgestuwd
worden tot 5,25 mTAW. Hierdoor wordt de afgravingsdiepte voor het open water bijna overal beperkt
tot de bouwvoor van 30 cm.
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Langsheen de oostrand van de zone voor open water wordt een rietkraag voorzien. In het zuiden
van deze zone zijn er grote aaneengesloten oppervlaktes rietland voorzien.
Variant 3: Mendonk / Moervaart-Noord / Moervaart-Zuidlede
Deze variant houdt in dat er ter hoogte van Moervaart-Noord 1 waterpartij aangelegd wordt in het
westelijke deel van de vallei. Langsheen de oostrand van de zone voor open water bevindt zich een
grote zone rietland. Door deze inrichtingskeuze worden er grote aaneengesloten gebied gecreëerd
met open water en riet. Het centrale en het oostelijke deel van deze deelzone is bestemd als
grasland.
Ter hoogte van deze zoekzone Moervaart-Zuidlede (noordelijke deelzone) wordt er sterk ingegrepen
in het landschap. Het grootste gedeelte van de oppervlakte wordt ingenomen door open water. In dit
open water worden vier broedeilanden voorzien. Ter hoogte van de zuidrand van de deelzone en
een beperkt stuk centraal langsheen de noordrand, wordt er grasland voorzien.
In het noordoosten van het deelgebied Mendonk wordt een grote aaneengesloten zone gecreëerd
met open water. Verspreid over deze zone bevinden zich verschillende zandige eilanden. In het
zuiden wordt een grote zone voor rietland gecreëerd. Deze zone loopt onder de vorm van een
rietkraag in oostelijke richting verder langsheen het open water. De rest van het deelgebied zal zich
verder ontwikkelen tot grasland.
Analyse van de varianten
Bij uitvoering van alle varianten is het behalen van de oppervlaktedoelstellingen voor de
verschillende habitattypes mogelijk. Aanvoer van gebiedsvreemd water is bij geen enkele van de
varianten noodzakelijk. Het grondverzet is het hoogst bij uitvoering van variant 1. De randeffecten
zijn in alle varianten van gelijkaardige grootte-orde. Door beperking van de afgravingsdiepte in
variant 2 en 3 is de kans op verstoring van archeologische waarden hier het kleinst aangezien de
oppervlakte open water gemaximaliseerd wordt in de zone Mendonk. Het bosverlies blijft sterk
beperkt bij uitvoering van variant 1 al blijkt dat de ontwikkeling van optimale natuurlijke bostypes ter
hoogte van Mendonk ook in deze variant weinig waarschijnlijk is. Door de ontwikkeling van open
water in de zoekzone Moervaart-Zuidlede, wordt de realisatie van andere habitattypes in deze zone
sterk gehypothekeerd. Vanuit het oogpunt van de creatie van robuuste eenheden natuur (grote
aaneengesloten oppervlakten, waarbinnen verstoring van buitenaf minimaal is) is het wenselijk het
aantal deelgebieden beperkt te houden. Deze grote natuureenheden bieden ook voordelen voor wat
betreft het beheer, de ontsluiting van de gebieden en het beperken van de randeffecten en de
impact naar de omgeving. Vanuit dit standpunt gaat de voorkeur uit naar variant 1 of 2. In variant 2 is
het grondverzet significant minder waardoor de kostprijs van deze variant beduidend lager ligt dan
van variant 1. Bovendien is de landschappelijke impact in de ankerplaats (Moervaart-Noord) minder
ingrijpend. Variant 2 impliceert wel boscompensatie.
Rekening houdend met bovenstaande analyse heeft de stuurgroep variant 2 weerhouden als meest
optimale variant.

Inrichtingsvoorstel
Onderstaande figuren tonen een ruwe inrichtingsschets van de deelgebieden Mendonk en
Moervaart-Noord.
Inrichtingsvoorstel zoekzone Mendonk:
In het noordoosten van de zoekzone Mendonk wordt er een grote aaneengesloten zone gecreëerd
met open water. Verspreid over deze zone bevinden zich verschillende zandige eilanden. Door
ervoor te kiezen om de bossen in dit deelgebied niet te behouden, kan er in Mendonk opgestuwd
worden tot 5,25 mTAW. Hierdoor wordt de afgravingsdiepte voor het open water beperkt tot de
bouwvoor van 30 cm. Langsheen de oostrand van de zone voor open water wordt een rietkraag
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voorzien. Langsheen de zuidrand van de zone voor open water zijn er grote aaneengesloten
oppervlaktes rietland voorzien als broedgebied voor verschillende soorten moerasvogels.

Inrichtingsvoorstel zoekzone Moervaart-Noord:
In de zoekzone Moervaart-Noord worden 2 grote waterpartijen aangelegd in de vallei. Het
deelgebied wordt als het ware in 3 ‘gelijke’ stukken gedeeld, waarbij de 2 waterpartijen van elkaar
gescheiden worden door een hoger gelegen zone met grasland. Langsheen de oostrand van de
westelijke zone voor open water wordt een overgangszone met Grote zeggevegetatie voorzien.
Langsheen de noordrand van beide waterpartijen wordt een brede rietkraag voorzien. De zone voor
grasland vertoont potenties voor de ontwikkeling van overstromingsresistente graslanden zoals
Dottergrasland, Grote Vossestaartgrasland en Zilverschoongrasland. De oevers langsheen de
noordrand lopen zeer zacht op waardoor er lokale verschillen in abiotiek optreden en de ontwikkeling
van een variabele oevervegetatie mogelijk is. In deze oostelijke waterpartij worden 3 zandige
broedeilanden voorzien. In de westelijke waterpartij zijn 4 eilanden voorzien.
Door de inrichting zal het volledige gebied omgevormd worden tot een waterrijke biotoop met een
afwisseling tussen open water, riet en drassige graslanden.

Conclusie
Door uitvoering van het inrichtingsvoorstel worden de natuurdoelstellingen gerealiseerd. Er worden 2
grote natuurkernen gecreëerd, waarvan verwacht wordt dat ze als zelfstandig systeem kunnen
fungeren en de vooropgestelde natuurdoelstellingen realiseren in de onmiddellijke omgeving van de
Gentse kanaalzone. Het inrichtingsvoorstel biedt een goede basis voor het verder uitwerken en
detailleren van de gebieden. De inrichtingsschets dient verder te worden vertaald naar een
inrichtingsplan. Naast de inrichting van het gebied zal tevens het toekomstige beheer in grote mate
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bepalend zijn voor de ontwikkeling van de gewenste habitattypes. Door te kiezen voor het
ontwikkelen van grote robuuste natuurkernen wordt dit beheer vereenvoudigd en de negatieve
randeffecten beperkt.
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1 Inleiding
1.1

Situering

Deze studie omvat een ecohydrologisch onderzoek van 4 zoekzones in 2 valleisystemen nabij de
Gentse Zeehaven, nl. de Kalevallei en de Moervaartvallei (zie Figuur 1-1), met het oog op de
ontwikkeling van natuur in het kader van de natuurdoelstellingen van de Gentse Zeehaven.
Het voorliggende rapport is het eindrapport
Het studiegebied omvat twee valleigebieden, meer bepaald Moervaart- en Kalevallei, die in
aanmerking genomen worden voor de ontwikkeling van robuuste natuurkernen, ter vervanging van
de verdwenen habitats door de ontwikkeling van de Gentse Zeehaven. De in te richten natuurkernen
omvatten ongeveer een 205 ha “natte” natuur, waarvan veel open water en moeras, alsook
extensieve graslanden. Deze natuurdoelstellingen, vertaald in een oppervlaktecijfer, zijn gebaseerd
op de te bereiken of te behouden beleidsrelevante natuurwaarden (aandachtssoorten avifauna en
verboden te wijzigen vegetatie) voor het havengebied opdat de verdere ontwikkeling van het
havengebied in volle rechtszekerheid t.o.v. het hedendaagse natuurbeleid kan gebeuren.
Zowel de Moervaart- als de Kalevallei werden aangeduid als potentiële overloopgebieden buiten de
haven in functie van de noodzakelijke “compensatie”. Voor de uiteindelijke invulling wordt in een
eerste fase gewerkt met 4 zoekzones/subgebieden die min of meer afzonderlijk van elkaar kunnen
worden beschouwd: het natuurontwikkelingsgebied in de Kalevallei (67 ha), Mendonk (108 ha),
Moervaart Noord (83 ha) en zone tussen Moervaart en Zuidlede (69 ha) in de Moervaartvallei. De
afgebakende zoekzones zijn ruimer dan de noodzakelijke oppervlakte natuurdoelstellingen.
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Figuur 1-1: Situering van de 4 zoekzones in de Gentse kanaalzone

1.2

Doelstelling

Het doel van de opdracht is drieledig:
• het abiotisch systeem (bodem, grond-, oppervlaktewater) en relatie met fauna en flora te
begrijpen,
• de specifieke inrichtingsmaatregelen te formuleren waarbij voor Moervaart- en Kalevallei
vooropgestelde doelhabitats (open water, moeras, graslanden,…) van zekere omvang kunnen
ontwikkeld worden,
• inzicht te verwerven in de relatie tussen vooropgestelde inrichtingsmaatregelen en de ruimere
omgeving (randvoorwaarden) om problemen te voorkomen (vb. wateroverlast bij woonhuizen
vermijden, niet beïnvloeden van landbouw buiten de kerngebieden), maar ook om negatieve
invloeden van buitenaf te kennen en te vermijden (vb. watervervuiling door lozingen,…).
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1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 omvat de verfijning van de vooropgestelde oppervlaktedoelstelling van 205 ha met
verschillende doelhabitats, en een doorvertaling naar standplaatsvereisten.
In Hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van het abiotisch systeem, de huidige
natuurwaarden en het landschap en cultureel erfgoed. De beschrijving gebeurt op basis van
literatuurstudie en terreininventarisatie.
In hoofdstuk 4 worden de eerste resultaten van het grond- en oppervlaktewatermeetnet opgenomen.
Dit omvat zowel de stijghoogtemetingen in het netwerk van piëzometers als de resultaten van de
kwaliteitsanalyses van de grond- en oppervlaktewaterstalen bij de eerste staalnameronde.
De knelpunten en potenties die op basis van het literatuuronderzoek en de terreininventarisatie
werden geïdentificeerd, worden in hoofdstuk 5 beschreven.
In hoofdstuk 6 wordt de opbouw van het lokale grondwatermodel en het vegetatiemodel NICHE
beschreven.
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van de grondwater modellering voor de bestaande toestand.
In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de potentieverkenning gerapporteerd. Dit houdt in dat er
gepoogd wordt om de doelstellingen zoveel mogelijk te benaderen door maximaal op te stuwen,
zonder het maaiveld af te graven. De resultaten van de potentieverkenning worden per zoekzone
beschreven voor zowel het grondwatermodel als het vegetatiemodel.
In hoofdstuk 9 worden de resultaten van 3 varianten gerapporteerd. Elke variant stelt een mogelijk
inrichtingsscenario voor. De resultaten van de varianten worden per zoekzone beschreven voor
zowel het grondwatermodel als het vegetatiemodel. Voor elke variant is er een effecten- en
impactanalyse.
Ten slotte wordt in hoofdstuk 10 het beste gemotiveerde inrichtingsvoorstel beschreven. Dit houdt
een beschrijving in van de te behalen natuurwinst in verhouding tot de beoogde natuurdoelstellingen,
een beschrijving van de negatieve impact op omgeving, het formuleren van haalbare milderende
maatregelen en een globale kostenraming.
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2 Verfijnen natuurdoelstellingen
2.1

Overzicht natuurdoelstellingen

De ontwikkeling van robuuste natuurkernen in de Moervaart- en Kalevallei dient te gebeuren in het
kader van de natuurdoelstellingen van de Gentse Zeehaven. Als basis voor de natuurdoelstellingen
geldt een studie opgemaakt door Natuurpunt en UIA (2006). In deze studie worden de
natuurdoelstellingen voor de Gentse kanaalzone voorgesteld op basis van de aanwezige fauna en
flora in het gebied. Door ANB (2008) werden deze doelstellingen overgenomen en verder
toegewezen.
Op basis van bovenvermelde gegevens gebeurde door Soresma een verfijning van de gewenste
biotopen en van de gewenste oppervlaktes in de zoekzones in de Moervaart- en Kalevallei.
De gewenste biotopen werden verfijnd op basis van de doelsoorten. De gewenste oppervlaktes
gelden voor de 4 zoekzones tezamen in de Moervaart- en Kalevallei. In deze fase van de studie
werd nog geen verdere opsplitsing van de gewenste oppervlaktes van de verschillende biotopen
vooropgesteld. Deze opsplitsing zal namelijk gebeuren op basis van de nog te verzamelen gegevens
in deze studie (zie verder onder stap 4 tot 6 van deze opdracht).
De doelstellingen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hieronder is een voorbeeld gegeven van
het biotooptype dat beoogd wordt.
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OVERZICHT GEWENSTE OPPERVLAKTES EN BIOTOPEN IN ZOEKZONES MOERVAART EN KALE
IHD habitats
72 ha

Verfijning type + benaderende oppervlakte

ondiep open water met
58ha (80%)
oevervegetatie (verfijning
op basis van de
voorjaarssituatie)
14ha (20%)

open water tot 50 cm diep, met plaatselijk dieptes tot 1 meter
of meer (behoud en herprofileren van sloten, dieptes rond
eilanden).

Doelsoort (aantal broedparen)
Geoorde fuut (18 bp) + alle overwinterende watervogels

overgang van ondiep water (< 20 cm) naar plasdras situatie
Kluut (13 bp) (kale stukken), Kleine plevier
(oevervegetatie met slikrandjes, broedeilandjes, inhammen,
(foerageer) + doortrekkende steltlopers + broedplaats
afvlakken van steile oeverdelen, vlakke en kale stukken zand, andere doelsoorten
klei of modder)

algemeen: het open water moet niet aaneengesloten zijn, maar de plassen moeten toch minstens 20ha groot zijn om een geschikt
habitat voor de Geoorde fuut te vormen. Helder ondiep water en vegetatie in de omgeving o.a. (schier)eilandjes zijn belangrijk.
24,34 ha rietland
(12,34 +
12)

12,64 ha

vegetatie met Riet, lisdodde en andere dichte vegetatie aan
de rand. Hoogte ca. 1 tot 2m, eventueel met verspreide open
plekken en complete afwezigheid van grote bomen, ruige
vegetatie, hier en daar wat struiken, verlandingszones van
vijvers. Kunnen ook ten dele bestaan uit brede rietkragen
en/of corridors tussen landbouwpercelen. Minstens
gedeeltelijk (20 à 40%) droogvallend in voorjaar o.a. voor
broeden van Bruine kiekendief.

11,7 ha

zal verwezenlijkt worden via IP's Desteldonk noord - Rieme
Zuid

Bruine kiekendief (2 bp) (broedend), Blauwborst (32
bp), (Zwartkopmeeuw)

algemeen: Bruine kiekendief vraagt eerder aaneengesloten oppervlaktes riet, tenzij er brede rietkragen of kleinere rietpercelen aanwezig
zijn tussen zeer extensief beheerde weilandpercelen. De rietkragen worden bij voorkeur gerealiseerd in de buurt van het open water. Er
moeten droogvallende zones zijn in het voorjaar voor broeden en kuikens.
1,8 ha

grote zegge
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80 - 100
ha

grasland

20 ha

permanent grasland

80 ha

permanent weilandcomplex met veel sloten en microreliëf

Bruine kiekendief (foerageer), Zwartkopmeeuw + alle
overwinterende watervogels

algemeen: de 80 - 100 ha grasland dienen zoveel mogelijk aaneensluitend te zijn en in de omgeving van de rietpercelen / rietkragen om
als jachtgebied voor de Bruine kiekendief te kunnen dienen. Om ook een geschikt habitat te bieden aan sommige overwinterende
eenden (oa. Slobeend) voorziet men best ca. 20 tot 30 ha nat grasland.

1 ha

zandwal

steile wand (90°) tussen 1,5 en 2m hoog en 1,5m breed in de
buurt van zuivere beken of vijvers; voor Ijsvogel volstaan
kleinere zones dan voor Oeverzwaluw

Ijsvogel (3 bp), Oeverzwaluw,

algemeen: voor Oeverzwaluw worden de nodige voorzieningen gerealiseerd t.h.v. Averijvaart (ten Z van Rieme) en Molenvaardeken (ten
N van Doornzele). Voor IJsvogel kunnen in het zoekgebied bepaalde kleine locaties geschikt gemaakt worden als broedplaats.

16 ha

zandig kaal terrein

16 ha

open terrein met grasland en akkers (foerageer)
hoge ontoegankelijke gebouwen (broedgebied)

Slechtvalk

(schier)eilanden plasdras tot 15 cm boven MV in de winter. De
(schier)eilandjes worden omringd door dieper water. D

Kleine plevier (18 bp), Kluut (13 bp), Zwartkopmeeuw

algemeen: de eilandjes zijn best bereikbaar voor beheervoertuigen na het broedseizoen. Er wordt eveneens gestreefd naar het afdekken
van 8 ha van de eilanden met een dikke zandlaag.

Totale oppervlakte = 176ha in Moervaart- en Kalevallei + eventueel extra delen voor IJsvogel en zandig kaal terrein.
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2.2

Verduidelijking van de natuurdoelstellingen

De verduidelijking van de doelstellingen in onderstaande paragraaf is gebaseerd op
literatuurgegevens aangeleverd door het ANB en het INBO. Voor ondiep open water en zandig kaal
terrein zijn de doelstellingen tevens afgebakend op basis van beschikbare inventarisatiegegevens
van gelijkaardige biotopen in de Gentse Kanaalzone.
2.2.1

Ondiep open water met oevervegetatie

(Bron: advies INBO INBO.A.2010.235 (2010)
Op basis van een screening van voormalige broedplaatsen van de geoorde fuut in de Gentse
Kanaalzone kan dit habitat verfijnd worden. Hierbij wordt telkens een ruwe inschatting gemaakt van
de procentuele oppervlaktes (schier)eiland, diep water (> 50 cm) en ondiep water (< 50 cm) op het
moment dat daar geoorde futen tot broeden kwamen. Dit is in het begin van het broedseizoen (april)
wanneer de hoogste waterstanden bereikt zijn. Doordat in deze gebieden nooit peilmetingen werden
gedaan is een gedetailleerde berekening niet mogelijk. Er werd ook enkel gekeken naar de nuttige
oppervlakte voor geoorde fuut en andere doelsoorten. Dijken, ophogingen, verboste delen werden
uit de selectie gelaten.
Gebied + max. aantal koppels*
Zooplas Kluizendok : 45 op 64 ha
Doornzele Geuzenhoek: 5 op 4 ha
Callemansputte 2000: 8 op 7 ha
Callemansputte 2010: 5 op 2 ha
Sidmar- zuid 2005: 6 op 7 ha
Kluizendok 2003: 11 op 10 ha

diep water
(> 50 cm)
< 20 %
> 40 %
< 10 %
<5%
<5%
< 10 %

ondiep water
(< 50 cm)
> 70 %
< 50 %
> 90 %
95 %
95 %
> 80 %

(schier)eiland
10 %
10 %
1%
<5%
<5%
10 %

*bron: ‘Inventaris van de natuurwaarden in de Gentse Kanaalzone’ en database natuurpunt Vogelwerkgroep
Gent

Algemeen kan gesteld worden dat het aandeel diep water slechts een fractie is van de totale
oppervlakte. Enkele broedplaatsen van geoorde fuut hadden zelfs geen diep water. In het enige
gebied (Geuzenhoek) waar het aandeel diep water wel significant is, was diep water niet van belang
voor de geoorde futen. Enkel bij verstoring in die kleine gebied zwommen de geoorde futen met hun
jongen (meestal op de rug) naar de diepere zone. Op de Zooplas bestond het diepere water vooral
uit de oorspronkelijke sloten in het landbouwgebied die behouden werden nadat het gebied met
dijken omringd werd en zodanig water opspaarde. Verschillende van deze terreinen vielen ’s zomers
nagenoeg of volledig droog, wat ook in de literatuur opgegeven wordt als kenmerk van veel
broedgebieden van de geoorde fuut (Cramp & Simmons, 19771).
De geoorde fuut broed van vanaf half april, soms pas in juni of juli. De jongen zijn vliegvlug na 7
weken. Dit betekent dat voldoende diep water als foerageergebied nodig is t.e.m. midden augustus.
Om voldoende geschikte broedplaatsen te creëren zijn flauwe of vlakke oevers nodig. Dominantie
van hoge oevervegetatie (pitrus, riet) op de eilanden is niet wenselijk. Geoorde futen maken hierin
soms hun nesten maar deze zijn nefast voor de andere soorten zoals kluut en kleine plevier.
Op basis van deze informatie kunnen volgende doelstellingen geformuleerd worden met in de
voorjaarssituatie (= winterpeilen).
1

Cramp & Simmons, 1977. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa, the birds of the
Western Palearctic, Volume I, Oxford University Press, 1977: 722 pp.
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Ca. 58 ha open water tot 50 cm diep, met plaatselijk dieptes tot 1 meter of meer
(behoud en herprofileren van sloten, dieptes rond eilanden).
14 ha bestaande uit de overgang van ondiep water (< 20 cm) naar plasdras situatie
Elk gebied moet minstens 20 ha open water bevatten in de voorjaarstoestand, exclusief
(schier)eilanden.
Belang van vermijden van te hoge oevervegetatie d.m.v.
o afgraven van de met fosfaat aangerijkte zone (bouwvoor)
o beperken van schommelingen winter- en zomerpeil door aftoppen van winterpeil

Met deze gegevens wordt dus de maximale waterstand bedoeld op het einde van de winter. In het
broedseizoen zullen de peilen geleidelijk zakken tot een minimumwaarde op het einde of na het
broedseizoen (periode augustus-september). Enkel de diepste zones bevatten dan nog water al is
het volledig uitdrogen van het/een gebied op het einde van de zomer niet nefast voor de bedoelde
soorten.
2.2.2

Zandig kaal terrein

(Bron: nota Spanoghe G., 2010, INBO)
In totaal wordt 16 ha zandig kaal terrein vooropgesteld waarvan minstens 1 ha uit kiezelstrand moet
bestaan. Doelsoorten hiervoor zijn kleine plevier (18 bp), kluut (13 bp), Zwartkopmeeuw.
Bij deze doelstelling zijn twee kanttekeningen van belang. Ten eerste kwamen deze soorten
historisch niet voor in gebieden die enkel bestonden uit dit habitat. Het ging vrijwel steeds om een
cluster van habitats met overgangen van (tijdelijke) plassen met slikranden naar open, uitgestrekte
vlaktes, regelmatig met droogvallende platen binnen de waterplassen. Voor kluut en zwartkopmeeuw
ging het soms om zanddijken tussen met water gevulde decantatiebekkens. Ten tweede werd
gesteld dat dit habitat buiten de zoekzones zal worden gerealiseerd. Ondertussen werd duidelijk dat
deze optie niet meer gevolgd wordt zodat het er nu op aankomt dit habitat toch binnen de zoekzones
te realiseren.
Vermits alle beoogde soorten voor hun broedplaats doorgaans aan water gebonden zijn, lijkt een
verweving van dit habitat met het vorige, ondiep open water, het meeste slaagkans te hebben. Bij
koloniebroeders zoals kluut en zwartkopmeeuw wordt de nestplaatskeuze en het broedsucces
grotendeels bepaald door de aan- of afwezigheid van grondpredatoren. Een ideaal broedgebied
heeft zo best de set van volgende kenmerken: uitgestrekt, zeer nat, met moeilijk bereikbare delen.
Onder dit laatste kan men broedeilanden en zones die door middel van diepere sloten afgescheiden
worden verstaan. Deze 16 hectaren kunnen dus best mee ingebracht worden als grote eilanden in
de zone voor ondiep, open water. In het uittekenen van de juiste configuratie is het van belang
ervoor te zorgen dat deze wel nog toegankelijk zijn voor beheervoertuigen. Afhankelijk van de
evolutie van het waterpeil in de zomer kan dit in de periode met de laagste waterstand door een
kleine verharding te voorzien of, indien permanent water verwacht wordt door middel van een
kunstmatige doorwaadconstructie. Hoewel niet strikt noodzakelijk voor deze soorten maar wenselijk
voor bv kleine plevier, kunnen sommige eilanden (50 % of 8 ha in oppervlakte) best afgedekt worden
met een dikke zandlaag.
Naar aanleiding van de verdere verfijning van het doelhabitat ‘zandig kaal terrein’ wordt het volgende
voorgesteld.
-
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2.2.3

Grasland

In functie van de Bruine Kiekendief dient 80 à 100 ha een invulling ‘extensieve landouw’ te krijgen
door cohabitatie van natuur en landbouw. Het vooropgestelde landschapsecologische streefbeeld
voor dit habitattype is een geperceleerd landschap opgebouwd uit een mozaïek van extensieve
weilanden en hooilanden, doorweven met kleine landschapselementen zoals rietkragen, houtkanten
en (knot)bomenrijen. Het type grasland is in het kader van de doelstelling minder belangrijk. De
graslanden dienen zoveel mogelijk aaneensluitend te zijn. Om als jachtgebied voor de Bruine
kiekendief te kunnen dienen bevinden ze zicht tevens het best in de omgeving van de rietpercelen
rietkragen. Om ook een geschikt habitat te bieden aan sommige overwinterende eenden (o.a.
Slobeend) voorziet men best ca. 20 tot 30 ha nat grasland. Volgende graslandtypes kunnen zich
mogelijk ontwikkelen binnen het vooropgestelde streefbeeld:
Zilverschoonverbond: Het Lolio-Potentillion anserinae wordt aangetroffen op relatief voedselrijke,
hydromorfe bodems, variërend van zand tot zware klei en van mineraal tot venig. Het komt voor op
op uiteenlopende standplaatsen, onder meer in uiterwaarden, langs oude rivierlopen en
doorbraakkolken, in laagten met stagnerend water, langs drinkpoelen voor het vee, langs sloten,
greppels en rietkragen, op hoger gelegen delen van kwelders en langs oude kreken. Langdurige
inundatie en begrazing zijn de voornaamste factoren voor de ontwikkeling en instandhouding van
deze begroeiingen; secundaire overstromingen in het groeiseizoen worden goed verdragen (Sýkora
1983).
Voor dit vegetatietype schommelt de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen de 50 en de 70
cm onder het maaiveld, de gemiddelde hoogste grondwaterstand schommelt tussen de 0 en 18 cm
onder het maaiveld (Hennekens et al. 2010, SynBioSys)
.
Dotterbloemgrasland: Het Calthion palustris omvat drassige, een of twee maal per jaar gemaaide, 's
winters periodiek overstroomde hooilanden op mineraalrijke, stikstofhoudende, veelal kleiige of
venige gronden. Hoewel de standplaatsen nat zijn, behoeven de gemeenschappen een goede
zuurstofvoorziening in de wortelzone, dat wil zeggen dat de doorluchting van de bodem in de
vegetatieperiode gegarandeerd moet zijn.
Voor dit vegetatietype schommelt de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen de 58 en de 82
cm onder het maaiveld, de gemiddelde hoogste grondwaterstand schommelt tussen de -1 en 15 cm
onder het maaiveld (Hennekens et al. 2010, SynBioSys).
Glanshaververbond: Het Arrhenatheretum elatioris omvat hooilanden, hooiweiden, weg- en
dijkbermen op min of meer voedselrijke, vochtige tot matig droge, veelal kalkhoudende en basische,
maar hier en daar ook zwak zure tot neutrale klei-, zavel- en lemige zandgrond. Het nutritengehalte
van de bodem verschilt sterk, afhankelijk van de bemesting en de natuurlijke voedselrijkdom. De
graslanden worden overwegend een of twee keer per jaar gehooid en soms licht voor- en/of
nabeweid. De verspreiding van de associatie in het rivierengebied, waar de gemeenschap het
meeste voorkomt, hangt nauw samen met de overstromingsduur. Veel soorten verdwijnen bij een
overstromingsduur van meer dan 20 dagen; voor de kensoorten van de drogere vormen van de
associatie ligt deze grens al bij 10 dagen. Vooral het optreden van hoog water in het groeiseizoen
beperkt het voorkomen van de gemeenschap (Drok 1992; De Graaf et al. 1990).
Voor dit vegetatietype schommelt de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen de 78 en de 90
cm onder het maaiveld, de gemiddelde hoogste grondwaterstand schommelt tussen de 27 en 36 cm
onder het maaiveld (Hennekens et al. 2010, SynBioSys).
Verbond van Grote vossestaart: Het Alopecurion pratensis omvat hooi(wei)landen op voedselrijke,
vochtige zware zavel- tot lichte klei- en klei-op-veengronden, die 's winters veelal gedurende langere
tijd onder water staan, maar 's zomers oppervlakkig kunnen uitdrogen. Het aandeel van freatofyten
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is geringer dan bij de Molinietalia, maar groter dan in de beide andere verbonden van de
Arrhenatheretalia. De inundatie wordt veelal niet veroorzaakt door directe overstromingen; bij stijging
van het rivierwaterpeil in de winter komt het grondwater in de laag gelegen komgronden omhoog,
zodat deze onder water komen te staan. De graslanden van het Alopecurion liggen in die zone waar
het water bij daling van de rivierwaterstand in het voorjaar vrij snel wegzakt. Ze worden in de regel
een tot twee maal per jaar in de zomer gemaaid en eventueel nabeweid (Van de Steeg in De Graaf
et al. 1990; Weeda 1991b; Rodwell 1992).
Voor dit vegetatietype schommelt de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen de 63 en de 77
cm onder het maaiveld, de gemiddelde hoogste grondwaterstand schommelt tussen de 9 en 25 cm
onder het maaiveld (Hennekens et al. 2010, SynBioSys).
Kamgras-verbond: Het Cynosurion cristati omvat veelal door runderen, maar ook door schapen
beweide graslanden op vochtige tot vrij droge, basische (al of niet kalkrijke) tot vrij zure bodem. Het
komt vooral voor op van nature voedselrijke klei- en zavelgronden, maar kan zich bij voldoende
bemesting ook ontwikkelen op van nature schralere, zandige of venige gronden.
Voor dit vegetatietype schommelt de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen de 64 en de 81
cm onder het maaiveld, de gemiddelde hoogste grondwaterstand schommelt tussen de 11 en 28 cm
onder het maaiveld (Hennekens et al. 2010, SynBioSys).
De grondwaterstandwaarden zijn indicatief en geven een gemiddelde waarde weer. Bijna alle
bovenstaande graslandtypes verdragen korte of langere periodes van inundatie .
2.2.4

Grote zeggevegetatie

Het Caricion gracilis komt voor in eutroof, zoet tot zwak brak water, vooral op minerale grond, met
name op leem of klei, maar ook op veenpakketten. De gemeenschappen zijn, althans van
oorsprong, rivier- of beekbegeleidend; secundair komen sommige in laagveengebieden voor
Zonder menselijk ingrijpen zal dit vegetatietype op de meeste plaatsen op den duur in
moerasstruweel en broekbos (of eventueel vloedbos) overgaan, vaak via een ruigtestadium
(Filipenduletea). Slechts aan oevers van rivieren en beken, en in rivierarmen die af en toe
doorstromen, komen omstandigheden voor waaronder de gemeenschappen pleksgewijs een
natuurlijk eindstadium van de successie vormen. Elders blijven ze het best in stand indien ze in de
herfst gemaaid worden, eventueel niet jaarlijks maar eens in de twee tot drie jaar (Hennekens et al.
2010, SynBioSys).
De associatie van Scherpe zegge is gebonden aan standplaatsen met voortdurend hoge
grondwaterstanden (Vandenbussche et al. 2002). De gemiddelde hoogste grondwaterstand
schommelt tussen de 7 cm onder en 7 cm boven het maaiveld. De gemiddelde laagste
grondwaterstand bevindt zich tussen de 48 en de 76 cm onder het maaiveld (Hennekens et al. 2010,
SynBioSys). Voor het dominant optreden van Scherpe zegge zijn langdurige inundaties (gemiddeld 5
maanden/jaar) een voorwaarde (Vandenbussche et al. 2002).
2.2.5

Rietland

De Riet-orde omvat gemeenschappen van stilstaand of zeer weinig bewegend, mesotroof tot eutroof
water. Het betreft veelal door een of slechts enkele soorten gedomineerde, hoog opschietende
begroeiingen, waarvan de standplaats-eisen veelal sterk overeenkomen met die van de dominante
soort of soorten. De indeling in verbonden en associaties correspondeert met verschillen in
waterdiepte en duur van de inundatie, samenstelling van de ondergrond en voedselrijkdom van het
water.
Het Rietverbond ‘Phragmition australis’ omvat pioniergemeenschappen in zoet tot zwak brak,
doorgaans stilstaand tot zwak stromend, eutroof water. Het verbond komt voor op min of meer
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beschutte plaatsen in plassen en oude rivierarmen, waar de gemeenschappen vaak uitgestrekte
oppervlakten beslaan.
Voor dit vegetatietype bevindt de gemiddelde laagste grondwaterstand zich tussen de 46 en de 80
cm onder het maaiveld. De gemiddelde hoogste grondwaterstand schommelt tussen de -7 en 12 cm
onder het maaiveld (Hennekens et al. 2010, SynBioSys).
Vandenbussche et al. vermelden dat het water voor de aanwezigheid van rietgemeenschappen
doorgaans niet meer dan 70 cm diep is, waarbij Mattenbies-, Ruwe bies- en Kleine
Lisdoddevegetaties de diepste standplaatsen innemen (gewoonlijk waterdiepte van meer dan 50
cm), terwijl vegetatietypen gedomineerd door Riet, Rietgras en Grote lisdodde gewoonlijk op een
waterdiepte van 10 tot 50 cm groeien. De hydrologische condities gedurende de vestigingsfase van
helofyten spelen mogelijk een belangrijke rol voor de uiteindelijke zonering over de waterdieptegradiënt (Vandenbussche et al. 2002).
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3 Literatuurstudie en inventarisatie
3.1

Vegetatie en natuurwaarden

Kaarten:
1. Vegetatie en natuurwaarden (Kalevallei)
2. Vegetatie en natuurwaarden (Mendonk)
3. Vegetatie en natuurwaarden (Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede)
3.1.1

Gebruikte gegevens

Voor de vegetatiegegevens werd er in de eerste plaats gebruik gemaakt van de Biologische
waarderingskaart versie 2.1 van het INBO. Voor de Moervaart werden deze gegevens recent door
Soresma geüpdatet in het kader van de actualisatie van de BWK voor het grondgebied van Gent.
Voor gegevens over de avifauna werd gebruik gemaakt van de inventaris van de natuurwaarden in
de Gentse kanaalzone (Natuurpunt en Universiteit Antwerpen, 2006). De gegevens omtrent de
visstand in de Moervaart zijn afkomstig uit Visbestand op de Moervaart en het Kanaal van Stekene
(2003) (Van Thuyne et al., 2004).
Ook de documenten “Inrichtingsconcept voor natuurcompensatie Gent-Zeehaven: casestudy
Moervaart (Mendonk)” (Buys, F., 2007) en de voorstudie ruimtelijk uitvoeringsplan “Ringvaart-Noord”
(eindnota) i.o.v. gemeente Evergem (Groep planning, 2003) werden in deze studie aangewend.
Deze gegevens werden aangevuld met terreingegevens. Op 6 augustus 2009 is ter hoogte van alle
piëzometers of piëzometernesten van Soresma een opname gemaakt met de Londo-schaal. De
oppervlakte van het proefvlak varieert tussen enkele m2 en ca. 25 m2 afhankelijk van de
homogeniteit van de vegetatie ter hoogte van de piëzometer. Omdat de vegetatie ter hoogte van de
piëzometer soms niet representatief was voor de omgeving, werd er een opname gemaakt binnen
het meest relevante aanliggende perceel van de piëzometer. De resultaten van de vegetatieopname
volgens de Londo-schaal zijn toegevoegd in Bijlage 1.
3.1.2

Kalevallei

De vallei van de Kale heeft een halfopen karakter en wordt gekenmerkt door een afwisseling van
grasvelden en akkers (voornamelijk maïs). Vele van de graslanden worden sterk bemest of zijn
slechts tijdelijk als grasland in gebruik, waardoor de meeste weinig soortenrijk zijn. Soortenrijke
graslanden werden tijdens het terreinbezoek niet aangetroffen alhoewel ze in de voorstudie voor het
ruimtelijk uitvoeringsplan “Ringvaart Noord” wel vermeld worden, zei het enkel ter hoogte van de
natte(re) gronden in de depressies centraal in het valleigebied.
In het gebied worden zeer weinig bossen aangetroffen. Aan de rand van het gebied bevindt zich het
kasteelpark ‘Vurstjen’. De bosvegetatie bestaat hier uit een essen-olmenbos en jonge
naaldhoutaanplant.
Verspreid in het plangebied komen er houtkanten voor. Deze zijn restanten van het oude
cultuurlandschap. De soortensamenstelling van deze houtkanten varieert naargelang de locatie en
wordt meestal bepaald door de bodemomstandigheden. Als dominerende soort kan wilg worden
aangeduid. Ook Zwarte els en Populier kunnen er aangetroffen worden. Naast deze houtkanten
komen er ook knotbomenrijen voor in het gebied. Deze bestaan uitsluitend uit wilg. Ook andere
bomenrijen kunnen er in mindere mate aangetroffen worden. Het betreft hier in vele gevallen
populierenrijen.
Echt natte vegetaties zijn zeldzaam in het gebied en worden enkel aangetroffen langs een beperkt
aantal grachten en greppels. Het betreft hier voornamelijk ruigtekruiden die nattere standplaatsen
prefereren.
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Volgens de BWK 2.1 van het INBO bestaat het gebied van de Kalevallei voor het grootste deel uit
akkers (bs) en weilanden (hp). Het wordt omgeven door de Nieuwe Kale in het zuiden en door rurale
bewoning langsheen de andere zijden. De meeste percelen hebben weinig of geen biologische
waarde. De vele houtkanten die in het gebied aanwezig zijn, geven het geheel van weilanden,
akkers en hun omwallingen wel een waardevoller karakter.

Figuur 3-1: Knotbomenrij tussen 2 soortenarme graslanden

In de zoekzone Kalevallei werden in totaal 5 vegetatiekarteringen uitgevoerd.
De aangetroffen soorten zijn bijna allemaal algemene soorten. De opnamen werden steeds
uitgevoerd in de buurt van de peilbuis. Indien er geen of weinig vegetatie aanwezig was op de locatie
van de peilbuis zelf, werd er geopteerd om de opname uit te voeren in een aanliggend perceel.
Enkele van de meest voorkomende soorten zijn, Ruw beemdgras, Gestreepte en Gladde witbol,
Engels raaigras, Grote brandnetel en Echte Kamille. De graslanden zijn veelal zeer soortenarm. De
grootste soortenrijkdom wordt dan ook aangetroffen in wegbermen langsheen bomenrijen en in
kleine depressies. Het betreft hier echter nog steeds veelal triviale soorten zoals bv. Klein
kaasjeskruid, Zilverschoon, Moerasdroogbloem en Perzikkruid.
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Qua avifauna heeft het gebied momenteel niet echt veel te bieden. Tijdens de terreininventarisatie
werden er geen specifieke akkervogels waargenomen. Gezien de broedtijd van deze soorten echter
reeds afgelopen was voor het uitvoeren van de inventarisatie, is het wel mogelijk dat deze soorten er
in het voorjaar gebroed hebben. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan Kievit en Scholekster.
Langs de Nieuwe Kale werden er o.a. Meerkoet, Wilde eend, Waterhoen en Aalscholver
waargenomen. Wat andere fauna betreft werd er tijdens de inventarisatie enkel nog Bruine Kikker
aangetroffen. Er kan verwacht worden dat het halfopen landschap met de vele houtkanten en
bomenrijen tevens een goed habitat vormt voor verschillende vleermuissoorten. Ook kleinere
zoogdieren en karakteristieke vogelsoorten voor het halfopen agrarische landschap.
3.1.3

Moervaartvallei

De vallei wordt gekenmerkt door een half open agrarisch landschap waarin akkers en weiden
afwisselen. Her en der verspreid zijn er ook nog, veelal kleine, populierenbossen aanwezig. Dichter
bij de Moervaart neemt het percentage graslanden toe, deze gronden zijn immers natter en dus
minder geschikt voor akkerbouw. Deze natte graslanden vormen een geschikte biotoop voor tal van
weidevogels en watervogels.
Langsheen de Moervaart ter hoogte van de aangelegen zoekzones zijn waterlijnvegetaties eerder
beperkt. Indien deze toch aanwezig zijn bestaan ze voornamelijk uit Gele lis, Riet, Grote lisdodde of
Bitterzoet. De taludvegetatie bestaat, indien aanwezig, veelal uit het -Harig wilgenroosje-Riettype.
Verder komen er verspreid nog andere types voor met verschillende kensoorten zoals o.a. LiesgrasRietgras, Zevenblad-Ridderzuring, Witte klaver-Engels raaigras en Klein streepzaad-Duizendblad.
Op de kruin komt dit laatst vernoemde type veelvuldig voor in het zuid-westen van het projectgebied.
Verder is de kruinvegetatie zeer divers, met een afwisseling van voornamelijk drogere
vegetatietypes. Al deze types wijzen op de aanwezigheid van voedselrijke en/of antropogeen
verstoorde bodems
Het valleigebied wordt sterk gedomineerd door een agrarisch karakter. Met een hoog percentage
aan akkerland en intensief cultuurgrasland, voornamelijk ten zuiden van de Moervaart. De beboste
oppervlakken zijn beperkt en bestaan uit populierenaanplant of eikenbos. Meer natuurlijke, natte
bosvegetaties zoals wilgenstruweel, zijn zeer zeldzaam in het gebied en bevinden zich enkel vlak
langsheen de Moervaart.
In de zoekzones Moervaart/Zuidlede en Mendonk, ten zuiden van de Moervaart, komen bijna
uitsluitend akkers en weilanden voor. De percelen zijn hier beduidend smaller dan in de vallei van de
Kale. Er is ook een meer uitgesproken grachtenstelsel aanwezig. Daarnaast komen er tevens enkele
populierbosjes voor. Net zoals in de vallei van de Kale zijn de weiden en akkers zelf redelijk
soortenarm. De natuurwaarden binnen het gebied worden voornamelijk gevormd door de kleine
landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten en grachten. Op sommige plaatsen, veelal in de
buurt van de grachtjes komen soorten van een meer vochtig milieu voor. Ook hier gaat het om
algemene soorten zoals Gele lis, Koninginnenkruid, Grote kattenstaart, Grote waterweegbree, … .
Op één locatie, aan de rand van een populierenbos, werd er langsheen een gracht een beperkte
oppervlakte aangetroffen die tot de grote zeggenvegetatie behoort. Deze perceelshoek werd sterk
gedomineerd door Moeraszegge, verder werd er hier o.a. nog Riet, Moeraswederik en Gewone
smeerwortel aangetroffen. Mits vernatting van de aangrenzende percelen zou dit vegetatietype zich
kunnen uitbreiden in de omgeving.
In de populierenbossen is er natuurlijke verjonging aanwezig. De ondergroei bestaat er voornamelijk
uit Vlier, Lijsterbes Zomereik (in de drogere bossen) en Zwarte els (in de nattere bossen). De
graslanden bestaan ook hier voornamelijk uit zeer algemene grassoorten zoals Ruw beemdgras,
Gestreepte witbol en Engels Raaigras.
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Ter hoogte van Oostdonk, juist ten zuiden van de Moervaart, bevindt zich een cluster met enige
biologische waarde. De vegetatieopname werd er uitgevoerd in een populierenaanplant. De
ondergroei bestond er voornamelijk uit Ruw beemdgras, Wolfspoot en Gewone Engelwortel. Iets ten
westen van dit populierenbos bevindt zich nog een moerasland met een natuurlijke rietruigte en
wilgenstruweel. Langsheen de waterloop werd er hier onder andere Watermunt, Moerasvergeet-mijnietje en Blauw Glidkruid waargenomen.
Ter hoogte van de zoekzone Moervaart-Noord zijn de percelen relatief smal en loodrecht op de
waterloop gelegen. Deze zone ligt ingeklemd tussen de bebouwing langsheen Winkelwarande en de
Moervaart. De percelen bestaan voor het grootste deel uit weiden. Verspreid komen er enkele
akkers en populierenaanplanten voor. De meeste weiden zijn ook hier soortenarm. De grachten
tussen de percelen herbergen meestal algemene soorten van de natte ruigte zoals Riet, Rietgras,
Grote brandnetel, Gewone Smeerwortel, Wolfspoot en Grote lisdodde. De ondergroei in de
populierenbossen bestaat ook voornamelijk uit algemene ruigtekruiden zoals Grote brandnetel,
Harig wilgenroosje, Hondsdraf, Kleefkruid…

Figuur 3-2: Soortenarm grasland met op de achtergrond rietkraag en populierenaanplant

In het meest oostelijk gelegen geïnventariseerde bosperceel in de zoekzone Moervaart Noord en in
het pad die tot dit perceel leidt werd de Brede wespenorchis aangetroffen. Dit is een vrij algemene
soort van bossen met milde humus, bosranden, duinen, bermen en dijken.
Wat avifauna betreft zijn er o.a. meldingen van broedgevallen van Oeverzwaluw, IJsvogel en
Blauwborst. Tijdens winterwatervogeltellingen op de Moervaart te Mendonk, werden o.a. volgende
soorten waargenomen: Wilde eend, Meerkoet, Bergeend, Kuifeend, Canadese gans, Aalscholver,
Tafeleend, Blauwe reiger, Wintertaling, Krakeend en Dodaars. Ook in de vallei van de Moervaart
werd de Bruine kikker aangetroffen. Langsheen de waterkant werden enkele algemene
libellensoorten aangetroffen zoals het Lantaarntje en de Gewone Oeverlibel. Verder werden er op
een bosrand langsheen een maïsakker ook reeënsporen opgemerkt. Ook dit gebied is geschikt
foerageergebied voor tal van vleermuissoorten en ook andere kleine zoogdieren vinden hier
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ongetwijfeld een geschikt habitat. Ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel en Mendonk vonden er in 2003
op de Moervaart visbestandopnames plaats. In totaal werden er 12 vissoorten aangetroffen met een
maximum van 9 soorten per locatie.
De meest verspreide soorten op de Moervaart zijn blankvoorn en baars, gevolgd door paling,
brasem, giebel en snoekbaars. Met een aantalpercentage van bijna 55 % is blankvoorn ook de
meest gevangen soort op de Moervaart. De uitgevoerde bestandsopnames wijzen op zeer hoge
visdensiteiten op de Moervaart. Deze kunnen mogelijks verklaard worden door een recente
verbetering van de waterzuivering in het gebied en het feit dat de staalnames tijdens de paaitijd
plaatsvonden. Ook in 1996 werden er visbestandopnames uitgevoerd. Indien we de vangsten van
1996 vergelijken met die van 2003 stellen we het volgende vast:
• De soortendiversiteit is toegenomen;
• Blankvoorn, brasem, karper en ook geibel zijn nog steeds de dominante soorten;
• De densiteit is toegenomen
• Er terug roofvissen zoals snoek en snoekbaars aangetroffen worden. (ter hoogte van de
zoekzones werd er nog geen snoek aangetroffen, elders in de Moervaart werd de soort in 2003
wel aangetroffen).

Figuur 3-3: Situering van de meetplaatsen op de Moervaart; de in deze studie relevante locaties zijn met rood omcirkeld

Op basis van de visstand kan er gesteld worden dat het beter gaat met de kwaliteit van het water in
de Moervaart. Algemeen dient gesteld dat de visstand in vergelijking met 1996 heel wat denser is.
Ondanks de aanwezigheid van 12 soorten hebben we toch te maken met een vrij eenzijdig
visbestand, Naar soortensamenstelling toe is het visbestand vrij vergelijkbaar met dat van 1996,
behalve dan dat er nu wel roofvissen worden aangetroffen. Naar vangstaantallen en hoeveelheden
toe werd er in 2003 heel wat meer vis gevangen en dit is toch wel een gunstige evolutie.
De index voor biotische integriteit werd berekend voor alle locaties op de Moervaart bemonsterd in
2003. De resultaten worden voor de meetpunten ter hoogte van de zoekzones zijn ontoereikend wat
integriteitsklasse betreft.
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Historische vegetatiegegevens uit de omgeving van Mendonk wijzen vooral op het voorkomen van
vochtige tot natte graslanden in de omgeving van het projectgebied. In het verleden werden hier
soorten als Pijpenstrootje, Aardbeiklaver, Kantig hertshooi, Beemdkroon, Groot streepzaad en
Kattendoorn aangetroffen. Op de hoger gelegen donken, kwamen drogere graslanden en akkers
voor met o.a. Knolboterbloem, Muizenoor, Grasklokje, Eénjarige handbloem, Geelrode naaldaar,
Grote windhalm, Korenbloem, Echte kamille en Harig Knopkruid. Daarnaast is er ook nog melding
van 2 soorten van matig voedselarme bossen op zure zandgrond. Het betreft hier: Dicht havikskruid
en Echte guldenroede.
Samenvattend kan gesteld worden dat de gebied langsheen de Kale en de Moervaart een sterk
agrarisch karakter hebben. Door de hoge bemestingsgraad zijn zo goed als alle relictsoorten uit de
gebieden verdwenen. De biologische waarden van de gebieden zit hem voornamelijk in de kleine
landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, grachten en rietkragen. In het gebied van de
Moervaart zijn er verspreid nog wel enkele meer waardevolle relicten aan te treffen waaronder een
beperkte oppervlakte aan Grote zeggenvegetatie (Mendonk), verruigd rietland en wilgenstruweel
(Moervaart/Zuidlede).

3.2

Landschap en cultureel erfgoed

Het landschap is het zichtbare deel van het aardoppervlak op een natuurlijke wijze ontstaan en vaak
beïnvloed door mensen. Het huidige landschap is dan ook een combinatie van de natuurlijke
ontstaansgeschiedenis en het menselijk gebruik.
De analyse van het landschap betreft een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, de
ontwikkelingen en het menselijk gebruik. Tezamen vormen ze het huidige landschap.
Voor de landschapsanalyse is er een onderverdeling gemaakt in de 3 typen landschappen:
1. Kalevallei: Ralingen - Overdam - Evergem
2. Moervaart: Mendonk - Hijfte
3. Moervaart: Mendonk - St. Kruis winkel – Wachtebeke
De keuze voor een indeling in 3 landschapstypen is gebaseerd op onderscheid in abiotiek (met
name in geomorfologie, hydrografie en bodemtype) en daardoor in ontwikkeling en huidige
verschijningsvorm.
In Figuur 3-4 is de ligging en de globale begrenzing van deze 3 landschapstypen weergegeven.
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Figuur 3-4: Ligging en globale begrenzing landschapstypen rood omcirkeld

De landschapstypen tezamen vormen op een hoger schaalniveau onderdeel van het Vlaamse
Valleilandschap. Dit landschap is ontstaan aan het einde van de IJstijden (ongeveer 10.000 jaar
geleden) en aan het begin van het Holoceen. De ontstaansgeschiedenis gaat terug naar het eind
van het Tertiair. Toen kwamen grote delen van Vlaanderen droog te liggen als gevolg van het
terugtrekken van zeeën. Dit leidde op de drooggevallen plekken tot rivierdalen die evenwijdig aan de
zee lagen. Deze dalen sneden zich geleidelijk in waarbij erosie en sedimentatiefase elkaar
afwisselden. Deze afwisselende fasen leiden tot een sterk vereffend zandig opvullingsvlak: de
Vlaamse Vallei. Dit vlak is verdeeld in een noordelijk en zuidelijk deel; Het plangebied behoort tot het
noordelijk gedeelte waar de zandrug van Stekene en Maldegem heeft geleid tot een afwatering in
noord oostelijke richting. De oorspronkelijk westwaarts gerichte afwatering naar het Schelde
estuarium kon door deze rug niet meer plaatsvinden. Plaatselijk veenvorming trad op in de lager
gelegen gebieden. Het water heeft een nieuw verloop gevonden naar het noordoosten om
vervolgens via het bekken van de Durme af te wateren naar het Schelde estuarium.
Het opvullingsvlak bestaat uit fijne tot matige fijne zanden met een licht lemige structuur.
Langs de rivier- en beekvalleien bestaat de bodem uit lemig tot kleiig materiaal. In deze natte
hydromorfe gronden heeft zich vaak geen bodemprofiel ontwikkeld. Dit is hoofdzakelijk het geval
voor de gronden langs de Moervaart.
Na de IJstijden hebben zich in het Holoceen op de droge opvullingsvlakken Atlantische eikenbossen
ontwikkeld, terwijl dit in de vochtige depressies (Moervaartdepressie) moerasbossen betreffen.
Uit archeologisch onderzoek (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnr. 972077, 972078,
972080, 972080) blijkt dat de eerste ontginning van het landschap terug gaat naar het GalloRomeinse rijk (er zijn geen restanten van prehistorische bewoning aangetroffen).
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De oudste ontginningen van voor de 13 eeuw heten kouters. Het woord kouter is waarschijnlijk een
verbastering van het latijnse cultara. Het geeft het in cultuur brengen van de “woeste” gronden aan.
De kouters zijn de hoger gelegen best ontwaterde gronden die als eerst in cultuur zijn gebracht. Op
deze gronden werd het drieslagstelsel toegepast, waarbij elk jaar 1/3 van de grond braak bleef
liggen. Aan de rand van deze kouters lagen de vochtige tot nattere terreinen die werden gebruikt als
hooilanden.
Als gevolg van een toename van de bevolking werd men gedwongen de lager gelegen vochtige
gronden te gaan ontginnen. Dit zijn de zogenaamde Bulkgronden. Ze zijn ontgonnen op individuele
basis waarvoor als afscheiding van het eigendom de natuurlijke begroeiing is gebruikt. Vanwege de
slechte waterhuishouding heeft men langs de blokvormige percelen grachten gegraven. Zij werden
op hun beurt in smallere stroken ingedeeld en gescheiden door grachten met de daarlangs
aanwezige natuurlijke begroeiing.
Deze kleine percelen met natuurlijke begroeiing heeft geresulteerd in een gesloten landschap. Ook
heeft deze wijze van ontginning geleid tot een verspreide bewoningsvorm met enkele gehuchten: de
woningen lagen namelijk dicht bij de akkers.
Nadat de vochtige percelen ontgonnen waren ging men de moerassige gronden, de beemden en
meersen in gebruik nemen. Dit leidde tot grotere open cultuurgebieden. Vanwege de hoge
grondwaterstand ontstonden zeer smalle langgerekte percelen.
Als gevolg van de aanleg van wegen is een meer recente, maar zeldzamere occupatievorm
ontstaan: ‘straatdorpen’. Langs weerzijden van wegen werden smalle langgerekte gronden loodrecht
op de weg ontgonnen en in cultuur gebracht. Dit leidde tot de typerende repelstructuur. Deze smalle
percelen werden met knotwilgen omzoomd. Als gevolg van technische ontwikkelingen in de
landbouw, o.a. drainage, werd dit typische gesloten landschap na de 2e wereldoorlog door het
opruimen van bomenrijen en samenvoegen van smalle percelen opener.
3.2.1

Kalevallei: Ralingen - Overdam - Evergem

3.2.1.1 Algemeen
In Figuur 3-4 is de ligging en begrenzing van dit landschapstype aangeduid met cijfer 1. De
zoekzone voor natuurcompensatie ligt niet binnen de oorspronkelijke (natuurlijke) Kalevallei.
3.2.1.2 Relicten/historie/ontstaansgeschiedenis
Ontstaan en ontwikkeling
De Kalevallei vormt een onderdeel van het Meetjesland. De eerste menselijke ontginning heeft
plaatsgevonden op de hogere gelegen delen; de zandruggen. Op deze delen zijn wegen en
nederzettingen ontstaan. Evergem is een vroeg middeleeuwse agrarische nederzetting. (de naam
…gem “ingahem” betekent huis van (in dit geval huis van Ever). Het gehucht Overdam duidt op een
zandige opduiking.
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Figuur 3-5: Archeologische vondsten (bron: Centrale Archeologische Inventaris-CAI)

Tabel 3-1: Korte beschrijving en periode archeologisch vondsten

Nummer
972547

Middeleeuwen

Periode

970531
970528

Middeleeuwen
laat-middeleeuwse voorloper

Korte omschrijving
neoclassicistisch kasteel uit 1913
lemen vloer: verklaard als schimmelring rond oude
mesthoop

972075
972073
972077

- niet op Ferraris: dus niet jonger dan
2de helft 18de eeuw
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Steentijd

Site met Walgracht- donkergekleurde depressie =
opgevulde gracht
- vierkante vorm zeker van minstens 3 grachten
zeker
Aardewerk
Aardewerk, Nieuwe Rabbot
Lithisch Materiaal

972080
972082
972077
970521
972071
970529
970526
970522
972069
972078

Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd

Lithisch Materiaal, Durmakker
Lithisch Materiaal, Westacker
Lithisch materiaal, de hemptinne
Lithisch materiaal, Overdam
Lithisch materiaal, Rallingen
Lithisch Materiaal, Westbeke
Lithisch Materiaal, Westbeke
Lithisch Materiaal, Westbeke
Lithisch Materiaal, Overhoek
lithisch materiaal, kauwebroeke
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Vondstmeldingen in het plangebied tonen aan dat het plangebied een uitzonderlijke archeologische
waarde heeft. Indien bodemingrepen dieper dan 0,30 m nodig zijn zal de bevoegde overheid
(Agentschap Ruimte en Erfgoed) archeologisch onderzoek noodzakelijk vinden. Gelet op de
vondstmeldingen zal het vooronderzoek (proefsleuven of boringen) minimaal één of meerdere sites
aan het licht brengen die opgegraven moeten worden.
Relicten
Uit de landschapsatlas (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) blijkt dat de Vallei van de Oude
Kale aangeduid is als traditionele landschap (zie Figuur 3-6). Er zijn geen ankerplaatsen binnen het
onderzoeksgebied aanwezig. Als relictzone is de vallei van de Kale te Evergem in de
landschapsatlas gedefinieerd. Deze relictzone is in het landschap nauwelijks af te lezen als gevolg
van de realisatie van het industrie- en bedrijventerrein Durmakker.

Figuur 3-6: Landschapsatlas Kalevallei (bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

Figuur 3-7: Legende bij Figuur 3-6

De oudst beschikbare topografische kaart van dit landschap is de Ferrariskaart (+/- 1777). De
periode waarin deze kaart gemaakt is valt net voor de industriële revolutie en de ingrijpende
landschappelijke transformaties die daarmee gepaard gingen.
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De Ferrariskaart is over de topografische kaart van 2001 gelegd (zie Figuur 3-8). Hierdoor is het
mogelijk een vergelijking te maken tussen de historische en huidige situatie. Nog aanwezige relicten
kunnen uit de kaart worden gefiltreerd en veranderingen kunnen worden vastgesteld.
Het enige puntrelict dat in het landschap aan de zuidoostzijde aanwezig is betreft het Kasteel Vurstje
(zie Figuur 3-6 paars gearceerd). Ook is een relictzone van de vallei van de Kale nog aanwezig,
hoewel dit in het landschap als gevolg van het agrarisch gebruik, maar vooral door de realisatie van
het industrie- en bedrijventerrein grotendeels is verdwenen. Ankerplaatsen, d.w.z. complexen van
gevarieerd erfgoedelementen die omwille van hun geheel, gaafheid en/of kenmerken representatief
en/of ruimtelijk plaats kenmerkend zijn voor een bepaald landschap, zijn niet aanwezig.
Conform de landschapsatlas betreft het gebied een traditioneel landschap van de Vallei van de
Oude Kale. Kijkend naar de Ferrariskaart in relatie tot de recente topografische kaart blijken er nog
houtkanten (rijen knotwilgen) alsook enkele percelen qua vorm en gebruik als weide overeenkomen
met de recente topografische kaart. Tijdens het veldbezoek is dit geverifieerd en blijken er inderdaad
overeenkomsten te zijn.

Figuur 3-8: Overlay Ferrariskaart 1777 met topografische kaart uit 2001 (blauw)
Legenda
Rood:
Lichtgroen:
Lichtgroen met streep
Lichtgeel:
Donkergroene lijnen
Donkergroen
Donkergroen stippenrij
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Ondanks dat de kaarten niet volledig over elkaar heen kunnen worden gelegd i.v.m. de projectie is
eruit af te leiden dat er percelen zijn die geheel of gedeeltelijk hun oorspronkelijke vorm behouden
hebben.
Uit Figuur 3-7 is goed te zien dat de ringvaart alsook het bedrijven-industrieterrein zijn aangelegd op
de Kalevallei (Figuur 3-7: lichtgroen met streep). Ten noorden van de Kalevallei ligt het zoekgebied.
Dit gebied komt nog grotendeels overeen met de situatie in 1777; Enkele houtkanten en bomenrijen
zijn gekapt, percelen zijn vergroot, omgevormd, of ontwaterd. Daarnaast is het aantal huizen in de
loop van tijd toegenomen.
Een weg met bomenrij die rond 1777 tussen Overdam en Evergem lag is niet meer aanwezig en
herkenbaar in het landschap (donkergroene stippenrij tussen Overdam en Evergem). Het Kasteel
Vurstjens (rood vierkant noord-oosten van Figuur 3-7) is nog steeds aanwezig.
3.2.1.3 Structuur
De landschapsstructuur is west - oost georiënteerd, evenwijdig aan de Kalevallei. Ze is gebaseerd
op natuurlijke reliëfkenmerken en bodemtypes. Op de hoger gelegen zandruggen zijn wegen
aangelegd en bebouwingslinten ontstaan. Aangrenzend is men de woeste gronden gaan ontginnen
voor agrarische activiteiten.
Van west naar oost, van hoog naar laag, bestaat het landschap uit:
• Een zandrug;
• Overgangsgebied;
• Laag gelegen gebied.
Zandrug
Het hoger gelegen gedeelte betreft een zandrug waarop een weg is aangelegd. Het is de weg
tussen Kruisken en Evergem. Hierlangs zijn nederzettingen ontstaan die uitgegroeid zijn tot
lintbebouwing. De bebouwde percelen zijn blokvormig en bestaan voor een groot deel uit tuinen met
opgaande groen elementen zoals solitaire bosjes, kleine bomen of restanten van
hoogstamboomgaarden.
Overgangsgebied
Dit gebied, ter hoogte van de lintbebouwing tussen Ralingen en Evergem, vormt de overgang van de
hoger gelegen zandrug en de lager gelegen depressies. Het bestaat hoofdzakelijk uit lintbebouwing
met tuinen welke worden afgewisseld met percelen voor akkerbouw, maïs of veeteelt.
Laag gelegen gebied
Het gebied ten zuiden van de weg Ralingen en de Nieuwe Kale betreft het laagst gelegen droog tot
vochtig gebied. Dit is duidelijk af te leiden uit de vegetatieopname die tijdens het veldwerk (in
augustus 2009) is uitgevoerd. Het gebruik van de gronden is agrarisch. Ze bestaan uit maïsakkers,
weidepercelen en deels akkerbouw (granen en suikerbieten). Het gebied is een typisch voorbeeld
van het bulkenlandschap.
De begrenzing van de percelen bestaat naast prikkeldraad ook uit grachten, welke deels zijn
afgezoomd met knotwilgen. Tijdens het veldbezoek (augustus) stonden de grachten droog. Het
water van de Nieuwe Kale stond grofweg 2 tot 2,5 m beneden maaiveld.
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3.2.1.4 Openheid
Het landschap betreft een overwegend agrarisch gebied bestaande uit weiden, maïsakkers en
akkerland. De afwisseling van maïsakkers met vochtige weidepercelen in combinatie met knotwilgen
leiden tot een aantrekkelijk half open tot soms gesloten landschap. Dit landschap heeft hierdoor een
hoge belevingswaarde. De ervaring van de openheid is afhankelijk van het seizoen. In de
zomerperiode, als de maïs hoog staat en de knotwilgen in blad, betreft het een half open tot zelfs
besloten landschap. Daarentegen is het in de winterperiode een meer open gebied, waarbij de
kleinschaligheid in stand blijft door de knotwilgen die de percelen afzomen.

Figuur 3-9: Structuur en kenmerken landschap

In het landschap kunnen vlakken, lijnen en punten worden onderscheden.
Vlakken
Industrie- en bedrijventerrein Durmakker
De meest zichtbare en dominerende vlakken in het landschap wordt gevormd door de loodsen en
installaties van het bedrijven- en industrieterrein Durmakker (Figuur 3-10). Op elke plek in het
landschap zijn deze harde industriële installaties en gebouwen zichtbaar en begrenzen zij het
landschap. Ze vormt een storende begrenzing van het kleinschalige landelijke landschap. Dit
vanwege het contrast in schaal en karakter: kleinschaligheid versus grootschaligheid, zacht en rustig
versus het harde massieve industriële karakter.
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Figuur 3-10: Durmakker

Figuur 3-11: Kleinschalige agrarische percelen

Agrarische percelen
De enig andere vlakken die in het landschap aanwezig zijn betreffen de verschillende agrarische
percelen. De overgang van het type perceel: weide of maïsakker geeft de kleinschaligheid van de
verschillende percelen duidelijk weer (Figuur 3-11).
Lijnen
Opgaande begroeiing
De opgaande begroeiing wordt hoofdzakelijk gevormd door rijen knotwilgen (Figuur 3-12).
Sporadisch staat er een bomenrij van populieren.

Figuur 3-12: Opgaande begroeiing

Figuur 3-13: Hoogspanningsdraden

Hoogspanningsdraden
De hoogspanningsdraden zijn wel zichtbaar in het landschap, maar vormen geen opvallend element
(Figuur 3-13). Dit wordt veroorzaakt door het bedrijventerrein die de ervaring van de
hoogspanningsdraden verdoezelen.
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Goederenspoorlijn en Nieuwe kale
Tot slot is de goederenspoorlijn in combinatie met de Nieuwe Kale een lijn die zich lokaal
manifesteert.
Bebouwing
Verspreid liggen een aantal gehuchten zoals Overdam, Westbeke, Vurstjen en Ralingen. De weg
Ralingen wordt getypeerd door lintbebouwing, waartussen enkele landbouwpercelen liggen. De
bebouwing is niet opvallend, eerder verborgen in het landschap. Ze wordt afgeschermd door de
knotwilgen en/of door de opgaande begroeiingen die in de tuinen staan. Ook de aanwezige
maisakkers leveren in de zomer een bijdrage aan deze afscherming.
Punten
Windmolens
De enige specifiek herkenbare punten in het landschap zijn de windmolens die in het industriebedrijventerrein gesitueerd zijn (Figuur 3-14). Ze torenen boven de knotwilgen en maïsakkers uit.

Figuur 3-14: Windmolen in agrarisch landschap

Drinkpoel
Een andere aanwezig, doch niet herkenbaar punt in het landschap is de drinkpoel aan de
zuid/middenzijde van de Kalevallei.
3.2.1.5 Veranderingen
In Figuur 3-15 is een luchtfoto van het gebied weergegeven (rode stippen zijn locaties peilbuizen)
om een beeld te verkrijgen van de topografische kenmerken van het huidige landschap. Dat het
gebied veranderd is, is duidelijk. De volledige Kalevallei is als gevolg van de aanleg van de ringvaart
en vervolgens de aanleg van het bedrijven- en industrieterreinen Durmakker (onderdeel van de
industriezone Gent–Eeklo) verdwenen. Dorpen zijn gegroeid en lintbebouwing heeft zijn intrede
gedaan.
Geleidelijk zijn houtkanten gekapt en is het landschap opener geworden. De intrede van de maïsteelt
heeft het aantal vochtige, soms natte weiden doen afnemen en het landschapsbeeld per seizoen
doen veranderen. De vorm en de afmetingen van de percelen zijn op een aantal plekken intact
gebleven. In het landschap heeft geen schaalvergroting plaatsgevonden.
Nieuwe elementen die in het landschap zijn ontstaan betreffen de hoogspanningsmasten en -draden
alsook de windmolens. Zij illustreren het huidige deels duurzame energiegebruik.
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Figuur 3-15: Luchtfoto Kalevallei met locatie piëzometers

3.2.2

Moervaart: Mendonk - Hijfte

3.2.2.1 Algemeen
In Figuur 3-4 is de ligging en begrenzing van dit landschapstype aangeduid met cijfer 2.
3.2.2.2 Relicten/historie/ontstaansgeschiedenis
Ontstaan en ontwikkeling
Het landschap is een overgangsgebied van de zuidelijke zandrug (ter hoogte van Zeveneken) en de
Moervaartvallei. Het is een typerend bulklandschap op de donken vanwege de blokvormige kavels
afgezoomd door knotwilgen of populieren in combinatie met het straatdorpenlandschap dat
gekenmerkt wordt door lintbebouwing met achterliggende smalle langgerekte percelen.
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Figuur 3-16: Archeologische vondsten (bron Centrale Archeologische Inventaris-CAI)

Tabel 3-2: Korte beschrijving en periode archeologisch vondsten

nummer
37294
37294
37293
40097
32324
37294
32135
37301
37288
32194
32195
32323
37315
37292
37299
37156
37302
37291
37301

periode
late middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
middeleeuwen
onbepaald
onbepaald
onbepaald
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd
Steentijd

omschrijving
Hoeve.
Hoeve.
aardewerk
Site met Walgracht
Site met Walgracht
Hoeve.
lijnelementen
lithisch materiaal
lithisch materiaal
prehistorische bewoning
prehistorische bewoning
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal

Vondstmeldingen in het plangebied tonen aan dat het plangebied archeologische waarde heeft.
Indien bodemingrepen dieper dan 0,30 m nodig zijn zal de bevoegde overheid (Agentschap Ruimte
en Erfgoed) dienen te bepalen of archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
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Relicten
In dit landschap zijn geen traditionele landschappen, ankerplaatsen, relictzones of puntrelicten
aanwezig.
3.2.2.3 Structuur
Er is geen duidelijke landschappelijke structuur in het gebied aanwezig. Aan de westzijde is de
grachtenstructuur in oost-westelijke richting georiënteerd. Terwijl het bulkenlandschap aan de
noordoostzijde hiervan geen duidelijke structuur en richting heeft.
3.2.2.4 Openheid
Het landschap is half open door de afwisseling van de open agrarische percelen afgewisseld met de
bospercelen en opgaande lijnvormige elementen (vooral populierenrijen). Door de maïsakkers
varieert de openheid per seizoen.
De belevingswaarde is hoog. Dit komt door de afwisseling in open en gesloten delen, de rust en het
ontbreken van enige vorm van menselijke activiteiten (met uitzondering van landbouw). De
aanwezigheid van vele “trage” wegen maakt het gebied uiterst geschikt voor passieve
recreatievormen (wandelen, fietsen e.d.).
Vlakken
Bospercelen
De meest zichtbare vlakken in het landschap zijn de bospercelen die bestaan uit populieren met
soms een natuurlijke onderbegroeiing bestaande uit zomereik, wilde lijsterbes en braam (Figuur
3-17).

Figuur 3-17: Bospercelen

Figuur 3-18: Hoogspanningsdraden

Lijnen
Hoogspanningsdraden
De hoogspanningsdraden zijn duidelijk aanwezig in het landschap (Figuur 3-18). Vanwege de
afwisseling in open en meer gesloten delen wordt de continuïteit van de hoogspanningsdraden aan
het oog onttrokken. Het is daardoor geen storend element in het landschap.
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Opgaande begroeiing
De opgaande begroeiing wordt hoofdzakelijk gevormd door lanen van populieren. Soms afgewisseld
met knotwilgen (Figuur 3-19).

Figuur 3-19: Laan met populieren

Figuur 3-20: Moervaart met plezierboten

Moervaart
De Moervaart zelf is niet zichtbaar, tenzij men op de oevers ervan staat (Figuur 3-20). Vanuit het
landschap is de vaart herkenbaar door de pleziervaartboten die boven de oevers uitsteken.
Punten
Bomen
In het landschap staan verspreid soms een of meerdere solitaire knotbomen langs een gracht
(Figuur 3-21). Dit zijn nog restanten van oude bomenrijen.

Figuur 3-21: Solitaire boom
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Vuilstort
Deze hoge berg die boven het omringende landschap uitsteekt is een duidelijk en herkenbaar
(oriëntatie)punt in het landschap (Figuur 3-22). Het is eigendom en in gebruik door Herbosch-Kiere
(voormalig OVMB, Oostvlaams Milieubeheer N.V.). De opgaande begroeiing rondom het terrein en
het feit dat de vuilstort begroeid is maakt het een onderdeel van het landschap, ondanks dat het een
opgeworpen onnatuurlijke berg is.
Koelwatertoren
Op een aantal plekken in het landschap is de hoge koelwatertoren van de energiecentrale Electrabel
zichtbaar (Figuur 3-23). De koelwatertoren staat op grote afstand van het plangebied, waardoor het
geen storend element is in het landschap. Het is eerder een oriëntatiepunt voor de ligging van de
industriezone van de Gentse kanaalzone.

Figuur 3-23: Koelwatertoren

Figuur 3-24: Militaire kaart uit 1934

3.2.2.5 Veranderingen
Bij het bestuderen van de overlay van de topografische kaart met de Ferrariskaart (zie Figuur 3-25)
blijkt dat de laatste eeuwen het landschap in dit gebied aanzienlijk is veranderd.
Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het Kanaal Gent – Terneuzen is het landschapsbeeld
sterk gewijzigd. Dit is aan de westzijde het gevolg van de aanleg van het Moervaartkanaal alsook de
aanleg van industrie- en bedrijventerreinen in de Gentse kanaalzone. In de noord-oostzijde zijn de
veranderingen van een beperktere schaal en betreft het hoofdzakelijk het verdwijnen van
eikenbossen. Mogelijk zijn de kleine eikenbosjes die momenteel nog in dit gebied voorkomen nog
relicten van dit bos. In deze bosjes komen momenteel echter geen echt oude Eiken voor en is er
tevens inmenging van Populier aanwezig.
Opvallend bij de bestudering van de overlay is de verandering van de blokvormige percelen van het
bulkenlandschap naar smalle langgerekte percelen aan de westzijde van het gebied. Uit de militaire
topografische kaart uit 1934 (zie Figuur 3-24) blijkt dat destijds deze langgerekte percelen al
bestonden. In de loop van de tijd zijn deze weiden verder opgedeeld en ontwatert vanuit het
wegennetwerk.
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Figuur 3-25: Topografische kaart met overlay Ferrariskaart
Legenda
Rood
groen:
Lichtgroen met streep
Lichtgeel:
Donkergroene lijnen
Donkergroen
Donkergroen stippenrij

3.2.3

huizen
onbegaanbaar moeras (Moervaart vallei)
moerassige weide
landbouwgrond
akkers met hagen omgeven
bos
weg met weerszijde bomen

Moervaart: Mendonk - St. Kruis winkel – Wachtebeke

3.2.3.1 Algemeen
In Figuur 3-4 is de ligging en begrenzing van dit landschapstype aangeduid met cijfer 3.
3.2.3.2 Relicten/historie/ontstaansgeschiedenis
Ontstaan en ontwikkeling
Dit deellandschap ligt in de Moervaartdepressie. Het betreft het laag gelegen gedeelte ten zuiden
van de grote dekzandrug Maldegem – Stekene. Ze is ontstaan na het afsluiten van de Vlaamse
Vallei door deze dekzandrug. Hierdoor is een meer met een kalkachtige bodem ontstaan. Daarop is
zeeklei afgezet waarna overstromingsafzettingen hebben geleid tot veenlagen.
Oorspronkelijk was de Moervaart de bovenloop van de Durme. De Durme ontsprong in de buurt van
Aalter (Hoogkale) vloeide samen met de Nederkale (ontsprong in Tielt) en liep ten noorden van Gent
(waar de Brugse vaart, Lieve en Schipgracht zich aansloten) richting Mendonk. Hier splitste de rivier
zich op in de Moervaart en de Zuidlede.
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Ze stroomde door een ondoordringbaar gebied van moerassen die dikwijls overstroomden. De langs
de vallei hoger gelegen bosgebieden werden in de middeleeuwen ontgonnen. De vaak overstroomde
e
e
valleigebieden bleven onaangetast. Hier kwam in de 13 en 14 eeuw verandering in toen, middels
turfkanalen, de moerasgebieden systematisch ontgonnen werden voor de veenwinning. Dit leidde
ertoe dat de zogeheten ‘moeren’ in cultuur werden gebracht.
In 1562 werd de Moervaart ten behoeve van het transport van veen uitgegraven tot het kanaal
Moervaart. Een aantal jaren later werd de Sassenvaart verbonden met de Westerschelde. In het
e
begin van de 20 eeuw is de getijdenwerking verloren gegaan door de afdamming van de Durme in
Lokeren.
Uit de ferrariskaart blijkt dat de Moervaartvallei een onbewoonde vlakte was waarin alleen de brede
strookvormige moerassige weilanden geschikt waren voor beweiding.

Figuur 3-26: Archeologische vondsten (bron Centrale Archeologische Inventaris-CAI)
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Tabel 3-3: Korte beschrijving en periode archeologisch vondsten

nummer

periode

omschrijving

31372 16e eeuw

Fort Opgetrokken door Antwerpse vestingsbouwers
-Na 1713 (Vrede van Utrecht) in onbruik

31369 middeleeuwen

kerk kerkhof
-8-hoekige toren, 1-beukig
-rond 1580 wordt het een 3-beukige kerk

31370
32785
32791
32787
32788
32790
32797
32786
32192
32196
32193
32198
32164
37291
32163
32199
37291

Site met Walgracht behuisde en bewalde hofstede
-Opgericht door de Sint-Pietersabdij
Site met Walgracht. Vierkante gracht
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
lithisch materiaal
sporen van prehistorische bewoning
sporen van prehistorische bewoning
bewoning, onbepaald
sporen van prehistorische bewoning
sporen van prehistorische bewoning
lithisch materiaal
sporen van prehistorische bewoning
sporen van prehistorische bewoning
lithisch materiaal

middeleeuwen
middeleeuwen
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd
steentijd

Vondstmeldingen in het plangebied tonen aan dat het plangebied archeologische waarde heeft.
Indien bodemingrepen dieper dan 0,30 m nodig zijn zal de bevoegde overheid (Agentschap Ruimte
en Erfgoed) dienen te bepalen of archeologisch onderzoek noodzakelijk
Relicten
De Moervaartdepressie is aangewezen als ankerplaats (zie Figuur 3-27). Dit zijn de meest
waardevolle gebieden voor Vlaanderen waarin de herkenbaarheid en connectiviteit tussen de
waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. De
depressie is in het landschap niet als zodanig herkenbaar dat het niet als traditioneel landschap,
maar als relictzone is aangewezen. De loop van de Moervaart is namelijk verlegd en vastgelegd; Het
waterpeil is hoger dan het omringende gebied, zodat het oorspronkelijk landschap niet herkenbaar
is.
De Moervaartdepressie kenmerkt zich door haar asymmetrisch patroon met een 2 m steile
noordrand en een zacht hellende zuidrand. In de depressie zelf is een typische microruggenpatroon
van lage oeverwallen/donken aanwezig.
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Figuur 3-27: Ligging en begrenzing ankerplaats Moervaartdepressie (bron: Ruimte en Onroerend Erfgoed)

Oostdonk is als ankerplaats aangeduid. Het betreft een donk: zandige opduiking in de
Moervaartdepressie. Ze ligt net ten oosten van de splitsing van de Moervaart en de Zuidlede. De
oostdonk is vanwege de goede ontwatering als eerst ontgonnen en landbouwkundig in gebruik
genomen. Op de luchtfoto alsook de topografische kaart kan de ligging van de donk worden afgeleid
uit de grote blokvormige kavels tussen de Moervaart en de Zuidlede.
Een beschermd monument in het landschap is de Bedevaartskapel OLV ten troost.
Na 1930 zijn een aantal percelen beplant met populieren voor de houtteelt. Aan de zuidzijde van de
Moervaart, ten westen van het motorcrossterrein is nog een wilgenstruweelbos (Figuur 3-28)
aanwezig met natuurlijke waterlopen. Tijdens het veldbezoek is hier Blauw glidkruid aangetroffen.
Een plant die kenmerkend is voor natte, humusrijke grond in riet- en zeggenmoerassen of
moerasbossen langs het water.
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Figuur 3-28: Wilgenstruweelbos

Figuur 3-29: Populierenbos

3.2.3.3 Structuur
De landschapsstructuur is west - oost georiënteerd evenwijdig aan de loop van de Moervaart. Alleen
de natte gras- en akkerbouwpercelen langs de Moervaart staan loodrecht op de loop.
Van west naar oost, van hoog naar laag, bestaat het landschap uit:
• Een zandrug
• Overgangsgebied
• Laag gelegen gebied
Zandrug
Buiten het plangebied aan de noordzijde ligt de dekzandrug van Stekene – Maldegem.
Overgangsgebied
Op de overgang van de depressie van de Moervaart naar de hoger gelegen dekzandrug van
Maldegem - Stekene zijn wegen aangelegd en is lintbebouwing ontstaan. Dit betreft de weg van
Sint–Kruis-Winkel naar Wachtebeke: de Warande. Tussen de lintbebouwing zijn enkele gras- of
akkerbouwpercelen aanwezig. Op deze overgang is ook de Bedevaartskapel OLV van Troost
gebouwd.
Laag gelegen gebied
Het gebied ten zuiden van de weg warande is het laaggelegen gebied. De ontginning van deze
moerassige natte gebieden, zonder bodemprofiel vond plaats vanaf de weg. Loodrecht op de weg
werden individuele smalle percelen aangelegd. Ze zijn, om het water te kunnen afvoeren en
enigszins drooglegging te verkrijgen, zeer smal. Deze typische repelstructuur is kenmerkend voor
het gebied.
3.2.3.4 Openheid
Het gebied van de Moervaartdepressie is een gevarieerd open, half open tot gesloten landschap.
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Vlakken
Bospercelen
De populierenbosjes maken het landschap gesloten (Figuur 3-29). Ze bestaan vaak uit een
onderbegroeiing van ruigtes met soorten als grote brandnetel, braam en riet.
Lintbebouwing de Warande/Mendonk
De lintbebouwing is duidelijk zichtbaar in het landschap aanwezig (Figuur 3-30).

Figuur 3-30: Lintbebouwing

Figuur 3-31: Moervaart

Lijnen
Moervaart
De vaart zelf is niet zichtbaar, tenzij men op de oevers ervan staat (Figuur 3-31). Hierdoor zijn ook
de plezierboten niet zichtbaar. Vanuit het landschap is de vaart herkenbaar door de rijen populieren
die er langs staan.
Punten
Drinkpoel
Aan de oostzijde van Mendonk, tegenover de boerderij aan de Oostdonkstraat ligt een drinkpoel
(Figuur 3-32). Ze is niet herkenbaar in het landschap, omdat ze op particulier gebied ligt.
Tijdens het veldbezoek lagen er koeien in om af te koelen. Op het water dreven algen. Visueel leek
de waterkwaliteit matig tot slecht.
Bunker
Langs de Moervaart ter hoogte van Mendonk ten westen van de Bailey brug ligt een bunker uit de
tweede wereldoorlog (Figuur 3-33). Het is geen opvallend element in het landschap, maar heeft wel
een cultuurhistorische betekenis.
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Figuur 3-32: Drinkpoel

Figuur 3-33: Bunker

3.2.3.5 Veranderingen
In het landschap hebben vanaf 1777 tot en met het heden een aantal veranderingen
plaatsgevonden. Uit de overlay van de Ferrariskaart met de topografische kaart uit 2001 kan dit
worden afgeleid (Figuur 3-34) De grootste verandering betreft de ingebruikname van de meersen
voor landbouwkundige doeleinden, voornamelijk weiden.

Figuur 3-34: Topografische kaart met overlay Ferrariskaart
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Legenda
Rood
groen:
Lichtgroen met streep
Lichtgeel:
Donkergroene lijnen
Donkergroen
Donkergroen stippenrij

huizen
onbegaanbaar moeras (Moervaart vallei)
moerassige weide
landbouwgrond
akkers met hagen omgeven
bos
weg met weerszijde bomen

De ligging van de Moervaart komt vanaf Mendonk nog grotendeels overeen met de situatie in 1777.
Ter hoogte van het motorcrossterrein is een bocht rechtgetrokken. Ze is alleen uitgediept en
omgevormd tot een rechtlijnig kanaal met strakke steile oevers en dijken (bestaande uit
schanskorven). De benodigde natuurlijke ruimte voor de waterloop is drastisch ingekrompen en de
waterkwaliteit is slecht, vissen; drijvende en ondergedoken watervegetaties alsook oevervegetaties
(op enkele plekken na) komen niet meer voor. De visstand is slecht tot zeer slecht. De twaalf
verschillende soorten die voorkomen betreffen weinig diverse en zeer resistente soorten die onder
zuurstofarme en voedselrijke omstandigheden kunnen overleven.
Als gevolg van intensieve bemalingen in combinatie met het dichte netwerk van afwateringsgrachten
is het valleigebied verdroogd. Kwel en oppervlaktewater wordt d.m.v. diverse pompen versneld
afgevoerd. In combinatie met de bemesting en het intensieve landbouwkundige gebruik zijn vele
typische en kenmerkende bijzondere natte tot vochtminnende vegetaties (ruigten en graslanden)
verdwenen. Alleen in de onderbegroeiing van populierenaanplantingen of in de grachten kunnen nog
enkele voornamelijk ruigte restanten worden aangetroffen. De aanplantingen van populieren hebben
plaatsgevonden vanaf de jaren 30 en hebben geleid tot een afname van de openheid van het
landschap.
Op de dekzandruggen zijn de oorspronkelijk eiken-beukenbossen nagenoeg verdwenen.

3.3

Abiotisch systeem

3.3.1

Reliëf

Kaarten:
4. Reliëf (Kalevallei)
5. Reliëf (Mendonk)
6. Reliëf (Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede)
De zoekzone Kalevallei is gelegen in een laaggelegen overganszone tussen de zandrug tussen
Belzele en Evergem enerzijds en de historische Kalevallei anderzijds. De loop van de Kale is in het
verleden gewijzigd: t.h.v. de zoekzone stroomt de Nieuwe Kale niet meer door het historische
alluviale gebied. De zandrug vormt ook de waterscheiding tussen de vallei van de Hindeplas (O212,
meer noordelijk) en de Kalevallei. Deze zandrug bevindt zich op een hoogte van 8 tot 10 m TAW. De
overgang tussen de zandrug en de lagergelegen zoekzone verloopt redelijk abrupt. Over een
afstand van 100 à 150 m daalt het maaiveld van 9 tot 6,5 m TAW. Deze reliëfovergang is dan ook
duidelijk herkenbaar in het landschap.
De zoekzone Kalevallei is verdeeld in 2 deelzones. De oostelijke deelzone is lager gelegen dan de
westelijke deelzone. In de oostelijke deelzone varieert de hoogteligging tussen 5 en 7,5 m TAW. Op
de reliëfkaart komt duidelijk een microreliëf naar voor, dat voornamelijk bepaald wordt door de
perceelsstructuur en het drainagenetwerk. Enkele percelen grenzend aan Overdam liggen duidelijk
hoger (tot 7,5 m TAW) dan de rest van de zoekzone. Dit kan te verklaren zijn door mogelijke
ophogingen met baggerslib uit het Kanaal Gent-Terneuzen in het verleden.
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In de westelijke deelzone van de zoekzone Kalevallei is het voornamelijk de bovenloop van de
Heiremeers (O210) die het reliëf bepaalt. Deze waterloop heeft een NO-ZW gericht beekdalletje
gevormd dat op de reliëfkaart duidelijk naar voor komt. In deze deelzone varieert de hoogteligging
op de meeste plaatsen tussen 6 en 7,75 m TAW. In het noordwesten van de deelzone – waar de
zoekzone op de rand van de zandrug gelegen is – stijgt het maaiveld tot 8,5 m TAW.
T.h.v. de industriezone Durmakker, tussen de Nieuwe Kale en het Kanaal Gent-Terneuzen, komen
duidelijk opgehoogde terreinen voor.
De zoekzone Mendonk ligt aan de zuidelijke rand van een westelijke uitloper van de
Moervaartdepressie.
Ten zuiden van de zoekzone loopt het reliëf geleidelijk op naar een hoogte van ongeveer 8 m TAW
t.h.v. Oostakker en Lochristi. Deze hoger gelegen zone vormt de waterscheiding tussen de
Moervaart en het stroomgebied van de Ledebeek.
In de zoekzone Mendonk varieert de hoogteligging tussen 4 en 6 m TAW. Het terrein helt licht af van
het ZW naar het NO, waar de laagstgelegen zones voorkomen. Op de reliëfkaart komt duidelijk een
microreliëf naar voor, dat voornamelijk bepaald wordt door de perceelsstructuur en het
drainagenetwerk van de Lange Kromme en zijn zijgrachten. Nog duidelijk herkenbaar in het reliëf
zijn de hoger gelegen R4 en de industrieterreinen langs de R4.
De zoekzone Moervaart-Noord ligt aan de noordelijke rand van een westelijke uitloper van de
Moervaartdepressie.
De overgang van de zandige rug met de centra van Sint-Kruis-Winkel en Wachtebeke (op een
hoogte van 6 à 7 m TAW) naar de lagergelegen zoekzone verloopt redelijk abrupt. Over een afstand
van maximaal 100 m daalt het maaiveld van 6,5 tot 4,5 m TAW. Deze reliëfovergang is dan ook
duidelijk herkenbaar in het landschap. 2 à 3 km ten noorden van de zoekzone bevindt zich de
dekzandrug Maldegem-Stekene, op een hoogte van ongeveer 9 m TAW.
In de zoekzone Moervaart-Noord varieert de hoogteligging tussen 3.5 en 5,5 m TAW. De zoekzone
heeft een smalle langgerekte vorm, maar is vrij uniform van hoogteligging. Enkele percelen springen
er qua reliëf licht uit. Verder komen op de reliëfkaart ook in deze zoekzone de perceelsstructuur en
het drainagenetwerk (het centrale Hoofdgeleed en de dwarse drainagegrachten) duidelijk naar voor.
De zoekzone Moervaart-Zuidlede ligt centraal in een westelijke uitloper van de Moervaartdepressie.
Deze zoekzone is gemiddeld iets hoger gelegen dan de zoekzone Moervaart-Noord, met een hoogte
die varieert tussen 4 en 7 m TAW. De laagst gelegen zones bevinden zich in het noorden en het
zuidoosten van de zoekzone. Ook op deze reliëfkaart komt het drainagenetwerk tot uiting.
Opmerkelijk is nog de centraal gelegen zandige opduiking tussen 6 en 7 m TAW. Verder valt ook het
opgehoogde motorcrossterrein op, ten NO van de zoekzone.
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3.3.2

Bodem

Kaarten:
7. Textuur (Kalevallei)
8. Drainage (Kalevallei)
9. Textuur (Mendonk)
10. Drainage (Mendonk)
11. Textuur (Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede)
12. Drainage (Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede)
13. Veen en mergel (Moervaartvallei)
De bodemkenmerken worden hier besproken aan de hand van de bodemkaart van Vlaanderen en
de boorbeschrijvingen die werden opgesteld bij het plaatsen van de piëzometers. Dit veldwerk werd
uitgevoerd op 23 en 24 juni 2009.
De voornaamste karteringseenheid van de bodemkaart is de bodemserie met 3 elementen: de
textuur, natuurlijke draineringsklasse en de horizontenopeenvolging. Bij de bodemkartering werd de
draineringsklasse beoordeeld a.d.h.v. sommige morfologische bodemkenmerken zoals de gley- en
reductieverschijnselen. Volgens de TNO-studie van Stuurman et al. (2002) kan er aangenomen
worden dat de diepte van de roestverschijnselen overeenkomt met deze van de Gemiddelde
Hoogste Grondwaterstand (GHG). De diepte waar reductieverschijnselen voorkomen is dan weer
representatief voor de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG). In Figuur 3-35, Figuur 3-36 en
Figuur 3-37 wordt het verband tussen de draineringsklasse, het voorkomen van roest- en
reductieverschijnselen en de GLG en GHG schematisch voorgesteld.

Figuur 3-35: Definitie van de drainageklasse op basis van de begindieptes van gleyverschijnselen en de reductiezone;
ZSP: lichte gronden (texturen Z, S, P); ALEU: lichte gronden (texturen A, L, E, U) (bron: Finke et al. (2009) naar Van Ranst
en Sys (2000))

De kaart met veen en mergel toont de karteringseenheden van de bodemkaart waar in de
bodemserie sprake is van veen (rood gearceerd) of mergel (geel).
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Op de kaart worden volgende zones aangeduid als ‘Veen’ :
• Niet gedifferentieerde karteringseenheid ‘V’ (veengronden)
• Karteringseenheid met substraat ‘v’ (veensubstraat)
• Karteringseenheden met varianten van de profielontwikkeling: (v) en (vo)
Op de kaart worden volgende zones aangeduid als ‘Mergel’:
• Niet gedifferentieerde karteringseenheid ‘M’ (mergelgronden)
• Karteringseenheid met substraat ‘m’ (mergelsubstraat)
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Figuur 3-36: De GHG en GLG voor lichte gronden (texturen Z, S, P) afgeleid uit de drainageklasse (bron: Stuurman et al.,
2002)
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Figuur 3-37: De GHG en GLG voor zware gronden (texturen A, L, E, U) afgeleid uit de drainageklasse (bron: Stuurman et
al., 2002)

3.3.2.1 Kalevallei
Volgens de bodemkaart komen er in de zoekzone Kalevallei voornamelijk volgende texturen voor:
lemig zand (S), licht zandleem (P) en zandleem (L). In het noordwesten en het oosten van de
zoekzone zijn er kleinere zones met zandtextuur (Z). De bodems met zandleemtextuur bevinden zich
in de noordelijke helft van de oostelijke deelzone en in het beekdal van de bovenloop van de
Heiremeers, in de westelijke deelzone. De iets hoger gelegen zand en lemig zand-bodems hebben
voornamelijk een drainageklasse c tot d (matig droog tot matig nat). De iets zwaardere
zandleembodems zijn gemiddeld natter: matig nat, nat tot zeer nat.
Het algemene beeld van het voorkomen van de bodemseries op de bodemkaart wordt bevestigd
door de boorbeschrijvingen. Overal wordt een profiel met lemig zand beschreven, en t.h.v. de
boringen GKZP010X en GKZP011X wordt een hoger leemaandeel gerapporteerd.
Bij de boringen GKZP010X, GKZP011X en GKZP013X werd het grondwater aangetroffen op 100 cm
diepte, bij de andere boringen op 150 cm. De diepte waarop tijdens de boring het grondwater en
roestvlekken aangetroffen zijn, komt voor de meeste locaties overeen met wat te verwachten is op
basis van de drainageklasse, nl. op een diepte tussen de geschatte GHG en GLG. Alleen voor de
boring GKZP014X werd het grondwater aangetroffen op een diepte (150 cm) die lager is dan de
geschatte GLG (130 cm). Deze locatie bevindt zich op een 8-tal meter van een relatief diepe gracht.
Er wordt in alle boorprofielen een humeuze bouwvoor gerapporteerd, soms tot op een diepte van
meer dan 1 m (GKZP010X) of zelfs met plantenresten (GKZP011X).
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3.3.2.2 Mendonk
Volgens de bodemkaart komen er in de zoekzone Mendonk voornamelijk volgende texturen voor:
lemig zand (S), licht zandleem (P) en zandleem (L). In het noorden van de zoekzone komt een zone
voor met kleitextuur (E). De lichtere texturen zijn in het algemeen geassocieerd met de iets hoger
gelegen zones. De meest voorkomende drainageklassen zijn d (matig nat) en e (nat). In enkele
hoger gelegen zones komen matig droge zandbodems voor. In de zone in het noorden met de
zwaardere texturen (licht zandleem en klei) zijn de bodems natter: drainageklassen e (nat), f (zeer
nat) en g (uiterst nat).
Het algemene beeld van het voorkomen van de bodemseries op de bodemkaart wordt bevestigd
door de boorbeschrijvingen. Overal wordt een profiel met lemig zand beschreven, en t.h.v. de
boringen GKZP021X en GKZP121X wordt een hoger leemaandeel gerapporteerd. Op deze locatie
wordt in de boorbeschrijvingen echter geen klei beschreven, wat mogelijk te verklaren is door de
ligging nabij de grens tussen twee 2 bodemseries: licht zandleem en klei.
De diepte waarop tijdens de boring het grondwater aangetroffen is, varieert tussen 30 en 100 cm. De
diepte waarop tijdens de boring het grondwater en roestvlekken aangetroffen zijn, komt voor de
meeste locaties overeen met wat te verwachten is op basis van de drainageklasse, nl. op een diepte
tussen de geschatte GHG en GLG. Alleen voor de boring GKZP025X werd het grondwater
aangetroffen op een diepte (30 cm) die hoger is dan de geschatte GHG (40 cm). Deze locatie
bevindt zich t.h.v. de aanzet van een lokale ontwateringsgracht, waar het maaiveld een 20-tal cm
lager is dan het omliggende maaiveld.
Er wordt in alle boorprofielen een humeuze A-horizont gerapporteerd: onder weiland ongeveer
30 cm dik, onder bosgrond ongeveer 50 cm dik.
Het peilbuiskoppel bevindt zich volgens de bodemkaart in een zone waar lokaal mergel als substraat
voorkomt, waarmee de moeraskalk van de Moervaartvallei bedoeld wordt.
3.3.2.3 Moervaart-Noord
Volgens de bodemkaart komen er in de zoekzone Moervaart-Noord voornamelijk bodems met
kleitextuur (E) voor. De noordelijke rand van de zoekzone loopt quasi op de grens tussen de
zwaardere alluviale bodems en de zandige, drogere bodems van de valleirand en de hoger gelegen
zandrug (met Sint-Kruis-Winkel en Wachtebeke). Langs de noordgrens van de zoekzone komen
enkele geïsoleerde bodems voor met textuur lemig zand (S) en licht zandleem (P). De meest
voorkomende drainageklassen op de bodemkaart zijn f (zeer nat) en g (uiterst nat). De zones met
iets lichtere bodems (texturen S en P) op de rand van de zoekzone kregen drainageklasse d (matig
nat) of e (nat). Bij de kartering voor de opmaak van de bodemkaart werd als substraat onder de
oppervlakkige laag venig materiaal aangetroffen. Dit veen is volgens de bodemkaart discontinu en
komt lokaal in de zoekzone voor, maar niet dekkend over de volledige zoekzone. Bij het uitvoeren
van de boringen werd geen veen aangetroffen. Dit kan erop wijzen dat het veen inderdaad slechts
zeer verspreid voorkomt, maar ook dat het eventueel aanwezige veen sinds de bodemkartering
deels of volledig verdwenen is, bijvoorbeeld door een sterke ontwatering.
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De kleibodems van de bodemkaart worden niet weerspiegeld door de boorbeschrijvingen. De
boorbeschrijvingen rapporteren weliswaar iets zwaardere texturen (leem en lemig zand), maar geen
klei. Dit verschil kan te verklaren zijn door het verschil in gebruikte methodes voor textuurbepaling
(vingerproef bij de plaatsing van de piëzometers, tegenover labo-onderzoek bij de historische
bodemkartering) of een verschillende interpretatie (overgangstextuur tussen lemig en kleiig materiaal
wordt door de ene karteerder als leem geïnterpreteerd, door een andere als klei). De meest
waarschijnlijke textuur voor deze locatie is echter klei.
De diepte waarop tijdens de boring het grondwater aangetroffen is, varieert tussen 100 en 150 cm.
Deze relatief lage grondwaterstanden komen voor de meeste locaties niet overeen met de hoge
grondwaterstanden die op basis van de drainageklasse te verwachten zijn, nl. een grondwaterstand
tussen de geschatte GHG en GLG. Dit duidt op een zeer sterke actuele ontwatering voor
landbouwdoeleinden. Enkel voor de locatie GKZP030X / GKZP130X (d.i. een piëzometernest) komt
de aangetroffen grondwaterstand overeen met wat op basis van de drainageklasse te verwachten is.
Er wordt in alle boorprofielen een sterk humeuze A-horizont gerapporteerd: onder akkers en weiland
ongeveer 30 cm dik (de bouwvoor), onder bosgrond is dit dikker: ongeveer 50 cm tot max. 1 m.
Er wordt in de boorbeschrijvingen geen melding gemaakt van kalkrijke lagen of witachtige laagjes
moeraskalk. Volgens de analyse van de bodemkaart door Haskoning (2008) komt het deel van de
Moervaartdepressie, dat door veen of moeraskalk wordt gekenmerkt, meer naar het oosten voor.
3.3.2.4 Moervaart-Zuidlede
Volgens de bodemkaart komen er langs de Moervaart en de Zuidlede (noord- en zuidgrens van de
zoekzone) voornamelijk bodems met kleitextuur (E) voor. Ter hoogte van de centrale opduiking zin
de texturen lichter: zand, lemig zand en lichte zandleem. De karteringseenheden met kleitextuur
hebben drainageklassen f (zeer nat) en g (uiterst nat). Bij de meer zandige texturen komen vooral de
drainageklassen c (matig droog), d (matig nat) en e (nat) voor. In de zone tegen de Moervaart komt
volgens de bodemkaart lokaal een venig substraat voor.
De boringen werden uitgevoerd op de grens tussen karteringseenheden met lichte en zware textuur.
In de boorbeschrijvingen wordt lemig zand beschreven. Het grondwater werd bij de boring
aangetroffen op een diepte van 100 tot 120 cm. Dit komt grosso mode overeen met wat te
verwachten is op basis van de drainageklasse.
Er wordt in beide boorprofielen een matig humeuze A-horizont gerapporteerd van 50 à 60 cm.
3.3.3

Geologie en hydrogeologie

Kaarten:
14. Tertiairgeologische kaart (Gentse kanaalzone)
3.3.3.1 Geologische geschiedenis
De geologische geschiedenis van de Gentse kanaalzone wordt goed geschetst door Van Burm et al.
(1983), en wordt hieronder ingekort weergegeven.
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Het gebied van de Gentse kanaalzone behoorde steeds tot de overgangszone tussen een stabiele
paleozoïsche sokkel, het massief van Brabant, en in het noorden voorkomende subsidentiebekkens.
De post- paleozoïsche geschiedenis van het beschouwde gebied is gekenmerkt door een reeks
verlandingen en overstromingen.
In het Mesozoïcum, tijdens de jongere fasen van het Krijt werden op de door erosie afgevlakte
sokkel, krijt en mergels afgezet. Deze afzettingen werden voor het Cenozoïcum gedeeltelijk
geërodeerd.
In het Cenozoïcum ligt het gebied aan de rand van het subsidentiebekken van de Noordzee. In het
Tertiair kwamen opeenvolgende transgressies. Gedurende het Paleoceen, het Eoceen, het
Oligoceen en het Mioceen werden aldus vooral mariene sedimenten, in hoofdzaak zanden en kleien,
afgezet. De lithologie is een functie van de toen heersende afzettingsomstandigheden. Tijdens
bepaalde fasen van het Tertiair trad vooral erosie op. Vanaf het Plioceen bevond de zee zich meer in
het noordwesten en werd het gebied minder overstroomd. Het oorspronkelijke rivierennet van het
Scheldebekken volgde deze langzame en geleidelijke regressie naar het noorden mee waardoor de
afzettingen terug aan erosie werden onderworpen.
In het Quartair werden vooral tengevolge van min of meer strenge klimaatwisselingen de
insnijdingsfasen van het rivierennet afgewisseld met opvullingsfasen. Op die manier konden
terrassen ontstaan. Het beschouwde gebied ligt centraal in een fossiele vallei, de “Vlaamse Vallei”,
die door dit afwisselen van erosie en accumulatie is ontstaan.
In het Pleistoceen is deze vallei, ter hoogte van de huidige Gentse kanaalzone, vooral opgevuld met
estuariene zandige afzettingen (Eem) en fluvio-periglaciale en niveo-eolische zandige en lemige
afzettingen (Würm-glaciaal). Gedurende het Würm-tardiglaciaal ontstond in de Vlaamse Vallei door
windwerking een grote stuifzandrug tussen Maldegem en Stekene. Ten zuiden van deze rug
ontstonden door de belemmering van de waterafvoer moerassige gebieden, zoals de depressie van
de Moervaart, waarin veengroei kon plaatsvinden.
In het begin van het Holoceen, tijdens het Boreaal, sneden de rivieren, waaronder de Kale, zich in,
vormden smalle rivierdalen en gaven plaatselijk het ontstaan aan rivierduinen. De dalen werden
tijdens het Atlanticum en het Subboreaal opgevuld met alluviale sedimenten en veen.
De geologische evolutie tijdens het Quartair bepaalde in belangrijke mate de huidige morfologie van
het gebied. De kanaalzone behoort morfologisch grotendeels tot het centraal gedeelte van het
Vlaamse Valleilandschap dat ene reliëfarm, laag en vlak gebied vormt met diverse microreliëftypes.
De stuifzandrug Maldegem-Stekene en de depressie van de Moervaart zijn de belangrijkste daarvan.
3.3.3.2 Geologische en hydrogeologische opbouw
De beschrijving van de geologische en hydrogeologische opbouw is gebaseerd op de beschrijving
van het VGM-CVS (AMINAL afdeling water, 2005). De bespreking van de geologische opbouw
beperkt zich tot de lagen die in het modelgebied voorkomen en beperkt zich ook tot de lagen die niet
ouder zijn dan HCOV-hoofdeenheid 0700 (Paniseliaan aquitard) omdat deze als ondoorlatende
ondergrens van het lokale grondwatermodel wordt beschouwd.
Er werden 3 geologische profielen getekend. De ligging van de profielen is weergegeven op de
tertiairgeologische kaart. De profielen worden weergegeven in Figuur 3-38, Figuur 3-39 en Figuur
3-40.
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Figuur 3-38: Geologisch profiel 1 met HCOV-codering

Figuur 3-39: Geologisch profiel 2 met HCOV-codering
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Figuur 3-40: Geologisch profiel 3 met HCOV-codering

3.3.3.2.1 Tertiair
3.3.3.2.1.1 Paniseliaan Aquitard (HCOV 0700)
Algemeen
De Paniseliaan Aquitard omvat het onderste sterk kleiige gedeelte van de Formatie van Gent. De
Paniseliaan Aquitard is onderverdeeld in 2 basiseenheden waarvan er één voorkomt binnen het
studiegebied: de Klei van Pittem (HCOV 0701).
Lithologie
De Paniseliaan Aquitard bestaat voornamelijk uit glauconiethoudende, zandige klei met
zandsteenbrokken tot zware klei aan de basis en wordt beschouwd als slecht doorlatend.
De Klei van Pittem (HCOV 0701) omvat de afzettingen van het Lid van Pittem en bestaat uit
glauconiethoudend kleiig zeer fijn zand afgewisseld met zandige klei en plaatselijk zandsteenbanken
(“veldsteen”) met zeer veel fossielafdrukken.
Afzettingsomstandigheden: marien.
3.3.3.2.1.2 Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600)
Algemeen
Het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem omvat binnen het studiegebied het onderste
zandige gedeelte van de Formatie van Maldegem, de Formatie van Lede, de Formatie van Aalter en
het bovenste zandige gedeelte van de Formatie van Gent. Het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan
Aquifersysteem omvat 4 subeenheden waarvan er 3 voorkomen binnen het studiegebied: de
Wemmel-Lede Aquifer (HCOV 0610), de Afzettingen van het Boven-Paniseliaan (HCOV 0630) en de
Zandige afzettingen van het Onder-Paniseliaan (HCOV 0640) (Zand van Vlierzele en/of
Aalterbrugge). De subeenheid Wemmel-Lede Aquifer is opgebouwd uit 2 basiseenheden: Zand van
Wemmel (HCOV 0611) en Zand van Lede (HCOV 0612). De subeenheid Afzettingen van het Boven-
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Paniseliaan (HCOV 0630) is opgebouwd uit 2 basiseenheden waarvan er 1 voorkomt binnen het
studiegebied: de Zanden van Aalter en/of Oedelem (HCOV 0631).
Lithologie
Het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem bestaat voornamelijk uit glauconiet- en
fossielhoudend kleiig fijn zand, met kalkzandsteenbanken en -brokken en wordt beschouwd als
doorlatend.
Het Zand van Wemmel (HCOV 0611) omvat de afzettingen van het Lid van Wemmel en bestaat uit
grijs glauconiethoudend, fijn zand dat kleiiger wordt naar boven toe met een basisgordel van
Nummilites Wemmelensis. Het Zand van Lede (HCOV 0612) omvat de afzettingen van de Formatie
van Lede en bestaat uit grijs, matig fijn tot fijn, kalkhoudend zand met Nummilites Variolarius soms
met drie kalkzandsteenbanken en een basisgrind. De Zanden van Aalter en/of Oedelem (HCOV
0631) omvatten de afzettingen van het Lid van Oedelem en bestaat uit bleekgrijs matig fijn tot fijn
zand, bovenaan sterk fossielhoudend, onderaan fossielarm; soms met drie gescheiden niveaus
kalkzandsteen; kalkhoudend, soms zeer fossielrijk. Het Zand van Vlierzele en/of Aalterbrugge omvat
de afzettingen van het Lid van Vlierzele en bestaat uit grijsgroen glauconiethoudend fijn zand, met
kleilenzen met bovenaan humeuze tussenlagen en plaatselijk dunne zandsteenbankjes, naar onder
toe overgaand in homogeen kleiig zeer fijn zand.
Afzettingsomstandigheden: marien.
3.3.3.2.1.3 Bartoon Aquitardsysteem (HCOV 0500)
Algemeen
Het Bartoon Aquitardsysteem omvat de volledige Formatie van Maldegem met uitzondering van het
onderste zandige gedeelte (Lid van Wemmel). Het Bartoon Aquitardsysteem omvat 5
basiseenheden die alle voorkomen binnen het studiegebied: de Klei van Onderdijke (HCOV 0501),
het Zand van Buisputten (HCOV 0502), de Klei van Zomergem (HCOV 0503), het Zand van
Onderdaele (HCOV 0504) en de Kleien van Ursel en/of Asse (HCOV 0505).
Lithologie
Het Bartoon Aquitardsysteem bestaat voornamelijk uit zandige klei. Er kunnen evenwel enkele goed
gedefinieerde zandige laagjes onderscheiden worden. Het Bartoon Aquitardsysteem wordt
beschouwd als slecht tot zeer slecht doorlatend.
De Klei van Onderdijke (HCOV 0501) omvat de afzettingen van het Lid van Onderdijke en bestaat uit
grijsblauwe, niet kalkhoudende, zware klei, niet kalkhoudend. Het Zand van Buisputten (HCOV
0502) omvat de afzettingen van het Lid van Buisputten en bestaat uit donkergrijs matig fijn,
glauconiet- en glimmerhoudend zand. De Klei van Zomergem (HCOV 0503) omvat de afzettingen
van het Lid van Zomergem en bestaat uit grijsblauwe, niet glauconiethoudende en niet
kalkhoudende klei tot zware klei. Het Zand van Onderdaele (HCOV 0504) omvat de afzettingen van
het Lid van Onderdale en bestaat uit donkergrijs matig fijn, glauconiet- en glimmerhoudend zand. De
Kleien van Ursel en/of Asse (HCOV 0505) omvatten de afzettingen van het Lid van Ursel,
opgebouwd uit homogene grijsblauwe tot blauwe klei, weinig of niet kalkhoudend en niet
glauconiethoudend, en van het Lid van Asse, opgebouwd uit sterk glauconiethoudende zandige klei,
naar boven toe geleidelijk overgaand naar het Lid van Ursel; plaatselijk, vooral aan de basis, met
grof glauconietzand (“bande noire”).
Afzettingsomstandigheden: marien.
3.3.3.2.1.4 Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 0400)
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Algemeen
Het Oligoceen Aquifersysteem omvat binnen het studiegebied een gedeelte van de Formatie van
Zelzate. Het Oligoceen Aquifersysteem omvat 5 subeenheden waarvan er slechts 1 voorkomt binnen
het studiegebied: het Onder-Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 0450). De subeenheid OnderOligoceen Aquifersysteem is opgebouwd uit 3 basiseenheden waarvan er 1 voorkomt binnen het
studiegebied: het Zand van Bassevelde (HCOV 0453).
Lithologie
Het Oligoceen Aquifersysteem bestaat binnen het studiegebied hoofdzakelijk uit kleiig tot zeer kleiig
fijn zand en wordt beschouwd als (goed) doorlatend.
Het Zand van Bassevelde (HCOV 0453) omvat de afzettingen van het Lid van Bassevelde en is
opgebouwd uit donkergrijs, middelmatig fijn, glauconiet- en glimmerhoudend, siltig zand tot zand.
Afzettingsomstandigheden: marien.
3.3.3.2.2 Het Quartaire Aquifersysteem (HCOV 0100)
Algemeen
Het Quartair Aquifersysteem omvat 7 subeenheden waarvan er 4 voorkomen binnen het
studiegebied: Ophogingen (HCOV 0110), Alluviale deklagen (HCOV 0140), Deklagen (HCOV 0150)
en Pleistocene afzettingen (HCOV 0160).
De subeenheid Deklagen wordt onderverdeeld in 3 basiseenheden: Zandige deklagen (HCOV
0151), Zand-Lemige deklagen (HCOV 0152) en Lemige deklagen (HCOV 0153).
De subeenheid Pleistocene afzettingen wordt onderverdeeld in 3 basiseenheden waarvan er 1
voorkomt in het studiegebied: Pleistoceen van de Vlaamse Vallei (HCOV 0162).
Voorkomen en dikte van het Quartaire Aquifersysteem
Het Quartair Aquifersysteem komt voor in het volledige studiegebied.
De subeenheid Alluviale afzettingen (HCOV 0140) komt voor in de beek- en riviervalleien verspreid
over het ganse studiegebied, meer bepaald in de historische Kalevallei en in de Moervaartvallei. De
dikte varieert van 3 tot 5 m volgens de HCOV-kartering.
De subeenheid Deklagen (HCOV 0150) komt verspreid over het studiegebied voor en bereikt een
dikte tot ongeveer 6 m in de Kalevallei.
De subeenheid Pleistocene afzettingen (HCOV 0160) komt overal voor in het studiegebied. De dikte
varieert van ongeveer 10 à 15 m (zoekzones Mendonk, Moervaart-Noord en Moervaart –Zuid) tot
ongeveer 20 à 25 m in de zoekzone Kalevallei.
Lithologie
HCOV 0110: Ophogingen
Alle niet natuurlijke, door de mens aangebrachte ophogingen.
HCOV 0140: Alluviale afzettingen
Kleiige tot lemige alluviale afzettingen met zandige niveaus en venige lenzen. Vooral afgezet tijdens
het Holoceen in de beek- en riviervalleien afhankelijk van het regime van de rivieren en laterale
migratie van rivierbeddingen.
Slecht doorlatend.
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HCOV 0150: Deklagen
Niet alluviale Quartaire deklagen, meestal van eolische oorsprong, onderverdeeld in drie
basiseenheden: zandige, zand-lemige en lemige deklagen. Materiaal wordt fijner naarmate het
verder van de bron werd afgezet.
HCOV 0160: Pleistocene afzettingen
Fluviatiele erosie- en afzettingsfasen, voornamelijk zandige en lemige afzettingen, onderverdeeld in
1 basiseenheid.
HCOV 0162: Pleistoceen van de Vlaamse Vallei:
Zandige lagen met tangentiële of kruisgewijze interne gelaagdheid afgewisseld met
lemige lagen.
Goed doorlatend.
Voornamelijk in de oostelijke helft van het studiegebied langs de Schelde, Leie, Rupel
en bijrivieren
In HCOV-subeenheid 0160 komt verspreid in het studiegebied een lemige laag voor, die beschreven
wordt op de quartairgeologische kaart (De Moor & van de Velde, 1995) en door Van Burm et al.
(1983). Op de profielen in Figuur 3-38, Figuur 3-39 en Figuur 3-40 wordt de lemige laag aangeduid
door een arcering binnen HCOV-subeenheid 0160. Het voorkomen en de begrenzing van deze laag
is af te leiden uit de quartairgeologische kaart. Over de diepte en de dikte van de deze laag zijn geen
gebiedsdekkende gegevens beschikbaar. Ten behoeve van de lagenopbouw voor de modellering
wordt voor de lemige laag een uniforme dikte van 3 m aangenomen, met de basis van de laag 3 m
boven de basis van HCOV-subeenheid 0160.
De veen- en mergelafzettingen zoals beschreven in paragraaf 3.3.2 worden niet als afzonderlijke
lagen op de dwarsprofielen aangeduid. In de zoekzones in de Moervaartvallei komen de
veenafzettingen slechts lokaal voor, en bovendien is de dikte ervan zeer heterogeen en meestal dun
of zelfs beperkt tot enkele veenbrokjes. De mergelafzettingen (moeraskalk) komen nog meer
verspreid voor. Volgens de bodemkaart komt het deel van de Moervaartdepressie, dat door veen of
moeraskalk wordt gekenmerkt, meer naar het oosten voor. Door deze onzekerheid over het
voorkomen en de dikte van de veen- en mergelafzettingen in de zoekzones, worden deze lagen niet
als een aparte eenheid in de analyse en de modellering meegenomen. De invloed van de eventueel
aanwezige veen- en mergellagen op de hydraulische doorlatendheid van de bodem, zal zich evenwel
laten gevoelen bij de kalibratie van het grondwatermodel. De aanwezigheid van biogene sedimenten
als veen en mergel hebben doorgaans een verlaging van de K-waarde van de bodemlagen tot
gevolg.
3.3.4

Hydrografie en oppervlaktewater

Kaarten:
15. Hydrografie (Kalevallei)
16. Hydrografie (Mendonk)
17. Hydrografie (Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede)
De detailafwatering van de zoekzones en hun omgeving werd in kaart gebracht tijdens een
terreininventarisatie in juli 2009. De ligging en de afwateringsrichting werden op kaart ingetekend.
De afmetingen van en de waterpeilen in de waterlopen en grachten werden ingeschat. Daarnaast
werd ook de ligging van de aanwezige kunstwerken (voornamelijk duikers en kokers) en van de
afvalwaterlozingspunten opgetekend.
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Tabel 3-4 geeft een overzicht van de gemalen die bij de verschillende zoekzones vernoemd en
besproken worden, samen met hun belangrijkste eigenschappen.
Tabel 3-4: Overzicht van de besproken gemalen in het studiegebied en hun eigenschappen

Nr.

Naam

Bouwjaar

1
2
3
4

Rodenhuyze
Lange Kromme
Sint-Kruis-Winkel
Lange Lede

1977
1958
1953
1978

5

Kalvebrug

1928

Aantal
pompen en
capaciteit per
pomp (l/s)
3 x 417 l/s
3 x 417 l/s
2 x 300 l/s
2 x 417 l/s
1 x 250 l/s
2 x 667 l/s

Totale
capaciteit
3
(m /s)

Aanslagpeil
(m TAW)

Afslagpeil
(m TAW)

1,250
1,250
0,600
1,084

3,77
3,57
3,69
3,21 (P1)
3,31 (P2)
3,41 (P3)
2,80

3,47
2,85 (P1)
2,95 (P2)
3,05 (P3)
-

1,333

3.3.4.1 Kalevallei
e
In het oostelijk deel van de zoekzone is er 1 waterloop van 3 categorie, nl. Durn (O210a). Het
stelsel van waterlopen en grachten in deze deelzone is een vermaasd netwerk. Bijna alle grachten in
deze deelzone wateren af in de waterloop Durn, die verder gravitair in de Nieuwe Kale (O209, 1e cat)
uitmondt. Er is nog één ander uitwateringspunt van het grachtenstelsel naar de Nieuwe Kale. Dit
bevindt zich ong. 600 m NO van de eerder vermelde uitwatering, maar vermoedelijk is deze
uitwatering minder belangrijk dan de uitwatering van de Durn. Op het moment van de inventarisatie
was het waterpeil in het grachtenstelsel zeer laag, en sommige grachten stonden zelfs droog. Het
waterpeil in de baangrachten langs Overdam is actueel relatief hoog in natte periodes (bijna tot
straatniveau). Deze baangrachten sluiten aan op het grachtenstelsel in de oostelijke deelzone.

In het westelijk deel van de zoekzone zijn er geen geklasseerde waterlopen, maar wel een gracht die
de bron is van de volgende waterloop: Heiremeers (O210).
Er zijn geen belangrijke instromen van oppervlaktewater van buiten de zoekzone. Deze instromen
beperken zich tot de baangrachten en woningen langs Overdam (mogelijk met lozingen) en de
overloop van de kasteelvijver aan Vurstjen.
De Nieuwe Kale en het kanaal Gent-Terneuzen staan met elkaar in open verbinding, vandaar dat het
peil van de Nieuwe Kale afhankelijk is van het streefpeil in het kanaal. De nodige diepgang voor de
scheepvaart vereist een minimum waterpeil van 4,45 m TAW. In periodes van grote afvoer kan het
waterpeil in Gent periodiek hoger zijn.
3.3.4.2 Mendonk
e
De belangrijkste geklasseerde waterloop in zoekzone Mendonk is de Lange Kromme (3 cat.) en
stroomt van de Busstraat in NW richting naar de Moervaart toe. Tegen de Moervaartdijk splitst de
Lange Kromme in 2 takken: 1 tak westwaarts naar het PS Rodenhuyze en 1 tak oostwaarts naar het
PS Lange Kromme (zie Tabel 3-4 voor de kenmerken van de pompstations).

Verder is er nog 1 waterloop van 3e cat. in het ZW van de zoekzone: Leken (O1330bis), die
eveneens verbinding maakt met de Rodenhuizeloop. Alle grachten in de zoekzone wateren af naar
de Lange Kromme.
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Op basis van de terreininventarisatie blijkt dat er geen belangrijke externe oppervlaktewaterstromen
de zoekzone instromen. De zoekzone is bovenstrooms gelegen in het stroomgebied van de Lange
Kromme. De enige instromen komen van de woningen en baangrachten langs de Keurestraat,
Windgat en Busstraat (mogelijk met lozingen), en van waterloop Leken (O1330bis) in het ZW, die
eveneens verbinding maakt met de Rodenhuizeloop.
Op het moment van de inventarisatie was het waterpeil in het waterlopen- en grachtenstelsel zeer
laag, en sommige grachten stonden zelfs droog.
Het peil van de Moervaart is afhankelijk van het streefpeil in het kanaal Gent-Terneuzen, aangezien
de beide in open verbinding staan. Het streefpeil in de Moervaart is eveneens 4,45 m TAW. In
periodes van grote afvoer kan het waterpeil op de Moervaart periodiek hoger zijn, om een bepaalde
verhanglijn in te stellen in functie van de vereiste afvoer.
3.3.4.3 Moervaart-Noord
De belangrijkste waterloop in zoekzone Moervaart-Noord is Hoofdgeleed (O1307). Het ZW deel dat
afwatert naar PS Sint-Kruis-Winkel is een waterloop van 2e cat. Het NO deel dat afwatert naar PS
Lange Lede is een waterloop van 3e cat (zie Tabel 3-4 voor de kenmerken van de pompstations).
Er zijn 2 belangrijke waterlopen met gebiedsvreemd oppervlaktewater die zoekzone instromen:
waterloop O1307a (3e cat) in het noorden en waterloop O1305 (3e cat) in het ZW. Daarnaast is er de
Moerkensbeek waarin zich het lozingspunt bevindt van de riolering in St-Kruis-Winkel.
Er is een uitgebreid stelsel van perceelsgrachten die dwars op het Hoofdgeleed aangelegd zijn en
die instaan voor de drainage van de landbouwgronden. Aan de voet van de Moervaartdijk bevindt
zich ook nog een dijkgracht die afwatert in de richting van het PS St-Kruis-Winkel.
Op het moment van de inventarisatie was het Hoofdgeleed watervoerend, en in de meeste grachten
stond ook water.
Ook hier bedraagt het streefpeil in de Moervaart 4,45 m TAW.
3.3.4.4 Moervaart-Zuidlede
Het waterlopenstelsel in deze zoekzone is effectief gescheiden door de verhoogde weg
(Oostdonkstraat) die O-W loopt.
De enige geklasseerde waterloop in deze zoekzone is O1301a Deze waterloop is O-W georiënteerd
en stroomt oostwaarts naar het PS Kalvebrug. Afwatering is ook mogelijk naar PS Lange Kromme in
het W, via een sifon onder de Zuidlede. In welke mate dit ook effectief gebeurt, is onduidelijk: het is
niet geweten of de sifon beveiligd is met een terugslagklep, en zo ja, of deze terugslagklep nog
functioneel is.
Op basis van de terreininventarisatie blijkt dat er geen belangrijke externe oppervlaktewaterstromen
de zoekzone instromen. De zoekzone is bovenstrooms gelegen in het stroomgebied van de
Zwartebeek (O1301).
Op het moment van de inventarisatie was het waterpeil in het waterlopen- en grachtenstelsel zeer
laag, en sommige grachten stonden zelfs droog.
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Het meest afwaartse vak van de Zuidlede heeft een lengte van ongeveer 500 m, vanaf de monding
in de Moervaart te Mendonk tot de stuw onmiddellijk afwaarts van het gemaal Lange Kromme. Deze
stuw heeft een breedte van 6 m, werkt in principe automatisch en heeft een maximale stand van
4,80 m TAW. Deze stuw heeft naast waterbeheersing tot doel (oorspronkelijk) het vervuilde
Moervaartwater af te schermen van de Zuidlede. Meestal ligt deze stuw in horizontale positie
waardoor de Zuidlede op hetzelfde peil komt te staan als de Moervaart en het kanaal GentTerneuzen (streefpeil 4,45 m TAW). Bij calamiteiten kan de stuw opgetrokken worden om de
Zuidlede af te schermen van vervuild water in de Moervaart.
3.3.5

Afvalwater

3.3.5.1 Kalevallei
De situatie m.b.t. afvalwaterzuivering in de omgeving van de zoekzone wordt voorgesteld in Figuur
3-41. Afvalwaterlozingspunten die tijdens de terreininventarisatie ontdekt werden, worden
voorgesteld op de kaarten bij paragraaf 3.3.4 (hydrografie en oppervlaktewater).
De zoekzone en haar omgeving behoort tot het zuiveringsgebied Evergem. Vurstjen (ten W van de
zoekzone), Ralingen en Schoonstraat (ten N van de zoekzone) behoren volgens het zoneringsplan
tot het centraal gebied (oranje), met uitzondering van een zone t.h.v. de kruising RalingenKoolstraat. Deze zone staat samen met enkele voorlopig onbebouwde zones tussen Ralingen en
Schoonstraat ingekleurd als collectief te optimaliseren buitengebied (groen). Ook al de woningen
langs Overdam staan groen ingekleurd als collectief te optimaliseren buitengebied. Dit betekent dat
het afvalwater van deze woningen in veel gevallen nog steeds ongezuiverd geloosd wordt in de
(baan-)grachten. Nabij het kruispunt Ralingen-Koolstraat staat een lozingspunt (waarschijnlijk van
een gemeentelijke rioleringsstreng) aangeduid. Dit ongezuiverd afvalwater komt vermoedelijk terecht
in de baangrachten langs Overdam.
In Ralingen is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het afvalwater van de industriezone
Durmakker wordt via een persleiding onder en langs de Nieuwe Kale naar een collector in Evergem
gebracht.
Er zijn op dit moment geen concrete plannen of timing om rioleringsprojecten uit te voeren in de
zoekzone en haar omgeving.
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Figuur 3-41: Afvalwatertransport, -zuivering en zonering in de zoekzone Kalevallei (Bron: Geoloket VMM)
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Figuur 3-42: Legende bij de kaarten m.b.t. afvalwater (Bron: Geoloket VMM)

3.3.5.2 Mendonk
De situatie m.b.t. afvalwaterzuivering in de omgeving van de zoekzone wordt voorgesteld in Figuur
3-43. Afvalwaterlozingspunten die tijdens de terreininventarisatie ontdekt werden, worden
voorgesteld op de kaarten bij paragraaf 3.3.4 (hydrografie en oppervlaktewater).
De zoekzone Mendonk en haar omgeving behoort tot het zuiveringsgebied Moerbeke.
Enkele geïsoleerd gelegen woningen in de Keurestraat (ten W van de zoekzone) en Windgat (ten
NO van de zoekzone) zijn op het zoneringsplan ingekleurd als individueel te optimaliseren
buitengebied (rood).
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Op het zoneringsplan is niet duidelijk of de woningen in de Busstraat (ten ZO van de zoekzone) nu
groen (collectief te optimaliseren buitengebied) of rood (individueel te optimaliseren buitengebied)
ingekleurd worden. De ligging van de gemeentegrens tussen Gent en Lochristi is de oorzaak van
deze onduidelijkheid. In ieder geval wordt het afvalwater van de meeste woningen nu waarschijnlijk
ongezuiverd geloosd in een gracht. De kernen van Mendonk (ten N van de zoekzone) en Desteldonk
(ten Z van de zoekzone) zijn ingekleurd als collectief te optimaliseren buitengebied (groen). Hiervoor
zijn nog collectorwerken gepland, maar concrete plannen of een timing zijn nog niet gekend.

Figuur 3-43: Afvalwatertransport, -zuivering en zonering in de zoekzone Mendonk (Bron: Geoloket VMM)

3.3.5.3 Moervaart-Noord
De situatie m.b.t. afvalwaterzuivering in de omgeving van de zoekzone wordt voorgesteld in Figuur
3-44. Afvalwaterlozingspunten die tijdens de terreininventarisatie ontdekt werden, worden
voorgesteld op de kaarten bij paragraaf 3.3.4 (hydrografie en oppervlaktewater).
De zoekzone Moervaart-Noord en haar omgeving behoort tot het zuiveringsgebied Moerbeke.
Met uitzondering van enkele geïsoleerde woningen, worden de woningen op grondgebied Gent (StKruis-Winkel) op het zoneringsplan ingekleurd als collectief te optimaliseren buitengebied (groen).
Weliswaar zijn bepaalde straten in St-Kruis-Winkel nu reeds gerioleerd, maar er is geen Aquafincollector waardoor het ingezamelde afvalwater momenteel geloosd wordt via een 3-tal
lozingspunten:
o in de Moerkensbeek (en verder naar Hoofdgeleed)
o in een gracht met aansluiting op waterloop O1307a (en verder naar Hoofdgeleed)
o in de Pachtgoedbeek (en verder naar de Langelede)
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Er is nog een aanvullend gemeentelijk rioleringsproject gepland, meer bepaald in de Barkstraat - M.
Herpelinckstraat - K. Bauwensstraat - Spanjeveerstraat - Kapelledreef - Jozefienenstraat - A. De
Smetstraat. Deze werken zijn gekoppeld aan de Aquafin collectorwerken (nr. 20.632) waarvan de
uitvoering wordt gepland in 2013.
De geïsoleerde woningen in St-Kruis-Winkel die rood ingekleurd zijn (individueel te optimaliseren
buitengebied) zijn gelegen in de Jozefienenstraat en Rapenburgstraat (op de kaart), Schuitstraat,
Barkstraat en Spanjeveerstraat (buiten de kaart, ten ZW van de zoekzone).
De woningen op grondgebied Wachtebeke horen volgens het zoneringsplan bij het centraal gebied
(oranje). De straten Warande en Pottershoek hebben een gescheiden riolering. Het afvalwater wordt
noordoostwaarts vervoerd naar de collector in Wachtebeke. De RWA-leiding heeft een uitlaat t.h.v.
de kruising met waterloop O1307a.
Bij de terreininventarisatie werden geen individuele lozingspunten gevonden, maar het is niet
denkbeeldig dat momenteel toch noch enkele woningen in St-Kruis-Winkeldorp en de
Winkelwarande (St-Kruis-Winkel) en de Warande en Pottershoek (Wachtebeke) hun afvalwater
ongezuiverd lozen in een gracht die afwatert naar de zoekzone.
3.3.5.4 Moervaart-Zuidlede
De situatie m.b.t. afvalwaterzuivering in de omgeving van de zoekzone wordt voorgesteld in Figuur
3-44. Afvalwaterlozingspunten die tijdens de terreininventarisatie ontdekt werden, worden
voorgesteld op de kaarten bij paragraaf 3.3.4 (hydrografie en oppervlaktewater).
De zoekzone Moervaart-Zuidlede en haar omgeving behoort tot het zuiveringsgebied Moerbeke.
Alle woningen in of nabij de zoekzone Moervaart-Zuidlede zijn volgens het zoneringsplan ingekleurd
als individueel te optimaliseren buitengebied (rood). Voor zover deze woningen momenteel geen
individuele zuivering hebben, is het best mogelijk dat ze hun afvalwater ongezuiverd lozen. Tijdens
de terreininventarisatie werd één dergelijk lozingspunt ontdekt.
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Figuur 3-44: Afvalwatertransport, -zuivering en zonering in de zoekzones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede (Bron:
Geoloket VMM)

3.4

Topografische opmetingen

In de loop van februari 2010 is een gedeelte van het waterlopen- en grachtenstelsel binnen de
zoekzones topografisch opgemeten. Het betreft een rudimentaire opmeting, waarbij de resultaten
enerzijds dienen als input voor de randvoorwaarden van het grondwatermodel, en anderzijds als
input voor de beperkte module oppervlaktewater. De keuze van de waterlopen en grachten is
gebaseerd op de relevantie voor het grond-oppervlaktewatersysteem. Dit is o.a. gebleken uit de
initiële terreininventarisatie (uitgevoerd in week 9 van 2009).
Het bestek houdt rekening met een vermoedelijke hoeveelheid van 20 km op te meten waterlopen.
Het voorstel van op te meten waterlopen en grachten in het aanvangsrapport houdt in dat er 17,6 km
waterlopen/grachten wordt opgemeten. Tabel 3-5 geeft een overzicht van de opgemeten waterlopen
per zoekzone. Figuur 3-45 t/m Figuur 3-47 toont in detail welke waterlopen en grachten per
zoekzone opgemeten zijn.
Van de topografische opmetingen zijn de volgende resultaten per zoekzone beschikbaar (conform
het bestek):
• Databank van dwarsprofielen met foto’s (Excel)
• Kunstwerkendatabank (Access)
• Grondplan (AutoCad)
• Lengteprofielplan (AutoCad)
• Kunstwerkplan (AutoCad)
• Overzichtplan (AutoCad)
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Tabel 3-5: Lengte van opgemeten waterlopen per zoekzone

Zone
Lengte (m)
Kale
4.581
Mendonk
3.436
Moervaart Noord
7.267
Moervaart Zuid
2.331
Totaal
17.616

Figuur 3-45: Voorstel op te meten waterlopenstelsel in de zoekzone Kalevallei
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Figuur 3-46: Voorstel op te meten waterlopenstelsel in de zoekzone Mendonk

Figuur 3-47: Voorstel op te meten waterlopenstelsel in de zoekzones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede
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4 Meetnet grond- en oppervlaktewater
4.1

Oppervlaktewatermeetnet

4.1.1

Plaatsing: uitgangspunten

De oppervlaktewaterpeilmetingen moeten enerzijds resulteren in een set van randvoorwaarden die
gebruikt zullen worden bij de grondwatermodellering, en zullen anderzijds als input dienen voor de
beschrijving van de relatie tussen grond- en oppervlaktewater.
In geen van de vier beschouwde gebieden is het mogelijk om debietreeksen te bekomen door de
combinatie van een 10-tal debietmetingen (meting van snelheidsveld en integratie over de
dwarssectie) met een gemeten continue peilreeks. Het bepalen van het debiet door middel van een
snelheidsmeter (area doppler principe) is niet betrouwbaar omdat op elke van de locaties minstens
één van de twee essentiële voorwaarden om goede metingen te realiseren met dergelijke toestellen
niet aanwezig zijn: (1) de waterdiepte dient bij voorkeur minstens 15 à 20 cm te bedragen terwijl (2)
de watersnelheid minimaal 15 cm/s bedraagt om een meting met een aanvaardbare foutenmarge te
bekomen.
De gebieden Moervaart-Noord en Mendonk zijn duidelijk onderhevig aan de werking van een
pompstation waardoor het water in de grachten meestal nagenoeg stilstaat. Enkel bij pompwerking
zal er enige snelheid merkbaar zijn, maar door de beperkte duur van deze pompactiviteit kan zich
geen permanent regime instellen waardoor het uitvoeren van een individuele debietmeting geen
enkel nut heeft. Tevens werken de pompstations op basis van een waterpeilsturing waardoor het
moeilijk is om op de juiste tijdstippen ter plaatse te zijn. Er kan bijgevolg geen eenduidige relatie H-Q
opgebouwd worden.
In de twee andere gebieden (Kalevallei en Moervaart-Zuidlede) is de afvoer van de waterlopen klein,
waardoor de secties van de grachten beperkt en meestal sterk begroeid zijn. Hierdoor is het
opbouwen van een Q-H relatie eveneens uitgesloten.
Op elk van de voorgestelde meetlocaties wordt onder het wateroppervlak een diver geplaatst voor
automatische peilregistratie. Het tijdsinterval tussen 2 metingen wordt ingesteld op 3 tot 10 minuten,
afhankelijk van de locatie. De enige uitzondering is een meetlocatie in de zoekzone MoervaartZuidlede waar een peillat voor manuele peilregistratie voorzien is.
4.1.2

Plaatsing: gebiedsspecifiek

4.1.2.1 Kalevallei
Dit onderzoeksgebied watert af via een waterloop van 3-de categorie naar de Nieuwe Kale (1categorie). De verbinding gebeurt met een buis met diameter van 80 cm. Het grootste deel van de
waterlopen is sterk begroeid, zowel op de taluds als de bodem waardoor de afvoer enorm gestremd
kan worden. Om deze reden alleen al is het bijna onmogelijk een debietmeetpunt te voorzien.
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Figuur 4-1: Verbinding afwatering Kalevallei met Nieuwe Kale

Op de foto is duidelijk de begroeiing in de waterloop te zien. Daarenboven is de waterdiepte in deze
kleine waterlopen heel beperkt. Ook de snelheid is zo goed als verwaarloosbaar in periodes zonder
neerslag.

Figuur 4-2: Kalevallei –waterloop 3-de categorie ongeveer centraal in gebied
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De foto hierboven toont de toestand van de waterloop. Het uitvoeren van doorlopende peilmetingen
wordt niet gegarandeerd omdat de waterlopen na enkele weken zonder neerslag droog komen te
staan.
De meetlocaties met codes KAL07 en KAL08 worden voorzien op de locaties aangeduid op
Figuur 4-3.

Figuur 4-3: Locatie meetpunten van het oppervlaktewatermeetnet in de zoekzone Kale

4.1.2.2 Mendonk
Dit onderzoeksgebied is gelegen op het grondgebied van Desteldonk – Mendonk. Ten Westen sluit
dit gebied aan bij de industriezone langs R4 en Moervaart. Dit stroomgebied sluit aan bij het
stroomgebied van het pompstation Rodenhuyze (hoek R4 / Moervaart RO).
De hoofdafwatering verloopt via de Lange Kromme en het gemaal ‘De Lange Kromme’ (gelegen net
opwaarts van de stuw op de Zuidlede). Dit gemaal beschikt over 3 pompen met elk een capaciteit
van 417 l/s. Dit gemaal is een tweetal km afwaarts van de grens van het onderzoeksgebied gelegen.
Een eerste meetpunt (MEN05) is geplaatst op de Lange Kromme ter hoogte van de overgang van 3e
naar 2e categorie.
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Figuur 4-4: Lange Kromme te Mendonk – Overgang 3-de naar 2-de categorie

Het waterpeil wordt er duidelijk beïnvloed door het pompstation. Als de pomp niet draait staat het
water hier nagenoeg stil.
Een tweede peilmeetpunt (MEN06) is voorzien vrij centraal in het gebied langsheen de Lange
Kromme.
Ook voor dit stroomgebied is het niet evident om betrouwbare debietmetingen te realiseren. Ook hier
is het onderzoeksgebied gelegen in het bovenstroomse deel van het stroomgebied van het
pompstation ‘De Lange Kromme’.
De meetlocaties met codes MEN05 en MEN06 worden voorzien op de locaties aangeduid op Figuur
4-6.
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Figuur 4-5: Mendonk – Locatie tweede meetpunt langs Lange Kromme centraal in gebied

Figuur 4-6: Locatie meetpunten van het oppervlaktewatermeetnet in de zoekzone Mendonk
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4.1.2.3 Moervaart-Noord
Ter hoogte van de aansluiting van de waterloop nr. 1.307 (2-de categorie) is het pompstation SintKruis-Winkel gelegen. Dit pompstation is uitgerust met 2 pompen die elk een capaciteit van 300 l/s
hebben. Navraag bij de polder ‘Moervaart en Zuidlede’ leert dat de afvoer van het aangesloten
stroomgebied van Sint-Kruis-Winkel ook deels kan gebeuren via het pompstation ‘De Lange Lede’
dat meer stroomopwaarts langs de Moervaart is gelegen. Opmeting van de waterlopen,
gecombineerd met de aan- en afslagpeilen moet hierover meer informatie verschaffen.
Meting afwaarts studiegebied : pompstation Sint-Kruis-Winkel (MVN01)
Ter hoogte van PS Sint-Kruis-Winkel is een ultrasone sensor bevestigd. Navraag bij de
ontvanger/griffier van de polder ‘Moervaart en Zuidlede’ gaf aan dat deze sensor momenteel enkel
gebruikt wordt voor de sturing van de pomp(en). De data worden niet opgeslagen.
De aanwezige peilsensor is dus niet beschikbaar. Er is hier een peilmeetpunt geplaatst die het
mogelijk maakt de optredende waterstand te visualiseren en te interpreteren. Op tijdstippen dat de
pomp draait zal de gemeten waterstand lager getrokken worden (instellen van een verhanglijn)
waardoor tijdelijk (gedurende de periode waarin de pomp draait) deze waterstand niet relevant zal
zijn voor de omgeving. Deze peilsensor registreert elke 3 minuten om zo de tijdstippen van aan- en
afslag van de pomp te detecteren. Deze informatie is nadien gecontroleerd met de geregistreerde
draaiuren van de pomp (info polder).
De gemeten data van dit meetpunt wordt gecombineerd met de pompkarakteristieken en op deze
wijze is een debietreeks bekomen. De nauwkeurigheid van de debietreeks hangt samen met de
nauwkeurigheid van de betreffende pompkarakteristiek.

Figuur 4-7: Pompstation St-Kruis-Winkel
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Bovenstaande foto toont het PS die het water in de Moervaart pompt (benaderend een constant peil
van +/- 4,50 m TAW). De peilsensor is geplaatst tussen de 2 roosters. De nieuwe peilsensor wordt
op de betonnen wand naast de aanwezige roosters bevestigd.
Meting nabij gemeentegrens Wachtebeke – Sint-Kruis Winkel (MVN02)
Tussen het pompstation en dit punt (= overgangspunt 2-de naar 3-de categorie) zijn heel wat duikers
aanwezig (diameter 80 cm).

Figuur 4-8: Hoofdgeleed ter hoogte van gemeentegrens met Wachtebeke (zicht naar opw.)

Zoals de foto (Zicht naar opwaarts) toont is de waterloop hier uitgewerkt met betonelementen. Ter
hoogte van een van de (vele) aanwezige duikers is een peilsensor geplaatst worden die continu de
waterstand registreert. Deze waterloop loopt door tot aan het pompgemaal ‘Lange Lede’ en maakt
hier een verbinding door middel van een koker met de wachtkom vóór het gemaal. Er is eveneens
een schuif aanwezig waardoor water van de Moervaart kan ingelaten worden in het Hoofdgeleed.
Meting nabij pompstation Langelede (Wachtebeke) (MVN09)
Tijdens het terreinbezoek met de Polder van Moervaart en Zuidlede (d.d. 28/04/2009) werd door de
polderwachter aangegeven dat de waterscheiding (het omslagpunt tussen de oostwaarts en
westwaarts gerichte stroming) zich ongeveer ter hoogte van de gemeentegrens tussen Gent en
Wachtebeke bevindt. Aangezien het Hoofdgeleed dus 2 stromingsrichtingen kent, is een derde
meetpunt op het Hoofdgeleed geïnstalleerd, ter hoogte van het instroompunt naar de wachtkom van
het pompstation Langelede (Figuur 4-9)
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Figuur 4-9: Hoofdgeleed ter hoogte van de aansluiting met de wachtkom van het pompstation Langelede

De waterpeilen in de Moervaart zijn bekomen via het HIC. Er bevindt zich een peil- (en
debiet)meetpunt onmiddellijk opwaarts van het pompstation Sint-Kruis-Winkel (Lambert X: 111947
Y: 204457). Dit meetpunt kan als representatief beschouwd worden voor de volledige lengte van het
onderzoeksgebied omdat de variatie hier heel beperkt is.
De meetlocaties met codes MVN01, MVN02 en MVN09 worden voorzien op de locaties aangeduid
op Figuur 4-10.
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Figuur 4-10: Locatie meetpunten van het oppervlaktewatermeetnet in de zoekzones Moervaart-Noord en MoervaartZuidlede

4.1.2.4 Moervaart-Zuidlede
Het onderzoeksgebied Moervaart-Zuidlede zit geklemd tussen de Zuidlede, de Moervaart en de
gemeentegrens tussen Wachtebeke en Sint-Kruis Winkel (Mendonk).
De afwatering gebeurt uiteindelijk via het Pompstation Kalve-brug enkele km verderop gelegen op
de LO van de Moervaart. (capaciteit 2 x 667 l/s).
Het onderzoeksgebied is volledig gelegen in het bovenstrooms deel van het stroomgebied. De
benodigde afvoercapaciteit is bijgevolg dan ook beperkt zodat eventuele peilverhogende ingrepen
een beperkt invloedsgebied hebben.
Er is een peilmeetpunt (GKZS043X) geplaatst ter hoogte van de grens van het onderzoeksgebied
(gemeentegrens met Wachtebeke – overgang van 3-de naar 2-de categorie) enkel honderden meter
ten zuiden van de weg die het gebied doorsnijdt. Een automatische peilregistratie is hier evenwel
niet noodzakelijk; de installatie van een peillat en een 2-wekelijkse manuele peilmeting (te
combineren met de 2-wekelijkse grondwaterpeilmetingen) is hier voldoende.
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Figuur 4-11: Moervaart-Zuidlede – Zicht opw. vanaf overgang 3-de naar 2-de categorie

Bovenstaande foto toont aan dat de begroeiing in de waterloop hier een belangrijke rol kan spelen.
Het voorstel is om het peilmeetpunt opwaarts van de duiker te plaatsen.
Een tweede meetpunt (MVZ04) is geplaatst op de waterloop van derde categorie ten noorden van de
weg, eveneens op de gemeentegrens met Wachtebeke.
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Figuur 4-12: Moervaart-zuidlede – Waterloop op grens met Wachtebeke

Het terrein rechts op de foto (LO waterloop) is opgehoogd (grondgebied Wachtebeke). Het
landbouwgebied links op de foto is vrij laag gelegen. Op deze locatie is een automatische peilmeting
uitgevoerd.
Het effectief bemeten van de debieten in dit onderzoeksgebied is gezien de terreingesteldheid (heel
vlak), de verwaarloosbare stroomsnelheden (behalve bij werking van de pompen) bijna onmogelijk.
Daar de oppervlakte van het stroomgebied opwaarts van de beide meetpunten beperkt is tot
ongeveer 100 ha is de bovenstroomse afvoer sowieso beperkt. Rekening houdend met de vlakke
terreinsituatie kan aangenomen worden dat het piekdebiet beperkt zal zijn tot 2 à 3 l/s.ha
(empirische formule - dus bij een oppervlakte van 100 ha is het piekdebiet 200 à 300 l/s).
De meetlocaties met codes MVZ04 en GKZS043X worden voorzien op de locaties aangeduid op
Figuur 4-10.
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4.1.3

Meetcampagne - periode

De meetcampagne is opgestart eind juni 2009 en is beëindigd op 29 juli 2010. We beschikken dus
over 13 maand peildata. Voor 2 divers zijn er tijdelijk onderbrekingen geweest in de peilregistratie:
• MEN05: onderbreking t.e.m. 14 september 2009
• MVN02 : onderbreking van 2009 15 september tot 14 december 2009
4.1.4

Meetresultaten

4.1.4.1 Kalevallei
In dit gebied zijn er 2 tijdelijke peilmeetpunten op de Kale:
• KAL07 is meer westwaarts in het studiegebied gelegen op een zijwaterloop van de Kale
• KAL08 is meer oostwaarts in het studiegebied gelegen op de Kale
In onderstaande grafieken zijn respectievelijk de peilreeksen voor KAL07 en KAL08 opgenomen.
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Figuur 4-13: Peilreeks KAL07

De peilen voor KAL07 vertonen pieken in periodes van piek neerslag. Peilschommelingen kunnen
reiken tot 20 à 30 cm als gevolg van het voorkomen van deze neerslagpieken.
Het maximale waterpeil is 5,32 m TAW. Het waterpeil bij basisafvoer bedraagt in de winter 5,05
mTAW. In de zomer is het waterpeil bij basisafvoer nog lager, gezien de periodes van droogstand in
de zomermaanden. Wanneer het waterpeil tot aan het bodempeil zakt, wordt droogstand in de
waterloop bereikt. Het bodempeil bedraagt 5,03 mTAW en wordt indicatief in de grafiek
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weergegeven met een rode lijn. Tijdens de beschouwde meetperiode was er in 18 % van de tijd
droogstand in de waterloop.
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Figuur 4-14: Peilreeks KAL08

De peilen voor KAL08 vertonen meer uitgesproken pieken bij het voorkomen van neerslag. Dan de
peilen t.h.v. KAL07. Peilschommelingen kunnen reiken tot 60 à 70 cm als gevolg van
neerslagpieken.
Het maximale waterpeil is 5.79 m TAW. Het waterpeil bij basisafvoer bedraagt in de winter
5,15 mTAW. In de zomer is een basisafvoer nagenoeg onbestaande, gezien de periodes van
droogstand in de zomermaanden. Wanneer het waterpeil tot aan het bodempeil zakt, wordt
droogstand in de waterloop bereikt. Het bodempeil bedraagt 5,10 mTAW en wordt indicatief in de
grafiek weergegeven met een rode lijn. Tijdens de beschouwde meetperiode was er in 18 % van de
tijd droogstand in de waterloop.
4.1.4.2 Mendonk
In dit deelgebied zijn 2 tijdelijke peilmeetpunten (divers) geplaatst.
• De eerste (i.c. MEN05 - ‘Mendonk – Boerderij’) is afwaarts in het stroomgebiedje geplaatst.
• De tweede (i.c. MEN06 – ‘Mendonk – Center’) is meer centraal in dit gebied ingeplant.
In onderstaande grafieken zijn respectievelijk de peilreeksen voor divers MEN05 (‘Mendonk –
Boerderij’) en MEN06 (‘Mendonk-Centraal’) opgenomen.
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Figuur 4-15: Peilreeks MEN05
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Figuur 4-16: Peilreeks MEN06
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De peilreeks van diver MEN05 toont duidelijk dat de peilen er minder beïnvloed worden door
neerslaggebeurtenissen dan t.h.v. diver MEN06.
De maximale waterstand aan MEN05 is 3,95 mTAW. Het waterpeil bij basisafvoer bedraagt
gemiddeld ongeveer 3,50 tot 3,55 mTAW, met weinig verschil tussen zomer- en wintermaanden. De
pieken in de peilreeks zijn wel hoger bij neerslagpieken in de winter dan in de zomer. Deze peilreeks
is een indicatie dat de waterpeilen t.h.v. diver MEN05 onder invloed staan van het gemaal van de
Lange Kromme. Dit gemaal bevindt zich ongeveer 1 km verder stroomafwaarts aan de Zuidlede. Het
bodempeil t.h.v. MEN05 bedraagt 3,46 mTAW en wordt indicatief in de grafiek weergegeven met
een rode lijn. Tijdens de beschouwde meetperiode was er in 4 % van de tijd droogstand in de
waterloop.
De peilreeks van diver MEN06 toont duidelijk dat de peilen hier sterker reageren op
neerslaggebeurtenissen dan t.h.v. diver MEN05. Plotse pieken in de peilreeks tot 30 cm zijn waar te
nemen. Het waterpeil staat hier nauwelijks of niet onder invloed van enig gemaal (gemaal van de
Lange Kromme of gemaal van Rodenhuyze).
De maximale waterstand is 4,62 m TAW. Het waterpeil bij basisafvoer bedraagt in de winter 4,25 tot
4,35 mTAW. In de zomer kan van een minimale of zelfs geen basisafvoer gesproken worden, gezien
de droogstand gedurende de zomermaanden. Wanneer het waterpeil tot aan het bodempeil zakt,
wordt droogstand in de waterloop bereikt. De rode lijn geeft indicatief het bodempeil van de
waterloop weer (4,21 mTAW). Tijdens de beschouwde meetperiode was er in 44 % van de tijd
droogstand in de waterloop.
4.1.4.3 Moervaart - Noord
In dit gebied zijn 3 tijdelijke peilmeetpunten ingericht (MVN01, MVN02 en MVN03).
•

•
•

Een eerste locatie (MVN01) is vlakbij het pompstation van Sint-Kruis Winkel. Dit pompstation
verpompt het water naar de Moervaart. Zodra het peil stijgt boven de waarde 3.69 m TAW
slaat de pomp aan.
Een tweede locatie (MVN02) is gelegen op het Hoofdgeleed ter hoogte van de
gemeentegrens tussen Wachtebeke en Sint-Kruis Winkel.
De derde meetlocatie in dit gebied (MVN03) is gelegen op het Hoofdgeleed nabij het
pompstation Langelede.

Onderstaande grafieken vergelijken de waterpeilen in de 3 meetpunten. Het betreft data van de
maanden januari en juni 2010.
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Figuur 4-17: Vergelijking peilmetingen Moervaart – Noord met peilen in pompstation Landgelede
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Figuur 4-18: Vergelijking peilmetingen Moervaart – Noord met peilen in pompstation Landgelede (detail)

Op basis van de geregistreerde waterpeilen kunnen volgende vaststellingen gemaakt worden:
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•

•
•
•
•

Geen pompactiviteit in Sint-Kruis Winkel in de maand juni (heel droge maand). Dit
pompstation werkt enkel als een peil van 3.69 m TAW ter hoogte van pompstation
overschreden wordt.
Juni 2010 was een vrij droge maand.
Afvoer verloopt voornamelijk via het pompstation Langelede te Wachtebeke. In juni is dit
zelfs uitsluitend via pompstation Langelede.
Invloed van regelmatig aan- en afslaan van de pomp(en) in het pompstation Langelede is niet
altijd zichtbaar tot aan de gemeentegrens (MVN02).
Er treedt een duidelijk ladingsverlies op van Sint-Kruis Winkel tot aan het meetpunt MVN03.
Dit ladingsverlies is vermoedelijk deels te verklaren door de beperkte sectie van de waterloop
op het grondgebied van Wachtebeke, de vrij dunne waterlaag in drogere periodes en de hier
en daar aanwezige begroeiing.

De maximale waterstand ter hoogte van het pompstation Sint-Kruis Winkel blijft beperkt toe 3.76 m
TAW. Gedurende langere droge periodes daalt de waterstand hier tot in de buurt van 3.40 m TAW.
Tijdens deze drogere periodes is er nagenoeg geen pompactiviteit ter hoogte van Sint-Kruis Winkel.
Ter hoogte van de gemeentegrens is de gemeten maximale waterstand ongeveer 3.62 m TAW
terwijl de minimale waterstand in de buurt van 3.20 m TAW gelegen is. Voor dit meetpunt is wegens
een tijdelijk defect van de sensor gedurende 3 maanden geen registratie van de peilen beschikbaar
(15/9 tot 15/122009).
Op het afwaarts einde van het Hoofdgeleed is het waterpeil heel direct onderhevig aan de frequente
aan- en afslag van het pompstation. Het pompstation verpompt niet alleen het water van het
Hoofdgeleed maar ook van de Langelede.
De verbinding tussen Hoofdgeleed en pompstation gebeurt via een leiding naar de pompput en is
voorzien van een terugslagklep. De minimaal geregistreerde waterstand bedraagt hier ongeveer 3 m
TAW. De maximale waterstand bedraagt ongeveer 3.45 m TAW (midden januari 2010).
Bepaling van de afvoer van het stroomgebied is niet mogelijk daar het pompstation Langelede de
afvoer van een ander stroomgebied ontvangt en uitsplitsing is niet zomaar mogelijk.
4.1.4.4 Moervaart - Zuidlede
In Moervaart - Zuidlede is 1 meetpunt met continue peilregistratie voorzien (diver MVZ04). Dit
meetpunt is gelegen op een kleine waterloop, ten noorden van de Oostdonkstraat, aan de grens van
de zoekzone.
De peilen reageren vrij vlug op de neerslag zodat soms op heel korte tijd plotse stijgingen van een
10 tot 15 cm waar te nemen zijn.
De maximale waterstand bedraagt 3,79 TAW. Het waterpeil bij basisafvoer bedraagt gemiddeld 3,50
tot 3,55 mTAW. In de periode november tot en met februari stijgt dit tot ongeveer 3,60 mTAW; in de
periode juli tot en met september valt dit peil terug tot aan of net boven het bodempeil. De rode lijn in
de grafiek geeft indicatief het bodempeil van de waterloop weer (3,42 mTAW). Wanneer het
waterpeil zakt tot dit bodempeil, wordt droogstand bereikt in de waterloop. Tijdens de beschouwde
meetperiode was er in 18 % van de tijd droogstand in de waterloop.
Mogelijk spelen ook de ingestelde aan- en afslagpeilen van het “gemaal van de Kalvebrug” een rol in
de waargenomen waterpeilreeks. De periodiek wijzigende gemiddelde peilen (gedurende enkele
maanden) lijken hierop te wijzen.
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Figuur 4-19: Peilreeks Moervaart – Zuidlede (MVZ04)

In de zoekzone Moervaart-Zuidlede is ook een peilschaal geplaatst die manueel afgelezen werd bij
elk terreinbezoek (ter hoogte punt GKZS043X). Deze peilschaal is ook gelegen op een kleine
waterloop, ten zuiden van de Oostdonkstraat, aan de grens van de zoekzone. Een grafiek van de
meetgegevens van deze 2-wekelijkse peilregistraties is in onderstaande figuur terug te vinden.
In september en oktober 2009 stond de waterloop droog. Het gemeten waterpeil schommelt tussen
3,39 en 3,78 mTAW. Mogelijk doen er zich wel kortstondige pieken in het waterpeil voor ten gevolge
van neerslagpieken, maar deze pieken kunnen moeilijk gedetecteerd worden, gezien de
laagfrequente peilregistratie (2-wekelijks).
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Figuur 4-20: Peilreeks t.h.v. peilschaal GKZS043X
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4.2

Grondwatermeetnet

In het aanvangsrapport werd een voorstel geformuleerd voor de uitbouw van een
grondwatermeetnet. De piëzometers van dit grondwatermeetnet werden geplaatst op 23 en 24 juni
2009.
4.2.1

Plaatsing

Om de piëzometers te plaatsen werden handboringen verricht met behulp van een edelmansboor.
Na het realiseren van het boorgat, werd de piëzometer in de bodem aangebracht. Rond de filter
werd een filterkous aangebracht. De filter werd omstort met grind. Hierdoor kunnen losse deeltjes
moeilijker in de piëzometer binnendringen. Na het aanbrengen van het grind, werd een gedeelte van
het boorgat opgevuld met bentonietkorrels. In contact met water kunnen deze kleikorrels opzwellen
tot 700 % van hun volume in gedroogde toestand. Zo wordt de piëzometer op een eenvoudige
manier verankerd in de bodem. In sommige gevallen werden mantelbuizen gebruikt om te vermijden
dat het boorgat tijdens de werkzaamheden dichtslibt. Dit doet zich voornamelijk voor bij diepe
boringen (tot 5 m) in combinatie met de aanwezigheid van grof zand of grind. Bij het uitvoeren van
de boringen werd steeds een gedetailleerde boorbeschrijving gemaakt door de hoofdopnemer. De
gegevens van de boorbeschrijvingen worden voor alle boringen in Bijlage 2 weergegeven. Naast de
kenmerken van de bodemlagen, is eveneens de grondwaterstand en de diepte van de piëzometer
aangegeven.
De piëzometers werden, teneinde de hinder in het landschap te minimaliseren en het
perceelsgebruik niet te hinderen, in de regel dichtbij een perceelsgrens geplaatst. Ze werden
geplaatst in de nabije omgeving van een openbare of private weg. Een aantal piëzometers werden
op maaiveldhoogte afgewerkt met een straatpot. Zo vormen de buizen geen hinder in het landschap
en is de ‘uitnodiging’ tot vandalisme ook minder groot. Na de plaatsing werd het waterpeil in de
peilput gemeten. Daarna werden de piëzometers d.m.v. een hand- of benzinepomp schoongepompt.
Het eventueel aanwezige slib of zand werd alzo uit de piëzometer verwijderd.
Steeds werd ervoor gezorgd dat de onderkant van de filter van de ondiepe piëzometers waar
mogelijk minstens 1 m onder de reductiehorizont gelegen is, indien aanwezig. Er wordt dan ook
verwacht dat de peilmetingen altijd kunnen verricht worden. De onderkant van de filter van de diepe
piëzometers bevindt zich op ongeveer 5 m diepte. De diepte van de piëzometers wordt eveneens
aangegeven op de boorbeschrijvingen (zie Bijlage 2). De gebruikte filter van zowel de diepe als
ondiepe piëzometers heeft steeds een lengte van 0,5 m. Alle piëzometers hebben een diameter van
40 mm. Piëzometerkoppels (of nesten) worden geplaatst waar er een vermoeden van kwel is
(opwaarts gerichte stijghoogtegradiënt). De filter van een ondiepe piëzometer wordt op ca. 2- 2,5 m
diepte geplaatst, terwijl de filter van een diepe piëzometer tot ca. 5 m diepte gaat (met behulp van
handboringen).
Een aantal eigenaars heeft bezwaren geuit tegen de plaatsing van piëzometers op hun perceel. Met
deze bezwaren werd maximaal rekening gehouden. Er werden bijgevolg geen piëzometers geplaatst
op percelen waarvoor de eigenaar bezwaren heeft geuit, en waarvoor die bezwaren de
opdrachthouder vóór de plaatsing van het meetnet hebben bereikt.
Elke piëzometer heeft een unieke code die eveneens op de piëzometer is genoteerd. De
meetpunten werden gecodeerd volgens de methode voorgesteld door het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO). De codering bestaat uit vier delen en bevat 8 karakters:
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•

•

•

•

De eerste drie letters vormen de gebiedscode. Deze werd door het INBO gegeven toen het
voorstel voor de uitbouw van het meetnet door INBO werd geëvalueerd. Voor alle zoekzones is
dit: GKZ (Gentse Kanaalzone)
De vierde letter is een indicatie van het type meetpunt.
o Een P staat voor piëzometer
o Een S geeft aan dat het een peilschaal betreft
De volgende cijfers staan voor het volgnummer van de piëzometer.
o Het eerste cijfer (honderdtallen) staat voor ondiep (0) of diep - subfreatisch (1). Dit cijfer moet
in het veld ook vermeld staan op de piëzometer.
o Het tweede cijfer (tientallen) staat voor de verschillende zoekzones:
▪ .1. : Kalevallei
▪ .2. : Mendonk
▪ .3. : Moervaart-Noord
▪ .4. : Moervaart-Zuidlede
o Het derde cijfer (eenheden) is een volgnummer binnen de zoekzone
Voor een origineel meetpunt is de laatste letter een X. Wanneer een piëzometer wordt
vervangen verandert de laatste letter in een A, bij een tweede of een derde vervanging wordt dit
B, C, ... enz

De naamgeving van de boorbeschrijvingen is gebeurd op dezelfde manier als de hierboven
beschreven codering.
Na een eerste evaluatie van dit meetnet bleek dat piëzometer GKZP037X snel
raken door de aanpalende landbouwgewassen (voederbieten en maïs), of
verdwijnen bij het rooien van deze gewassen. Daarom werd beslist om een
GKZP038X te plaatsen. Deze piëzometer werd geplaatst op 23 juli 2009 in
GKZP037X.

overwoekerd zou
zelfs dreigde te
extra piëzometer
de nabijheid van

Het aantal piëzometers per zoekzone wordt samengevat in Tabel 4-1. de locatie van de piëzometers
wordt voorgesteld in Figuur 4-21, Figuur 4-22 en Figuur 4-23.
Tabel 4-1: Overzicht grondwatermeetnet

Zone
aantal piëzometers aantal koppels
Kale
6
1
Mendonk
8
1
Moervaart Noord
8
1
Moervaart Zuid
4
0
Totaal
26
3
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Figuur 4-21: Grondwatermeetnet in de zoekzone Kalevallei
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Figuur 4-22: Grondwatermeetnet in de zoekzone Mendonk

Figuur 4-23: Grondwatermeetnet in de zoekzones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede
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4.2.2

Topografische opmeting

Alle piëzometers zijn topografisch opgemeten. Deze opmetingen gebeurden samen met de
topografische opmetingen van het waterlopen- en grachtenstelsel. In Tabel 4-2 worden de
opmetingsgegevens van de piëzometers, alsook enkele karakteristieken van de peilbuisfilters
weergegeven.
Tabel 4-2: Locatie en karakteristieken van piëzometers
Zone
Kale
Kale
Kale
Kale
Kale
Kale
Mendonk
Mendonk
Mendonk
Mendonk
Mendonk
Mendonk
Mendonk
Mendonk
Moervaart-Zuidlede
Moervaart-Zuidlede
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord
Moervaart-Noord

4.2.3

Piezometer-ID

X

Y

GKZP010X
GKZP011X
GKZP012X
GKZP013X
GKZP014X
GKZP112X
GKZP020X
GKZP021X
GKZP022X
GKZP023X
GKZP024X
GKZP025X
GKZP026X
GKZP121X
GKZP040X
GKZP041X
GKZP030X
GKZP031X
GKZP032X
GKZP033X
GKZP034X
GKZP035X
GKZP036X
GKZP037X
GKZP038X
GKZP130X

102986.781
102451.868
102259.166
102138.725
102199.467
102259.503
110704.116
111319.627
110825.789
111179.285
110887.906
110502.841
110385.298
111319.162
112981.664
112940.426
112879.848
112915.531
113066.759
113110.134
112351.661
112427.002
113510.441
113604.680
113725.105
112879.652

199569.608
199361.390
199493.206
198925.337
199024.952
199493.163
202394.770
203628.125
203198.250
202922.187
203005.242
202606.743
202889.903
203628.086
204822.636
204421.952
205423.468
205360.045
205291.297
205233.071
204920.331
204783.225
205780.448
205671.152
205768.486
205423.678

BKPB
mTAW
6.466
6.761
6.819
6.568
6.200
6.776
5.119
4.522
6.504
6.385
6.389
5.507
6.464
4.571
5.359
4.791
4.901
5.349
4.596
5.189
5.976
4.223
4.500
4.317
5.323
4.886

Maaiveldpeil
mTAW
6.506
6.081
6.879
6.638
6.250
6.836
5.139
4.602
5.438
4.959
5.248
4.768
5.110
4.651
4.611
4.811
4.951
4.432
3.952
4.057
4.914
4.243
4.520
4.347
4.322
4.936

Filter top
mTAW
4.71
3.78
4.38
4.64
3.85
2.34
3.64
2.90
3.64
3.46
3.45
3.57
3.61
0.15
2.91
3.16
3.30
2.23
2.55
2.26
3.21
2.84
2.37
2.60
2.32
0.44

Filter onderkant
mTAW
4.21
3.28
3.88
4.14
3.35
1.84
3.14
2.40
3.14
2.96
2.95
3.07
3.11
-0.35
2.41
2.66
2.80
1.73
2.05
1.76
2.71
2.34
1.87
2.10
1.82
-0.06

Peilmetingen

Alle piëzometers van het grondwatermeetnet werden gedurende één volledig jaar twee-wekelijks
manueel gemeten en gecontroleerd (26 meetrondes). De manuele meting bestaat uit de bepaling
van de grondwaterstand in de piëzometer ten opzichte van de bovenkant van de piëzometer
(waarvan de T.A.W. waarde gekend is).
In onderstaande tekst wordt een beschrijving gegeven van de stijghoogtemetingen, de meetraaien,
piëzometernesten, alsook analyse van de duurlijngrafieken in Kale, Mendonk, Moervaart-Noord en
Moervaart Zuidlede.
4.2.3.1 Stijghoogtemetingen
4.2.3.1.1 Seizoenale variatie
In Bijlage 3 worden de resultaten van de stijghoogtemetingen van het grondwatermeetnet grafisch
voorgesteld. De temporele variatie in de grondwaterpeilen wordt vooral door een seizoenale
component gedomineerd. Het globale patroon is dat de laagste grondwaterstand medio oktober
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voorkomt. De grondwaterstand stijgt vanaf dit moment maar blijft laag tot midden november
(15/11/2009). Hierna volgt een sterke peilschommeling waarna de grondwaterstand zich op het
hoogste peil bevindt. Vanaf het voorjaar 2010 (ca. 04/04/2010) nemen de hoge grondwaterpeilen
terug af.
4.2.3.1.2 Tijdreeksen
Kale-vallei:
In de stijghoogtegrafieken (bijlage 3) vertonen GKZP010X en GKZP011X een licht afwijkend patroon
in de periode van eind maart (21/03/2010). Terwijl in de andere peilbuizen een dalende trend in
grondwaterstand is ingezet, wordt op deze locaties een laatste piek in de grondwaterpeilen
geregistreerd.
Over het algemeen zijn de peilvariaties vrij groot. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de doorlatende
ondergrond (zandleem en lemig zand), waarin grote en snelle peilschommelingen mogelijk zijn,
wanneer de grondwaterstand niet wordt gebufferd door een sterke kweluitstroom. In onderstaande
tabel worden enkele karakteristieken van de stijghoogtereeks samengevat.
Tabel 4-3: Karakteristieken van grondwaterpeilen in zoekzone Kalevallei
peilen(mTAW)
Code
minimum maximum
GKZP010X
4.89
6.27
GKZP011X
4.85
6.25
GKZP012X
5.20
6.61
GKZP112X
5.22
6.61
GKZP013X
4.75
6.07
GKZP014X
4.77
5.93

gemiddeld
5.47
5.55
6.02
6.03
5.32
5.33

amplitude
1.38
1.40
1.41
1.39
1.32
1.16

3LG
4.93
4.88
5.24
5.25
4.78
4.79

3HG
6.14
6.22
6.59
6.59
5.99
5.87

diepte (m-MV)
maximum minimum gemiddeld
1.62
0.24
1.04
1.23
-0.17
0.53
1.68
0.27
0.86
1.62
0.23
0.81
1.89
0.57
1.32
1.48
0.32
0.92

3LG
1.58
1.20
1.64
1.59
1.86
1.46

3HG
0.37
-0.14
0.29
0.25
0.65
0.38

Mendonk:
In de stijghoogtegrafieken (bijlage 3) vertonen GKZP023X, GKZP024X en GKZP026X een ander
patroon dan de rest van de peilbuizen. De kleine peilschommelingen van GKZP026X, geïllustreerd
door de lage amplitude in onderstaande tabel, kan vermoedelijk verklaard worden door een sterke
interactie met het oppervlaktewater. Door de pompwerking wordt het waterpeil quasi constant
gehouden. Dat in GKZP023X en in mindere mate in GKZP024X sterke peilschommelingen
voorkomen, valt meer dan waarschijnlijk te verklaren door de zandige ondergrond (vs lemig zand tot
zandleem op de andere locaties), en het afwezig zijn van een sterke kweluitstroom (als mogelijke
buffer tegen sterke schommelingen).
Vanaf 25/12/2009 vertoont de diepe peilbuis GKZP121X een onrealistisch patroon, wat vermoedelijk
veroorzaakt werd door een (tijdelijke) verstopping van de piëzometer of de filter.
Tabel 4-4: Karakteristieken van grondwaterpeilen in zoekzone Mendonk
peilen(mTAW)
Code
minimum maximum
GKZP020X
3.78
4.99
GKZP021X
3.42
4.52
GKZP121X
3.42
4.61
GKZP022X
3.64
4.49
GKZP023X
3.29
4.89
GKZP024X
3.39
4.75
GKZP025X
3.78
4.91
GKZP026X
3.84
4.10

gemiddeld
4.40
3.97
4.12
3.99
4.11
4.02
4.31
3.94

amplitude
1.21
1.10
1.19
0.85
1.60
1.36
1.13
0.26

3LG
3.80
3.42
3.42
3.64
3.31
3.41
3.80
3.84

3HG
4.90
4.46
4.61
4.35
4.86
4.60
4.80
4.07

diepte (m-MV)
maximum minimum gemiddeld
0.15
1.36
0.74
0.08
1.18
0.63
0.04
1.23
0.54
0.95
1.80
1.45
0.07
1.67
0.85
0.50
1.86
1.23
-0.14
0.99
0.46
1.01
1.27
1.17

3LG
1.34
1.18
1.23
1.80
1.65
1.84
0.97
1.27

3HG
0.24
0.14
0.04
1.09
0.10
0.65
-0.03
1.04

Moervaart - Noord:
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Uit de stijghoogtegrafieken (bijlage 3), alsook uit onderstaande Tabel 4-5, komen 2 zaken naar voor.
Enerzijds blijkt het grondwaterpeil langs de noordelijke rand (i.c. de overgang naar hoger gelegen
gebieden) van het valleigebied grotere schommelingen te vertonen dan in de rest van het
valleigebied. Dit is het geval voor peilbuizen GKZP030X, GKZP130X, GKZP034X en GKZP036X.
Het freatisch grondwater zal er in de hydrologische zomer veel dieper zitten dan bij de rest van de
peilbuizen. Anderzijds vertoont de grondwaterstand in het gedeelte van het valleigebied tussen
Moervaart en Hoofdgeleed de minste extremen in peilschommelingen, is het freatisch grondwater in
de hydrologische zomer op geringe diepte aanwezig en bevindt het grondwaterpeil zich in de winter
aan of boven het maaiveld. Dit is in hoofdzaak het geval voor peilbuizen GKZP032X, GKZP033X en
GKZP035X. In dit projectgebied is de peilvariatie overigens geringer dan in de 3 andere gebieden.
Tabel 4-5: Karakteristieken van grondwaterpeilen in zoekzone Moervaart - Noord
peilen(mTAW)
Code
minimum maximum
GKZP030X
3.56
4.47
GKZP130X
3.58
4.48
GKZP031X
3.36
4.04
GKZP032X
3.36
3.99
GKZP033X
3.52
4.10
GKZP034X
3.54
4.40
GKZP035X
3.63
4.08
GKZP036X
3.20
3.97
GKZP037X
3.41
4.12
GKZP038X
3.33
4.01

gemiddeld
4.04
4.05
3.76
3.70
3.84
3.97
3.87
3.55
3.67
3.62

amplitude
0.91
0.90
0.68
0.63
0.58
0.86
0.45
0.77
0.71
0.68

3LG
3.58
3.60
3.40
3.39
3.55
3.55
3.65
3.24
3.41
3.35

3HG
4.43
4.45
4.00
3.95
4.06
4.34
4.06
3.84
4.02
3.89

diepte (m-MV)
maximum minimum gemiddeld
0.48
1.39
0.91
0.46
1.36
0.89
0.39
1.07
0.67
-0.04
0.59
0.25
-0.04
0.54
0.22
0.51
1.37
0.94
0.16
0.61
0.37
0.55
1.32
0.97
0.23
0.94
0.68
0.31
0.99
0.70

3LG
1.37
1.34
1.03
0.56
0.51
1.36
0.59
1.28
0.94
0.97

3HG
0.52
0.49
0.43
0.00
0.00
0.57
0.18
0.68
0.33
0.43

Moervaart - Zuidlede:
De aanwezigheid van een grotere temporele variatie in grondwaterpeilen in peilbuis GKZP040X t.o.v.
GKZP041X kan verklaard worden door de bodemkenmerken. De kleiige textuur t.h.v. peilbuis
GKZP041X mildert de peilvariatie.
Tabel 4-6: Karakteristieken van grondwaterpeilen in zoekzone Moervaart - Zuidlede
peilen(mTAW)
Code
minimum maximum
GKZP040X
3.32
4.49
GKZP041X
3.31
4.20
GKZS043X
3.39
3.78

project:

gemiddeld
3.89
3.77
3.60

amplitude
1.17
0.89
0.39

3LG
3.37
3.33
3.43

3HG
4.36
4.11
3.73
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diepte (m-MV)
maximum minimum gemiddeld
0.12
1.29
0.72
0.61
1.50
1.04
-0.44
-0.05
-0.26

3LG
1.24
1.48
-0.09

3HG
0.25
0.70
-0.39
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4.2.3.2 Meetraaien
Kale-vallei:
In de Kale-vallei zijn 2 meetraaien gelokaliseerd (Figuur 4-24). Het betreft:
• KAL1:
o noordwest – zuidoost georiënteerd
o piëzometers: GKZP012X, GKZP112X, GKZP011X
• KAL2:
o noord – zuidwest georiënteerd
o piëzometers: GKZP012X, GKZP112X, GKZP014X, GKZP013X

Figuur 4-24: Locatie meetraaien in de Kale-vallei

De Kale-vallei is een valleigebied (ca. 500 m breed) waarin zich enkele ontwateringsgrachten parallel
met de Nieuwe Kale bevinden en uiteindelijk afwateren naar de Nieuwe Kale.
Uit onderstaande profielen van de grondwatertafel (Figuur 4-25 en Figuur 4-26 ) blijkt dat de
grondwatertafel zich in de winter (i.c. 3HG) hoger bevindt dan het waterpeil in de Nieuwe Kale. Het
grondwater zal uiteindelijk draineren naar de Nieuwe Kale.
Tussen de ontwateringsgrachten is er in de winter een seizoenale opbolling van de lokale
grondwatertafel in de lemige zand- en leembodems, waardoor een lokaal en tijdelijk
grondwaterstroompatroon van het freatisch grondwater in de richting van de lokale
afwateringsgrachten ontstaat.
Deze opbolling van grondwater blijkt vooral uit Figuur 4-26, waar zich 2 piëzometers bevinden tussen
een ontwateringsgracht en de Nieuwe Kale. Ook op andere plaatsen langsheen de raaien kan deze
opbolling verwacht worden, maar bij gebrek aan meer piëzometers tussen de grachten in, wordt dit
niet gevisualiseerd in onderstaande figuren. Het grachtenstelsel werkt drainerend, bepaalt de
stroomrichting van het lokale grondwater en zorgt voor de afwatering van het valleigebied naar de
Nieuwe Kale.

project:

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 113 van 292

Figuur 4-25: profiel langs meetraai KAL1 (Kale – vallei)

Figuur 4-26: profiel langs meetraai KAL2 (Kale – vallei)
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Dat dit grondwaterregime slechts tijdelijk van aard is, blijkt uit het profiel van de gemiddeld laagste
grondwaterstand (i.c. 3LG). Tijdens de zomerperiode daalt de grondwatertafel tot aan of onder de
bodempeilen van de grachten. Deze verliezen hun drainerende werking en komen droog te staan.
De tijdelijke opbolling van freatisch grondwater verdwijnt in de zomer. Hierdoor zal de stroomrichting
van het freatische grondwatersysteem tijdens het zomerregime lokaal niet omkeren. In de
zomerperiode draineert het volledige valleisysteem rechtstreeks naar de Nieuwe Kale.
Mendonk
In Mendonk zijn twee meetraaien gelokaliseerd (zie Figuur 4-27). Deze worden hieronder verder
gedetailleerd:
• MEN3:
o zuidoost – noordwest georiënteerd
o piëzometers: GKZP020X, GKZP025X, GKZP026X
• MEN4:
o zuidoost – noordwest georiënteerd
o piëzometers: GKZP023X, GKZP024X, GKZP022X

Figuur 4-27: Locatie meetraaien in Mendonk

In Mendonk is de vallei doorweven met grachten, die ontwateren naar de Lange Kromme. Dit blijkt
ook uit de maaiveldprofielen van profielen MEN3 en MEN4.
Uit de grondwaterprofielen (Figuur 4-28, Figuur 4-29) blijkt dat het verschil tussen de 3LG en 3HG in
beide raaien beperkt blijft t.h.v. de afwateringsgracht naar de Rodenhuizeloop en t.h.v. de Lange
Kromme. Door de pompwerking van de gemalen ‘Rodenhuize’ en ‘Lange Kromme’ wordt zal de
amplitude tussen de 3LG en 3HG beperkt blijven. Verder zuidwaarts in de vallei gelegen zal de
invloed van de gemalen minder groot zijn, wat resulteert in grotere amplitudes tussen winter- en
zomerregime.
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Figuur 4-28: profiel langs meetraai MEN3 (Mendonk)
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Figuur 4-29: profiel langs meetraai MEN4 (Mendonk)

Volgens het profiel van de gemiddeld laagste grondwaterstand (i.c. 3LG) gebeurt de
grondwaterstroming richting de afwateringsgrachten, die parallel gelegen zijn aan de Moervaart. De
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invloedszone van de Moervaart zelf beperkt zich tot de zone tussen de afwateringsgrachten en de
Moervaart zelf. Tijdens het winterregime is het grondwaterpatroon niet zo eenduidig. Uit de 3HGprofielen blijkt het drainage-effect van het aanwezige grachtenstelsel sterk bepalend te zijn voor de
grondwaterstroming.
Moervaart – Noord en Moervaart- Zuidlede
Voor zoekzone Moervaart – Noord kunnen er 4 meetraaien gedefinieerd worden. Voor Moervaart –
Zuidlede kan er 1 meetraai gedefinieerd worden (Figuur 4-30). Deze zijn hieronder verder
gespecifieerd:
• MVN5:
o noordwest – zuidoost georiënteerd
o piëzometers: GKZP034X, GKZP035X
• MVN6:
o noordwest – zuidoost georiënteerd
o piëzometers: GKZP030X, GKZP130X, GKZP031X, GKZP032X, GKZP033X
• MVN7:
o noordwest – zuidoost georiënteerd
o piëzometers: GKZP036X, GKZP037X (in zomer 2009 uit gebruik)
• MVN9A:
o noordwest – zuidoost georiënteerd. De meetraai overlapt met MVN7
o piëzometers: GKZP036X, GKZP038X (in zomer 2009 in gebruik)
• MVZ8:
o zuid – noord georiënteerd
o piëzometers: GKZP041X, GKZP040X

Figuur 4-30: Locatie meetraaien in Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede.
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In de vallei van Moervaart – Noord zijn de dijkgracht alsook Hoofdgeleed parallel gelegen aan de
Moervaart, zoals blijkt uit onderstaande profielen (Figuur 4-31 t.e.m Figuur 4-34). Beide zorgen voor
de ontwatering van het valleigebied. De afwatering van het Hoofdgeleed wordt gestuurd door 2
pompgemalen (gemaal van St-Kruis-Winkel en gemaal van de Lange Lede). Uit onderstaande
profielen voor de zone Moervaart – Noord blijkt dat vooral Hoofdgeleed (en de 2 gemalen) sterk
regulerend op het freatisch grondwaterregime werkt. De invloedzone van de Moervaart zelf is
beperkt tot de zone tussen de Moervaart en de dijkgracht.
In het 3LG-grondwaterregime blijkt de grondwaterstroming vooral georiënteerd te zijn van de grens
van de vallei enerzijds en van de dijkgracht anderzijds in de richting van Hoofdgeleed, die sterk
ontwaterend werkt in centrum van het valleigebied.
Uit de profielen van de gemiddeld hoogste grondwatertafel (i.c. 3HG) blijkt dat er tijdens het
winterregime een tijdelijke grondwatertafel wordt opgebouwd. Tussen de ontwateringsgracht,
Hoofdgeleed en dijkgracht zal het freatisch grondwater opbollen en ontstaat er tijdelijk een lokaal
freatisch grondwaterstromingspatroon. Hierbij zal de stroomrichting van het grondwater in bepaalde
zones nabij de ontwateringsgrachten in winterregime tijdelijk omkeren.
Tussen de grachten en Hoofdgeleed in is de amplitude van de grondwaterschommeling omwille van
deze opbolling dan ook het grootst.
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Figuur 4-31: profiel langs meetraai MVN5 (Moervaart-Noord)

project:

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 118 van 292

profiel MVN6
7

hoogte (mTAW)

6
maaiveld
winterprofiel
gemiddeld profiel
zomerprofiel
winterpeil
gemiddeld peil
zomerpeil
3HG
GEM
3LG

5

4

3
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

afstand (m)

Figuur 4-32: profiel langs meetraai MVN6 (Moervaart-Noord)
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Figuur 4-33: profiel langs meetraai MVN7 (Moervaart – Noord)
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Figuur 4-34: profiel langs meetraai MVN9 (Moervaart-Noord)

De vallei van Moervaart – Zuidlede wordt doorkruist door een relatief hoog gelegen weg (ca. 400 –
500 m van de Moervaart). Aan de noordelijke zijde zorgt een gracht die in oostelijke richting afwatert
naar de Zwartebeek voor de ontwatering van de vallei. Ten zuiden van deze weg zorgt een
waterloop van 3e categorie, die ook in oostelijke richting afwatert naar de Zwartebeek, voor de
ontwatering. Uit de grondwaterprofielen (zowel bij zomer- als winterregime) blijkt dat de Moervaart
enerzijds en de Zuidlede anderzijds de grondwatertafel voeden in het gedeelte van de vallei,
respectievelijk tot aan de gracht en de waterloop van 3e categorie. Tijdens het winterregime (met de
gemiddeld hoogste grondwatertafel 3HG) zal er een opbouw zijn van de freatische grondwatertafel
zonder dat hierbij het grondwaterstromingspatroon wijzigt t.o.v. het zomerregime. In het gebied
tussen beide grachten is er vermoedelijk ook een opbolling van het grondwater in winterregime,
maar dit kan niet onderbouwd worden door het ontbreken van een piëzometer in deze tussenzone.
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Figuur 4-35: Profiel langs meetraai MVZ8 (Moervaart-Zuidlede)
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4.2.3.3 Piëzometernesten
Kale-vallei:
Aan de voet van het talud naar de Kale-vallei zijn twee piëzometers (i.c. GKZP012X en GKZP112X,
zie Figuur 4-24) aanwezig met een filter op verschillende diepte. De onderstaande grafiek (Figuur
4-36) met stijghoogteverschillen tussen beide piëzometers geeft gedurende het ganse jaar positieve
waarden aan. Dit duidt erop dat er aan de noordelijke grens van het valleigebied een zone is waar er
een seizoensonafhankelijke kwelstroom voorkomt. Tijdens de winter blijkt de kweldruk wel iets
kleiner te zijn dan tijdens het zomerregime.
verticale grondwaterstroming
7.00

0.08

0.06

6.00

0.04

peil (mTAW)

0.02
4.00
0
3.00
-0.02

stijghoogteverschil (m)

5.00

GKZP012X
GKZP112X
Stijghoogteverschil 112-012

2.00
-0.04

1.00

-0.06

13/06/2010

30/05/2010

2/05/2010

16/05/2010

4/04/2010

18/04/2010

7/03/2010

21/03/2010

7/02/2010

21/02/2010

24/01/2010

10/01/2010

27/12/2009

13/12/2009

29/11/2009

1/11/2009

15/11/2009

4/10/2009

18/10/2009

6/09/2009

20/09/2009

9/08/2009

23/08/2009

26/07/2009

12/07/2009

-0.08
28/06/2009

0.00

Figuur 4-36: Stijghoogtes (mTAW) van het piëzometernest GKZP012X en GKZP112X in de Kale-Vallei

Mendonk
Ca. 250 m ten zuiden van het gehucht Mendonk zijn twee piëzometers (i.c. GKZP021 en GKZP121,
zie Figuur 4-24) aanwezig met een filter op verschillende diepte. Uit de waarnemingen (Figuur 4-37)
van de stijghoogteverschillen blijkt dat er tot eind oktober 2009 een klein en licht variërend
stijghoogteverschil optreedt. Vanaf november 2009 vertoont de diepe peilbuis GKZP121X een
onrealistisch patroon, wat vermoedelijk veroorzaakt werd door een (tijdelijke) verstopping van de
piëzometer of de filter. Hierdoor kunnen er geen verdere conclusies getrokken worden m.b.t. de
stijghoogteverschillen in het peilbuiskoppel
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Figuur 4-37: Stijghoogtes (mTAW) van het piëzometernest GKZP021X en GKZP121X in Mendonk

Moervaart – Noord
Aan de voet van de helling naar de vallei van Moervaart-Noord bevindt zich peilbuiskoppel
GKZP030X en GKZP130X (zie Figuur 4-30). Uit de grafiek met de stijghoogteverschillen voor dit
peilbuiskoppel (Figuur 4-38) blijkt dat deze quasi neutraal tot licht positief zijn. Dit wijst op het lichte
opwaarts gerichte kweldruk.
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Figuur 4-38: Stijghoogtes (mTAW) en stijghoogteverschil van het piëzometernest GKZP030X en GKZP130X
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4.2.3.4 Duurlijnanalyse
In het algemeen kan opgemerkt worden dat een duurlijnanalyse doorgaans op langjarige
stijghoogtereeksen gebaseerd is. De duurlijnanalyse in dit hoofdstuk is gebaseerd op een meetreeks
van 1 jaar. De hier besproken resultaten moeten dus met enige omzichtigheid geïnterpreteerd
worden.
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Figuur 4-39: Duurlijnverloop in de zoekzone Kalevallei

Figuur 4-39 en Tabel 4-3 illustreren de duurlijnanalyse in de Kalevallei. Met uitzondering van peilbuis
GKZP014X hebben alle peilbuizen seizoenale amplitudes van om en bij de 1.40 m en komt het
convexe buigpunt/ omslagpunt van de duurlijn (naar grondwater op grotere diepte) voor bij een
overschrijdingskans van 40%, wat een relatief lage waarde is. Lage grondwaterpeilen komen
gedurende een groot deel van het jaar voor. Voorgaande vaststellingen wijzen erop dat kwelwater
het grondwatersysteem niet sterk beïnvloedt. Uit de analyse in vorige paragrafen bleek dat er
kwelstroom aanwezig is, maar de kwelintensiteit bleek beperkt te zijn.
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Mendonk
duurlijnen Mendonk
% overschrijdingskans
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-0.2

0.0

0.2

0.4

Diepte (m-MV)

0.6

GKZP020X
GKZP021X
GKZP121X
GKZP022X
GKZP023X
GKZP024X
GKZP025X
GKZP026X

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Figuur 4-40: Duurlijnenverloop in de zoekzone Mendonk

Figuur 4-40 en Tabel 4-4 illustreren de duurlijnanalyse in de duurlijnanalyse voor het projectgebied
Mendonk.
Met uitzondering van peilbuis GKZP026X hebben alle peilbuizen relatief grote seizoenale amplitudes
en een lage waarde voor het convexe buigpunt/ omslagpunt van de duurlijn (bij ca 40%
overschrijdingskans), wat relatief laag is. GKZP024X en GKZP022X hebben bovendien een relatief
lage grondwatertafel gedurende grote periodes van het jaar (i.c. het grondwater is aanwezig op een
diepte van 1.0 m in 50% van de gevallen). Het voorkomen van een kwelstroom met hoge
kwelintensiteit ontbreekt hier, zodat grote seizoenale grondwaterschommelingen voorkomen in de
zandige en lemig zandige bodem.
Peilbuis GKZP026X heeft een lineair duurlijnenverloop, waarbij de grondwatertafel continu op
grotere diepte aanwezig is. Dit verloop, alsook het voorkomen van een diepe grondwatertafel
gedurende lange periodes van het jaar bij peilbuizen GKZP024X en GKZP022X, kan vermoedelijk
verklaard worden door de pompwerking van de pompgemalen ‘Rodehuize’ en ‘Lange Lede’. Het
pompregime, in combinatie met een bodem die weinig weerstand biedt tegen schommelingen, zorgt
voor een (quasi) continu voorkomen van een diepe freatische grondwatertafel in deze zones.
Moervaart – Noord
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Figuur 4-41: Duurlijnenverloop in zoekzone Moervaart-Noord

Uit bovenstaande figuur en Tabel 4-5 komen 3 groepen naar voor in de vallei van Moervaart –
Noord. Groepen I en II vertonen een convex verloop van de duurlijnen. Groep III wijkt hiervan af.
Groep I (peilbuizen GKZP033X, GKZP032X, GKZP035X) heeft gedurende grote delen van het jaar
een ondiepe grondwatertafel (max. 60 cm diep), heeft een lage seizoenale amplitude (<60 cm) en
een hoge waarde voor het omslagpunt van de duurlijn (ca. 80% overschrijdingskans). Grote
grondwaterpeilschommelingen komen hier niet voor omdat de textuur van de bodem (i.c. alluviale
klei) dergelijke schommelingen buffert. Deze groep komt geografisch gezien in het zuidwestelijk deel
van het projectgebied voor en is gelegen tussen de Moervaart en Hoofdgeleed.
Groep II (peilbuizen GKZP031X, GKZP038X en GKZP037X) wordt gekenmerkt door het voorkomen
van grondwater gedurende grote delen van het jaar op matige diepte, door een relatief lage
seizoenale amplitude (ca 70 cm) en door een hoge waarde voor het omslagpunt in de duurlijn (ca.
80% overschrijdingskans). Gedurende grote delen van het jaar blijft het grondwater op matige diepte
en blijft de schommeling vrij beperkt. De natte kleibodems vormen, omwille van hun grotere
weerstand, een buffer tegen grote grondwaterschommelingen. Geografisch gezien komt deze groep
voor in het noordoostelijk deel van het projectgebied.
Groep III bestaat uit peilbuizen GKZP030X, GKZP130X, GKZP036X en GKZP034. Geografisch
gezien zijn alle peilbuizen aan de rand van de vallei gelegen. Groep III wordt getypeerd door een
diepere grondwatertafel gedurende grote periodes van het jaar ( i.c. het voorkomen van een
grondwatertafel op 1m diepte heeft slechts een overschrijdingskans van 50%), door een grote
seizoenale amplitude (ca 80 à 90 cm) en een laag convex omslagpunt in de duurlijnen (ca 40%
overschrijding). Eventuele kwelstromen, die uit de voorgaande analyse een beperkte intensiteit
bleken te hebben of quasi niet voorkwamen, zullen onvoldoende bufferen tegen schommelingen van
de grondwatertafel. De textuur van de bodem (i.c. lichte zandleem) biedt bovendien weinig
weerstand tegen grote seizoenale grondwaterschommelingen.
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Moervaart – Zuidlede
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Figuur 4-42: Duurlijnenverloop in Moervaart-Zuidlede

Figuur 4.42 illustreert de duurlijnen voor het gebied Moervaart – Zuidlede. In Tabel 4-6 zijn enkele
karakteristieke waarden opgenomen van de stijghoogtereeks in zoekzone Moervaart-Zuidlede.
Beide peilbuizen hebben relatief grote seizoenale amplitudes. In het geval van peilbuis GKZP040X is
er niet echt een omslagpunt in de duurlijn. Bij peilbuis GKZP041X ligt het buigpunt rond de 50%, wat
relatief laag is. Voorgaande vaststellingen doen vermoeden dat kwel het grondwaterregime niet
buffert, waardoor schommelingen kunnen voorkomen.
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4.3

Waterkwaliteitsanalyse

Om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit (chemische samenstelling) van het grondwater en het
oppervlaktewater werden binnen de duur van de opdracht tweemaal grondwaterstalen en zesmaal
oppervlaktewaterstalen geanalyseerd.
4.3.1

Bemonsteringsprocedure

Onderstaande bemonsteringsprocedure is gebaseerd op de methode beschreven in Huybrechts en
De Becker (1997). Hierna wordt de procedure summier beschreven.
De piëzometers worden tweemaal bemonsterd: 1 x in juli 2009 (alle meetpunten) en 1 x in januari
2010 (de helft van de meetpunten).
Alle oppervlaktewatermeetpunten op 4 locaties worden 6 x bemonsterd (juli, september en
november 2009, januari, maart en mei 2010).
4.3.2

Voorbereiding en bemonstering

Het waterpeil in de piëzometers wordt gemeten. Daarna worden de piëzometers m.b.v. een hand- of
benzinepomp leeggepompt. Het voorafgaandelijk leegpompen van de piëzometer is noodzakelijk
daar in normale omstandigheden het grondwater lange tijd in de piëzometer zal verblijven. De lange
verblijfsduur kan leiden tot chemische transformaties. Voorts zal door deze handelswijze de
bacteriële groei vermeden worden. Zo kan homogeen staalwater worden genomen dat op dat
ogenblik aanwezig is ter hoogte van de filter.
Voor de oppervlaktewaterstalen is er een schepstaal genomen.
Twee deelstalen worden genomen:
• Een aangezuurd deelstaal voor de analyse van de kationen
• Een niet-aangezuurd deelstaal voor de analyse van de anionen
Na de staalname worden het zuurstofgehalte (oppervlaktewater), de temperatuur, conductiviteit
(EC), en pH in situ gemeten.
De stalen worden zo snel mogelijk geanalyseerd. Indien nodig worden ze gedurende maximaal
enkele uren in een donkere koele ruimte (koelkast) bewaard.
4.3.3

Laboratoriumanalyse

De analyse van de waterstalen wordt uitgevoerd door een gecertificeerd labo.
Er wordt geanalyseerd op volgende parameters :
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Tabel 4-7: analyseparameters oppervlakte- en grondwater

Oppervlaktewater
Temperatuur
pH
EC – Geleidbaarheid
Na+
+
K
2+
Ca
2+
Mg
Cl
3HCO
SO42NO3--N
NO2-N
NH4+-N
ortho-fosfaat
totaal P
Fetot
O2
BZV-5 (biochemisch zuurstofverbruik)
4.3.4

Grondwater
Temperatuur
pH
EC – Geleidbaarheid
Na+
+
K
2+
Ca
2+
Mg
Cl
HCO3
Indien pH>8,2 ook CO2
2SO4
NO3--N
NO2-N
NH4+-N
Kjeldahl-N
ortho-fosfaat
totaal P
Fetot

Oppervlaktewater

In Bijlage 4a worden de resultaten van de kwaliteitsanalyses van het grond- en oppervlaktewater (juli
2009 – mei 2010) toegevoegd.
4.3.4.1 Betrouwbaarheid van de stalen
De ladingenbalans in een betrouwbaar staal dient elektroneutraal te zijn. Hierbij wordt de som van
de kationen (∑k) vergeleken met de som van de anionen (∑a). Bij elektroneutraliteit zijn beide
sommen quasi gelijk. Er kan een afwijking van 10% worden getolereerd. Het
elektroneutraliteitspercentage (EN%) wordt als volgt berekend:

 ∑k − ∑a
EN % = 
 ∑ k + ∑ a


 *100


De EN%- waarden zijn weergegeven voor de grondwaterstalen van de verschillende periodes van
staalname in Tabel 4-8.
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Tabel 4-8: Elektroneutraliteit (EN%) van de oppervlaktewaterstalen

Meetpunt
oppervlaktewater
MEN05
KAL07
MVN02
MVZ04
KAL07
MVN02
MEN05
KAL07
MVNO2
MVZ04
MEN05
KAL07
MVN02
MVZ04
MEN05
KAL07
MVN02
MVZ04
MEN05
KAL07
MVN02
MVZ04

Locatie
MEN
KAL
MVN
MVZ
KAL
MVN
MEN
KAL
MVN
MVZ
MEN
KAL
MVN
MVZ
MEN
KAL
MVN
MVZ
MEN
KAL
MVN
MVZ

Periode
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
sep/09
sep/09
nov/09
nov/09
nov/09
nov/09
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
mrt/10
mrt/10
mrt/10
mrt/10
mei/10
mei/10
mei/10
mei/10

EN%
0.23
7.68
-10.89
-29.08
3.27
-7.05
-7.04
-11.77
-2.08
-9.55
40.54
-10.59
-8.1
-14.59
-5.82
-14.75
-6.97
-5.72
-1.31
1.87
0.03
-6.46

(Stalen met een EN% >10% worden uit de analyse geweerd. Deze zijn vetgedrukt aangegeven)

Op basis van deze waarden worden 7 stalen uit de verdere analyse geweerd. Deze worden niet
opgenomen bij de verdere bespreking van de resultaten en bij de aftoetsing aan de milieunormen
van Vlarem II.
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4.3.4.2 Bespreking resultaten
Op basis van de resultaten van de staalname is voor elk van de betrouwbare oppervlaktewaterstalen
over de verschillende bemonsteringsperiodes een Prati-index voor zuurstof berekend (zie Tabel 4-9).
Deze geeft een indicatie van de verontreinigingsgraad van het oppervlaktewater.
• Het oppervlaktewater in Mendonk blijkt gemiddeld gezien matig verontreinigd. In de zomer
van 2009 is er wel een uitschieter (i.c. PIo = 8.2, wat wijst op zware verontreiniging.
• In de Kale-vallei zijn er weinig betrouwbare waterstalen. Het algemene (gemiddeld) beeld
wijst op verontreinigd oppervlaktewater. Vermesting kan hiervan een oorzaak zijn.
• In de vallei van Moervaart-Noord blijkt het algemene patroon te zijn dat het water er
verontreinigd is.
• In de vallei van Moervaart – Zuidlede springt vooral de hoge Prati-index voor maart 2010 in
het oog. Dit heeft vermoedelijk te maken met uitloging van nutrïenten naar het
oppervlaktewater na voorjaarsbemesting.
Tabel 4-9: Prati-index voor zuurstof (PIo) voor de verschillende oppervlaktewaterstalen

PIo
MEN05
KAL07
MVN02
MVZ04
0-1
>1-2
>2-4
>4-8
>8-16

9
l/0
ju

8.2
5.0
-

p/
se

1.7
3.4
-

09

09
v/
o
n

3.9
5.6
3.7

0
/1
n
ja

5.1
-

m

10
rt/

1.8
4.5
10.2

m

0
/1
ei

0.7
10.0
3.8
0.3

gemiddelde
3.6
5.6
4.5
4.7

niet verontreinigd
aanvaardbaar
matig verontreinigd
verontreinigd
zwaar verontreinigd

4.3.4.3 Toetsing aan Vlarem II –normen
De stalen van het oppervlaktewater zijn getoetst aan de basismilieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater, zoals bepaald in bijlage 2.3.1 van Vlarem II. Deze milieunormen worden in
onderstaande Tabel 4-10 weergegeven.
In Bijlage 4c worden de analyseresultaten van de verschillende parameters grafisch weergegeven in
functie van de tijd, waarbij er een aftoetsing gebeurt t.o.v. de geldende basismilieukwaliteitsnormen
volgens Vlarem II. In onderstaande worden de voornaamste conclusies van deze aftoetsing
geformuleerd.
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Tabel 4-10: Basismilieukwaliteitsnormen oppervlaktewater (Vlarem II)

Parameter
Temperatuur
pH
Geleidbaarheid
Opgeloste zuurstof

BZV520
Kjehldahl stikstof
Ammonium
Nitriet +Nitraat
Totaal fosfaat
Orthofosfaat (in stromend water)
CZV
Chloride
Sulfaat (SO4)

Eenheid Basismilieukwaliteitsnorm
Absoluut
Gemiddeld
≤ 25 + 3
°C
6.5 ≤ pH ≤ 8.5
< 1000
µS/cm
≥5
mg/l
mg/l
mg/l N
mg/l N
mg/l N
mg/l P
mg/l P
mg/l
mg/l Cl
mg/l SO4

≤6
≤6
<5
≤ 10
<1
< 0.3
< 30
< 200
< 250

<1
≤ 0.3
-

Conclusies:
•
•
•

•

•
•
•
•
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De zuurtegraad blijft voor alle meetpunten binnen de limieten
Het geleidingsvermogen overschrijdt met uitzondering van enkele meetstalen in de Kalevallei voor alle meetpunten de bovenlimiet.
De onderlimiet voor het gehalte opgeloste zuurstof wordt frequent overschreden. In het
voorjaar van 2010 liggen de waarden voor de meetpunten Mendonk, Moervaart – Noord en
Moervaart – Zuidlede boven de onderlimiet van 5 mg/l.
Bij 2 metingen (Kale in mei 2010 en Mendonk in september 2009) wordt de drempelwaarde
voor het biochemisch zuurstofverbruik overschreden. Logischerwijze blijft het BZV in de
winterperiode onder de bovenlimiet.
De absolute drempelwaarde voor ammonium wordt in de Kale-vallei vanaf het voorjaar 2010
overschreden.
Bij geen enkele van de meetpunten overschrijdt het totaal nitraat- en nitrietgehalte in de
betrouwbare waterstalen de norm van 10 mg/l.
Slechts voor één waterstaal (Moervaart – Zuidlede, periode november 2009) wordt de
absolute drempelwaarde voor sulfaat overschreden.
De drempelwaarden voor totaal fosfaat en orthofosfaat worden op de 4 meetpunten frequent
overschreden.
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4.3.5

Grondwater

De betrouwbaarheid van het staal of analyse kan als volgt worden beoordeeld. De ladingbalans
moet neutraal zijn: de betrouwbaarheid van de chemische analyse kan nagegaan worden door de
berekening van het elektroneutraliteitspercentage (EN%). Er kan een afwijking van 10% worden
getolereerd. Bij deze test kan opgemerkt worden dat verschillende fouten elkaar kunnen
compenseren zonder dit uit de berekeningen blijkt.
Alle weerhouden analyseresultaten worden aangewend om voor elke piëzometer een gemiddelde te
berekenen. Deze gemiddelde waarde wordt gebruikt in de verdere verwerking van de dataset.
Er kan aangenomen worden dat de invloed van het tijdstip van staalname verwaarloosbaar is. Het
berekenen van gemiddelden van resultaten van stalen, genomen op verschillende tijdstippen, kan
als aanvaardbaar worden beschouwd.
Volgende technieken worden verder toegepast om verder inzicht te verwerven in de dataset met
hydrochemische variabelen:
Cluster- en ordinatietechnieken vormen een hulpmiddel bij de typering van de verschillende
grondwatertypen. De clysteranalyse gebeurt m.b.v. het programma PC-ORD (McCune & Mefford,
1999)
Grafische voorstelling d.m.v. diagrammen helpt verder inzicht te verwerven in de dataset:
o Per type: Stiff- & Maucha-diagrammen
o In groep: Piper- & Van Wirdum-diagrammen
Ten slotte worden de resultaten van de stalen zelf
milieukwaliteitsnormen voor grondwater (Vlarem II-wetgeving).

vergeleken

met

de

geldende

4.3.5.1 Betrouwbaarheid van de stalen
De ladingenbalans in een betrouwbaar staal dient elektroneutraal te zijn. Hierbij wordt de som van
de kationen (∑k) vergeleken met de som van de anionen (∑a). Bij elektroneutraliteit zijn beide
sommen quasi gelijk. Er kan een afwijking van 10% worden getolereerd. Het
elektroneutraliteitspercentage (EN%) wordt als volgt berekend:

 ∑k − ∑a
EN % = 
 ∑ k + ∑ a


 *100


De EN%- waarden zijn weergegeven voor de grondwaterstalen van de verschillende periodes van
staalname in Tabel 4-11.
Op basis van deze waarden wordt geen enkele van de grondwaterstalen uit de verdere analyse
geweerd.

project:

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 134 van 292

Tabel 4-11: Elektroneutraliteit van de grondwaterstalen

Peilbuis
GKZP010X
GKZP011X
GKZP012X
GKZP112X
GKZP013X
GKZP014X
GKPZ020X
GKZP021X
GKZP121X
GKZP022X
GKZP023X
GKZP024X
GKPZ025X
GKPZ026X
GKZP030X
GKZP130X
GKPZ031X
GKZP032X
GKZP033X
GKZP034X
GKZP035X
GKZP036X
GKZP037X
GKZP038X
GKZP040X
GKZP041X

Locatie

Periode

EN%

Periode

EN%

KAL
KAL
KAL
KAL
KAL
KAL
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MVN
MVN
MVN
MVN
MVN
MVN
MVN
MVN
MVN
MVN
MVZ
MVZ

jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09
jul/09

-1.09
-0.78
-3.31
-2.50
-1.92
-2.81
1.41
-3.03
1.58
-5.86
-9.39
-8.22
-7.07
-6.44
-0.44
-4.31
-5.34
-4.16
-0.06
-4.18
-0.75
-0.54
-6.04

jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10
jan/10

-3.93
-0.11
3.90
-0.61
-4.05
0.01
0.74
-4.42
0.07
-2.74
-2.37
-2.19
-

2.52
-7.62

4.3.5.2 Hydrochemische analyse – algemene kenmerken
Clusteranalyse laat toe om niet vooraf bepaalde groepenstructuren te definiëren in een
multidimensionele dataset. Als similariteitsindex is geopteerd voor ‘Euclidean (Pythagorean) distance
method’ en ‘Ward’s method’ als samenvoegtechniek.
4.3.5.2.1 Clusteranalyse van de chemische parameters
Er is een hiërarchische clustering gebruikt om de chemische parameters in te delen o.b.v. de variatie
van de parameterwaarde bij de stalen.
Er wordt verwezen naar Figuur 4-43 voor een dendrogram van de chemische parameters. Hieruit
kan enerzijds geconcludeerd worden welke variabelen sterk gecorreleerd zijn aan elkaar en
anderzijds ook welke parametergroepen de variatie in de dataset verklaren. Drie groepen van
parameters verklaren bijna 75% van de variatie in de dataset:
• Groep I: Calcium en bicarbonaat, geleidbaarheid, natrium en chloride, sulfaat en de
meettemperaturen. Hierbij valt een sterk correlatie op tussen calcium en bicarbonaat
enerzijds en natrium en chloride anderzijds. Deze groep bevat vooral parameters die inherent
zijn aan (jong) grondwater (met uitz. van de meettemperaturen).
• Groep II: IJzer, fosfor totaal (gemeten als P, PO4, P2O5), ammonium (gemeten als NH4, N),
bromide, orthofosfaat (gemeten als P, PO4) en nitriet ( gemeten als N, NO2). Deze groep
bevat vooral chemische variabelen die duiden op vermesting.
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Groep III: Kalium, Magnesium, pH, carbonaat, Kjehldahl-stikstof, nitraat (gemeten als N,
NO3).

•

dendrogram parameters
Distance (Objective Function)
3,7E-03

2,6E+02

100

75

5,3E+02

7,9E+02

1,1E+03

25

0

Information Remaining (%)
50

Ca
HCO3
EC25
Na
Cl
SO4
Temp_EC
Temp_pH
Fe
Ptot
Ptot_PO4
Pto_P2O5
NH4_N
NH4
Br
o_P_PO4
o_PO4
NO2_N
NO2
K
Mg
pH
CO3
N_Kjeld
NO3_N
NO3

Figuur 4-43: Dendrogram van de clustering van fysico-chemische parameters

4.3.5.3 Grondwatertypes
4.3.5.3.1 Clusteranalyse van de stalen
Er is een hiërarchische clustering gebruikt om de stalen, die gesampeld zijn t.h.v. de verschillende
piëzometers, in te delen o.b.v. hydrochemische variabelen.
dendrogram stalen
Distance (Objective Function)
2,5E-01

3,9E+01

100

75

7,8E+01

1,2E+02

1,6E+02

25

0

Information Remaining (%)
50

GKZP010X
GKZP032X
GKZP021X
GKZP040X
GKZP033X
GKZP011X
GKPZ025X
GKZP037X
GKZP014X
GKPZ020X
GKZP121X
GKZP036X
GKPZ026X
GKZP030X
GKPZ031X
GKZP035X
GKZP023X
GKZP024X
GKZP034X
GKZP012X
GKZP112X
GKZP013X
GKZP022X
GKZP130X
GKZP041X

Figuur 4-44: Dendrogram van de clustering van stalen (gemiddelden)

Uit Figuur 4-44 kunnen 4 grondwatertypes onderscheiden worden na clustering van de stalen o.b.v.
de hydrochemische samenstelling:
• Type I:
o GKZP010X; -021X; -032X; - 033X; -040X;
o Dit type wordt gekenmerkt door een hoge geleidbaarheid, hogere concentraties Fetot ,
fosfaat en ammonium, natrium en chloride.
• Type II:
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o
o

•

•

GKZP011X; -014X; -020X; -121X; - 025X; -026X; -030X; -031X; -035X; -036X; -037X;
Dit type heeft een lage geleidbaarheid en eerder lage concentraties aan natrium,
chloride en sulfaten.

Type III:
o GKZP023X; -024X; -034X
o Dit type wordt gemiddeld gezien getypeerd door de hoogste geleidbaarheid, hoge
concentraties calcium, magnesium, natrium, bicarbonaat, cbloride en sulfaten.
Type IV:
o GKZP012X; -112X; - 013X; -022X; -130X; -041X
o Opvallend bij dit type zijn de hoge concentraties kalium, nitraat en nitriet en lage
concentraties Fetot en bicarbonaat.

In
Tabel 4-12 wordt de gemiddelde hydrochemische samenstelling van elk van de grondwatertypes
verder geïllustreerd.

Fe

K

Na

PO4

PO4

PO4

pH

NH4

NH4

ug/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg P/l

mg PO4/l

mg P2O5/l

µS/cm

-

mg N/l

mg NH4/l

8.3
6.6
1.9
0.1

6.8
7.4
8.2
16.8

10.1
7.4
19.5
10.2

98.0
18.1
72.0
35.7

1.7
0.3
0.1
0.1

5.1
0.8
0.2
0.2

3.8
0.6
0.1
0.1

1249.0
779.5
1743.3
990.0

6.9
6.8
6.9
7.0

2.1
0.7
0.3
0.1

2.7
0.9
0.4
0.1

Ortho-fosfaat

Ortho-fosfaat

Br

SO4

NO3

NO3

NO2

NO2

Kjeldahl-N

mg/l

mg/l

mg P/l

mg PO4/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg N/l

mg NO3/l

mg N/l

mg NO2/l

mg N/l

5.0
5.0
5.0
5.0

494.0
387.7
593.3
280.2

0.7
0.1
0.0
0.0

2.0
0.2
0.1
0.1

0.4
0.3
0.5
0.3

106.6
30.6
160.7
73.9

115.5
68.7
275.0
101.8

0.2
0.2
0.5
15.9

0.9
0.9
2.2
69.5

0.0
0.0
0.0
0.3

0.1
0.0
0.1
1.0

2.7
2.1
1.1
1.0

Cl

HCO3

Type I
Type II
Type III
Type IV

Mg

Ca
mg/l

177.8
153.2
345.0
164.8

CO3

Type I
Type II
Type III
Type IV

EC-25

Tabel 4-12: gemiddelde waarden grondwatertypes

4.3.5.3.2 Stiff-diagrammen
Figuur 4-45 toont het Stiff-diagram (Stiff, 1951) van de 4 onderscheiden watertypes. De ionenfracties
zijn weergegeven in meq/l. Voor alle grondwatertypes valt aan de kationenzijde vooral de
vermindering op van Mg2+ ten voordele van Ca2+ en in mindere mate Na+. Aan anionenzijde blijkt
vooral het voorkomen van hoge fracties HCO3-.
Type I blijkt eerder een Ca-Na-HCO3-Cl – of mengwater – type te zijn. Dit kan een indicatie zijn dat
het grondwater een langere verblijftijd heeft gehad, waardoor naast snel-oplosbare ionen ook Na en
Cl zijn opgenomen. Dit type lijkt eerder gebonden te zijn aan dieper (ouder) grondwater (waarbij
sulfaatreductie is opgetreden), dat nu aan het oppervlak uittreedt.
Type II is een Ca-HCO3 – grondwatertype. Geïnfiltreerd regenwater heeft een zekere verblijftijd
gehad in kalkrijke bodems, waardoor Ca2+ en HCO3- de ionensamenstelling zal bepalen. De
sulfaatfractie is door sulfaatreductie aanzienlijk verminderd.
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Type III is een Ca- HCO3-SO4-Cl-type. Dit is indicatief voor geïnfiltreerd regenwater of
oppervlaktewater, dat enerzijds een al hoge hardheid heeft door opname van kalk uit kalkrijke
bodems, maar anderzijds nog altijd een hoge sulfaatfractie heeft, omdat de sulfaten door reductie
nog niet voldoende zijn verminderd. Dit wijst op een eerder korte verblijftijd in de bodems.
Type IV is een Ca-HCO3 – SO4 – type, waarbij relatief gelijkmatig verdeelde anionenfracties
voorkomen.

type II

type I

Ca

HCO3

Ca

HCO3

Mg

SO4

Mg

SO4

Na

Cl

Na

Cl

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (meq/l)

type IV

type III

Ca

HCO3

SO4

Mg

SO4

Cl

Na

Cl

Ca

HCO3

Mg

Na

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (meq/l)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (meq/l)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (meq/l)

Figuur 4-45: Stiff-diagrammen van de verschillende grondwatertypes

4.3.5.3.3 Piper-diagrammen
Op de Piperdiagram (Piper, 1941) blijkt er bij type I een toename te zijn van Na+ in de kationensom,
terwijl de andere grondwatertypes gekenmerkt worden door het hoge aandeel van Ca2+ in de
kationensom. De stalen, opgenomen in grondwatertype I vertonen wel een grote spreiding aan de
zijde van de kationen.
Aan de anionenzijde blijkt er vooral bij type II een toename te zijn van bicarbonaat in de anionensom.
Alle stalen, opgenomen in grondwatertype II, komen vrij geconcentreerd voor en zijn alle
bicarbonaatrijk. Verder is er van grondwater type I en II naar type III een toename in sulfaatfractie in
de anionensom.
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Piper - diagram
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Figuur 4-46: Piper-diagram

4.3.5.3.4 Van Wirdum – diagram
Een hydrochemische benadering van de grondwatertypes o.b.v. de ionen-ratio van Van Wirdum
(1980) lijkt het voorgaande te bevestigen. Type II – water is eerder lithotroof. Door bodempassage is
het water verrijkt met mineralen. De spreiding van de stalen die behoren tot type II blijkt ook hier vrij
geconcentreerd voor te komen rond het referentiepunt voor lithoclien water.
Ook de andere grondwatertypes vertonen eerder lithotrofe karakteristieken. Beïnvloeding door
oppervlaktewaterinfiltratie en/of bemesting bemoeilijkt echter de interpretatie.
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Figuur 4-47: Van Wirdum-diagram: Freatische grondwatertypes vergeleken met de referentiewaarden voor lithotroof,
atmotroof en thalassotroof water

4.3.5.3.5 Grondwatertypes – conclusie
Door de beperkte hoeveelheid peilbuizen is een ruimtelijk patroon naar voorkomen van
grondwatertypes moeilijk te bepalen. Watertype I blijkt zich vooral te concentreren aan de randen
van de valleien of kommen, t.h.v. een nabijgelegen waterloop. Het is niet geheel duidelijk of de
hogere fractie aan natrium en chloride bepaald wordt door het opkwellen van diep grondwater, dan
wel door de invloed van zouten uit het oppervlaktewater.
Watertype II blijkt vooral centraal in de valleien en kommen voor te komen. Lage
sulfaatconcentraties en de verrijking met kalk is typerend voor dit type. Watertype II heeft een zekere
verblijftijd gehad in de kalkrijke bodems, waardoor calcium en bicarbonaat de ionensamenstelling
gaat domineren.
Type III en IV vertonen niet echt een duidelijk ruimtelijk patroon. Watertype IV komt eerder aan de
randen van de valleien voor. In beide types wordt de ionensamenstelling niet gedomineerd door
calcium en bicarbonaat. Er zijn hogere fracties sulfaat dan in de andere twee types. In het geval van
type IV doet de aanwezigheid van hoge concentraties nitraat vermoeden dat antropogene factoren
de ionensamenstelling hebben beïnvloed.
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4.3.5.4 Toetsing aan Vlarem II –normen
In onderstaande Tabel 4-13 zijn de milieukwaliteitsnormen voor grondwater weergegeven, zoals
bepaald in Vlarem II, bijlage 2.4.1. De resultaten van de grondwaterstalen, gepuurd uit de twee
meetperiodes, werden getoetst aan deze normering. In bijlage 4b is het resultaat hiervan in
tabelvorm weergegeven. In rood zijn de stalen aangeduid, waarbij de maximaal toegelaten
concentratie (MTC) overschreden wordt. Er blijkt vooral een overschrijding te zijn van ammonium,
nitraten en nitrieten. In enkele gevallen wordt ook de MTC voor kalium en sulfaat overschreden te
zijn.
Tabel 4-13: Milieukwaliteitsnormen voor grondwater (Vlarem II – bijlage 2.4.1)

Maximaal toelaatbare
concentratie (MTC)
25
9.5
g.n.
200
g.n.

Richtniveau
(RN)
12
8.5 ≥ x ≥ 6.5
400
25
g.n.

mg/l

g.n.

g.n.

Sulfaat (SO4)

mg/l

250

25

Fosfaat (PO4)

mg/l

g.n.

g.n.

Nitraat (NO3)

mg/l

50

25

Nitriet (NO2)

mg/l

0.1

g.n.

Ammonium (NH4)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Natrium (Na)
Kalium (K)
Ijzer (Fe)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l

0.5
g.n.
50
150
12
200

0.05
100
30
20
10
50

Parameter
Temperatuur
pH
Geleidbaarheid
Chloride (Cl)
Bicarbonaat (HCO3)

Eenheid
°C

Carbonaat (CO3)

project:

µS/cm
mg/l
mg/l
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5 Analyse knelpunten en potenties
Kaarten:
18. Knelpunten en potenties Kalevallei
19. Knelpunten en potenties Mendonk
20. Knelpunten en potenties Moervaart-Noord en Zuidlede
De knelpunten en potenties die op basis van het literatuuronderzoek en de terreininventarisatie
werden geïdentificeerd, worden hieronder per zoekzone opgelijst. Waar mogelijk zijn de knelpunten
en potenties ruimtelijk gesitueerd op kaart.

5.1

Kalevallei

Paragraaf 5.1.1 geeft een overzicht van de knelpunten in de zoekzone Kalevallei.
Paragraaf 5.1.2 geeft een overzicht van de potenties in de zoekzone Kalevallei.

project:
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5.1.1
Nr.
K101

K102

K103

K104

K105

K106
K107

project:

Knelpunten
Knelpunt
Archeologie Kalevallei

Omschrijving
Gezien de potentiële archeologische waarde van het plangebied, die blijkt uit de reeks archeologische
vondsten, dient bij de uitwerking van acties of maatregelen die een ingreep in de bodem en/of
consequenties voor de bodem met zich meebrengen, de instantie bevoegd voor het archeologisch
patrimonium voorafgaandelijk in kennis te worden gesteld van de werkzaamheden.
Afwatering Overdam
Het waterpeil in de baangrachten langs Overdam is actueel relatief hoog in natte periodes (bijna tot
straatniveau). Deze baangrachten sluiten aan op het grachtenstelsel in de oostelijke deelzone. De
afwatering van de woningen langs Overdam kan problematisch worden bij opstuwing van dit
grachtenstelsel.
Individuele lozingspunten
Er werden meerdere individuele lozingspunten van huishoudelijk afvalwater gevonden bij de terreininventarisatie. Mogelijk zijn er zelfs meer lozingspunten die nog niet werden geïnventariseerd. Dergelijke
lozingspunten hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit.
Natuurinrichting - historisch Het historisch referentiebeeld wordt in Vlaanderen veelal gesitueerd ten tijde van Ferraris (1777). In deze
landschap
periode werd immers de eerste gebiedsdekkende kaart voor onze streken opgesteld. Tijdens deze
periode was er ter hoogte van de Kalevallei een bulkenlandschap aanwezig. De kenmerkende kleine
percelering, van elkaar gescheiden door natuurlijke begroeiing, heeft geresulteerd in een gesloten
landschap. Ter hoogte van de zoekzone Kalevallei is dit historisch landschapsbeeld nog relatief goed
bewaard gebleven. De uitvoering van het project zorgt mogelijks voor het verdwijnen van dit beeld.
Huidige sterke verdroging
De sterke verdroging en eutrofiëring hebben in de zoekzone geleid tot een bijna complete afwezigheid
en eutrofiëring
van huidige natuurwaarden. Dit kan mogelijk het herstel van ecologische waarden in het gebied
bemoeilijken.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Het oppervlaktewater aan het meetpunt behoort volgens de Prati-index voor zuurstof tot het type
‘verontreinigd water’.
Verdroging:
tijdelijk In de winter wordt in elk van de valleigebieden tijdelijk een hoge grondwatertafel opgebouwd, die voor
karakter
van
hoge een lokale grondwaterstromingsdynamiek zorgt. In de zomer wordt het freatisch grondwater
grondwatertafel
gedepleteerd door drainage d.m.v. afwateringsgrachten. Daarnaast zijn de schommelingen in
grondwaterpeil (3HG vs 3LG) groot, wat bij eventuele freatofyten droogtestress kan veroorzaken.
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5.1.2

Potenties

Nr.
P101

Potentie
Zoekzone min of
meer hydrologisch
geïsoleerd

P102

Verdwijnen van
woningen aan
Overdam binnen de
Seveso-perimeter

project:

Omschrijving
Op basis van de terreininventarisatie blijkt dat er geen belangrijke externe oppervlaktewaterstromen de
zoekzone instromen. De enige instromen komen van de woningen langs Ralingen (mogelijk met lozingen), de
baangrachten en woningen langs Overdam (mogelijk met lozingen) en de overloop van de kasteelvijver aan
Vurstjen. Daardoor lijkt de zoekzone relatief gemakkelijk hydrologisch te isoleren.
Uit de evaluatie gemaakt in het Ruimtelijk Veiligheidsrapport (i.h.k.v. GRUP “Afbakening grootstedelijk gebied
Gent”) blijkt dat de afstand tussen een aantal van de woningen in het gehucht Overdam en een nabijgelegen
Seveso-bedrijf te klein is gelet op de hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig in deze onderneming en de
daaraan gekoppelde risico’s op zware ongevallen. De situatie is in strijd met de Seveso II-richtlijn, die stelt dat
op termijn voldoende afstand moet bestaan tussen een Seveso-inrichting en ‘woongebied’. Daarom wordt
voor de woningen van het gehucht Overdam die binnen de risico-contour voor individueel risico gelegen zijn
een uitdoofbeleid op middellange termijn voorgesteld. Deze woningen zullen dus in de toekomst geen
afvalwater meer lozen, en het verdwijnen van deze woningen biedt kansen voor de afwatering van Overdam
via (baan-)grachten in open tracé.
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5.2

Mendonk

Paragraaf 5.2.1 geeft een overzicht van de knelpunten in de zoekzone Mendonk.
Paragraaf 5.2.2 geeft een overzicht van de potenties in de zoekzone Mendonk.
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5.2.1
Nr.
K201

K202

K203
K204

project:

Knelpunten
Knelpunt
Wateroverlast in
Desteldonk

Omschrijving
Bij piekdebieten is de doorvoercapaciteit van o.a. Hasselsgracht te Lochristi te klein om de maximale
capaciteit van de gemalen te kunnen gebruiken, met wateroverlast in Desteldonk tot gevolg. Het
polderbestuur oppert een mogelijke verbinding van de Hasselsgracht via Lange Kromme naar PS
Rodenhuyze (zie actie nr. A9 van het bekkenbeheerplan Gentse Kanalen), wat een kortere afstand naar de
ontvangende Moervaart zou betekenen.
Mogelijk individuele
Er werden geen individuele lozingspunten van huishoudelijk afvalwater gevonden bij de terreininventarisatie.
lozingspunten
Gezien de niet-gerioleerde toestand van de omliggende straten, is het best mogelijk dat er toch lozingspunten
aanwezig zijn. Dergelijke lozingspunten hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit.
Pleziervaart op
Pleziervaart op de Moervaart en de aanwezigheid van jachthaventjes betekent een mogelijke
Moervaart
verstoringsfactor voor de fauna.
Verdroging:
tijdelijk In de winter wordt in elk van de valleigebieden tijdelijk een hoge grondwatertafel opgebouwd, die voor een
karakter van hoge lokale grondwaterstromingsdynamiek zorgt. In de zomer wordt het freatisch grondwater gedepleteerd door
grondwatertafel
drainage d.m.v. afwateringsgrachten. Daarnaast zijn de schommelingen in grondwaterpeil (3HG vs 3LG)
groot, wat bij eventuele freatofyten droogtestress kan veroorzaken.
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5.2.2

Potenties

Nr.
P201

Potentie
Zoekzone min of
meer hydrologisch
geïsoleerd

P202

Afwatering naar W
(PS Rodenhuyze) en
O (PS Lange
Kromme)

P203

Aanwezigheid van
relictzones met de
gewenste
natuurdoeltypes

project:

Omschrijving
Op basis van de terreininventarisatie blijkt dat er geen belangrijke externe oppervlaktewaterstromen de
zoekzone instromen. De zoekzone is bovenstrooms gelegen in het stroomgebied van de Lange Kromme. De
enige instromen komen van de woningen en baangrachten langs de Keurestraat, Windgat en Busstraat
(mogelijk met lozingen), en van waterloop Leken (O1330bis) in het ZW, die eveneens verbinding maakt met
de Rodenhuizeloop. Daardoor lijkt de zoekzone relatief gemakkelijk hydrologisch te isoleren.
De Lange Kromme splitst in 2 takken: 1 tak westwaarts naar het PS Rodenhuyze en 1 tak oostwaarts naar
het PS Lange Kromme. Dit betekent dat er bij een latere inrichting van de zoekzone ook 2 mogelijkheden zijn
om het oppervlaktewater af te voeren, eventueel na omleiding van gebiedsvreemd water. Tegelijkertijd kan dit
ook een nadeel zijn: een vermaasd netwerk van grachten en waterlopen betekent dat bij calamiteiten (bv.
panne aan een pompstation) er steeds een andere evacuatieroute voor oppervlaktewater beschikbaar is. Dit
kan moeilijker worden wanneer de zoekzone hydrologisch geïsoleerd wordt.
De vegetatie grachten ter hoogte van deze zoekzone vertoont nog kenmerken die overeenstemmen met
enkele van de gewenste natuurdoeltypes (zij het veelal in matig tot slecht ontwikkelde vorm). Ter hoogte van
één van de peilbuizen werd moeraszegge aangetroffen, één van de soorten die als kenmerkend beschouwd
kan worden voor het Grote zeggen vegetatietype.
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5.3

Moervaart-Noord

Paragraaf 5.3.1 geeft een overzicht van de knelpunten in de zoekzone Moervaart-Noord.
Paragraaf 5.3.2 geeft een overzicht van de potenties in de zoekzone Moervaart-Noord.
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5.3.1

Knelpunten

Nr.
K301

Knelpunt
Afwatering St-KruisWinkel en Wachtebeke

K302

Lozing St-Kruis-Winkel in
Moerkesbeek
Instroom O1307a

K303

K304

Archeologie
Moervaartvallei

K305

Voorlopige aanduiding
ankerplaats
“Moervaartdepressie”

K306

Individuele lozingspunten

K307

Pleziervaart op Moervaart

K308

Instroom O1305

K309

Oppervlaktewaterkwaliteit

project:

Omschrijving
De uitlaten van de RWA-riolering en de overstorten van de DWA- of gemengde riolering zijn voor hun
goede werking afhankelijk van het oppervlaktewaterpeil in de ontvangende waterloop. Wanneer de
ontvangende waterloop opgestuwd wordt, kan er ook opstuwing in de riolering optreden, met wateroverlast
in de bebouwde zone tot gevolg.
De bestaande gemeentelijke riolering in St-Kruis-Winkel is niet aangesloten op een collector, en loost
momenteel afvalwater in de Moerkesbeek.
Waterloop O1307a met gebiedsvreemd oppervlaktewater stroomt de zoekzone binnen en mondt uit in het
Hoofdgeleed. Wanneer bij de inrichting de zoekzone hydrologisch geïsoleerd zou worden, dan moet er
voor deze waterloop een oplossing gezocht worden, bijvoorbeeld een omlegging van de waterloop.
Gezien de potentiële archeologische waarde van het plangebied, die blijkt uit de reeks archeologische
vondsten, dient bij de uitwerking van acties of maatregelen die een ingreep in de bodem en/of
consequenties voor de bodem met zich meebrengen, de instantie bevoegd voor het archeologisch
patrimonium voorafgaandelijk in kennis te worden gesteld van de werkzaamheden.
De Moervaartdepressie werd (Ministerieel besluit 24/12/2008) voorlopig aangeduid als ankerplaats, o.a.
door de markante terreinovergang dekzandrug-Moervaartdepressie met aanwezigheid van een steilrand,
en door de aanwezigheid van kalkrijk sediment (gyttja of moeraskalk) in de bodem.
De aanduiding van ankerplaatsen op zich heeft geen rechtsgevolgen voor de burger. Na de definitieve
aanduiding geldt voor de administratieve overheden wel de zorgplicht. Dit kan tot gevolg hebben dat o.a.
het afgraven van grond moeilijker wordt, aangezien de laag “moeraskalk” dan doorbroken zou worden.
Er werden meerdere individuele lozingspunten van huishoudelijk afvalwater gevonden bij de terreininventarisatie. Mogelijk zijn er zelfs meer lozingspunten die nog niet werden geïnventariseerd. Dergelijke
lozingspunten hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit.
Pleziervaart op de Moervaart en de aanwezigheid van jachthaventjes betekent een mogelijke
verstoringsfactor voor de fauna.
Waterloop O1305 met gebiedsvreemd oppervlaktewater stroomt de zoekzone binnen in het westen en
mondt uit in het Hoofdgeleed. Wanneer bij de inrichting de zoekzone hydrologisch geïsoleerd zou worden,
dan moet er voor deze waterloop een oplossing gezocht worden, bijvoorbeeld een omlegging van de
waterloop.
In de vallei van de Moervaart behoort het oppervlaktewater er volgens de Prati-index voor zuurstof tot de
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K310

project:

t
Verdroging:
karakter
van
grondwatertafel

verontreinigde waters.
tijdelijk In de winter wordt in elk van de valleigebieden tijdelijk een hoge grondwatertafel opgebouwd, die voor een
hoge lokale grondwaterstromingsdynamiek zorgt. In de zomer wordt het freatisch grondwater gedepleteerd door
drainage d.m.v. afwateringsgrachten. Grondwaterpeilschommelingen zijn minder uitgesproken dan in de
andere valleigebieden.

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 150 van 292

5.3.2

Potenties

Nr.
P301

Potentie
Afwatering naar ZW
(PS St-Kruis-Winkel)
en NO (PS
Langelede)

P302

Natte karakter
deels aanwezig

project:

Omschrijving
Het Hoofdgeleed splitst in 2 takken: 1 tak zuidwestwaarts naar het PS St-Kruis-Winkel en 1 tak
noordoostwaarts naar het PS Langelede. Dit betekent dat er bij een latere inrichting van de zoekzone ook 2
mogelijkheden zijn om het oppervlaktewater af te voeren, eventueel na omleiding van gebiedsvreemd water.
Tegelijkertijd kan dit ook een nadeel zijn: een vermaasd netwerk van grachten en waterlopen betekent dat bij
calamiteiten (bv. panne aan een pompstation) er steeds een andere evacuatieroute voor oppervlaktewater
beschikbaar is. Dit kan moeilijker worden wanneer de zoekzone hydrologisch geïsoleerd wordt.
nog Langsheen de Moervaart zijn er in deze zoekzone nog vochtige tot natte graslanden aanwezig, met hun
kenmerkende smalle perceelsstructuur. Dit type graslanden vormt in goed ontwikkelde vorm tevens één van
de natuurdoeltypen. Daarnaast biedt het vochtige tot natte karakter ook potenties voor de realisatie van
andere natuurdoeltypen.
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5.4

Moervaart-Zuidlede

Paragraaf 5.4.1 geeft een overzicht van de knelpunten in de zoekzone Moervaart-Zuidlede.
Paragraaf 5.4.2 geeft een overzicht van de potenties in de zoekzone Moervaart-Zuidlede.
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5.4.1
Nr.
K401

K402
K403

K404
K405
K406

K407
K408

K409

project:

Knelpunten
Knelpunt
Archeologie
Moervaartvallei

Omschrijving
Gezien de potentiële archeologische waarde van het plangebied, die blijkt uit de reeks archeologische
vondsten, dient bij de uitwerking van acties of maatregelen die een ingreep in de bodem en/of
consequenties voor de bodem met zich meebrengen, de instantie bevoegd voor het archeologisch
patrimonium voorafgaandelijk in kennis te worden gesteld van de werkzaamheden.
Versnippering zoekzone
Versnippering door: bebouwing ; doorsneden door weg.
Aanwezigheid boscomplex Het boscomplex in het noord-oosten van deze zoekzone wordt gekenmerkt door vochtige abiotische
kenmerken, die het geschikt maken om omgevormd te worden tot enkele van de natuurdoeltypen. Het
bos heeft echter op zich al een redelijk hoge biologische waarde en wanneer het gekapt zou worden, in
functie van de ontwikkeling van één van de natuurdoeltypen, zal er voor het verdwijnen van dit bos
gecompenseerd moeten worden in het kader van het bosdecreet.
Relatief hogere ligging
De relatief hogere ligging van de zoekzone betekent een minder goede uitgangssituatie voor de
ontwikkeling van natte natuurtypen
Crossterrein/slibstort
De aanwezigheid van een crossterrein op een voormalig slibstort ten NO van de zoekzone betekent een
mogelijke verstoringsfactor voor de fauna en mogelijke verontreiniging van bodem en grondwater.
Individuele lozingspunten
Er werd één individueel lozingspunt van huishoudelijk afvalwater gevonden bij de terreininventarisatie.
Mogelijk zijn er zelfs meer lozingspunten die nog niet werden geïnventariseerd. Dergelijke lozingspunten
hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit.
Pleziervaart op Moervaart
Pleziervaart op de Moervaart en de aanwezigheid van jachthaventjes betekent een mogelijke
verstoringsfactor voor de fauna.
Verdroging:
tijdelijk In de winter wordt in elk van de valleigebieden tijdelijk een hoge grondwatertafel opgebouwd, die voor
karakter
van
hoge een lokale grondwaterstromingsdynamiek zorgt. In de zomer wordt het freatisch grondwater
grondwatertafel
gedepleteerd door drainage d.m.v. afwateringsgrachten. Daarnaast zijn de schommelingen in
grondwaterpeil (3HG vs 3LG) groot, wat bij eventuele freatofyten droogtestress kan veroorzaken.
Oppervlaktewaterkwaliteit
In de vallei van de Moervaart behoort het oppervlaktewater er volgens de Prati-index voor zuurstof tot de
verontreinigde waters.
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5.4.2
Nr.
P401

P402

project:

Potenties
Potentie
Afwatering mogelijk
via sifon naar PS
Lange Kromme
Zoekzone min of
meer hydrologisch
geïsoleerd

Omschrijving
Afwatering is niet enkel mogelijk naar het PS Kalve Brug in het O, maar via een sifon onder de Zuidlede ook
naar PS Lange Kromme in het W.
Op basis van de terreininventarisatie blijkt dat er geen belangrijke externe oppervlaktewaterstromen de
zoekzone instromen. De zoekzone is bovenstrooms gelegen in het stroomgebied van de Zwartebeek
(O1301). De enige instromen komen van de woningen aan de Oostdonkstraat (mogelijk met lozingen).
Daardoor lijkt de zoekzone relatief gemakkelijk hydrologisch te isoleren.
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6 Opbouw grondwatermodel en vegetatiemodel
Kaarten:
21. Modelgebied

6.1

Conceptueel model

Het opgebouwde grondwatermodel is een stationair grondwatermodel: er worden geen
tijdsafhankelijke peilen gesimuleerd. Gezien het grondwatermodel wordt opgesteld voor
natuurontwikkeling wordt met het stationair model wel een dynamische factor gemodelleerd. Met het
modelleren van een dynamische factor wordt bedoeld dat niet enkel de jaargemiddelde toestand
wordt gemodelleerd, maar ook de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG).
Hiertoe wordt bij de modelopbouw en kalibratie een jaargemiddelde toestand gesimuleerd. Eens het
gekalibreerde model beschikbaar is, kunnen de winter- en zomersituatie gesimuleerd worden door
de volgende seizoensafhankelijke randvoorwaarden op te leggen:
• Een verschillende vaste stijghoogte als randvoorwaarden aan de modelgrens, afhankelijk van het
seizoen (winter/zomer)
• Een verschillende waarde voor de grondwatervoeding, afhankelijk van het seizoen (winter/zomer)
• Een verschillende waarde voor het waterpeil in de waterlopen en grachten, afhankelijk van het
seizoen (winter/zomer)
Het grondwatermodel wordt opgebouwd met het softwareprogramma GMS 6.5 als pre- en
postprocessor. Er wordt gebruik gemaakt van het eindig differentiemodel MODFLOW-2000. Voor de
berekening van de stroomlijnen wordt de module MODPATH gebruikt.
6.1.1

Horizontale begrenzing

Voor het volledige studiegebied wordt één grondwatermodel opgebouwd dat uit 2 deelmodellen
bestaat: 1 deelmodel voor de zoekzone Kalevallei en 1 deelmodel voor de zoekzones Mendonk,
Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede. Dit als gevolg van hun onderlinge ruimtelijke situering,
de licht verschillende (hydro-)geologische opbouw en de verschillende randvoorwaarden aan de
grens van het lokale grondwatersysteem. Modelmatig worden de 2 deelmodellen gerealiseerd
doordat de beide zones door een zone van inactieve cellen van elkaar gescheiden zijn.
Er wordt gewerkt met een celgrootte van 10*10m. Dit is de vereiste resolutie voor NICHE om de
impact op vegetatie te kunnen bepalen.
6.1.2

Verticale begrenzing

Voor de zoekzone Kalevallei worden alle afzettingen boven de Paniseliaan Aquitard (HCOV 0700)
opgenomen in het model. De aquitard wordt beschouwd als de ondoorlatende basis van het model in
het deelmodel Kalevallei.
Voor de zoekzones Mendonk, Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede worden alle afzettingen
boven het Bartoon Aquitardsysteem (HCOV 0500) opgenomen in het model. De aquitard wordt
beschouwd als de ondoorlatende basis van het model in het deelmodel Moervaart.

project:
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen modellagen (rekenlagen) en hydrogeologische eenheden.
Het aantal modellagen wordt beperkt tot 3 omwille van de beperking van rekentijd en RAMgeheugen. Binnen één modellaag worden evenwel de eigenschappen van de verschillende subeenheden gecombineerd om de belangrijkste horizontale en verticale veranderingen van
hydrogeologische eigenschappen uit te drukken (HUF-benadering). Deze onderscheiden
(combinaties van) subeenheden vormen de HUF-lagen.
Het rekenrooster is ingedeeld in 3 rekenlagen, om zodoende voldoende detail in verticale zin in te
bouwen. De bedoeling hiervan is om de hydrogeologische opbouw zo nauwkeurig mogelijk na te
bootsen, en anderzijds om verticale grondwaterbewegingen te kunnen detecteren (opwaarts = kwel ;
neerwaarts = infiltratie).
Tabel 6-1: In het model opgenomen HCOV-lagen en groepering in modellagen

HCOV
Kalevallei
Moervaart
0140
0140
1
0150
0150
0160(*)
0160(*)
2
0160
0160
0160
0160
0160-lemige laag
0160-lemige laag
3
0610
0450
0630
0640
(*) waar HCOV-lagen 0140 en 0150 niet aanwezig zijn, wordt toch een deel van HCOV-laag 0160
met een minimale dikte in modellaag 1 opgenomen
modellaag

Figuur 6-1: Geologisch profiel 1 met verdeling van de hydrogeologische eenheden over 3 rekenlagen
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Figuur 6-2: Geologisch profiel 2 met verdeling van de hydrogeologische eenheden over 3 rekenlagen

Figuur 6-3: Geologisch profiel 3 met verdeling van de hydrogeologische eenheden over 3 rekenlagen
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6.2

Hydraulische parameters

De 2 modellagen worden dus voorgesteld door 7 hydrogeologische onderscheiden lagen (HUFunits). De hydraulische eigenschappen van de modellagen worden bepaald aan de hand van de
hydraulische eigenschappen van de individuele HUF-lagen. In eerste instantie wordt aangenomen
dat de hydraulische parameters binnen een HUF laag niet ruimtelijk variëren.
De initiële inschatting voor de horizontale hydraulische geleidbaarheid wordt overgenomen van het
VGM-CVSN (AMINAL afdeling water, 2005). De waarden worden samengevat in onderstaande
tabel. De waarden voor de horizontale doorlatendheid zullen bij de kalibratie nog verfijnd worden.
Voor de zandige lagen is de verticale doorlatendheid bepaald in functie van de horizontale
doorlatendheid via de verhouding Kh/Kv. Hiervoor zijn enkele standaardwaarden gebruikt. Kh/Kv is 5
voor zandige lagen die geen kleiige of lemige lenzen bevat. Zandige lagen met lemige of kleiige
lenzen krijgen een Kh/Kv van 10.
Tabel 6-2: Horizontale hydraulische geleidbaarheid (Kh) en verhouding Kh/Kv per onderscheiden HCOV hoofd- of
subeenheid

HCOV
0140
0150
0160
0450
0610
0630
0640

6.3

Kh (m/d)
0,1 – 0,3
0,1 – 10
0,01 – 30
1–5
0,6 – 3
2
0,8 – 6,7

Kh/Kv
10
10
10
10
5
10
10

Randvoorwaarden

6.3.1

Randvoorwaarden aan modelgrens

De begrenzing van het modelgebied komt bij voorkeur overeen met grondwaterscheidingen of
belangrijke waterlopen zodat er op deze locaties geen in- of uitgaande freatische
grondwaterstromingen zijn. Er zijn geen gespannen aquifers. Daarom wordt voor de 2e en 3e
modellaag de randvoorwaarde van de 1e modellaag overgenomen. De toegepaste randvoorwaarden
worden samengevat in Tabel 6-3 en Tabel 6-4 en voorgesteld op de kaart van het modelgebied.
Tabel 6-3: Samenvatting randvoorwaarden aan grens van het modelgebied (Kalevallei)

Grens
N
O
Z
W
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Tabel 6-4: Samenvatting randvoorwaarden aan grens van het modelgebied (Moervaart)

Grens
N
O
Z
W
6.3.2

Randvoorwaarde
No flow
No flow
No flow
Vast peil (Kanaal Gent-Terneuzen)
Grondwatervoeding

De grondwatervoeding werd gebiedsdekkend voor Vlaanderen en voor de grensstreken in
Nederland, Wallonië, Brussel en Frankrijk berekend door Meyus et al. (2004) in opdracht van
AMINAL afdeling Water. Voor de bepaling is gebruik gemaakt van het model “WetSpass” ontwikkeld
aan de Vrije Universiteit Brussel (Batelaan & De Smedt, 2001). Dit model laat toe om de
oppervlakkige afvoer, de evapotranspiratie en de grondwatervoeding te berekenen aan de hand van
fysische gegevens zoals neerslag, potentiële verdamping, landgebruik, bodemtextuur en topografie.
WetSpass berekent de waterbalans voor een zomerseizoen, gaande van april tot en met september,
en een winterseizoen van oktober tot en met maart. De resultaten worden daarna gesommeerd om
jaarlijkse totalen te bekomen. De neerslaggegevens in het model zijn de langjarige gemiddelde
neerslaggegevens afgeleid uit de contourkaarten van het KMI.
Voor de opbouw en de simulaties van het grondwatermodel wordt een beroep gedaan op de
jaargemiddelde en de seizoensgemiddelde WetSpass-resultaten die voor het VGM-CVSN (Aminal,
2005) gebruikt zijn.
6.3.3

Waterlopen

Er wordt een rivierrandvoorwaarde opgelegd voor alle bevaarbare en onbevaarbare waterlopen van
1ste en 2de categorie binnen het modelgebied en voor alle geïnventariseerde waterlopen en
grachten in de zoekzones en hun omgeving (zie paragraaf 3.3.4). Voor de andere onbevaarbare
waterlopen en het drainagestelsel buiten de geïnventariseerde zones werd de drain-randvoorwaarde
toegepast – zie 6.3.4).
De rivierrandvoorwaarde wordt toegekend aan de modellaag waarin het bodempeil van de waterloop
zich bevindt, en alle bovenliggende modellagen.
Het langdurig gemiddeld waterpeil, het bodempeil, en de dikte, de breedte en de doorlatendheid van
de sedimentbodem zijn geïnventariseerd om de rivierrandvoorwaarden te bepalen. Aan de hand van
de 3 laatste parameters wordt de conductantie C (m/d) van de sedimentbodem per eenheidslengte
berekend met volgende formule:
C = (K * W) / M
Met:
C=
K=
M=
W=

Conductantie per eenheidslengte (m/d)
hydraulische doorlatendheid van het pakket bodemmateriaal [m/d]
dikte van het pakket bodemmateriaal [m]
breedte van de waterloop [m]

De conductantie is omgekeerd evenredig met de weerstand die het grondwater ondervindt om
afgevoerd te kunnen worden uit het systeem naar de waterloop, of om uit de waterloop te kunnen
infiltreren naar het grondwater.
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Bijvoorbeeld: een waterloop heeft een doorlatendheid K van 0,1 m/d ; een breedte W van 2 m ; een
slibdikte M van 5 cm. De conductantie per eenheidslengte C bedraagt dan:
C = (K * W) / M = (0,1 * 2) / 0,05 = 4 m/d
Voor de simulatie van de winter- en zomertoestand wordt een aangepast waterlopenbestand
gebruikt, waarbij het oppervlaktewaterpeil een andere waarde krijgt, afhankelijk van het
geïnventariseerde winter- en zomerpeil.
6.3.4

Drainerende werking

De drainages, de grachten en het waterlopensysteem van 3e categorie en hoger (buiten de zones
waarin de hydrografie geïnventariseerd werd in de omgeving van de zoekzones) worden in het
model ingevoerd aan de hand van de DRAIN module van MODFLOW. Aan de hand van een
opgelegd drainagepeil en een conductantie wordt het debiet berekend dat het grondwater verlaat.
De drain-randvoorwaarde werd toegekend aan de modellaag waarin het drainagepeil zich bevindt,
en alle bovenliggende modellagen.
Voor de onbevaarbare waterlopen en grachten die niet geïnventariseerd werden en niet in de VHAatlas opgenomen zijn, wordt een bepaald dichtheid aan grachten ingeschat. Het drainagepeil wordt
ingeschat op basis van de drainageklasse op de bodemkaart.
De conductantie is omgekeerd evenredig met de weerstand die het grondwater ondervindt om
afgevoerd te kunnen worden uit het systeem. De conductantie per eenheidslengte gracht of
waterloop wordt als volgt berekend:
C=(K*W)/M
Met:
C=
K=
M=
W=
6.3.5

Conductantie per eenheidslengte (m/d)
Doorlatendheid van de sedimentbodem van de gracht / waterloop (m/d)
Dikte van de bodemlaag (m)
Breedte van de waterloop (m)

Grondwaterwinningen

Alle vergunde grondwaterwinningen in het modelgebied worden geïmporteerd in de GMS-software.
De gegevens over de vergunde grondwaterwinningen werden gedownload via de website van DOVDatabank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be).
De effectief onttrokken debieten zijn niet beschikbaar via DOV. Daarom worden de vergunde
debieten omgerekend naar ingeschatte onttrokken debieten, op basis van de verhouding tussen de
vergunde en de effectief onttrokken debieten, die geïnventariseerd werden in het kader van het VGM
– CVS Noord. Tabel 6-5 geeft een overzicht van deze verhoudingen.
Tabel 6-5: Verhouding vergund en effectief onttrokken debiet volgens de inventarisatie van het VGM – CVS Noord
3
>= 500.000
Vergund debiet (m /jr)
Aandeel effectief onttrokken
51,87 %
debiet
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6.4

Gevoeligheidsanalyse

Een essentiële stap bij de opbouw van een mathematisch model is de gevoeligheidsanalyse. Bij
deze analyse worden de modelparameters en randvoorwaarden onderzocht op hun invloed op de
berekende stijghoogtewaarden. Dit is niet enkel onontbeerlijk om het modelgedrag te begrijpen (en
systeemkennis te vergaren), maar tevens essentieel om te differentiëren tussen “impactvolle” en
“impactloze” parameters en randvoorwaarden. Kennis omtrent modelparameters kan het
kalibratieproces sterk vereenvoudigen door enkel impactvolle parameters te beschouwen.
Bij de gevoeligheidsanalyse wordt gerekend met de jaargemiddelde situatie.
Voor het deelmodel Kalevallei blijken de volgende parameters de meest gevoelige parameters te
zijn:
• Kh(0160)
• Kv(0160)
• Kh(0150)
Voor het deelmodel Moervaartvallei blijken de volgende parameters de meest gevoelige
parameters te zijn:
• Kh(0140)
• Kh(0160)
• Kv(0140)
In de kalibratiefase worden deze meest gevoelige parameters geoptimaliseerd.
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6.5

Kalibratie

Bij de modelkalibratie worden de modelparameters geoptimaliseerd om een zo groot mogelijke
overeenkomst te bereiken tussen de berekende en de geobserveerde stijghoogten. De te
optimaliseren parameters volgen uit de gevoeligheidsanalyse :
• Deelmodel Kalevallei:
o Kh(0160)
o Kv(0160)
o Kh(0150)
• Deelmodel Moervaartvallei:
o Kh(0140)
o Kh(0160)
o Kv(0140)
Voor elk van deze deelmodellen worden 3 seizoensvarianten gemaakt: een model met de
jaargemiddelde situatie, een zomermodel voor de gemiddelde laagste grondwaterstand en een
wintermodel voor de gemiddelde hoogste grondwaterstand.
Net zoals bij de gevoeligheidsanalyse wordt ook bij de kalibratie gerekend met de jaargemiddelde
situatie. Er wordt echter ook rekening gehouden met de gemiddelde zomer- en de gemiddelde
wintersituatie, zodat ook voor deze modelvarianten een realistische stijghoogte berekend wordt.
De observatieset voor het Kalemodel bestaat uit 8 peilputten met bruikbare metingen, waarvan 6
locaties uit het meetnet dat i.h.k.v. deze opdracht werd uitgebouwd en 2-wekelijks bemeten werd en
2 putten van het Vlaams grondwatermeetnet, beschikbaar via de website van DOV
(http://dov.vlaanderen.be). Figuur 6-4 toont de ligging van deze observatieset.

Figuur 6-4: Ligging van de filters uit de observatieset voor het Kalemodel, met onderscheid tussen de filters van het
meetnet dat i.h.k.v. deze opdracht werd uitgebouwd (groen) en de filters uit de DOV-databank (blauw)

De observatieset voor het Moervaartmodel bestaat uit 38 peilputten met bruikbare metingen,
waarvan 19 locaties uit het meetnet dat i.h.k.v. deze opdracht werd uitgebouwd, 8 putten van het
Vlaams grondwatermeetnet, 8 putten van het grondwatermeetnet nabij domein Puyenbroeck
(beheerd door PCM Oost-Vlaanderen) en 3 putten die eerder geplaatst werden i.h.k.v. het
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ecohydrologisch onderzoek in de depressie van de Moervaart en Zuidlede (Haskoning, 2008). Figuur
6-5 toont de ligging van deze observatieset.

Figuur 6-5: Ligging van de filters uit de observatieset voor het Moervaartmodel, met onderscheid tussen de filters van het
meetnet dat i.h.k.v. deze opdracht werd uitgebouwd (groen: Mendonk; rood: Moervaart-Noord; blauw: Moervaart-Zuidlede)
en de filters uit de DOV-databank (paars)

Voor de ijking van de jaargemiddelde toestand werd voor elke filter de gemiddelde stijghoogte
berekend. Daarnaast werd telkens het gemiddelde van de 3 hoogste waarnemingen (3HG) en het
gemiddelde van de 3 laagste waarnemingen (3LG) bepaald. De observatieset voor de ijkingsgrafiek
van de wintertoestand omvat de gemiddelde waarden van de 3 hoogste observaties. De
observatieset voor de ijkingsgrafiek van de zomertoestand omvat de gemiddelde waarden van de 3
laagste observaties.
Voor peilputten waar de meetfrequentie lager is (bijvoorbeeld voor de peilputten van het VMM
meetnet met 2 metingen per jaar, rond maart en september) werd de gemiddelde, de hoogste en de
laagste waarde genomen.
Bij de kalibratie werd rekening gehouden met de specifieke hydrologische condities tijdens de
meetcampagne: de zomer was relatief droog wat zich vertaalt in een zomergrondwaterpeil dat in
september 2009 zeer laag was ten opzichte van het zomergemiddelde terwijl de
wintergrondwaterstand ’s winters dan weer op hetzelfde niveau zat als het wintergemiddelde (bron:
maandgegevens KMI). Dit wordt duidelijk aangetoond door de stijghoogtereeks van peilput 4-0085
(Figuur 6-6), die zich op 1,8 km afstand van zoekzone Mendonk bevindt. De stijghoogtereeksen van
peilputten 133/21/15 (op de grens van zoekzone Mendonk, Figuur 6-7) en 132/21/4 (op de grens van
zoekzone Kalevallei, Figuur 6-8) laten hetzelfde patroon zien. De meetfrequentie van deze 2
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peilputten is echter lager (nl. 2 x per jaar) dan de meetfrequentie van peilput 4-0085, met een lagere
detailgraad in de stijghoogtereeksen tot gevolg.

4-0085 (filter 1)
7

stijghoogte (mTAW)

6.5
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4.5

datum

Figuur 6-6: Stijghoogtereeks van peilput 4-0085 (filter 1) van het Vlaams grondwatermeetnet
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Figuur 6-7: Stijghoogtereeks van peilput 133/21/15 (filter 1) van het Vlaams grondwatermeetnet

132/21/4 (filter 2)
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Figuur 6-8: Stijghoogtereeks van peilput 132/21/4 (filter 2) van het Vlaams grondwatermeetnet
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De omstandigheden (randvoorwaarden) tijdens de meetcampagne zijn dus niet representatief voor
een langdurig, gemiddelde situatie. Daarom werd voor de kalibratie gebruik gemaakt van een voor
de meetperiode aangepaste grondwatervoedingskaart (op basis van KMI gegevens). Na kalibratie
werd opnieuw het grondwatermodel voor de langdurig, gemiddelde situatie opgebouwd met de
langdurig gemiddelde randvoorwaarde voor de grondwatervoeding. Op die manier wordt een
grondwatermodel verkregen voor een langdurig, gemiddelde situatie.
In Figuur 6-9, Figuur 6-10 en Figuur 6-11 worden de geobserveerde stijghoogten uitgezet tegenover
de stijghoogten berekend met het gekalibreerde Kalemodel (langdurig jaargemiddelde toestand,
gemiddelde wintertoestand en gemiddelde zomertoestand). In Figuur 6-12, Figuur 6-13 en Figuur
6-14 worden de geobserveerde stijghoogten uitgezet tegenover de stijghoogten berekend met het
gekalibreerde Moervaartmodel (jaargemiddelde toestand, gemiddelde wintertoestand en gemiddelde
zomertoestand). Deze figuren tonen duidelijk de systematische afwijking van ongeveer 20 cm tussen
de geobserveerde stijghoogten tijdens de meetcampagne en de berekende stijghoogten met de
langdurig, jaargemiddelde situatie. Voor zowel het Kale- als het Moervaartmodel zijn de
gesimuleerde stijghoogten voor het langdurig jaargemiddelde en het zomergemiddelde model
duidelijk hoger dan de geobserveerde stijghoogten. Dit geldt ook voor het wintergemiddelde model
van de Kalevallei (de deelobservatieset binnen de zoekzone toont echter wel een goede
overeenkomst). Voor het wintergemiddelde model van de Moervaartvallei liggen de puntenkoppels
goed verspreid rond de “ideale” rechte y=x. Dit bevestigt het patroon van de stijghoogtereeksen in de
voornoemde peilputten.
Volgend overzicht geeft de waarden voor de verschillende ijkingsparameters na kalibratie:
• Deelmodel Kalevallei:
o Kh(0160) : 10 m/d
o Kv(0160) : 0.17 m/d
o Kh(0150) : 2 m/d
• Deelmodel Moervaartvallei:
o Kh(0140) : 0.8 m/d
o Kh(0160) : 4 m/d
o Kv(0140) : 0.08 m/d
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Figuur 6-9: Gemeten en berekende stijghoogten voor de observatieset uit het Kalemodel met de jaargemiddelde toestand
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Figuur 6-10: Gemeten en berekende stijghoogten voor de observatieset uit het Kalemodel met de gemiddelde
wintertoestand
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Figuur 6-11: Gemeten en berekende stijghoogten voor de observatieset uit het Kalemodel met de gemiddelde
zomertoestand
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Figuur 6-12: Gemeten en berekende stijghoogten voor de observatieset uit het Moervaartmodel met de jaargemiddelde
toestand
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Figuur 6-13: Gemeten en berekende stijghoogten voor de observatieset uit het Moervaartmodel met de gemiddelde
wintertoestand
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Figuur 6-14: Gemeten en berekende stijghoogten voor de observatieset uit het Moervaartmodel met de gemiddelde
zomertoestand
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6.6

Vegetatiemodel NICHE

In onderstaande paragraaf wordt kort de toegepaste methodiek voor het NICHE-model toegelicht.
Voor het volledige rapport “VMM afdeling opperationeel waterbeheer (2010). Ecohydrologisch
onderzoek in de Moervaart- en Kalevallei in functie van natuurontwikkeling van robuuste
natuurkernen in het kader van de natuurbehoudsdoelstellingen van de Gentse Zeehaven.
Ecohydrologische modellering NICHE Vlaanderen” wordt verwezen naar de bijlage 6.
6.6.1

Niche Vlaanderen

NICHE Vlaanderen is een ecohydrologisch model voor vallei-ecosystemen in Vlaanderen. Dit model
kan ingezet worden om de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op grondwaterafhankelijke
vegetatie te evalueren. Het model is gebaseerd op een aantal standplaatsfactoren zoals bodem,
grondwaterstanden, voedselrijkdom en zuurgraad.
Het model voorspelt op basis van de combinatie van deze standplaatsfactoren waar er al dan niet
potenties voor grondwaterafhankelijke vegetatietypes aanwezig zijn.
6.6.2

Toegepaste methodiek

In totaal werden 25 runs met NICHE Vlaanderen uitgevoerd (zie overzicht in Tabel 6-6).
De eerste run dient om het model te kalibreren. Hierbij wordt aan de hand van de actueel
waargenomen standplaatsfactoren een vegetatievoorspelling gedaan, die -na controle aan de hand
van een vegetatiekaart- kan dienen om de invoergegevens van het model bij te sturen. Op basis van
deze run kunnen een aantal bijsturingen gebeuren aan de inputgegevens, zonder aan de
wetenschappelijkheid van het geheel te tornen en met als doelstelling de kalibratie-hiaten zo klein
mogelijk te maken. De run waarbij de gemodelleerde situatie op basis van de huidige
milieukarakteristieken het nauwst aansluit bij de huidige terreinsituatie, en het minst hiaten laat,
wordt meegenomen in de verdere modellering.
Eens het huidige model op punt staat, kunnen de kaarten voor de varianten ingeladen worden. Gelet
op de grote hiaten in de voorspellingen van de actuele toestand ten gevolge van het
landbouwgebruik en de hoge actuele bemestingsdruk (zie verder), werd ervoor gekozen om 6
verschillende fictieve referentietoestanden vast te leggen op basis van de grondwatermodellering
van de actuele situatie (runs 2 t.e.m. 6). Hierbij wordt er telkens uitgegaan van een afzonderlijk type
beheer, al dan niet met een extensieve bemestingsdruk. De vegetatievoorspellingen van deze 6 runs
zullen telkens als referentietoestand dienen. Vergelijking met gelijkaardig opgebouwde
scenarioberekeningen voor variant 1 (runs 8 t.e.m. 13), variant 2 (runs 14 t.e.m. 19) en variant 3
(runs 20 t.e.m. 25) stelt ons in staat om het effect van de gewijzigde waterhuishouding per variant op
het potentiële areaal van het volledige scala aan vegetatietypes te evalueren. Op basis van de meest
wenselijke resultaten kan in een verder verloop van de ontwerpstudie voor de verschillende
deelzones het best passende beheer worden gedefinieerd.
De resultaten van runs 2, 8, 14 en 20 zullen aantonen waar zich ruigtevegetaties, waaronder de
beoogde Grote zeggenvegetaties, kunnen ontwikkelen bij een laagcyclisch maaibeheer in
voedselarme omstandigheden. Deze situatie is representatief voor zones waar de aangerijkte
bouwvoor wordt afgegraven of waar een doorgedreven verschralingsbeheer werd gevoerd.
Bij runs 3, 9, 15 en 21 wordt steeds gebiedsdekkend een nulbeheer in functie van bosontwikkeling
toegepast. Uit deze vegetatievoorspellingen zal blijken of het behoud van de huidige bospercelen
(zoals vooropgesteld in variant 1), omvorming naar een ander bostype of boscompensatie elders
binnen de zoekzones mogelijk is.
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Met de runs 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, en 25 wordt nagegaan waar de
ontwikkeling van verschillende graslandtypes mogelijk is door een hoogfrequent maaibeheer of
begrazing, zowel na een verdoorgedreven verschralingsbeheer t.o.v. de actuele toestand
(bemestingsdruk gelijkgesteld aan 0kg N/ha/jaar) als bij een intermediaire toestand tussen beiden
(gesimuleerde bemesting van 75 kg N/ha/jaar).
De interpretatie van de NICHE-runs zal met bijzondere omzichtigheid moeten gebeuren, omwille van
een aantal redenen. Of de verbonden en vegetatietypes die NICHE berekent effectief ook tot
ontwikkeling komen is natuurlijk van heel wat factoren afhankelijk. NICHE houdt immers geen
rekening met biotische en bepaalde antropogene processen zoals:
• Specifiek beheer: wanneer men gericht natuurdoeltypes wil realiseren door het specifiek
beheer van een aantal beheerseenheden, komen er specifieke potenties tot uiting. NICHE
maakt wel onderscheid tussen de beheerklassen nulbeheer, laagfrequentbeheer,
hoogfrequent beheer en begrazing, maar voorspelt niet wat de gevolgen zijn van bvb.
wintermaaien vs. zomermaaien, meerdere maaibeurten per seizoen, maaien met
nabeweiding enz….
• Bodembewerking: wanneer men een beheer toepast waardoor de aanwezige planten niet tot
zaadzetting kunnen overgaan, zal dit belangrijke gevolgen hebben op de
soortensamenstelling. Wanneer in het verleden specifieke stoffen (meststoffen, kalk, …) aan
de bodem werden toegevoegd, kunnen deze nog jaren blijven naleveren en de abiotische
stabiliteit van de bodem beïnvloeden, of kan de potentiële, permanente zaadvoorraad zwaar
zijn aangetast, waardoor bepaalde soorten die volgens NICHE abiotisch gezien mogelijk zijn,
niet aanwezig kunnen zijn.
• Kolonisatie: inundatie van het gebied op een ogenblik dat zich veel propagulen aan de
planten bevinden (bv. in het vroege najaar) kan zorgen voor een belangrijke input van andere
plantensoorten.
• Kieming: langere droogteperiodes kunnen zorgen voor een sterke daling van de kiemkracht
van de zaden in de ondiepe zaadvoorraad.
Tabel 6-6 Overzicht van de uitgevoerde runs met het NICHE Vlaanderen model en de gebruikte invoergegevens.

Run
1

Gegevens
grondwatermodellering
Actuele toestand

2

Actuele toestand

3
4

Actuele toestand
Actuele toestand

5

Actuele toestand

6
7
8

Actuele toestand
Actuele toestand
Variant 1

9
10

Variant 1
Variant 1

11

Variant 1

project:

Beheerklasse(n)

Dierlijke mestgift

Kunstmestgift

Atmosferische
depositie
27,79 kg N/ha
35,50 kg N/ha

Nulbeheer
Hoogfrequent
beheer
Begrazing

0 kg N/ha
100 kg N/ha
120 kg N/ha
125 kg N/ha
130 kg N/ha

Laagfrequent
maaibeheer
Nulbeheer
Hoogfrequent
maaibeheer
Hoogfrequent
maaibeheer
Begrazing
Begrazing
Laagfrequent
maaibeheer
Nulbeheer
Hoogfrequent
maaibeheer
Hoogfrequent

0 kg N/ha

0 kg N/ha
25 kg N/ha
100 kg N/ha
130 kg N/ha
145 kg N/ha
225 kg N/ha
0 kg N/ha

0 kg N/ha
75 kg N/ha

0 kg N/ha
0 kg N/ha

35,50 kg N/ha
27,79 kg N/ha

0 kg N/ha

0 kg N/ha

27,79 kg N/ha

75 kg N/ha
0 kg N/ha
0 kg N/ha

0 kg N/ha
0 kg N/ha
0 kg N/ha

27,79 kg N/ha
27,79 kg N/ha
27,79 kg N/ha

0 kg N/ha
75 kg N/ha

0 kg N/ha
0 kg N/ha

35,50 kg N/ha
27,79 kg N/ha

0 kg N/ha

0 kg N/ha

27,79 kg N/ha
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Run

Gegevens
grondwatermodellering

12
13
14

Variant 1
Variant 1
Variant 2

15
16

Variant 2
Variant 2

17

Variant 2

18
19
20

Variant 2
Variant 2
Variant 3

21
22

Variant 3
Variant 3

23

Variant 3

24
25

Variant 3
Variant 3

Beheerklasse(n)
maaibeheer
Begrazing
Begrazing
Laagfrequent
maaibeheer
Nulbeheer
Hoogfrequent
maaibeheer
Hoogfrequent
maaibeheer
Begrazing
Begrazing
Laagfrequent
maaibeheer
Nulbeheer
Hoogfrequent
maaibeheer
Hoogfrequent
maaibeheer
Begrazing
Begrazing

Dierlijke mestgift

Kunstmestgift

Atmosferische
depositie

75 kg N/ha
0 kg N/ha
0 kg N/ha

0 kg N/ha
0 kg N/ha
0 kg N/ha

27,79 kg N/ha
27,79 kg N/ha
27,79 kg N/ha

0 kg N/ha
75 kg N/ha

0 kg N/ha
0 kg N/ha

35,50 kg N/ha
27,79 kg N/ha

0 kg N/ha

0 kg N/ha

27,79 kg N/ha

75 kg N/ha
0 kg N/ha
0 kg N/ha

0 kg N/ha
0 kg N/ha
0 kg N/ha

27,79 kg N/ha
27,79 kg N/ha
27,79 kg N/ha

0 kg N/ha
75 kg N/ha

0 kg N/ha
0 kg N/ha

35,50 kg N/ha
27,79 kg N/ha

0 kg N/ha

0 kg N/ha

27,79 kg N/ha

75 kg N/ha
0 kg N/ha

0 kg N/ha
0 kg N/ha

27,79 kg N/ha
27,79 kg N/ha

Voor de binnen dit project beoogde habitattypes open water, kaal zandig terrein, rietland en de
drogere graslandtypes kan NICHE geen voorspellingen doen. Het behoud van open water en kaal
zandig terrein hangt voornamelijk af van het beheer dat wordt gevoerd om respectievelijk verlanding
en begroeiing tegen te gaan. Op basis van literatuurgegevens van de hydrologische range van riet
werd door Soresma een aangepaste methodiek uitgewerkt om de potenties voor het habitattype
rietland in te schatten.
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7 Modellering: bestaande toestand
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de simulaties met de gekalibreerde modellen
weergegeven.

7.1

Model Kalevallei

7.1.1

Stijghoogte en stromingspatroon

De gesimuleerde stijghoogten worden voor de jaargemiddelde situatie, de wintersituatie en de
zomersituatie weergegeven in Figuur 7-1, Figuur 7-3, Figuur 7-5 (in mTAW) en Figuur 7-2, Figuur
7-4 en Figuur 7-6 (in cm-MV).
Het overheersende stromingspatroon komt hier duidelijk naar voor en is gericht van grote naar kleine
stijghoogten. De grootste stijghoogten komen voor aan de noordelijke modelrand die gekozen is als
nul-fluxrand. De Nieuwe Kale (t.h.v. de zuidelijke grens van de zoekzone Kalevallei) en de Ringvaart
(t.h.v. de zuidelijke modelgrens) tonen duidelijk hun invloed: ze sturen de stijghoogte in de laagst
gelegen gebieden van het model. Dit geeft aanleiding tot een grondwaterstroming die in de
zoekzone NNW-ZZO gericht is, nl. loodrecht op het tracé van de Nieuwe Kale. In de nattere periodes
zorgt het lokale drainagenetwerk in de zoekzone voor een lokale ontwatering, maar in droge
periodes heeft dit grachtennetwerk nauwelijks invloed en komen de grachten dan ook droog te
staan.
De stijghoogtegradient is groter voor de wintersituatie dan voor de zomersituatie. De oorzaak is te
zoeken in de goed doorlatende zandige lagen enerzijds en de temperende invloed van de Nieuwe
kale en de Ringvaart anderzijds. Hierdoor zakt het grondwater ’s zomers wat dieper weg op de
zandige rug dan in de lager gelegen zones.
De watertafel schommelt het sterkst in de delen van de zoekzone die verder van de Nieuwe Kale
gelegen zijn: van bijna aan het maaiveld in de winter tot ± 150 cm-MV in de zomer. Dichter bij de
Nieuwe Kale schommelt de watertafel minder sterk: van 100 tot 150 cm-MV in de winter tot 150 à
200 cm-MV in de zomer. De Nieuwe Kale tempert hier de grondwaterschommelingen.
Momenteel bereikt het grondwater nergens het maaiveld gedurende het ganse jaar. Tijdens de
zomermaanden bevindt de grondwatertafel zich bijna overal meer dan 1 m onder het maaiveld. Ook
het hoogste zomerwaterpeil bevindt zich minimaal 50 cm onder het maaiveld. Ook tijdens de
wintermaanden is de zone waar het grondwaterpeil boven het maaiveld uitkomt beperkt. De locaties
waar dit het geval is situeren zich voornamelijk langs de noordrand van het gebied. Het waterpeil
komt nergens hoger dan 50 cm boven het maaiveld uit. Verder zuidelijk neemt de diepte toe tot 50
cm. De maximale diepte van het laagste grondwaterpeil situeert zich op meer dan 1 meter diep en
wordt voornamelijk aangetroffen in het zuidwesten van de zoekzone.

project:

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 173 van 292

Figuur 7-1: Gesimuleerde stijghoogten (mTAW) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (jaargemiddelde situatie)

Figuur 7-2: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (jaargemiddelde situatie; >0:
onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Figuur 7-3: Gesimuleerde stijghoogten (mTAW) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (gemiddelde wintersituatie)

Figuur 7-4: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (gemiddelde wintersituatie;
>0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Figuur 7-5: Gesimuleerde stijghoogten (mTAW) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (gemiddelde zomersituatie)

Figuur 7-6: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (gemiddelde zomersituatie;
>0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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7.1.2

Voedingsgebieden en kwelzones

De kwel- en infiltratiezones zijn geïdentificeerd m.b.v. de vectoren die GMS berekent op basis van
de Modflow CCF-file (Cell to Cell Flow). Van deze vector wordt enkel de Z-component (volgens de Z3
as) beschouwd. Deze flux volgens de Z-as wordt uitgedrukt in m /dag. En na een omrekening op
basis van de celgrootte bekomt men de kwelintensiteit in mm/dag. Indien de kwelintensiteit <0 wordt
gesproken van kwel; indien de waarden >0 wordt gesproken van infiltratie.
Figuur 7-7 toont het kwelpatroon in de zoekzone voor de jaargemiddelde situatie. Opwaartse
grondwaterbewegingen komen –met uitzondering van een zeer kleine zone in het NO van de
zoekzone – niet voor. De grondwaterbeweging is alleen neerwaarts gericht, m.a.w. er is infiltratie
naar het grondwater. Het lokale grachtenstelsel zal alleen het grondwater draineren dat alleen met
lokale neerslag gevoed wordt.

Figuur 7-7: Infiltratiegebieden, kwelgebieden en kwelintensiteiten in de Kalevallei (jaargemiddelde situatie)
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7.1.3

Waterbalans

De volumetrische waterbalans voor de zoekzone Kalevallei kan berekend worden m.b.v. de module
Zone Budget in GMS. De bovenste rekenlaag (rekenlaag 1) werd daarvoor ingedeeld in zones die
overeen komen met de contouren van het oostelijke en westelijke deel van de zoekzone Kalevallei.
De rest van de rekenlaag 1 (dus buiten de contouren van de zoekzone) werd in 2 zones
onderverdeeld: de zone die overeen komt met de aangrenzende Nieuwe Kale enerzijds en
anderzijds alle andere aangrenzende zones. Ook de dieper gelegen rekenlaag 2 werd volledig als
een aparte zone beschouwd. Op die manier kan de waterbalans voor elke zone apart ingedeeld
worden in deelfluxen van en naar de aangrenzende zones en de diverse randvoorwaarden.
Om de grafieken van de waterbalans op de volgende bladzijden te verduidelijken worden de
gebruikte termen hieronder toegelicht :
• KAL-O: de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model, in de deelzone KaleOost van zoekzone Kalevallei
• KAL-W: de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model, in de deelzone KaleWest van zoekzone Kalevallei
• Nieuwe Kale: de zone de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model,
waarin de aangrenzende Nieuwe Kale zich bevindt
• Rekenlaag 1: de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model, (maar niet
binnen de deelzones KAL-O en KAL-W of de zone met de Nieuwe Kale)
• Rekenlaag 2: de diepere hydrogeologische lagen van het model, onder rekenlaag 1
• Constant heads: opgelegde stijghoogten aan de rand van het grondwatermodel
• Rivers: de waterlopen als randvoorwaarde uit het grondwatermodel. Is de flux positief, dan
werkt de waterloop infiltrerend naar het grondwatersysteem ; is de flux negatief, dan werkt de
waterloop drainerend op het grondwatersysteem.
• Drains: de drainage (het grachtenstelsel ) als randvoorwaarde uit het grondwatermodel. Is de
flux negatief, dan werkt de gracht drainerend op het grondwatersysteem. Een positieve flux is
onmogelijk.
• Wells: de grondwaterwinningen als randvoorwaarde uit het grondwatermodel. Is de flux
negatief, dan wordt er water aan het grondwatersysteem onttrokken.
• Recharge: netto-grondwatervoeding door neerslag als randvoorwaarde uit het
grondwatermodel. Is de flux positief, dan is er een netto positieve grondwatervoeding naar
het grondwatersysteem ; is de flux negatief, dan wordt er netto grondwater aan het systeem
onttrokken (bijvoorbeeld indien de evapotranspiratie groter is dan de infiltrerende neerslag)
Figuur 7-8, Figuur 7-9 en Figuur 7-10 geven de volumetrische waterbalans voor de deelzone KaleOost (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie). De voeding door
neerslag verdwijnt voornamelijk uit het systeem via het grachtennetwerk en in ZO richting naar de
Nieuwe Kale of verder naar de Ringvaart. Dit patroon is het duidelijkst in de wintersituatie door
grotere neerslag. In de zomersituatie vallen de waterfluxen terug op relatief lage waarden. ’s Zomers
is er zelfs een netto neerslagtekort en is er een grotere inkomende flux uit diepere lagen dan door de
neerslag.
Figuur 7-11, Figuur 7-12 en Figuur 7-13 geven de volumetrische waterbalans voor de deelzone KaleWest (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie). In deze deelzone
is de inkomende flux door neerslag steeds de grootste component, ook in de zomer. Vergeleken met
deelzone Kale-Oost verdwijnt er meer water naar diepere lagen dan via het grachtenstelsel.
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Figuur 7-8: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-Oost (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 7-9: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-Oost (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 7-10: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-Oost (gemiddelde zomersituatie)
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Figuur 7-11: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-West (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 7-12: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-West (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 7-13: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-West (gemiddelde zomersituatie)
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7.2

Model Moervaartvallei

7.2.1

Stijghoogte en stromingspatroon

De gesimuleerde stijghoogten worden voor de jaargemiddelde situatie, de wintersituatie en de
zomersituatie weergegeven in Figuur 7-14, Figuur 7-16, Figuur 7-18 (in mTAW) en Figuur 7-15,
Figuur 7-17 en Figuur 7-19 (in cm-MV).
Op deze kaarten komt duidelijk het verschil naar voor tussen de laaggelegen Moervaartdepressie en
de hoger gelegen zandige ruggen aan de noord- en zuidrand van het modelgebied. Ten noorden
van de Moervaart is er van noord tot noordwest steeds een grondwaterstroming die zuid tot zuidoost
gericht is naar de Moervaart toe. Ten zuiden van de Moervaart en Zuidlede is het stromingspatroon
omgekeerd gericht, nl. noord tot noordwest gericht naar de Moervaart en Zuidlede toe. Nochtans is
het waterpeil in Moervaart en Zuidlede gemiddeld hoger dan het maaiveldpeil in de aangrenzende
gebieden. De stroming gebeurt dus eerder naar de laaggelegen poldergebieden langs Moervaart en
Zuidlede die onder invloed staan van verschillende gemalen. De Moervaart zelf werkt eerder
infiltrerend naar de naastgelegen lagere gebieden.
Momenteel bereikt het grondwater nergens het maaiveld gedurende het ganse jaar. Tijdens de
zomermaanden bevindt de grondwatertafel zich minimaal 25 cm onder het maaiveld. In het
deelgebied Moervaart Noord bevindt de gemiddelde zomerwaterstand zich tussen de 50 cm en 1 m
onder het maaiveld. Ter hoogte van Mendonk en Moervaart-Zuidlede bevindt de gemiddelde
zomerwaterstand zich tussen de 1 en 2 meter onder het maaiveld. Ook tijdens de wintermaanden
zijn de locaties waar het grondwater boven het maaiveld uitkomt uiterst beperkt. De locaties komen
veelal overeen met greppels of lokale depressies in het landschap. Nattere percelen bevinden zich
logischerwijs meestal in het valleigebied. Met name in de buurt van de Moervaart komen
verschillende percelen voor met een wintergrondwaterstand tussen de 0 en de 25 cm onder het
maaiveld. Ook in het noorden van het deelgebied Moervaart Noord komen er verschillende nattere
percelen voor. Centraal in het deelgebied Moervaart Zuidlede situeert de grondwaterstand zich zelfs
tijdens de wintermaanden op meer dan 1m onder het maaiveld. In de huidige situatie zijn de locaties
waar mogelijk grondwaterafhankelijke vegetaties voorkomen dan ook voornamelijk beperkt tot de
laag gelegen weilanden in de buurt van de Moervaart.
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Figuur 7-14: Gesimuleerde stijghoogten (mTAW) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (jaargemiddelde
situatie)

Figuur 7-15: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (jaargemiddelde
situatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Figuur 7-16: Gesimuleerde stijghoogten (mTAW) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (gemiddelde
wintersituatie)

Figuur 7-17: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (gemiddelde
wintersituatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Figuur 7-18: Gesimuleerde stijghoogten (mTAW) in de bovenste rekenlaag van het moervaartmodel (gemiddelde
zomersituatie)

Figuur 7-19: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (gemiddelde
zomersituatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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7.2.2

Voedingsgebieden en kwelzones

De kwel- en infiltratiezones zijn op dezelfde manier geïdentificeerd zoals beschreven in paragraaf
7.1.2 voor de Kalevallei. Indien de kwelintensiteit <0 wordt gesproken van kwel (blauw op de kaart);
indien de waarden >0 wordt gesproken van infiltratie (oranje op de kaart).
Uit Figuur 7-20 komt duidelijk het drainagepatroon naar voor. Het netwerk van waterlopen en
grachten zorgt in deze laaggelegen gebieden (in de zoekzones bovendien allemaal onder invloed
van bemaling) voor een ontwatering die een opwaarts gerichte stroming veroorzaakt. Deze
kwelzones zijn duidelijk breder dan enkel de breedte van de grachten: de kwelzones strekken zich
uit van enkele meters tot enkele tientallen meters rondom de waterlopen en grachten. T.h.v. de
Moervaart en Zuidlede is er een infiltratiebeweging merkbaar naar de aangrenzende laaggelegen
gebieden. De Moervaart kent een peil dat weinig schommelt en ongeveer 4,45 mTAW bedraagt.

Figuur 7-20: Infiltratiegebieden, kwelgebieden en kwelintensiteiten in de Moervaartvallei (jaargemiddelde situatie)
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7.2.3

Waterbalans

De volumetrische waterbalans voor de zoekzones in de Moervaartvallei zijn berekend op
gelijkaardige wijze als voor de Kalevallei. De bovenste rekenlaag (rekenlaag 1) werd daarvoor
ingedeeld in zones die overeen komen met de contouren van zoekzones Mendonk en MoervaartNoord en het noordelijk en zuidelijk deel van zoekzone Moervaart-Zuidlede. De rest van de
rekenlaag 1 (dus buiten de contouren van de zoekzone) werd in 3 zones onderverdeeld: de zone die
overeen komt met de aangrenzende Moervaart en de aangrenzende Zuidlede enerzijds, en
anderzijds alle andere aangrenzende zones. Ook de dieper gelegen rekenlaag 2 werd volledig als
een aparte zone beschouwd. Op die manier kan de waterbalans voor elke zone apart ingedeeld
worden in deelfluxen van en naar de aangrenzende zones en de diverse randvoorwaarden.
Om de grafieken van de waterbalans op de volgende bladzijden te verduidelijken worden de
gebruikte termen (dezelfde als bij het Kalemodel) hieronder toegelicht :
• MEN: de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model, in de zoekzone
Mendonk
• MVN: de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model, in de zoekzone
Moervaart-Noord
• MVZ-N: de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model, in de noordelijke
deelzone van zoekzone Moervaart-Zuidlede
• MVZ-Z: de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model, in de zuidelijke
deelzone van zoekzone Moervaart-Zuidlede
• Moervaart: de zone met de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model,
waarin de aangrenzende Moervaart zich bevindt
• Zuidlede: de zone met de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model,
waarin de aangrenzende Zuidlede zich bevindt
• Rekenlaag 1: de meest oppervlakkige hydrogeologische lagen van het model, (maar niet
binnen de zoekzones of de zones met de Moervaart of de Zuidlede)
• Rekenlaag 2: de diepere hydrogeologische lagen van het model, onder rekenlaag 1
• Constant heads: opgelegde stijghoogten aan de rand van het grondwatermodel
• Rivers: de waterlopen als randvoorwaarde uit het grondwatermodel. Is de flux positief, dan
werkt de waterloop infiltrerend naar het grondwatersysteem ; is de flux negatief, dan werkt de
waterloop drainerend op het grondwatersysteem.
• Drains: de drainage (het grachtenstelsel ) als randvoorwaarde uit het grondwatermodel. Is de
flux negatief, dan werkt de gracht drainerend op het grondwatersysteem. Een positieve flux is
onmogelijk.
• Wells: de grondwaterwinningen als randvoorwaarde uit het grondwatermodel. Is de flux
negatief, dan wordt er water aan het grondwatersysteem onttrokken.
• Recharge: netto-grondwatervoeding door neerslag als randvoorwaarde uit het
grondwatermodel. Is de flux positief, dan is er een netto positieve grondwatervoeding naar
het grondwatersysteem ; is de flux negatief, dan wordt er netto grondwater aan het systeem
onttrokken (bijvoorbeeld indien de evapotranspiratie groter is dan de infiltrerende neerslag)
Figuur 7-21, Figuur 7-22 en Figuur 7-23 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Mendonk (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie). De
belangrijkste inkomende fluxen in Mendonk zijn door neerslag en vanuit de diepere lagen.
Grondwater verlaat het gebied weer via het grachtenstelsel en in mindere mate terug naar de
diepere lagen. ’s Zomers is het verschil tussen de inkomende en uitgaande flux via de diepere lagen
het grootst. De uitwisseling van grondwater met de aangrenzende gebieden (‘rekenlaag 1’) en de
Moervaart blijft in absolute waarden beperkt, maar wordt relatief belangrijker in de zomer.
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Figuur 7-24, Figuur 7-25 en Figuur 7-26 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Moervaart-Noord (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie). In
deze zone komt de grootste inkomende flux uit de diepere lagen. Het aandeel van de neerslag is
beperkt omdat de netto grondwatervoeding door neerslag op zwaardere bodemtypes en met een
ondiepe grondwaterstand relatief klein is. ’s Zomers is er zelfs een neerslagtekort. Grondwater
verlaat het gebied in hoofdzaak via het grachtenstelsel, maar ’s zomers wordt de evapotranspiratie
vrij belangrijk (resulteert in een netto negatieve Recharge component).
Figuur 7-27, Figuur 7-28 en Figuur 7-29 geven de volumetrische waterbalans voor de deelzone
Moervaart-Zuidlede noord (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde
zomersituatie). Jaarrond en ’s winters is de neerslag de belangrijkste inkomende waterflux, met
voeding uit diepere lagen half zo belangrijk. ’s Zomers wordt de neerslag minder belangrijk dan de
flux vanuit diepere lagen, en ook de infiltratie vanuit de Moervaart wordt belangrijker. Grondwater
verlaat de zoekzone voornamelijk via het grachtenstelsel en naar diepere lagen, maar in de zomer
wordt de evapotranspiratie ongeveer even belangrijk.
Figuur 7-30, Figuur 7-31 en Figuur 7-32 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Moervaart-Zuidlede zuid (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie).
In deze deelzone ziet de waterbalans er gelikaardig uit als in deelzone Moervaart-Zuidlede noord. De
inkomende flux vanuit diepere lagen is hier wel de belangrijkste component. Grondwater verlaat
deze zone relatief meer via het grachtenstelsel. De uitwisseling met aangrenzende gebieden en de
aangrenzende Zuidlede blijft beperkt, alleen in de zomer wordt dit aandeel in de waterbalans wat
belangrijker.
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Figuur 7-21: Volumetrische waterbalans voor Mendonk (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 7-22: Volumetrische waterbalans voor Mendonk (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 7-23: Volumetrische waterbalans voor Mendonk (gemiddelde zomersituatie)
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Figuur 7-24: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Noord (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 7-25: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Noord (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 7-26: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Noord (gemiddelde zomersituatie)
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Figuur 7-27: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede noord (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 7-28: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede noord (gemiddelde wintersituatie)

project:

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 194 van 292

rekenlaag 2

Moervaart

MVZ-C
FLOW OUT
FLOW IN

rekenlaag 1

Recharge

Wells

Rivers

Drains

Constant heads
-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Flux (m3/dag)

Figuur 7-29: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede noord (gemiddelde zomersituatie)
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Figuur 7-30: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede zuid (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 7-31: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede zuid (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 7-32: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede zuid (gemiddelde zomersituatie)
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7.3

Conclusie

De beide grondwatermodellen van de Kalevallei en de Moervaartvallei zijn lokale
grondwatermodellen (gridcellen van 10 m x 10 m) die in staat zijn de lokale en subregionale
grondwaterstromingspatronen en de bijhorende stijghoogten met een voor deze opdracht voldoende
nauwkeurigheid te simuleren.
De zoekzones Mendonk, Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede liggen in het valleisysteem van de
Moervaartdepressie. In de bestaande situatie komen relatief ondiepe grondwaterstanden voor in de
volledige zoekzone Moervaart-Noord en lokaal in de laagst gelegen zones van de zoekzones
Mendonk en Moervaart-Zuidlede. De overheersende grondwaterstroming is gericht van de hoger
gelegen zandige ruggen ten noorden en ten zuiden van de zoekzones naar de laaggelegen
poldergebieden (waaronder de zoekzones) die onder invloed staan van verschillende gemalen in of
nabij de zoekzones. Het oppervlaktewaterpeil in deze gebieden wordt via deze gemalen kunstmatig
laag gehouden, waardoor het sterk vertakte waterlopen- en grachtenstelsel in deze laaggelegen
gebieden de grondwaterstroming als het ware aantrekt van de hoger gelegen gebieden langs de
vallei naar de zoekzones in de vallei. Deze grondwaterbeweging zorgt lokaal voor het voorkomen
van kwel, wat potenties kan bieden voor natuurontwikkeling.
Wat de waterbalans betreft wordt het grondwatersysteem in de zoekzones Mendonk en MoervaartZuidlede voornamelijk gevoed door de lokale infiltrerende neerslag en in mindere mate door
grondwaterstroming vanuit omliggende gebieden of diepere grondlagen. Het grondwatersysteem in
Moervaart-Noord wordt dan weer meer vooral gevoed door stroming vanuit de omgeving of
kwelstroming dan door de infiltrerende neerslag in de zoekzone. In alle zoekzones verdwijnen de
grootste volumes terug uit het grondwatersysteem door hoofdzakelijk de drainage naar het
fijnmazige grachten- en waterlopenstelsel. Door zijn relatief hoge ligging ten opzichte van de
omgeving, werkt de Moervaart zelf eerder infiltrerend naar de naastgelegen lagere gebieden.
De zoekzone Kalevallei bevindt zich aan de rand van de (antropogeen gewijzigde) Kalevallei. In de
bestaande toestand komen hier diepere grondwaterstanden voor, m.a.w. hier komen drogere
condities voor en weinig of geen kwel. Het overheersende stromingspatroon is gericht van de hoger
gelegen gebieden ten noorden van de zoekzone naar de Ringvaart, met een sterke drainerende
invloed, ten zuiden van de zoekzone. In de nattere periodes zorgt het lokale drainagenetwerk in de
zoekzone nog voor een lokale ontwatering, maar in droge periodes heeft dit grachtennetwerk
nauwelijks invloed en komen de grachten dan ook droog te staan. Deze zoekzone kent voornamelijk
lokale grondwaterbewegingen, wat ook tot uiting komt in de grafieken met de waterbalans. Deze
zoekzone werkt in het algemeen infiltrerend naar het grondwatersysteem: voornamelijk voeding door
de lokale neerslag, die dan weer in ongeveer gelijke mate verdwijnt via het grachtenstelsel, via
infiltratie naar diepere lagen en naar de aangrenzende Nieuwe Kale.
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8 Potentieverkenning
De potentieverkenning houdt in dat er voor elke zoekzone gepoogd wordt de doelstellingen te
realiseren of zoveel mogelijk te benaderen met zo weinig mogelijk ingrepen. Dit houdt concreet in
dat er zoveel mogelijk opgestuwd wordt zonder dat het maaiveld verlaagd wordt (dus geen
afgravingen). Er is wel rekening gehouden met de aanleg van ringgrachten die noodzakelijk zijn om
de afwatering van de aangrenzende gebieden te garanderen. Ook de aanleg van een dijk rond de
zoekzones wordt voorzien, om de omliggende gebieden te beschermen tegen wateroverlast vanuit
het open water in de zoekzones. Van de grachten en waterlopen die zich in de bestaande toestand
in de zoekzones bevinden, wordt de drainerende en/of infiltrerende werking uitgeschakeld in het
grondwatermodel. In de plaats daarvan werden in het grondwatermodel DRAIN en RIVER
randvoorwaarden (zie 6.3) aangebracht. Op die manier wordt het opstuwen van het
oppervlaktewater binnen de zoekzone technisch/modelmatig in MODFLOW vertaald.
Het stuwpeil in elk van de zoekzones (en voor de winter- zomer- en jaargemiddelde situatie) werd
iteratief aangepast (trial and error) tot het hoogst haalbare stuwpeil bekomen werd waarbij de
volumetrische waterbalans van het grondwatersysteem in evenwicht is. Tabel 8-1 geeft een overzicht
van de hoogste stuwpeilen die haalbaar zijn bij de potentieverkenning.
Tabel 8-1: Maximale stuwpeilen in de verschillende zoekzones voor de potentieverkenning

Zone
Kalevallei-oost (KAL-O)
Kalevallei-west (KAL-W)
Mendonk (MEN)
Moervaart-Noord (MVN)
Moervaart-Zuidlede noord (MVZ-N)
Moervaart-Zuidlede zuid (MVZ-Z)

Winter
6.22
6.64
5.42
4.98
5.14
4.84

Stuwpeil (mTAW)
Jaar
5.68
6.18
4.98
4.58
4.64
4.52

Zomer
5.26
5.82
4.40
4.10
4.14
4.12

De potentieverkenning met de bovenstaande stuwpeilen resulteert voor elke model in een bepaalde
grondwaterstand voor de drie gesimuleerde situaties: een jaargemiddelde situatie, een gemiddelde
wintersituatie en een gemiddelde zomersituatie. Het stijghoogtepatroon binnen elke zoekzone (in
cm-MV) wordt getoond in Figuur 8-4, Figuur 8-5 en Figuur 8-6 voor het Kalemodel (zoekzone
Kalevallei) en in Figuur 8-16, Figuur 8-17 en Figuur 8-18 voor het Moervaartmodel (zoekzones
Mendonk, Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede). Bij stijghoogtewaarden >0 staat de
grondwatertafel onder maaiveld. Bij waarden <0 staat de grondwatertafel boven maaiveld (open
water).
De grondwaterstanden (cm-MV) kunnen voor elke zoekzone vertaald worden naar de oppervlaktes
die bij elke grondwaterstand horen.
Tabel 8-2 en Figuur 8-1 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de jaargemiddelde situatie.
Tabel 8-3 en Figuur 8-2 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de gemiddelde wintersituatie.
Tabel 8-4 en Figuur 8-3 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de gemiddelde zomersituatie.
De stijghoogteverschilkaarten (het verschil tussen de potentieverkenning en de bestaande situatie)
worden getoond in Figuur 8-7, Figuur 8-8 en Figuur 8-9 voor het Kalemodel (zoekzone Kalevallei) en
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in Figuur 8-19, Figuur 8-20 en Figuur 8-21 voor het Moervaartmodel (zoekzones Mendonk,
Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede).
Tabel 8-2: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(potentieverkenning; jaargemiddelde situatie)
GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

KAL-O
0
0
0
0
0
0
0
0,04
0,06
0,11
0,17
2,42
3,11
4,84
4,84
4,45
3,41
3,33
2,68
2,47
2,18
12,59
46,70

KAL-W
0
0
0
0
0
0
0
0,04
0,07
0,04
0,25
0,51
0,58
0,99
1,05
1,36
1,1
0,94
0,9
0,84
0,79
11,26
20,72

MEN
0
0
0,03
0,05
0,15
0,25
1,31
2,07
3,35
6,9
9,74
13,23
13,69
13,49
12,62
12,06
9,47
5,27
2,87
0,98
0,46
0,21
108,2

MVN
0
0,01
0,12
0,34
1,12
2,11
6,07
13,63
16,53
14,78
11,48
7,51
4,86
2,74
1,29
0,61
0,24
0,07
0,05
0,03
0,04
0
83,63

MVZ-N MVZ-Z Totaal
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0,15
0
0
0,39
0
0
1,27
0
0,05
2,41
0,1
0,13
7,61
0,56
0,48 16,74
1,47
0,97 22,32
3,46
1,4 26,54
2,92
1,79 25,93
3,59
3,04 27,37
4,16
3,36 26,07
3,74
3,94 23,91
1,93
3,63 19,47
1,15
2,76 16,58
1,2
1,6 12,51
1,31
0,68
7,33
1,52
0,09
4,53
1,16
0,06
2,23
0,85
0
1,35
3,18
0,03
3,42
32,3 24,01 248,14

hoofdscenario, v02, jaar
18
16
14

oppervlakte (ha)

12
10

KAL-O
KAL-W
MEN

8

MVN
MVZ-N
MVZ-Z

6
4
2

>= 100

90 - 100

80 - 90

70 - 80

60 - 70

50 - 60

40 - 50

30 - 40

20 - 30

10 - 20

0 - 10

-10 - 0

-20 - -10

-30 - -20

-40 - -30

-50 - -40

-60 - -50

-70 - -60

-80 - -70

-90 - -80

-100 - -90

< -100

0

GWT klasse (cm-MV)

Figuur 8-1: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(potentieverkenning; jaargemiddelde situatie)
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Tabel 8-3: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(potentieverkenning; gemiddelde wintersituatie)
GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

KAL-O
0
0,01
0,05
0,06
0,15
0,23
0,46
1,01
1,94
3,3
4,26
10,62
5,43
3,46
2,35
1,9
1,64
1,59
1,4
1,62
1,5
3,72
46,7

KAL-W
0
0
0
0,07
0,07
0,17
0,28
0,58
0,87
1,09
0,99
1,93
1,39
1,16
1,03
1,05
1,24
1,54
1,8
1,68
1,21
2,57
20,72

MEN
0,3
0,5
1,79
2,32
4,56
8,24
10,99
12,2
12,47
12,4
11,77
12,43
9,5
5,14
2,29
0,73
0,3
0,18
0,07
0,01
0,01
0
108,2

MVN MVZ-N MVZ-Z Totaal
1,59
0
0
1,89
2,11
0,1
0
2,71
6,07
0,56
0,06
8,48
13,63
1,47
0,18
17,6
16,53
3,46
0,58 25,13
14,78
2,92
1,15 27,09
11,47
2,94
1,32 26,72
6,73
3,32
2,01 24,26
5,14
3,22
3,2 24,03
3,22
2,95
3,38 21,95
1,4
1,52
3,38 18,07
0,56
1,28
3,72 17,99
0,21
1,45
2,73 13,89
0,08
1,33
1,6
8,15
0,03
1,07
0,49
3,88
0,02
1,1
0,09
1,94
0,04
0,91
0,03
1,28
0,02
0,98
0,06
1,24
0
0,66
0,01
0,74
0
0,55
0,01
0,57
0
0,19
0,01
0,21
0
0,32
0
0,32
83,63
32,3 24,01 248,14

hoofdscenario, v02, winter
18
16
14

oppervlakte (ha)

12
10

KAL-O
KAL-W
MEN

8

MVN
MVZ-N
MVZ-Z

6
4
2

>= 100

90 - 100

80 - 90

70 - 80

60 - 70

50 - 60

40 - 50

30 - 40

20 - 30

10 - 20

0 - 10

-10 - 0

-20 - -10

-30 - -20
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GWT klasse (cm-MV)

Figuur 8-2: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(potentieverkenning; gemiddelde wintersituatie)
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Tabel 8-4: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(potentieverkenning; gemiddelde zomersituatie)
GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

KAL-O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,04
0,06
0,16
0,36
1,22
44,8
46,65

KAL-W
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,07
0,07
0,13
0,25
20,2
20,72

MEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,05
0,18
0,48
1,62
4,11
7,54
11,97
14,89
15,76
14,48
13,06
10,82
13,21
108,2

MVN
0
0
0
0
0
0
0,02
0,14
0,47
1,15
2,49
6,54
14,75
17,73
14,1
10,21
7,23
4,6
2,54
0,86
0,42
0,38
83,63

MVZ-N MVZ-Z Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,02
0
0
0,14
0
0
0,5
0
0,05
1,25
0
0,13
2,8
0,17
0,49
7,68
0,48
0,91 17,76
1,79
1,61 25,24
3,24
2,22
27,1
3,44
3,31 28,93
2,94
3,36 28,42
2,46
3,58
26,4
2,75
3,53
23,3
2,57
2,86 19,35
2,19
1,26 14,69
10,27
0,7 24,56
32,3 24,01 248,14

hoofdscenario, v02, zomer
50
45
40

oppervlakte (ha)

35
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30
25
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20
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15
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5
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Figuur 8-3: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(potentieverkenning; gemiddelde zomersituatie)
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8.1

Model Kalevallei

Uit de modelresultaten van de potentieverkenning blijkt dat hier de zomergrondwatertafel bijna
nergens boven de 50 cm onder het maaiveld uit komt. Ook hier blijkt de grondwatertafel zich bijna
overal op meer dan 1 m diep te bevinden. Figuur 8-9 toont duidelijk aan dat vernatting door
opstuwing in de zomermaanden niet mogelijk is, behalve een beperkt gebied in de westelijke
deelzone waar maximaal 10 cm grondwaterstijging mogelijk is.
Tijdens de wintermaanden neemt de oppervlakte waar de watertafel boven het maaiveld uitkomt wel
opvallend toe. Verspreid over het gebied bevinden zich verschillende locaties met ondiep water. Zo’n
25% van het oostelijke deelgebied komt tijdens de wintermaanden blank te staan. In het westelijk
deelgebied blijft de zone waar het grondwater boven het maaiveld uitkomt beperkt tot ca. 20% van
de oppervlakte. Open water met een diepte van meer dan 50 cm tijdens de wintermaanden komt
slechts op 1% van de totale oppervlakte voor.
Een belangrijke verklaring voor de relatief lage grondwaterstanden en de grote amplitude is te
vinden in de goed doorlatende zandige bodem en de sterk drainerende werking van de Ringvaart en
de Nieuwe Kale.
Gezien de beperkte mogelijkheden voor open water in de winter, en aangezien er gedurende de
zomermaanden nergens open water aanwezig is, ook niet in de diepste zones (zoals gesteld in de
verfijnde natuurdoelstellingen), wordt de realisatie van dit habitattype in de zoekzone Kalevallei
moeilijk. Er worden te lage grondwaterstanden gesimuleerd om gemakkelijk open water te creëren,
tenzij mits aanzienlijke afgravingen. Ook de ontwikkeling van vegetaties die afhankelijk zijn van
stabiele grondwaterstanden is moeilijk wegens te grote schommelingen tussen zomer en winter, met
name de lage zomerwaterstand vormt voor deze vegetatietypen een probleem. Permanent grasland
dat tijdens de winter gedurende bepaalde perioden onder water komt te staan blijkt wel mogelijk.
Figuur 8-10, Figuur 8-11 en Figuur 8-12 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Kalevallei-Oost (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie). T.o.v. de
bestaande toestand zal er netto meer grondwater verdwijnen naar diepere lagen en naar de Nieuwe
Kale (en verder richting Ringvaart). Er verdwijnt netto geen grondwater meer via het
oppervlaktewater. Er is een kleinere inkomende flux vanuit de diepere lagen door de grotere
stijghoogte die opgebouwd wordt in de potentieverkenning.
Figuur 8-13, Figuur 8-14 en Figuur 8-15 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Kalevallei-West (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie). T.o.v.
de bestaande toestand zal er ook hier netto meer grondwater verdwijnen naar diepere lagen en naar
aangrenzende gebieden (‘Rekenlaag 1’). Er verdwijnt netto geen grondwater meer via het
oppervlaktewater. Er is een kleinere inkomende flux vanuit de diepere lagen door de grotere
stijghoogte die opgebouwd wordt in de potentieverkenning.
In alle waterbalansen houden de inkomende en uitgaande flux via Rivers en Drains elkaar in
evenwicht, aangezien er zoveel mogelijk opstuwing gerealiseerd wordt en er geen andere input van
oppervlaktewater is.
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Figuur 8-4: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (potentieverkenning;
jaargemiddelde situatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)

Figuur 8-5: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (potentieverkenning;
gemiddelde wintersituatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Figuur 8-6: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (potentieverkenning;
gemiddelde zomersituatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Figuur 8-7: Stijghoogteverschil (cm) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (potentieverkenning-bestaande toestand;
jaargemiddelde situatie; >0: stijging; <0: daling)

Figuur 8-8: Stijghoogteverschil (cm) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (potentieverkenning-bestaande toestand;
gemiddelde wintersituatie; >0: stijging; <0: daling)
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Figuur 8-9: Stijghoogteverschil (cm) in de bovenste rekenlaag van het Kalemodel (potentieverkenning-bestaande toestand;
gemiddelde zomersituatie; >0: stijging; <0: daling)
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Figuur 8-10: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-Oost (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 8-11: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-Oost (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 8-12: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-Oost (gemiddelde zomersituatie)
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Figuur 8-13: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-West (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 8-14: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-West (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 8-15: Volumetrische waterbalans voor Kalevallei-West (gemiddelde zomersituatie)
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8.2

Model Moervaartvallei

Uit de modelresultaten van de potentieverkenning blijkt dat er heel wat zones zijn waar er in de
winter open water gevormd zal worden. Dit is het geval in bijna de volledige zoekzone MoervaartNoord en de laagst gelegen zones van de zoekzones Mendonk en Moervaart-Zuidlede. Tijdens de
wintermaanden zal het deelgebied Moervaart Noord bijna volledig blank komen te staan. Ook in de
andere deelgebieden komt het grondwater over meer dan 60% van de totale oppervlakte boven het
maaiveld uit. Gedurende de zomermaanden is de aanwezigheid van open water beperkt. Open
water met een minimale diepte van 50 cm het jaar rond wordt nergens bereikt. Volgens de
natuurdoelstellingen is er best ook in de zomermaanden nog open water aanwezig, bijvoorbeeld in
de diepste zones.
De ontwikkeling van Grote zeggenvegetatie is mogelijk wanneer de grondwatertafel zich en de buurt
van het maaiveld bevindt en de schommeling van de grondwaterstanden tussen zomer en winter
beperkt blijft. Dit blijkt nergens het geval. De schommelingen van de grondwatertafel bedragen in het
grootste deel van de vallei van de Moervaart meer dan 75 cm. De enige locatie waar de
schommelingen beperkt blijven tot minder dan 50 cm bevinden zich in het westen van het
deelgebied Moervaart Zuidlede. Hier komt het grondwater echter nooit aan het oppervlak, waardoor
ook hier de ontwikkeling van Grote zeggenvegetatie gehypothekeerd wordt. De ontwikkeling van een
voldoende oppervlakte aan rietland blijkt bij de potentieverkenning wel mogelijk. Een grote
oppervlakte van de vallei zal bij de potentieverkenning immers ’s winters onder water komen te staan
en tijdens de zomermaanden tijdelijk droogvallen. Deze condities zijn, samen met het feit dat de
grondwaterschommelingen bijna overal beperkt blijven tot minder dan 1 m, geschikt voor de
ontwikkeling van Rietland. De hoge wintergrondwaterstanden kunnen mogelijk de ontwikkeling van
graslandvegetaties hypothekeren.
Een belangrijke verklaring voor de relatief hoge grondwaterstanden in deze zoekzones is de
combinatie van de zwaardere bodemtypes (zeker in Moervaart-Noord) en de relatief lage ligging in
een westelijke uitloper van de Moervaartdepressie. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden
dat de volledige zoekzone Moervaart-Noord en de laagst gelegen zones van de zoekzones Mendonk
en Moervaart-Zuidlede de beste potenties bieden om de gewenste vernatting te realiseren, mits
ingrepen zoals een beperkte afgraving.
De effecten buiten het studiegebied zijn eerder beperkt van aard en treden met name op gedurende
de wintermaanden Figuur 8-20. Een duidelijke stijging van de grondwaterstanden is merkbaar
langsheen de noordrand van de zoekzone Moervaart-Noord. Gezien de ligging van de woningen op
de donk, boven de vallei, worden hier echter geen problemen verwacht. De wintergrondwaterstand
bevindt zich nog steeds op meer dan 1 m onder het maaiveld wat ook in de huidige situatie het geval
is .Verder zijn er tevens randeffecten merkbaar langsheen de noord-, noordoost- en noordwestzijde
van de zoekzone Mendonk. Ter hoogte van de schaarse bebouwing die hier verspreid aanwezig is,
kunnen er mogelijks negatieve effecten optreden. Ter hoogte van Moervaart Zuidlede zijn er vooral
stijgingen merkbaar langsheen de noordoostrand.
Figuur 8-22, Figuur 8-23 en Figuur 8-24 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Mendonk (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie).
Figuur 8-25, Figuur 8-26 en Figuur 8-27 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Moervaart-Noord (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie).
Figuur 8-28, Figuur 8-29 en Figuur 8-30 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Moervaart-Zuidlede noord (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde
zomersituatie).
Figuur 8-31, Figuur 8-32 en Figuur 8-33 geven de volumetrische waterbalans voor de zoekzone
Moervaart-Zuidlede zuid (jaargemiddelde situatie, gemiddelde winter- en gemiddelde zomersituatie).
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Voor alle zoekzones treden in mindere of meerdere mate gelijkaardige verschuivingen in de
waterbalans af. De uitstroom via het oppervlaktewater (grachten en waterlopen) valt weg en er
bouwt zich een grotere stijghoogte in de zoekzone op. Daardoor zal de inkomende flux vanuit
diepere lagen en vanuit aangrenzende gebieden verminderen of wegvallen. Tegelijk vergroot de
uitgaande flux naar de diepere lagen en de aangrenzende gebieden (eventueel Moervaart of
Zuidlede). Er is dus ook een verschuiving te zien van een netto infiltrerende werking van Moervaart
en Zuidlede in de bestaande situatie naar een netto drainerende werking van deze waterlopen bij de
potentieverkenning.

Figuur 8-16: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (potentieverkenning;
jaargemiddelde situatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Figuur 8-17: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (potentieverkenning;
gemiddelde wintersituatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)

Figuur 8-18: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (potentieverkenning;
gemiddelde zomersituatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Figuur 8-19: Stijghoogteverschil (cm) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (potentieverkenning-bestaande
toestand; jaargemiddelde situatie; >0: stijging; <0: daling)

Figuur 8-20: Stijghoogteverschil (cm) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (potentieverkenning-bestaande
toestand; gemiddelde winter situatie; >0: stijging; <0: daling)
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Figuur 8-21: Stijghoogteverschil (cm) in de bovenste rekenlaag van het Moervaartmodel (potentieverkenning-bestaande
toestand; gemiddelde zomersituatie; >0: stijging; <0: daling)
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Figuur 8-22: Volumetrische waterbalans voor Mendonk (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 8-23: Volumetrische waterbalans voor Mendonk (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 8-24: Volumetrische waterbalans voor Mendonk (gemiddelde zomersituatie)

project:

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 218 van 292

rekenlaag 2

Moervaart
FLOW OUT
FLOW IN

rekenlaag 1

Recharge

Wells

Rivers

Drains

Constant heads
-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

Flux (m3/dag)

Figuur 8-25: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Noord (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 8-26: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Noord (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 8-27: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Noord (gemiddelde zomersituatie)
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Figuur 8-28: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede noord (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 8-29: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede noord (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 8-30: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede noord (gemiddelde zomersituatie)
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Figuur 8-31: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede zuid (jaargemiddelde situatie)
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Figuur 8-32: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede zuid (gemiddelde wintersituatie)
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Figuur 8-33: Volumetrische waterbalans voor Moervaart-Zuidlede zuid (gemiddelde zomersituatie)
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8.3

Conclusie

De potentieverkenning houdt in dat er voor elke zoekzone gepoogd wordt de doelstellingen zoveel
mogelijk te benaderen met zo weinig mogelijk ingrepen. Dit houdt concreet in dat er getracht wordt
om de gewenste vernatting te bereiken door zoveel mogelijk het oppervlaktewater op te stuwen
zonder het maaiveld te verlagen (dus geen afgravingen).
Uit de resultaten van het grondwatermodel voor de potentieverkenning, kan geconcludeerd worden
dat de volledige zoekzone Moervaart-Noord en de laagst gelegen zones van de zoekzones Mendonk
en Moervaart-Zuidlede de beste potenties bieden om de gewenste vernatting met de minste
ingrepen te realiseren.
Uit de resultaten voor de zoekzone Kalevallei kan besloten worden dat deze zoekzone weinig
potenties biedt om de gewenste vernatting te realiseren. Er worden te lage grondwaterstanden om
gemakkelijk open water te creëren, tenzij mits aanzienlijke afgravingen. De amplitude (schommeling
tussen hoogste en laagste grondwaterpeil) is bovendien te groot om goede omstandigheden te
creëren voor grondwaterafhankelijke vegetaties. Een belangrijke verklaring voor de deze grote
amplitude is te vinden in de zandige goed doorlatende bodem in de zoekzone Kalevallei en de sterk
drainerende werking van de Ringvaart en de Nieuwe Kale. Vooral in het voorjaar en zomer blijkt het
bijna onmogelijk het gebied significant te vernatten door de drainerende werking van de Ringvaart
en Nieuwe Kale. De zoekzone vertoont dan ook enkel potenties voor de ontwikkeling van drogere
graslanden.
In het kader van het realiseren van de natuurdoelstellingen is het wenselijk om de verschillende
habitats geclusterd te realiseren, gezien verscheidene van de doelsoorten behoefte hebben aan de
aanwezigheid van de verschillende habitattypes op korte afstand van elkaar. Gelet op de resultaten
van de potentieverkenning en gelet op het belang van robuustheid van – en connectiviteit tussen de
habitattypes, wordt besloten dat het behalen van de natuurdoelstellingen, op een verantwoorde
wijze, extreem moeilijk is in deze zoekzone. Om deze reden heeft de begeleidende stuurgroep
besloten om in het vervolg van de studie deze zoekzone niet verder te beschouwen.
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9 Varianten
Voor het ontwikkelen van de varianten blijven na het wegvallen van de zoekzone Kalevallei nog drie
zoekzones over. In nauw overleg met de stuurgroep werden er 3 inrichtingsvarianten vooropgesteld.
Bij de uitwerking van deze varianten werd er geopteerd om robuuste natuurkernen te ontwikkelen
waarbij er binnen elk van de zoekzones een bundeling van de verschillende habitattypes aanwezig
is. Op deze wijze kunnen de verschillende zoekzones als zelfstandig systeem fungeren en worden
randeffecten tot een minimum beperkt. De varianten werden zodanig gekozen dat het behalen van
de natuurdoelstellingen mogelijk werd geacht.
De drie inrichtingsvarianten werden gesimuleerd met behulp van het grondwatermodel en het
vegetatievoorspellingsmodel. Er werden 2 varianten ontwikkeld waarin enkel de zoekzones
Moervaart-Noord en Mendonk meegenomen worden en 1 variant waarin naast bovengenoemde
gebieden ook de zoekzone Moervaart-Zuidlede begrepen is. De varianten en de analyseresultaten
worden in onderstaande paragrafen verder toegelicht.

9.1

Uitbreiding perimeter Mendonk

Uit de potentieverkenning blijkt dat de deelgebieden Moervaart-Noord en Mendonk gezamenlijk
uitstekende mogelijkheden bieden om de natuurdoelstellingen te bergen. Daarom vond de
stuurgroep het opportuun om de perimeter van Mendonk uit te breiden om volgende redenen.
De som van de oppervlaktes van deze 2 deelgebieden is 191 ha tegenover 198 ha te bergen natuur
uitgaande van de realisaties in de koppelingsgebieden (ca 12ha) 2.
In de zoekzone Mendonk komt ca. 11 ha bos voor. Dit wordt ofwel behouden ofwel gekapt maar
gecompenseerd. In beide gevallen dient er binnen het deelgebied plaats te voorzien voor dit bos.
Daarnaast dient ook het bos dat in Moervaart noord gerooid zal worden gecompenseerd te worden
binnen de zoekzones.
Uit de eerste resultaten van de modellering (potentieverkenning) blijkt dat bepaalde zones die net
buiten het zoekgebied Mendonk vallen, potentie hebben voor realisatie van open water en/of
moeras. Deze gronden droog houden rekening houdende met een vernatting van de kern van
Mendonk is niet evident.
De uitbreiding van het zoekgebied is dan ook noodzakelijk om de nodige flexibiliteit te behouden
voor het uitwerken van de meest geschikte varianten. Er wordt gestreefd naar een minimale inname
van de uitbreiding, rekening houdende met het vormen van logische grenzen.

9.2

Basisprincipes voor de inrichtingsvarianten

Bij het uitwerken van de inrichtingsvarianten werd er steeds rekening gehouden met onderstaande
aspecten:
• Om verruiging te voorkomen en om de opervlaktedoelstellingen voor open water te behalen:
afgraven van de met fosfaat aangerijkte zone (bouwvoor van 30 cm) voor de habitats: open
water, zandig kaal terrein en rietland.
• Beperken van de amplitude (hoogste-laagste peil) door aftoppen winterpeil
• Zandig kaal terrein wordt gecreëerd als eilandjes binnen de open water-contour met een
maximale oppervlakte van 1,5 ha.
• Maximaal gebruik Moervaart-Noord; minimale inname van uitbreiding perimeter Mendonk
• In Moervaart-Noord: wordt er een overgang voorzien tussen open water en grens zoekgebied ten
noorden van het zoekgebied; min. 50 m ter hoogte van bebouwing; ca. 30 m indien niet
grenzend aan bebouwing. Ook tussen het open water en de boerderij ten NO van zoekzone
Mendonk wordt er een overgangsbuffer voorzien
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•
•

•

De nieuwe topografie (na afgraven) wordt bij elke variant gekozen rekening houdend met de te
realiseren oppervlakte en diepte van het open water en het in te stellen stuwpeil.
Bestaande grachten binnen de zoekzones worden niet gedempt. Waar nodig worden dijken
opgetrokken rond de zoekzone als waterkering. Rondom de dijken worden ringgrachten van 1 m
breed voorzien.
De factor beheer zal in grote mate bepalend zijn voor de ontwikkeling van de vegetatietypes.

De volledige resultaten voor de vegetatievoorspelling van NICHE worden weergegeven in het
rapport van VMM (2010) in bijlage. Binnen dit hoofdstuk wordt er een korte samenvatting van de
modelresultaten weergegeven.
De stuurgroep besliste na bespreking om de volgende 3 varianten te beschouwen :
• Variant 1: in functie van bosbehoud Mendonk
• Variant 2: evenredige verdeling open water Mendonk / Moervaart-Noord
• Variant 3: verdeling open water tussen Mendonk / Moervaart-Noord / Moervaart-Zuidlede

9.3

Variant 1: in functie van bosbehoud Mendonk

Voor de uitvoering van deze variant worden 2 zoekzones ontwikkeld. Het betreft de zoekzones
Moervaart-Noord en Mendonk. Een belangrijk uitgangspunt bij deze variant is het behoud van het
bos ter hoogte van Mendonk. Hierbij werd er geen rekening gehouden met het behoud van de
momenteel aanwezige bostypes, maar werd de grenswaarde bepaald aan de hand van
literatuurgegeven omtrent natte bostypes. De maximale grondwaterstand die verdragen wordt door
Ruigte-elzenbroekbos (20 cm boven MV) wordt als grenswaarde gebruikt bij de bepaling van het
maximale winterstuwpeil te Mendonk.
9.3.1

Inrichtingsvoorstel zoekzone Moervaart-Noord

Figuur 9-1 toont het inrichtingsvoorstel voor variant 1 in zoekzone Moervaart-Noord. In deze variant
wordt er geopteerd om ter hoogte van Moervaart-Noord 2 grote langgerekte waterpartijen aan te
leggen in de vallei. Deze twee zones voor open water worden in het midden van de zoekzone van
elkaar gescheiden door grasland. Tussen het grasland en het open water bevinden zich langs
weerszijden 2 grote rietkragen. Door deze inrichtingskeuze zullen er grote robuuste gebieden met
open water en riet gecreëerd worden. Langsheen de noordrand van het gebied is er een buffer
voorzien tussen het open water en de woningen gelegen langsheen de Winkelwarande. De oevers
lopen zeer zacht op waardoor er lokale verschillen in abiotiek optreden en de ontwikkeling van een
variabele oevervegetatie mogelijk is. Een zone met flauwhellende oevers wordt op de figuur
voorgesteld door een donkergroene rand rond de perimeter van open water en riet. Langsheen de
noordrand van de oostelijke waterpartij wordt er tevens een gedeeltelijke rietkraag voorzien. In deze
oostelijke waterpartij worden 5 zanderige broedeilanden voorzien die per drie en per 2 gegroepeerd
zijn. In de westelijke waterpartij zijn 6 eilanden voorzien in een groep van 4 en één van 2. Door de
omvorming zal het volledige gebied omgevormd worden tot een waterrijke biotoop met een
afwisseling tussen open water, riet en soortenrijke graslanden.
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Figuur 9-1: Inrichtingsvoorstel variant 1 zoekzone Moervaart-Noord
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9.3.2

Inrichtingsvoorstel zoekzone Mendonk

Figuur 9-2 toont het inrichtingsvoorstel voor variant 1 in zoekzone Mendonk.
In het noordoosten van deze zoekzone wordt er grote aaneengesloten zone voor open water
gecreëerd. Verspreid over deze zone bevinden zich verschillende zandige eilanden. Bij deze variant
wordt er geopteerd om de bosgebieden die binnen het gebied gelegen zijn te behouden. Hierbij dient
wel de bemerking gemaakt te worden dat deze bossen zich, door de gemiddelde hogere
grondwaterstanden, waarschijnlijk zullen omvormen tot broekbossen met soorten zoals Wilg en Els.
Omdat het behoud van deze bossen in dit scenario als doelstelling vooropgesteld is, is het maximale
stuwpeil in te Mendonk beperkt. Hierdoor zullen de zones voor open water dieper afgegraven
moeten worden, wat meer grondverzet met zich meebrengt. Tussen de bossen en het open water is
er een bufferzone voorzien met een smalle strook grasland en een oeverzone met rietkraag. Een
uitloper van het open water penetreert tussen de bosjes door naar het westen. In het zuidelijke deel
van het open water is er een relatief grote zone aan rietland voorzien om broedmogelijkheden te
bieden aan verschillende soorten moerasvogels. Een zone met flauwhellende oevers wordt op de
figuur voorgesteld door een donkergroene rand rond de perimeter van open water en riet. Het
westelijke en zuidelijke gedeelte van dit deelgebied zullen zich verder ontwikkelen tot grasland,
waardoor het landschapsbeeld te Mendonk slechts beperkt wijzigt.

Figuur 9-2: Inrichtingsvoorstel variant 1 zoekzone Mendonk
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9.3.3
•

•

Technische gegevens
Stuwpeil in Moervaart-Noord:
o Winterstuwpeil: 4.60 mTAW
o Zomerstuwpeil (uit potentieverkenning): 4.10 mTAW
Stuwpeil in Mendonk wordt gekozen in functie van bosbehoud:
o “Ruigte elzenbroek” verdraagt een hoogste grondwaterstand tot 20 cm boven MV
o Laagste maaiveldpeilen in boszones Mendonk: 4.75 mTAW
o Winterstuwpeil: 4.75 + 0.20 = 4.95 mTAW
o Zomerstuwpeil (uit potentieverkenning): 4.40 mTAW

•

Oppervlaktes Mendonk:
o Open water: 23,5 ha
o Zandig kaal terrein 5,0 ha
o Bosbehoud: 9,9 ha
o Resterende oppervlakte voor andere habitats (riet, zegge, grasland): 146,9 – 38,4 =
108,5 ha
o Riet (4,7 ha) zal gecreëerd worden op de overgang tussen open water en grasland.

•

Oppervlaktes Moervaart-Noord:
o Open water: 48,5 ha
o Zandig kaal terrein 11 ha
o Resterende oppervlakte voor andere habitats: 83,5 – 59,5 = 24 ha
o Riet ( 8,2 ha) zal gecreëerd worden op de overgang tussen open water en grasland.

9.3.4

Analyse variant 1

9.3.4.1 Grondwaterstand
De grondwaterstanden (cm-MV) kunnen voor elke zoekzone vertaald worden naar de oppervlaktes
die bij elke grondwaterstand horen.
Tabel 9-1 en Figuur 9-3 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de gemiddelde wintersituatie.
Tabel 9-2 en Figuur 9-4 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de gemiddelde zomersituatie.

project:

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 230 van 292

Tabel 9-1: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes (ha) binnen de zoekzones
(variant 1; gemiddelde wintersituatie)

GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

MEN
0.05
0.05
0.15
3.39
8.29
7.87
3.94
1.56
1.83
6.54
6.37
20.14
15.25
16.54
18.46
17
12.02
5.59
1.54
0.29
0.09
0.05
147.01

MVN Totaal cumulatief MEN MVN Totaal
0.6
0.65
1.1
1.15
2.24
2.39
7.13 10.52
12.43 20.72
13.43
21.3 < -50 cm
19.80 36.93 56.73
9.19 13.13
6.99
8.55
4.84
6.67
5.1 11.64
4.41 10.78 0 - -50 cm
20.24 30.53 50.77
13.99 34.13
1.22 16.47
0.35 16.89
0.3 18.76
0.14 17.14
0.08
12.1
0.02
5.61
0.02
1.56
0.01
0.3
0.01
0.1
0
0.05
83.60 230.61
variant 1, v03, winter

25

oppervlakte (ha)

20

15
MEN
MVN
10

5

>= 100

80 - 90

90 - 100

70 - 80

60 - 70

50 - 60
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20 - 30

10 - 20

0 - 10

-10 - 0

-20 - -10

-30 - -20

-40 - -30

-50 - -40
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-70 - -60
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0
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Figuur 9-3: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 1; gemiddelde wintersituatie)
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Tabel 9-2: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 1; gemiddelde zomersituatie)

GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

MEN

MVN Totaal cumulatief MEN MVN Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0.02
0.02
0 0.14
0.14
0.02 0.44
0.46 < -50 cm
0.02 0.60
0.62
0.03
1.1
1.13
0.12 2.24
2.36
0.17 7.13
7.3
7.07 12.43
19.5
8.96 13.43 22.39 0 - -50 cm
16.35 36.33 52.68
6.48 9.57 16.05
2.27 6.47
8.74
3.58 5.15
8.73
6.95 4.92 11.87
7.83 3.69 11.52
9.98 9.29 19.27
17.19 6.11
23.3
13.06 0.72 13.78
14.32 0.34 14.66
14.24 0.25 14.49
34.74 0.16
34.9
147.01 83.60 230.61
variant 1, v03, zomer
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Figuur 9-4: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 1; gemiddelde zomersituatie)

De onderstaande figuren geven een beeld van het habitattype ‘open water’ voor de gemiddelde
wintersituatie. Tijdens de wintermaanden komt een water ter hoogte van Moervaart Noord in grote
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delen van het gebied boven het maaiveld. De centrale zone waar de ontwikkeling van graslanden
vooropgesteld wordt komt tijdens de wintermaanden dan ook bijna volledig, zij het beperkt, onder
water te staan. Ter hoogte van Mendonk blijft het open water eerder beperkt tot de hiervoor
voorziene zones. Ter hoogte van de zones voorzien als grasland blijft het open water beperkt tot de
vele sloten die in dit gebied gelegen zijn.

Figuur 9-5: Open water Moervaart-Noord in de wintersituatie na uitvoering variant 1

Figuur 9-6: Open water Mendonk in de wintersituatie na uitvoering variant 1
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9.3.4.2 Grondverzet variant 1
Bij uitvoering van variant in zal voor de habitattypes open water, zandig kaal terrein en rietland de,
met fosfaat aangereikte, zones (bouwvoor van 30 cm) afgegraven worden. In variant 1 moet er ter
hoogte van de zone open water te Mendonk meer afgegraven worden om het bosbehoud te kunnen
garanderen zonder het behalen van de vooropgestelde oppervlaktedoelstellingen in gedrang te
brengen. Het habitattype ‘zandig kaal terrein’ (als eilandjes in het open water) wordt, na verwijdering
van de bouwvoor, terug opgehoogd tot 10 cm boven het winterstuwpeil. De af te graven en aan te
vullen grondvolumes worden samengevat in Tabel 9-3 en op kaart voorgesteld in Figuur 9-7.
3

Tabel 9-3 Grondverzet variant 1 (in m )

ZONE
MEN
MVN
totaal

AFGRAVEN AANVULLEN
216.815
15.546
202.980
20.940
419.795
36.486

Figuur 9-7 Visualisatie grondverzet variant 1

9.3.4.3 Bespreking zoekzone Moervaart-Noord
Ter hoogte van Moervaart-Noord dient het maaiveld slechts beperkt afgegraven te worden. De
afgravingsdiepte voor open water bedraagt slechts 30 cm. Dit komt overeen met de bouwvoor. Enkel
ter hoogte van een aantal van de eilandjes in de meest noordelijke plas moet er tot op een maximale
afgravingsdiepte van 35 cm afgegraven worden. Het grondverzet zal voor deze variant, ter hoogte
van Moervaart-Noord dan ook beperkt zijn. Door enkel oppervlakkig af te graven wordt verstoring
van diepere lagen en mogelijke archeologische relicten bijna volledig vermeden.
Bij het uitvoeren van deze variant zal te ter hoogte van Moervaart-Noord geen toevoer van
gebiedsvreemd water noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken. Gezien de ligging van de
woningen op de donk, boven de vallei, worden er geen problemen met de waterafvoer verwacht. Het
grondwater blijft ter hoogte van de bebouwing tijdens de wintermaanden nog steeds meer dan 1 m
onder het maaiveld wat ook in de huidige situatie het geval is.
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Vernatting van de randgebieden blijft relatief beperkt. De opvallendste vernatting is merkbaar ter
hoogte van Moervaart-Zuidlede, aan de andere kant van de Moervaart. De grondwaterstijging blijft
hier het jaarrond beperkt tot minder dan 25 cm. Gezien de wintergrondwaterstanden zich hier tijdens
de wintermaanden reeds in de buurt van het maaiveld bevinden zullen enkele percelen ter hoogte
van deze zone tijdens het winterhalfjaar effectief onder water komen te staan.

Figuur 9-8: Stijghoogteverschillen wintergrondwaterstand variant 1 t.o.v. de huidige toestand (zoekzone Moervaart-Noord)

Figuur 9-9: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in zoekzone Moervaart-Noord (variant 1; gemiddelde wintersituatie; >0:
onder maaiveld; <0: boven maaiveld)
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Het huidige landschapsbeeld zal volledig verdwijnen. Enkel ter hoogte van de beperkte centrale zone
kunnen de huidige weilanden bewaard blijven. Deze hebben momenteel eerder een beperkte
waarde, maar kunnen na de inrichting van het gebied mogelijk omgevormd worden tot soortenrijke
weilanden. De bosjes binnen het gebied, in totaal iets meer dan 9 ha, zullen bij uitvoering van het
inrichtingsvoorstel totaal verdwijnen.
Uit de landbouwgevoeligheidsanalyse blijkt dat het merendeel van de percelen in de zoekzone
Moervaart-Noord als minder kwetsbaar aangeduid worden. Enkel in het westen bevinden zich enkele
gevoeligere percelen in de buurt van verschillende bedrijfszetels (Figuur 9-10).

Figuur 9-10: Perceelswaardering landbouwkwetsbaarheidsanalyse Moervaart-Noord

Het aantal publieke eigendommen ter hoogte van Moervaart-Noord is uiterst beperkt. Het aantal
grondverwervingen in dit deelgebied zal dan ook hoog zijn Figuur 9-11.
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Figuur 9-11: Percelen in eigendom van (semi-)openbare instanties (zoekzone Moervaart-Noord)

9.3.4.4 Bespreking zoekzone Mendonk
Ter hoogte van de zoekzone Mendonk komen er beperkte wijzigingen van de grondwaterstanden in
de randzones voor. Met name in de noordoostrand, ter hoogte van het open water, en de
noordwestrand zijn er grondwaterstijgingen buiten het plangebied van 25 tot 50 cm te verwachten.
Hierdoor kan het grondwater tijdens de wintermaanden ook juist buiten het plangebied boven het
maaiveld uit komen, wat ten opzichte van de aanwezige bebouwing tot negatieve effecten kan
leiden. De vernatting ten zuiden van het deelgebied is eerder beperkt en situeert zich voornamelijk
ter hoogte van de afwateringsgrachten in de weilanden.
Opvallend is een zone met verdroging (lagere stijghoogten dan in de bestaande toestand) in
Mendonk. Dit is te verklaren doordat in variant 1 Mendonk onder veel grotere invloed staat van het
(opgestuwde) oppervlaktewater. Door het grotere contactoppervlak tussen het oppervlakte- en het
grondwater is er een grotere beïnvloeding van het grondwater door het oppervlaktewater, waardoor
er een kleinere opbolling ontstaat dan in de bestaande toestand. Ook ten zuidwesten is er een zone
met lagere stijghoogten door de aanwezigheid van een ringgracht rondom het gebied.
Ter hoogte van de westelijke weilanden die binnen het plangebied gelegen zijn, treed er een relatief
sterke vernatting op. De grondwatertafel bevindt zich tijdens de zomermaanden veelal tussen de
0,75 en 1 m onder het maaiveld. Tijdens de wintermaanden komen verschillende delen van de
weilanden, vaak langsheen de greppels en grachten, blank te staan. Door het vooropgestelde
bosbehoud kunnen alle bossen binnen deze zoekzone (ca. 11,5 ha) behouden blijven, zij het niet in
hun huidige type.
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Figuur 9-12: Stijghoogteverschillen wintergrondwaterstand variant 1 t.o.v. de huidige toestand (zoekzone Mendonk)

Figuur 9-13: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in zoekzone Mendonk (variant 1; gemiddelde wintersituatie; >0: onder
maaiveld; <0: boven maaiveld)

Uit de landbouwgevoeligheidsanalyse blijkt dat het merendeel van de percelen in de zoekzone
Mendonk als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar aangeduid worden. Verspreid zijn er ook enkele minder
kwetsbare percelen aanwezig.
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Figuur 9-14: Perceelswaardering landbouwkwetsbaarheidsanalyse Moervaart-Noord

Het aandeel aan gronden in publiek bezit ter hoogte van Mendonk ligt duidelijk hoger. Vooral
langsheen de noordrand en in het centrale gedeelte van het gebied is er relatief veel grond in
publiek eigendom, in totaal bijna 34 ha binnen de zoekzone Mendonk. Het merendeel van de
percelen is in eigendom van het Havenbedrijf, daarnaast hebben tevens de stad Gent, het OCMW
en de Kerkfabriek er gronden in eigendom.

Figuur 9-15: Publieke eigendommen te Moervaart-Noord
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9.3.5

Conclusies vegetatievoorspelling NICHE variant 1

Zoekzone Moervaart-Noord
Het niet afgegraven centrale gedeelte van de zoekzone Moervaart Noord biedt, afhankelijk van het
gevoerde beheer, potenties voor de ontwikkeling van natte graslanden en/of een grote
zeggevegetatie. Aan weerszijden hiervan kan in de afgegraven zones een rietvegetatie tot
ontwikkeling komen. Indien er gedurende de zomermaanden gemaaid wordt, kan op de overgang
tussen beide vorige zones een grote zeggenvegetatie met riet tot stand komen. Wordt hier in de
winter gemaaid, dan zal de vorming van een gesloten rietvegetatie bevorderd worden. Ook rondom
het open water kan zich op deze manier een rietkraag of overgangsvegetatie naar een grote
zeggenvegetatie ontwikkelen.
Zoekzone Mendonk
Het behoud van het huidige eikenbos in het noorden van de zoekzone Mendonk als een zuiver
bostype is bij het voeren van nulbeheer onmogelijk en een succesvolle omvorming naar een natter
bostype weinig lijkt waarschijnlijk. Behoud van een zuiver, waardevol bostype lijkt niet evident binnen
deze variant. Dit is waarschijnlijk te wijten aan te langdurige hoge waterstanden of een te grote
schommeling tussen de zomer- en wintergrondwaterstanden. Gedegradeerde bosttypes en struweel
kunnen zich wel ontwikkelen vanuit het bestaande bos.
Ter hoogte van de afgegraven zones kan zich een rietvegetatie ontwikkelen, zoals voorzien was in
het inrichtingsvoorstel. Ook in de centrale depressie zal zich rietland vormen. In de laagstgelegen
zones zijn de standplaatscondities geschikt om enkele aaneengesloten grote zeggenvegetaties tot
ontwikkeling te laten komen.
Het overige gedeelte van de zoekzone leent zich perfect tot de ontwikkeling van verschillende types
natte graslanden; voornamelijk dottergrasland. In de talrijke sloten die het gebied doorkruisen,
kunnen zich rietkragen vestigen. In de hoger gelegen zuidwestelijke zal eerder een droger
graslandtype zoals kamgrasland ontstaan.
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Figuur 9-16: Voorbeeld van de mogelijke inrichting van de zoekzones volgens variant 1.
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9.4

Variant 2: evenredige verdeling open water Mendonk / Moervaart-Noord

Ook bij de uitvoering van deze variant zullen enkel de zoekzones Moervaart-Noord en Mendonk
ontwikkeld worden.
9.4.1

Moervaart-Noord

Figuur 9-17 toont het inrichtingsvoorstel voor variant 2 in zoekzone Moervaart-Noord. Deze variant
houdt in dat er in zoekzone Moervaart-Noord 2 grote waterpartijen worden aangelegd. De zoekzone
wordt in 3 grote deelzones verdeeld, waarbij de 2 waterpartijen van elkaar gescheiden worden door
een hoger gelegen zone met grasland. Langsheen de westrand van de oostelijke zone voor open
water wordt een grote vlakte rietland voorzien die zich verder zet in een rietkraag langsheen de
noordrand van de waterpartij. Langsheen de noordrand van het gebied is er een buffer voorzien
tussen het open water en de woningen gelegen langsheen de Winkelwarande. De oevers lopen zeer
zacht op waardoor er lokale verschillen in abiotiek optreden en de ontwikkeling van een variabele
oevervegetatie mogelijk is. Een zone met flauwhellende oevers wordt op de figuur voorgesteld door
een donkergroene rand rond de perimeter van open water en riet. In deze oostelijke waterpartij
worden 3 zanderige broedeilanden voorzien. In de westelijke waterpartij zijn 4 eilanden voorzien.
Door de uitvoering van deze variant zal de volledige zoekzone omgevormd worden tot een waterrijke
biotoop met een afwisseling tussen open water, riet en drassige graslanden. Het huidige
landschapsbeeld zal hier dan ook volledig verdwijnen. Enkel ter hoogte van de centrale zone kunnen
de huidige weilanden bewaard blijven. Deze hebben momenteel een eerder beperkte waarde, maar
kunnen na de inrichting van het gebied mogelijk omgevormd worden tot soortenrijke weilanden.

Figuur 9-17: Inrichtingsvoorstel variant 2 zoekzone Moervaart-Noord
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9.4.2

Mendonk

Figuur 9-18 toont het inrichtingsvoorstel voor variant 2 in zoekzone Mendonk. In het noordoosten
van de zoekzone Mendonk wordt er een grote aaneengesloten zone gecreëerd met open water.
Verspreid over deze zone bevinden zich verschillende zandige eilanden. Door ervoor te kiezen om
de bossen in dit deelgebied niet te behouden, kan er in Mendonk opgestuwd worden tot 5,25 mTAW.
Hierdoor wordt de afgravingsdiepte voor het open water bijna overal beperkt tot de bouwvoor van 30
cm. Een zone met flauwhellende oevers wordt op de figuur voorgesteld door een donkergroene rand
rond de perimeter van open water en riet.
Langsheen de oostrand van de zone voor open water wordt een rietkraag voorzien. In het zuiden
van deze zone zijn er grote aaneengesloten oppervlaktes rietland voorzien als broedgebied voor
verschillende soorten moerasvogels. Waar deze rietvegetatie voorzien wordt, moet er afgegraven
worden tot 20 cm onder het winterstuwpeil, waardoor er lokaal een grotere afgravingsdiepte (tot 70
cm) nodig is.

Figuur 9-18: Inrichtingsvoorstel variant 2 zoekzone Mendonk
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9.4.3
•

•

•

•

9.4.4

Technische gegevens
Stuwpeil in Mendonk:
o Winterstuwpeil: 5.25 mTAW
o Zomerstuwpeil (uit potentieverkenning): 4.40 mTAW
Stuwpeil in Moervaart-Noord:
o Winterstuwpeil: 4,60 mTAW
o Zomerstuwpeil (uit potentieverkenning): 4.10 mTAW
Oppervlaktes Mendonk:
o Open water: 33,8 ha
o Zandig kaal terrein: 9 ha
o Resterende oppervlakte voor andere habitats (riet, zegge, grasland):
146,9 – 42,8 = 104,1 ha
o Riet (5.2 ha) zal gecreëerd worden op de overgang tussen open water en grasland.
Oppervlaktes Moervaart-Noord:
o Open water: 38,2 ha
o Zandig kaal terrein: 7 ha
o Resterende oppervlakte voor andere habitats: 83,5 – 45,2 = 38,3 ha
o Riet (7.5 ha) zal gecreëerd worden op de overgang tussen open water en grasland.
Analyse variant 2

9.4.4.1 Grondwaterstand
De grondwaterstanden (cm-MV) kunnen voor elke zoekzone vertaald worden naar de oppervlaktes
die bij elke grondwaterstand horen.
Tabel 9-4 en Figuur 9-19 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de gemiddelde wintersituatie.
Tabel 9-5 en Figuur 9-20 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de gemiddelde zomersituatie.
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Tabel 9-4: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 2; gemiddelde wintersituatie)

GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

MEN
1.07
1.88
2.39
4.35
6.13
9.7
4.35
8.13
7.86
10.07
10.34
24.82
17.24
16.79
11.62
6.06
2.82
0.97
0.28
0.09
0.05
0
147.01

MVN Totaal cumulatief MEN MVN Totaal
0.56
1.63
1
2.88
2.06
4.45
6.65
11
11.14 17.27
11.76 21.46 < -50 cm
25.52 33.17 58.69
8.39 12.74
7.29 15.42
5.84
13.7
5.76 15.83
5.69 16.03 0 - -50 cm
40.75 32.97 73.72
12.72 37.54
2.77 20.01
0.88 17.67
0.6 12.22
0.28
6.34
0.12
2.94
0.05
1.02
0.01
0.29
0.02
0.11
0.01
0.06
0
0
83.60 230.61
variant 2, v04, winter

30

25

oppervlakte (ha)

20

MEN

15

MVN

10

5

>= 100

90 - 100

80 - 90

70 - 80

60 - 70

50 - 60

40 - 50

30 - 40

20 - 30

10 - 20

0 - 10

-10 - 0

-20 - -10

-30 - -20

-40 - -30

-50 - -40

-60 - -50

-70 - -60

-80 - -70

-90 - -80

-100 - -90

< -100

0

GWT klasse (cm-MV)

Figuur 9-19: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 2; gemiddelde wintersituatie)
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Tabel 9-5: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 2; gemiddelde zomersituatie)

GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

MEN

MVN Totaal cumulatief MEN MVN Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0.02
0.02
0 0.13
0.13
0.03 0.41
0.44 < -50 cm
0.03 0.56
0.59
0.04
1
1.04
0.14 2.06
2.2
0.26 6.65
6.91
1.38 11.14 12.52
2.19 11.76 13.95 0 - -50 cm
4.01 32.61 36.62
3.87
8.7 12.57
6.4
6.7
13.1
9.75 5.98 15.73
6.46 5.83 12.29
8.15 5.07 13.22
9.53 9.85 19.38
8.99 5.28 14.27
10.25 1.62 11.87
15.47 0.65 16.12
19.29 0.44 19.73
44.81 0.31 45.12
147.01 83.60 230.61
variant 2, v04, zomer

50
45
40

oppervlakte (ha)

35
30
MEN
MVN

25
20
15
10
5

>= 100

90 - 100

80 - 90

70 - 80

60 - 70

50 - 60

40 - 50

30 - 40

20 - 30

10 - 20

0 - 10

-10 - 0

-20 - -10

-30 - -20

-40 - -30

-50 - -40

-60 - -50

-70 - -60

-80 - -70

-90 - -80

-100 - -90

< -100

0

GWT klasse (cm-MV)

Figuur 9-20: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 2; gemiddelde zomersituatie)

De onderstaande figuren geven een beeld van het habitattype ‘open water’ voor de gemiddelde
wintersituatie. Ook bij uitvoering van deze variant komen er grote delen van de zoekzone Moervaart-
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Noord onder water te staan. Naast het open water komen ook een deel van de centrale weilanden
tijdens de wintermaanden tijdelijk blank te staan. Omdat er in deze variant een hogere stuwing van
het winterwaterpeil te Mendonk mogelijk is, zal de oppervlakte in de zone voor grasland die tijdens
de wintermaanden blank komt te staan toenemen. Het open water blijft hier echter voornamelijk
geconcentreerd ter hoogte van het grachtenstelsel.

Figuur 9-21 Open water Moervaart-Noord in de wintersituatie na uitvoering variant 2

Figuur 9-22 Open water Mendonk in de wintersituatie na uitvoering variant 2
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9.4.4.2 Grondverzet variant 2
De met fosfaat aangereikte zones (bouwvoor van 30 cm) worden afgegraven voor de volgende
habitattypes: open water, zandig kaal terrein en rietland. In variant 2 moet er ter hoogte van een
gedeelte van de zone voor de ontwikkeling van rietland te Mendonk meer afgegraven worden om de
doelstellingen voor dit habitattype te behalen. De afgravingen te Mendonk zijn beperkter van aard
dan bij de eerste variant doordat er in variant 2 maximaal opgestuwd kan worden aangezien er geen
rekening gehouden wordt met bosbehoud. Het habitattype ‘zandig kaal terrein’ (als eilandjes in het
open water) wordt, na verwijdering van de bouwvoor, terug opgehoogd tot 10 cm boven het
winterstuwpeil. De af te graven en aan te vullen grondvolumes worden samengevat in Tabel 9-6 en
op kaart voorgesteld in Figuur 9-23.
3

Tabel 9-6 Grondverzet variant 2 (in m )

ZONE
MEN
MVN
totaal

AFGRAVEN AANVULLEN
156.281
2.152
158.070
13.812
314.351
15.964

Figuur 9-23 Visualisatie grondverzet variant 2

9.4.4.3 Bespreking zoekzone Moervaart-Noord
Ter hoogte van Moervaart-Noord dient het maaiveld slechts beperkt afgegraven te worden. Op een
zeer beperkt aantal plaatsen t.h.v. de eilandjes in de meest noordelijke plas bedraagt de maximale
afgravingsdiepte 35 cm. Elders wordt de afgravingsdiepte beperkt tot maximaal 30 cm, wat
overeenkomt met een standaard (met nutriënten aangerijkte) bouwvoor. Door enkel oppervlakkig af
te graven wordt verstoring van diepere lagen en mogelijke archeologische relicten bijna volledig
vermeden.
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Bij dit inrichtingsvoorstel is in de zoekzone Moervaart-Noord geen toevoer van gebiedsvreemd water
nodig om de doelstellingen te bereiken. Gezien de ligging van de woningen op de donk, boven de
vallei, worden er geen problemen met de waterafvoer verwacht. Het grondwater blijft ter hoogte van
de bebouwing tijdens de wintermaanden nog steeds meer dan 1 m onder het maaiveld wat ook in de
huidige situatie het geval is.
Vernatting van de randgebieden blijft relatief beperkt. Vernatting is ook merkbaar ten zuiden van de
Moervaart, o.a. in de zoekzone Moervaart-Zuidlede. Ten zuiden van de Moervaart gaat het om een
grondwaterstijging van meestal 0 tot 15 cm, en lokaal tot maximum 25 cm. De
wintergrondwaterstanden bevinden zich hier in de huidige toestand ook al in de buurt van het
maaiveld.

Figuur 9-24: Stijghoogteverschillen wintergrondwaterstand variant 2 t.o.v. de huidige toestand (zoekzone Moervaart-Noord)

Het huidige landschapsbeeld zal grotendeels verdwijnen. Enkel ter hoogte van het centrale deel van
de zoekzone kunnen de huidige weilanden bewaard blijven. Deze hebben momenteel eerder een
beperkte waarde, maar kunnen na de inrichting van het gebied mogelijk omgevormd worden tot
soortenrijke weilanden. De bosjes binnen het gebied, in totaal iets meer dan 9 ha, zullen bij
uitvoering van het inrichtingsvoorstel totaal verdwijnen.
De bespreking van de landbouwgevoeligheidsanalyse en de eigendomssituatie is analoog aan deze
voor variant 1 en wordt hier en in onderstaande paragraaf dan ook niet opnieuw besproken.
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Figuur 9-25: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in zoekzone Moervaart-Noord (variant 2; gemiddelde wintersituatie; >0:
onder maaiveld; <0: boven maaiveld)

9.4.4.4 Bespreking zoekzone Mendonk
Ter hoogte van Mendonk komen er beperkte wijzigingen van de grondwaterstanden in de randzones
voor. Met name in de noordoostrand ter hoogte van het open water zijn er grondwaterstijgingen
buiten het plangebied van 25 tot 50 cm en zeer lokaal zelfs 50 cm of meer te verwachten. Hierdoor
kan het grondwater tijdens de wintermaanden ook juist buiten de zoekzone boven het maaiveld uit
komen. De vernatting ten zuiden van het deelgebied is eerder beperkt en situeert zich voornamelijk
ter hoogte van de afwateringsgrachten in de weilanden. Ook ten noorden van de zoekzone in het
overgangsgebied tussen de grens van de zoekzone en de Moervaart treedt er duidelijke vernatting
op.
Ter hoogte van de westelijke weilanden die binnen het plangebied gelegen zijn, treed er tijdens de
zomermaanden een relatief sterke vernatting op. De grondwatertafel bevindt zich tijdens de
zomermaanden veelal tussen de 0,75 en 1 m onder het maaiveld, al zijn er ook drogere locaties
aanwezig. Tijdens de wintermaanden komen grote delen van de weilanden blank te staan. Bij
uitvoering van deze variant zal het bos (ca. 11,5 ha) ter hoogte van de zoekzone bijna volledig
verdwijnen.
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Figuur 9-26: Stijghoogteverschillen wintergrondwaterstand variant 2 t.o.v. de huidige toestand (zoekzone Mendonk)

Figuur 9-27: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in zoekzone Mendonk (variant 2; gemiddelde wintersituatie; >0: onder
maaiveld; <0: boven maaiveld)

9.4.5

Conclusies vegetatievoorspelling NICHE variant 2

Zoekzone Moervaart-Noord
Ook bij deze variant is de ontwikkeling van natte graslanden mogelijk in de niet-afgegraven centrale
zone, zei het dan minder uitgebreid van voorzien in het inrichtingsvoorstel. Een gebiedsdekkende
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grote zeggenvegetatie en de overgangsvorm naar rietland is hier wel mogelijk, afhankelijk van het
tijdstip waarop gemaaid wordt (zomer vs. winter).
Zoekzone Mendonk
Door de omvorming van de meest interessante standplaatsen voor grote zeggevegetaties tot open
water, is ontwikkeling hiervan enkel mogelijk in de meest noordelijke zone en op een lager gelegen
perceeltje in het zuidoosten. Op de afgegraven zones kan zich een rietvegetatie ontwikkelen, alsook
in de talrijke grachten die het zuidelijk gedeelte van de zoekzone doorkruisen. De rest van de
zoekzone biedt mogelijkheden tot de ontwikkeling van zowel natte als droge graslandtypes.
Compensatie voor de verdwenen bospercelen is mogelijk binnen de zoekzone aangezien er op de
hogere zandgronden potenties zijn voor Berken-Eikenbos.

Figuur 9-28: Voorbeeld van de mogelijke inrichting van de zoekzones volgens variant 2.
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9.5

Variant 3: Mendonk / Moervaart-Noord / Moervaart-Zuidlede

9.5.1

Inrichtingsvoorstel zoekzones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede Noord

Figuur 9-29 toont het inrichtingsvoorstel voor variant 3 in zoekzones Moervaart-Noord en MoervaartZuidlede. Bij deze variant wordt er geopteerd om ter hoogte van Moervaart-Noord 1 waterpartij aan
te leggen in het westelijke deel van de vallei. Langsheen de oostrand van de zone voor open water
bevindt zich een groot stuk rietland. Door deze inrichtingskeuze worden er groot aaneengesloten
gebied gecreëerd met open water en riet. De graslanden, gelegen in het centrale en oostelijke deel
van het deelgebied, zijn van het natte type en overstromen tijdens de wintermaanden. Langsheen de
noordrand van het gebied is er een buffer voorzien tussen het open water en de woningen gelegen
langsheen de Winkelwarande. De oevers lopen zeer zacht op waardoor er lokale verschillen in
abiotiek optreden en de ontwikkeling van een variabele oevervegetatie mogelijk is. Een zone met
flauwhellende oevers wordt op de figuur voorgesteld door een donkergroene rand rond de perimeter
van open water en riet. In de waterpartij worden 4 zanderige broedeilanden voorzien.
Ter hoogte van deze zoekzone Moervaart-Zuidlede (noordelijke deelzone) wordt er sterk ingegrepen
in het landschap. Bijna de volledige deelzone wordt gewijzigd. Het grootste gedeelte van de
oppervlakte wordt ingenomen door open water. In dit open water worden vier broedeilanden
voorzien. Ter hoogte van de zuidrand van de deelzone en een beperkt stuk centraal langsheen de
noordrand, wordt er grasland voorzien. Tussen het open water en het grasland is er bijna overal een
rietkraag aanwezig. De graslanden bevinden zich op de zandige Donk, waardoor ze ook tijdens de
wintermaanden niet zullen overstromen. Er wordt verwacht dat de graslanden dan ook van het droge
type zullen zijn.

Figuur 9-29: Inrichtingsvoorstel variant 3 zoekzone Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede (noordelijke deelzone)

9.5.2

Inrichtingsvoorstel zoekzone Mendonk

Figuur 9-30 toont het inrichtingsvoorstel voor variant 3 in zoekzone Mendonk. In het noordoosten
van dit deelgebied wordt er grote aaneengesloten zone gecreëerd met open water. Verspreid over
deze zone bevinden zich verschillende zandige eilanden. Bij deze variant worden de huidige bosjes
die aanwezig zijn niet behouden. Door ervoor te kiezen om deze bossen niet te behouden, kan er in
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Mendonk maximaal opgestuwd worden. Hierdoor wordt de afgravingsdiepte voor het open water
beperkt. In het zuiden wordt er grote zone voor rietland voorzien om broedmogelijkheden te bieden
aan verschillende soorten moerasvogels. Deze zone loopt onder de vorm van een rietkraag in
oostelijke richting verder langsheen het open water. De rest van het deelgebied zal zich verder
ontwikkelen tot grasland. Een zone met flauwhellende oevers wordt op de figuur voorgesteld door
een donkergroene rand rond de perimeter van open water en riet.

Figuur 9-30: Inrichtingsvoorstel variant 3 zoekzone Mendonk

9.5.3
•

•

•

•

•

project:

Technische gegevens
Stuwpeil in Mendonk:
o Winterstuwpeil: 5.25 mTAW
o Zomerstuwpeil (uit potentieverkenning): 4.40 mTAW
Stuwpeil in Moervaart-Noord:
o Winterstuwpeil: 4,65 mTAW
o Zomerstuwpeil (uit potentieverkenning): 4.10 mTAW
Stuwpeil in Moervaart-Zuidlede (noord):
o Winterstuwpeil: 5,00 mTAW
o Zomerstuwpeil (uit potentieverkenning): 4.14 mTAW
Oppervlaktes Mendonk:
o Open water: 33,8 ha
o Zandig kaal terrein: 9 ha
o Resterende oppervlakte voor andere habitats (riet, zegge, grasland):
146,9 – 42,8 = 104,1 ha
o Riet (± 5.7 ha) zal gecreëerd worden op de overgang tussen open water en grasland.
Oppervlaktes Moervaart-Noord:
o Open water: 20,5 ha
o Zandig kaal terrein: 3,9 ha
o Resterende oppervlakte voor andere habitats: 83,5 – 24,4 = 59,1 ha
o Riet (± 3.4 ha) zal gecreëerd worden op de overgang tussen open water en grasland.
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•

9.5.4

Oppervlaktes Moervaart-Zuidlede (noord):
o Open water: 18,6 ha
o Zandig kaal terrein: 3,1 ha
o Resterende oppervlakte voor andere habitats (riet, zegge, grasland):
31,7 – 21,7 = 10 ha
o Riet (± 3.2 ha) zal gecreëerd worden op de overgang tussen open water en grasland.
Analyse variant 3

9.5.4.1 Grondwaterstanden na uitvoering variant 3
De grondwaterstanden (cm-MV) kunnen voor elke zoekzone vertaald worden naar de oppervlaktes
die bij elke grondwaterstand horen.
Tabel 9-7 en Figuur 9-31 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de gemiddelde wintersituatie.
Tabel 9-8 en Figuur 9-32 geven een overzicht van de grondwaterstand (in klassen van 10 cm) en
bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones voor de gemiddelde zomersituatie.
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Tabel 9-7: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 3; gemiddelde wintersituatie)

GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

MEN MVN MVZ-N Totaal cumulatief MEN MVN MVZ-N Totaal
1.1 0.27
0.3
1.67
1.97 0.46
1.04
3.47
2.37 1.24
2.76
6.37
4.35 2.79
3.31 10.45
6.78 6.25
2.85 15.88
12.54 9.44
4.01 25.99 < -50 cm
29.11 20.45 14.27 63.83
2.17 13.6
1.48 17.25
8.54 13.24
2.53 24.31
7.89 9.85
1.59 19.33
8.78 8.52
1.86 19.16
9.42 5.39
0.5 15.31 0 - -50 cm
36.80 50.60
7.96 95.36
24.37 8.44
3.18 35.99
17.31 1.98
0.48 19.77
16.86 1.12
0.49 18.47
12.11 0.61
0.57 13.29
6.23 0.21
0.65
7.09
2.84 0.08
0.84
3.76
0.96 0.04
0.69
1.69
0.28 0.03
0.44
0.75
0.09 0.04
0.6
0.73
0.05
0
0.79
0.84
0
0
0.85
0.85
147.01 83.60 31.81 262.42
variant 3, v05, winter

30

25

oppervlakte (ha)

20

MEN
15

MVN
MVZ-N

10

5

>= 100

90 - 100

80 - 90

70 - 80

60 - 70

50 - 60

40 - 50

30 - 40

20 - 30

10 - 20

0 - 10

-10 - 0

-20 - -10

-30 - -20

-40 - -30

-50 - -40

-60 - -50

-70 - -60

-80 - -70

-90 - -80

-100 - -90

< -100

0

GWT klasse (cm-MV)

Figuur 9-31: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 3; gemiddelde wintersituatie)
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Tabel 9-8: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 3; gemiddelde zomersituatie)

GWT in cm-MV
< -100
-100 - -90
-90 - -80
-80 - -70
-70 - -60
-60 - -50
-50 - -40
-40 - -30
-30 - -20
-20 - -10
-10 - 0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
>= 100
Totaal

MEN

MVN

0
0
0
0
0
0.03
0.04
0.14
0.27
1.43
2.28
3.78
7.24
10.85
7.53
8.58
9.43
8.61
9.81
15.23
19.3
42.46
147.01

0
0
0
0
0.01
0.08
0.33
0.79
1.82
4.31
7.97
10.45
14.34
13.24
9.36
5.91
4.99
6.83
1.62
0.75
0.43
0.37
83.60

MVZ-N Totaal cumulatief MEN MVN MVZ-N Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0
0.11 < -50 cm
0.03 0.09
0.00
0.12
0
0.37
0
0.93
0.1
2.19
0.56
6.3
1.47 11.72 0 - -50 cm
4.16 15.22
2.13 21.51
2.92 17.15
2.79 24.37
2.06 26.15
1.9 18.79
1.86 16.35
1.89 16.31
1.88 17.32
2.11 13.54
1.26 17.24
1.23 20.96
9.78 52.61
31.81 262.42
variant 3, v05, zomer

45
40
35

oppervlakte (ha)

30
25

MEN
MVN
MVZ-N

20
15
10
5

>= 100

90 - 100

80 - 90

70 - 80

60 - 70

50 - 60

40 - 50

30 - 40

20 - 30

10 - 20

0 - 10

-10 - 0

-20 - -10

-30 - -20

-40 - -30

-50 - -40

-60 - -50

-70 - -60

-80 - -70

-90 - -80

-100 - -90

< -100

0

GWT klasse (cm-MV)

Figuur 9-32: Overzicht van de grondwaterstand (klassen van 10 cm) en bijhorende oppervlaktes binnen de zoekzones
(variant 3; gemiddelde zomersituatie)
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De onderstaande figuren geven een beeld van het habitattype ‘open water’ voor de gemiddelde
wintersituatie. Ondanks het feit dat er geopteerd wordt om enkel in de westelijke zone van
Moervaart-Noord open water te creëren, komt tijdens de wintermaanden ook bijna de volledige
oostelijke zone blank te staan. Ter hoogte van Moervaart-Zuidlede Noord beperkt het open water
zich tot de zones voorzien voor open water en rietland. Te Mendonk is de situatie gelijkaardig aan
deze voor variant 2 waarbij het open water buiten de hiervoor voorzien zones zich voornamelijk
situeert in de nabijheid van het huidige grachtenstelsel en enkele lager gelegen percelen.

Figuur 9-33: Open water Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede in de wintersituatie na uitvoering variant 3
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Figuur 9-34: Open water Mendonk in de wintersituatie na uitvoering variant 3

9.5.4.2 Grondverzet variant 3
De met fosfaat aangereikte zones (bouwvoor van 30 cm) worden afgegraven voor de volgende
habitattypes: open water, zandig kaal terrein en rietland. Ter hoogte van de zuidrand van de
zoekzone Moervaart-Zuidlede Noord en verspreid over de zone voor open water te Mendonk zal
meer afgegraven moeten worden om de doelstellingen voor open water rietland en zandig kaal
terrein te behalen. Het habitattype ‘zandig kaal terrein’ (als eilandjes in het open water) wordt ook
terug opgehoogd tot 10 cm boven het winterstuwpeil. De af te graven en aan te vullen grondvolumes
worden samengevat in Tabel 9-9 en op kaart voorgesteld in Figuur 9-35.
3

Tabel 9-9: Grondverzet variant 3 (in m )

ZONE
MEN
MVN
MVZN
totaal

project:

AFGRAVEN AANVULLEN
154.852
9.610
84.256
3.949
80.219
10.494
319.327
24.053
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Figuur 9-35: Visualisatie grondverzet variant 3

9.5.4.3 Bespreking zoekzone Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede Noord
Ter hoogte van Moervaart-Noord dient het maaiveld slechts beperkt afgegraven te worden. De
maximale afgravingsdiepte bedraagt slechts 30 cm. Dit komt overeen met de bouwvoor. Het
grondverzet zal voor deze variant, ter hoogte van Moervaart-Noord dan ook beperkt zijn. Daarnaast
dient er tevens enkel oppervlakkig, ter hoogte van de bouwvoor afgegraven te worden, waardoor
verstoring van diepere lagen en mogelijke archeologische relicten bijna volledig vermeden wordt.
Bij het uitvoeren van deze variant zal te ter hoogte van Moervaart-Noord geen toevoer van
gebiedsvreemd water noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken. Gezien de ligging van de
woningen op de donk, boven de vallei, worden er geen problemen met de waterafvoer verwacht. Het
grondwater blijft ter hoogte van de bebouwing tijdens de wintermaanden nog steeds meer dan 1 m
onder het maaiveld wat ook in de huidige situatie het geval is.
Vernatting van de randgebieden blijft relatief beperkt. De grondwaterstijging is langsheen alle
randen, uitgezonderd de noordrand, beperkt tot minder dan 25 cm. Langsheen de noordrand is er
een stijging tussen de 25 en de 50 cm aanwezig.
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Figuur 9-36: Stijghoogteverschillen wintergrondwaterstand variant 3 t.o.v. de huidige toestand (zoekzones MoervaartNoord en Moervaart-Zuidlede)

Figuur 9-37: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in zoekzones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede (variant 3;
gemiddelde wintersituatie; >0: onder maaiveld; <0: boven maaiveld)

Door de omvorming zal het westelijk deel van het gebied omgevormd worden tot een waterrijke
biotoop met een afwisseling tussen open water en riet. Het huidige landschapsbeeld zal hier dan ook
volledig verdwijnen. Ter hoogte van het centrale en oostelijke deel van het gebied kunnen de huidige
weilanden bewaard blijven. Deze hebben momenteel eerder een beperkte waarde, maar kunnen na
de inrichting van het gebied mogelijk omgevormd worden tot soortenrijke natte weilanden. De bosjes
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binnen het gebied, in totaal iets meer dan 9 ha, zullen bij uitvoering van het inrichtingsvoorstel totaal
verdwijnen.
Ook ter hoogte van Moervaart-Zuidlede Noord is geen inlaat van gebiedsvreemd water noodzakelijk
om voldoende open water te creëren. De waterstandstijgingen werken buiten het plangebied enkel
sterk door in het oosten. In deze randzone zijn stijgingen tot meer dan 1 m mogelijk. Verschillende
percelen ten oosten van het plangebied staan reeds in de huidige toestand onder water. Het aandeel
dat na uitvoering van deze variant onder water zal komen te staan neemt nog toe. De omgeving is er
relatief bosrijk en voor de inrichting zal er dan ook 7.6 ha bos moeten verdwijnen. De weilanden die
er momenteel aanwezig zijn hebben in de huidige toestand reeds een goede potenties voor de
ontwikkeling van soortenrijke graslanden. Door de ontwikkeling van open water in dit gebied gaat
deze potentie verloren. Ook in deze zoekzone zal het huidige bos verdwijnen bij uitvoering van het
alternatief. Het betreft ca. 7.6 ha, waarvan meer dan 2/3 bestaat uit populieraanplant.
De bespreking van de landbouwgevoeligheidsanalyse en de eigendomssituatie is voor MoervaartNoord en Mendonk analoog aan deze voor variant 1 en wordt hier en in onderstaande paragraaf dan
ook niet opnieuw besproken. Te Moervaart-Zuidlede Noord is ongeveer de helft van de
landbouwpercelen als minder kwetsbaar aangeduid. Enkele percelen in het zuidwesten zijn als
kwetsbaar aangeduid. De percelen, centraal in het zuiden, rondom de aanwezige boerderij, zijn als
zeer kwetsbaar aangeduid (Figuur 9-10).
Alle gronden ter hoogte van Moervaart-Zuidlede Noord zijn in private eigendom.
9.5.4.4 Bespreking zoekzone Mendonk
Door de relatief beperkte oppervlakte aan open water en het behoud van grasland over de rest van
de oppervlakte zal het landschapsbeeld te Mendonk slechts beperkt wijzigen. Ook hier komen er
beperkte wijzigingen van de grondwaterstanden in de randzones voor. Met name in de
noordoostrand ter hoogte van het open water zijn er grondwaterstijgingen buiten het plangebied van
25 tot 50 cm en zeer lokaal zelfs 50 cm of meer te verwachten. Hierdoor kan het grondwater tijdens
de wintermaanden ook juist buiten het plangebied boven het maaiveld uit komen, wat ten opzichte
van de aanwezige bebouwing tot negatieve effecten kan leiden. De vernatting ten zuiden van het
deelgebied is eerder beperkt en situeert zich voornamelijk ter hoogte van de afwateringsgrachten in
de weilanden. Ook ten noorden van het plangebied tussen de grens van het deelgebied en de
Moervaart treedt er duidelijke vernatting op. Ten westen van het noordelijke deel van het plangebied
is de vernatting relatief sterk en komt de grenszone tijdens de wintermaanden deels onder water te
staan. Gezien er hier bebouwing aanwezig is, is dit niet wenselijk.
Ter hoogte van de westelijke weilanden die binnen het plangebied gelegen zijn, treed er tijdens de
zomermaanden een relatief sterke vernatting op met watertafelstijgingen tussen de 25 en de 75 cm.
De grondwatertafel bevindt zich tijdens de zomermaanden veelal tussen de 0,75 en 1 m onder het
maaiveld, al zijn er ook drogere en nattere locaties aanwezig. Tijdens de wintermaanden komen
grote delen van de weilanden blank te staan.
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Figuur 9-38: Stijghoogteverschillen wintergrondwaterstand variant 3 t.o.v. de huidige toestand (zoekzone Mendonk)

Figuur 9-39: Gesimuleerde stijghoogten (cm-MV) in zoekzone Mendonk (variant 3; gemiddelde wintersituatie; >0: onder
maaiveld; <0: boven maaiveld)

9.5.5

Conclusies vegetatievoorspelling NICHE variant 3

Zoekzone Moervaart-Noord
Ook bij deze variant kunnen op het centrale gedeelte van de zoekzone natte graslanden of grote
zeggenvegetaties tot stand komen. Het merendeel van de zoekzone kent echter te sterke
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grondwaterschommelingen, waardoor enkele de vestiging van rietland of de grote zeggenvegetatie
met riet mogelijk is.
Zoekzone Moervaart-Zuidlede
Door de steile overgang tussen het uitgegraven open water en de centrale zandrug, worden
langsheen het open water weinig potenties voor begeleidende vegetatie zoals riet of grote zeggen
verwacht. Hier is enkel de ontwikkeling van drogere graslandtypes mogelijk. Door de omvorming tot
open water gaat en met wilgenstruweel bebost perceel verloren, wat elders gecompenseerd moet
worden.
Zoekzone Mendonk
Op verschillende plaatsen in de zoekzone is de ontwikkeling van een grote zeggenvegetatie
mogelijk. Rietland kan zich op de voorziene locaties ontwikkelen en ook voor zowel droge als natte
graslandtypes biedt de zoekzone geschikte standplaatsen

Figuur 9-40 Voorbeeld van de mogelijke inrichting van de zoekzones volgens variant 3
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9.6

Eindconclusie

Bij uitvoering van alle varianten is het behalen van de oppervlaktedoelstellingen voor de
verschillende habitattypes mogelijk. Aanvoer van gebiedsvreemd water is bij geen enkele van de
varianten noodzakelijk. Het grondverzet is het hoogst bij uitvoering van variant 1. De randeffecten
zijn in alle varianten van gelijkaardige grootte-orde. Door beperking van de afgravingsdiepte in
variant 2 en 3 is de kans op verstoring van archeologische waarden hier het kleinst aangezien de
oppervlakte open water gemaximaliseerd wordt in de zone Mendonk. Het bosverlies blijft sterk
beperkt bij uitvoering van variant 1 al blijkt dat de ontwikkeling van optimale natuurlijke bostypes ter
hoogte van Mendonk ook in deze variant weinig waarschijnlijk is. Door de ontwikkeling van open
water in de zoekzone Moervaart-Zuidlede, wordt de realisatie van andere habitattypes in deze zone
sterk gehypothekeerd. Vanuit het oogpunt van de creatie van robuuste eenheden natuur (grote
aaneengesloten oppervlakten, waarbinnen verstoring van buitenaf minimaal is) is het wenselijk het
aantal deelgebieden beperkt te houden. Deze grote natuureenheden bieden ook voordelen voor wat
betreft het beheer, de ontsluiting van de gebieden en het beperken van de randeffecten en de
impact naar de omgeving. Vanuit dit standpunt gaat de voorkeur uit naar variant 1 of 2. In variant 2 is
het grondverzet significant minder waardoor de kostprijs van deze variant beduidend lager ligt dan
van variant 1. Bovendien is de landschappelijke impact op de ankerplaats (Moervaart-Noord) minder
ingrijpend. Variant 2 impliceert wel boscompensatie waar deze bij variant 1 niet aan de orde is.
Rekening houdend met bovenstaande analyse heeft de stuurgroep variant 2 weerhouden als meest
optimale variant.
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10 Gemotiveerd inrichtingsvoorstel
10.1 Mendonk
Figuur 10-1 toont een ruwe inrichtingsschets van de zoekzone Mendonk. In het noordoosten van de
zoekzone Mendonk wordt er een grote aaneengesloten zone gecreëerd met open water. Verspreid
over deze zone bevinden zich verschillende zandige eilanden. Door ervoor te kiezen om de bossen
in dit deelgebied niet te behouden, kan er in Mendonk opgestuwd worden tot 5,25 mTAW. Hierdoor
wordt de afgravingsdiepte voor het open water beperkt tot de bouwvoor van 30 cm. Langsheen de
oostrand van de zone voor open water wordt een rietkraag voorzien. Langsheen de zuidrand van de
zone voor open water zijn er grote aaneengesloten oppervlaktes rietland voorzien als broedgebied
voor verschillende soorten moerasvogels. Waar deze rietvegetatie voorzien wordt, moet er
afgegraven worden tot 20 cm onder het winterstuwpeil, waardoor er lokaal een grotere
afgravingsdiepte (tot 70 cm) nodig is. In deze inrichtingsvisie wijzigt het landschapsbeeld van west
naar oost binnen de zoekzone. In het westen, dichter bij het havengebied, heeft het landschap een
eerder gesloten karakter door de boscompensatie die in deze zone voorzien wordt. Meer naar het
oosten zal het landschap, via een halfopen weidelandschap overgaan in een open moerasgebied
met open water, rietkragen en zandige eilandjes. Door deze inrichtingskeuze zal er op de plaats
waar momenteel bos aanwezig is, in de toekomst open water zijn, waardoor het landschapsbeeld
hier relatief sterk wijzigt.

Figuur 10-1: Inrichtingsvoorstel Mendonk
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10.2 Moervaart-Noord
Figuur 10-2 toont een ruwe inrichtingsschets van de zoekzone Moervaart-Noord. In deze zoekzone
worden 2 grote waterpartijen aangelegd in de vallei. Het deelgebied wordt als het ware in 3 ‘gelijke’
stukken gedeeld, waarbij de 2 waterpartijen van elkaar gescheiden worden door een hoger gelegen
zone met grasland. Langsheen de oostrand van de westelijke zone voor open water wordt een
overgangszone met Grote zeggevegetatie voorzien. Deze zone vertoont immers goede potenties
voor dit vegetatietype en zorgt voor een geleidelijke overgang tussen het open water en de
graslanden. Langsheen de noordrand van beide waterpartijen wordt een brede rietkraag voorzien die
de overgang tussen het open water en de zandige donk vormt en broedmogelijkheden biedt aan
verschillende soorten moerasvogels. De zone voor grasland vertoont potenties voor de ontwikkeling
van overstromingsresistente graslanden zoals Dottergrasland, Grote Vossestaartgrasland en
Zilverschoongrasland. Ook de potenties voor de ontwikkeling van Grote zeggenvegetatie en
overgangsvegetaties naar rietland zijn in deze zone duidelijk aanwezig. Langsheen de noordrand
van het gebied is er een buffer voorzien tussen het open water en de woningen gelegen langsheen
de Winkelwarande. De oevers lopen zeer zacht op waardoor er lokale verschillen in abiotiek
optreden en de ontwikkeling van een variabele oevervegetatie mogelijk is. In deze oostelijke
waterpartij worden 3 zandige broedeilanden voorzien. In de westelijke waterpartij zijn 4 eilanden
voorzien.
Door de omvorming zal het volledige gebied omgevormd worden tot een waterrijke biotoop met een
afwisseling tussen open water, riet en drassige graslanden. Het huidige landschapsbeeld zal hier
dan ook volledig verdwijnen. Enkel ter hoogte van de centrale zone kunnen de huidige weilanden
bewaard blijven. Deze hebben momenteel een eerder beperkte waarde, maar kunnen na de
inrichting van het gebied mogelijk omgevormd worden tot soortenrijke weilanden. In deze centrale
zone kunnen eveneens enkele bospercelen gevrijwaard worden. De overige bospercelen binnen het
gebied zullen wel verdwijnen en vervangen worden door een ander habitattype.

Figuur 10-2: Inrichtingsvoorstel Moervaart-Noord
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10.3 Technische gegevens van het inrichtingsvoorstel
•

•

•
•
•
•

•

Stuwpeil in Mendonk:
o Winterstuwpeil: 5,25 mTAW
o Zomerstuwpeil: 4,40 mTAW
Stuwpeil in Moervaart-Noord:
o Winterstuwpeil: 4,60 mTAW
o Zomerstuwpeil: 4,10 mTAW
Beperken van de amplitude (hoogste-laagste peil) door aftoppen van het potentiële winterpeil
tot 5,25 mTAW (Mendonk) en 4,60 mTAW (Moervaart-Noord)
Zandig kaal terrein wordt gecreëerd als eilandjes binnen de open water-contour
Maximaal gebruik Moervaart-Noord; inname van de uitbreiding perimeter Mendonk beperken.
Moervaart-Noord: overgang wordt voorzien tussen open water en grens zoekgebied ten
noorden van het zoekgebied; min. 50 m ter hoogte van bebouwing; ca. 30 m indien niet
grenzend aan bebouwing. Idem voor boerderij ten NO van zoekzone Mendonk.
Grondverzet om verruiging te voorkomen en om de oppervlaktedoelstellingen en nodige
dieptes voor open water, rietland en zandig kaal terrein te behalen: de met fosfaat
aangereikte zones (in dit voorstel wordt gerekend met een standaard bouwvoor van 30 cm)
worden afgegraven voor de volgende habitattypes: open water, zandig kaal terrein en
rietland. Op voormalige bosgronden wordt er niet afgegraven wegens het vermoedelijke
ontbreken van een met fosfaat aangerijkte bouwvoor en om het grondverzet te beperken. In
zone Mendonk moet er op een beperkt aantal locaties tot 45 cm afgegraven worden om de
doelstellingen voor open water, rietland en zandig kaal terrein te behalen. Waar nodig wordt
het habitattype ‘zandig kaal terrein’ (als eilandjes in het open water) ook terug opgehoogd
met zand tot 10 cm boven het winterstuwpeil. Dit vertaalt zich in de volgende cijfers voor het
grondverzet (grondverzet voor de aanleg van dijken of grachten niet meegeteld):
Zoekzone
Mendonk
Moervaart-Noord
Totaal

•

project:

Grondverzet door Grondverzet door
aanvullen (m3)
afgraven (m3)
137.656
9.165
148.958
17.329
286.614
26.494

De af te graven en aan te vullen grondvolumes worden op kaart voorgesteld in Figuur 10-3.
De ingrepen in de waterbouwkundige infrastructuur worden voorgesteld in Figuur 10-4 en
Figuur 10-5 en In de beide zoekzones worden telkens 2 regelbare stuwen voorzien, waarmee
het stuwpeil in de zoekzones kan geregeld worden. In zoekzone Moervaart-Noord wordt een
dijk voorzien langs de noordelijke en westelijke grens van de zoekzone. Aan de zuidelijke
grens volstaat de huidige Moervaartdijk met jaagpad. Langs de noordelijke en westelijke
grens wordt ook een nieuwe ringgracht voorzien en een omleiding van het Hoofdgeleed naar
het bestaande gemaal van Sint-Kruis-Winkel In zoekzone Mendonk wordt een nieuwe dijk
voorzien rondom de volledige zoekzone. Langs deze dijken wordt een ringgracht voorzien,
behalve langs het dijktracé tussen de zoekzone en de Moervaart. Deze ringgrachten wateren
verder af naar de bestaande waterlopen ten oosten en ten westen van de zoekzone. De
hoogte van alle voorziene dijken wordt gebracht op 50 cm boven het hoogste stuwpeil. Waar
het maaiveld momenteel hoger is dan de voorgestelde dijkhoogte, wordt het terrein niet
opgehoogd, wat dan ook niet wordt meegeteld in de kostenraming. Bestaande grachten
binnen de zoekzones worden niet gedempt. Rondom de dijken worden ringgrachten van 1 m
breed voorzien.
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Figuur 10-3: Visualisatie grondverzet in het inrichtingsvoorstel

Figuur 10-4: Ingrepen in de waterbouwkundige infrastructuur t.h.v. Mendonk
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Figuur 10-5: Ingrepen in de waterbouwkundige infrastructuur t.h.v. Moervaart-Noord
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10.4 Toetsing aan oppervlaktedoelstellingen
In het gemotiveerde inrichtingsvoorstel zit er binnen de oppervlakte voor grasland (100 ha) een
ruimtebuffer van ca. 5% op de totale oppervlakte vervat (bovenop de 90 ha voor grasland sensu
stricto) voor de aanleg van infrastructuur en voorzieningen binnen de te ontwikkelen gebieden.
5% van 203 ha is –na afronding- 10 ha. Er dient hierbij o.a. rekening gehouden te worden met
oppervlakte-inname door wegenis, ringgrachten en dijken, recreatieve infrastructuur, buitendijkse
buffers, … . Gezien deze functies onlosmakelijk verbonden zijn met de geplande inrichting is het
verstandig om in deze analyse rekening te houden met deze bijkomende oppervlakte-inname zodat
de oppervlaktedoelstellingen voor de te realiseren habitats niet gehypothekeerd worden. Het
intekenen van deze voorzieningen en infrastructuur, en de gedetailleerde begroting van hun
oppervlakte (die niet in de oppervlaktedoelstellingen zijn begrepen) is in deze fase van een ruwe
inrichtingsschets niet voorzien.
Ter hoogte van Moervaart-Noord wordt een maximale ontwikkeling nagestreefd waarbij, naast de
ontwikkeling van open water en kaal zandig terrein, de ontwikkeling van een grote oppervlakte
rietland en een aaneengesloten oppervlakte aan grasland en Grote zeggenvegetatie nagestreefd
wordt.
De oppervlaktes aan open water, rietland en zandig kaal terrein worden ongeveer evenredig
verdeeld tussen de twee deelgebieden. De oppervlakte Grote zeggenvegetatie wordt als één
aaneengesloten geheel gerealiseerd ter hoogte van Moervaart-Noord. In deze zone zijn er immers
duidelijk potenties aanwezig voor de ontwikkeling van een grote aaneengesloten oppervlakte van dit
vegetatietype.
Tabel 10-1: Toetsing van het inrichtingsvoorstel aan de oppervlaktedoelstellingen (oppervlakte in ha)

Habitattype
Ondiep open water met oevervegetatie
Rietland
Grote zegge
Grasland
Zandig kaal terrein
Totaal

Oppervlaktedoelstelling
72
13
2
100
16
203

MoervaartNoord
38,2
7,7
2
26,2
7
81,1

Mendonk

Totaal

33,8
5,3
0
73,8
9
121,9

72
13
2
100
16
203

De resterende oppervlakte aan grasland dient ontwikkeld te worden ter hoogte van Mendonk. Hier
dient tevens ruimte voorzien te worden voor boscompensatie aangezien bij dit voorstel zowel te
Moervaart als te Mendonk bijna alle aanwezige bossen zullen verdwijnen. Enkel in het zuidwesten
van Mendonk en centraal in Moervaart-Noord kan een beperkte oppervlakte aan populierbos
behouden blijven. De totale oppervlakte aan bos die gecompenseerd dient te worden bedraagt 20.13
ha.

project:

1283153044/kfo
Ecohydrologisch onderzoek Moervaart- en Kalevallei

pagina 271 van 292

Tabel 10-2: Berekening boscompensatie

Zoekzone
Moervaart-Noord

Bostype
Populier
Struweel

Totaal
MoervaartNoord
Mendonk
Populier
Eik/Populier
Elzenbroek
Totaal Mendonk
Totaal

Oppervlakte
(ha)
8,68
0,47

Compensatiefactor

9,33
6,01
4,37
0,27
10,65
19,98

Te behouden Te compenseren
(ha)
(ha)
1
2,36
6,50
2
0
0,94

1
1,5
2

2,36
0,42
0
0
0,42
2,78

7,44
5,59
6,56
0,54
12,69
20,13

De totale oppervlakte van de zoekzones Moervaart-Noord en Mendonk bedraagt 230,4 ha. Na
realisatie van de oppervlaktedoelstellingen (203 ha) blijft nog een restoppervlakte van 27,4 ha over.
Na uitvoering van de boscompensatie (20,13 ha) en bij behoud van 2,78 ha bos, blijft er binnen de
uitgebreide zoekzone voor Mendonk nog 4,5 ha restoppervlakte over die niet ontwikkeld moet
worden, waardoor het huidig landgebruik er bewaard kan blijven. De contour van de zoekzone in het
gemotiveerde inrichtingsvoorstel werd reeds aangepast rekening houdend met bovenstaande
bemerkingen omtrent oppervlakte-inname.

10.5 Impact van de inrichtingsmaatregelen
Voor de kaarten met betrekking tot stijghoogtes, grondverzet, landbouwgevoeligheidsanalyse en
publiek/private eigendom wordt verwezen naar paragraaf 9.4.4. Onderstaande bespreking is
gelijkaardig aan de bespreking van variant 2 (behalve enkele beperkte aanpassingen te wijten aan
de meer gedetailleerde uitwerking van het inrichtingsvoorstel), gezien deze als basis voor het beste
gemotiveerde inrichtingsvoorstel gekozen werd. Ter hoogte van Moervaart-Noord dient het maaiveld
slechts beperkt afgegraven te worden. Op een zeer beperkt aantal plaatsen t.h.v. de eilandjes in de
meest noordelijke plas bedraagt de maximale afgravingsdiepte 35 cm. Elders wordt de
afgravingsdiepte beperkt tot maximaal 30 cm, wat overeenkomt met een standaard (met nutriënten
aangerijkte) bouwvoor. Door enkel oppervlakkig af te graven wordt verstoring van diepere lagen en
mogelijke archeologische relicten bijna volledig vermeden.
Bij dit inrichtingsvoorstel is in de zoekzone Moervaart-Noord geen toevoer van gebiedsvreemd water
nodig om de doelstellingen te bereiken. Gezien de ligging van de woningen op de donk, boven de
vallei, worden er geen problemen met de waterafvoer verwacht. Het grondwater blijft ter hoogte van
de bebouwing tijdens de wintermaanden nog steeds meer dan 1 m onder het maaiveld wat ook in de
huidige situatie het geval is.
Vernatting van de randgebieden blijft relatief beperkt. Vernatting is ook merkbaar ten zuiden van de
Moervaart, o.a. in de zoekzone Moervaart-Zuidlede. Ten zuiden van de Moervaart gaat het om een
grondwaterstijging van meestal 0 tot 15 cm, en lokaal tot maximum 25 cm. De
wintergrondwaterstanden bevinden zich hier in de huidige toestand ook al in de buurt van het
maaiveld.
Het huidige landschapsbeeld zal grotendeels verdwijnen. Enkel ter hoogte van het centrale deel van
de zoekzone kunnen de huidige weilanden bewaard blijven. Deze hebben momenteel eerder een
beperkte waarde, maar kunnen na de inrichting van het gebied mogelijk omgevormd worden tot
soortenrijke weilanden. De bosjes binnen het gebied, in totaal iets meer dan 9 ha, zullen bij
uitvoering van het inrichtingsvoorstel totaal verdwijnen.
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Uit de landbouwgevoeligheidsanalyse blijkt dat het merendeel van de percelen in de zoekzone
Moervaart-Noord als minder kwetsbaar aangeduid worden. Enkel in het westen bevinden zich enkele
meer gevoelige percelen in de buurt van verschillende bedrijfszetels.
Het aantal publieke eigendommen ter hoogte van Moervaart-Noord is uiterst beperkt. Het aantal
grondverwervingen van particuliere percelen in dit deelgebied zal dan ook groot zijn.
Ter hoogte van Mendonk komen er beperkte wijzigingen van de grondwaterstanden in de randzones
voor. Met name in de noordoostrand ter hoogte van het open water zijn er grondwaterstijgingen
buiten het plangebied van 25 tot 50 cm en zeer lokaal zelfs 50 cm of meer te verwachten. Hierdoor
kan het grondwater tijdens de wintermaanden ook juist buiten de zoekzone boven het maaiveld uit
komen. De vernatting ten zuiden van het deelgebied is eerder beperkt en situeert zich voornamelijk
ter hoogte van de afwateringsgrachten in de weilanden. Ook ten noorden van de zoekzone in het
overgangsgebied tussen de grens van de zoekzone en de Moervaart treedt er duidelijke vernatting
op. De vernatting die zich ten westen van de zoekzone voordoet, kan grotendeels beperkt worden
door de waterloop met nummer O1330bis (Leken) niet mee op te stuwen, wat in de modellering van
variant 2 wel het geval was. Hierdoor zullen er in de noordwestelijke hoek van zoekzone Mendonk
waarschijnlijk iets drogere graslandtypes tot ontwikkeling komen.
Ter hoogte van de westelijke weilanden die binnen het plangebied gelegen zijn, treed er tijdens de
zomermaanden een relatief sterke vernatting op. De grondwatertafel bevindt zich tijdens de
zomermaanden veelal tussen de 0,75 en 1 m onder het maaiveld, al zijn er ook drogere locaties
aanwezig. Tijdens de wintermaanden komen grote delen van de weilanden blank te staan.
Uit de landbouwgevoeligheidsanalyse blijkt dat het merendeel van de percelen in de zoekzone
Mendonk als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar aangeduid worden. Verspreid zijn er ook enkele minder
kwetsbare percelen aanwezig.
Het aandeel aan gronden in publiek bezit ter hoogte van Mendonk ligt duidelijk hoger. Vooral
langsheen de noordrand en in het centrale gedeelte van het gebied is er relatief veel grond in
publiek eigendom, in totaal bijna 34 ha binnen de zoekzone Mendonk. Het merendeel van de
percelen is in eigendom van het Havenbedrijf, daarnaast hebben tevens de stad Gent, het OCMW
en de Kerkfabriek er gronden in eigendom.
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10.6 Inrichtingsmaatregelen en milderende maatregelen
10.6.1 Moervaart-Noord
Dit gebied wordt volledig ontwikkeld als robuuste natuurkern. De vegetatiegradiënt dient zo natuurlijk
mogelijk te verlopen, waarbij er open water opzoomt wordt door rietland en andere oevervegetaties
die via zones met Grote Zegge of Moerasspirearuigte overgaan in overstromingstolerante
graslanden. In de centrale zone kunnen een viertal bestaande bospercelen behouden blijven, zodat
deze niet gecompenseerd dienen te worden. De huidige populierenaanplanten zullen zich hier naar
alle waarschijnlijkheid omvormen tot broekbos met Els en Wilg. In de ondergroei is er potentie voor
de ontwikkeling van Grote zeggevegetatie. Om de ecologische waarde van de bospercelen nog te
verhogen kunnen deze mogelijk aaneengesloten worden tot één boskern binnen het gebied.
Om de groei van de rietkragen te stimuleren wordt de aanplant van riet voorzien over 1/3 van de
doeloppervlakte, wat betekend dat er zo’n 4 ha rietland aangeplant zal worden verspreid over de
voorziene oppervlakte. Er wordt verwacht dat de restoppervlakte spontaan zal gekoloniseerd worden
vanuit de aangeplante zones. Voor de andere habitattypes worden er geen aanplanten voorzien en
wordt verwacht dat de nieuwe uitgangssituatie en het toekomstige beheer ervoor zal zorgen dat ook
de oppervlaktedoelstellingen voor deze habitattypes gerealiseerd zullen worden.
De zoekzone Moervaart-Noord valt binnen de beschermingszone van de Moervaartvallei als
ankerplaats, waardoor de aanleg van de eilandjes mogelijk als landschapsverstorend wordt
beschouwd. Binnen deze context is het mogelijk om voor de aanleg van de eilandjes een fasering te
voorzien, bijvoorbeeld: bij de initiële inrichting 2 eilandjes voorzien, en indien noodzakelijk kunnen
later (als het aantal broedparen niet groot genoeg is) stelselmatig meer eilandjes aanleg worden. Het
behalen van de doelstellingen voor het aantal broedparen van de soorten afhankelijk van dit
habitattype dient echter wel verzekerd te worden. Er worden voldoende grote bufferzones voorzien
tussen het open water en de bebouwing langsheen de noordrand van het deelgebied. In deze zones
zijn er zacht hellende oevers aanwezig die een typische oevervegetatie zoals o.a. rietkragen
herbergen.
Om het in te richten gebied duidelijk af te bakenen en te onderscheiden van de omgeving en om bij
hoge waterstanden in het gebied de omgeving te beschermen tegen overstroming vanuit het gebied
wordt een dijk voorgesteld met een hoogte van 50 cm boven het winterstuwpeil (4,60 + 0,50 = 5,10
mTAW). De dijk wordt aangelegd rondom de volledige perimeter van de zoekzone Moervaart-Noord,
behalve waar momenteel de bestaande dijk met jaagpad tussen de zoekzone en de Moervaart zich
bevindt. Mits de kwaliteit van de uit te graven grond voldoet, kan deze aangewend worden voor de
aanleg van de dijkjes. Bij de kostenraming voor het grondverzet werd echter rekening gehouden met
een volledige afvoer van de afgegraven grond en een volledige aanvoer van grond en zand voor de
aanleg van de dijkjes en de zandige eilanden.
Aan de noordzijde van deze dijk worden 2 ringgrachten aangelegd om de afwatering van de
omgeving te garanderen: 1 ringgracht met een afwateringsrichting naar het westen (richting gemaal
van Sint-Kruis-Winkel) en 1 ringgracht met een afwateringsrichting naar het oosten (richting gemaal
van de Lange Lede). Voldoende gedimensioneerde (ring-)grachten zullen een drainerend effect
hebben op het grondwater waardoor de vernatting naar de omgeving kan beperkt worden. Het
waterpeil in de nieuw aan te leggen ringgrachten staat bovendien onder invloed van de gemalen
nabij de zoekzones, via de ingestelde streefpeilen.
10.6.2 Mendonk
Het open water wordt voorzien in het noordoosten van het plangebied, met een uitloper in zuidelijke
richting. Het vormt één aaneengesloten geheel omzoomd door zacht hellende oevers met een
typische oevervegetatie. Op een tweetal locaties worden grote stukken rietland voorzien om als
broedgebied te kunnen fungeren voor o.a. Bruine kiekendief. De graslanden nemen de grootste
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oppervlakte in. Door toepassing van extensief beheer wordt er gestreefd naar soortenrijke
graslanden zoals dottergraslanden. De graslanden worden doorsneden door een uitgebreid
grachtenstelsel met een helofytenvegetatie. Boscompensatie wordt voorzien in de zones die volgens
NICHE geschikt zijn voor de ontwikkeling van bos. Deze potenties situeren zich voornamelijk
langsheen de westrand en de zuidrand van de zoekzone. Er wordt geopteerd om de
boscompensatie te voorzien langsheen de westelijke grens van de zoekzone (zie
inrichtingsvoorstel). Zo wordt er een oost-west georiënteerde landschappelijke overgang gecreëerd
van het open gebied; met open water, eilandjes en rietkragen; over een halfopen geperceleerd
landschap; met graslanden begrensd door brede grachten en knotbomenrijen, naar een meer
gesloten bosgebied. Door het bos langs deze zijde te voorzien wordt er tevens een buffer gecreëerd
tussen het natuurgebied en de industriële activiteiten in de kanaalzone.
In de noordoostelijke hoek van de zoekzone is er een strook grasland voorzien als buffer tussen de
bestaande boerderij en het open water. Om deze bufferzone het jaar rond te vrijwaren van
overstroming, is het nodig dat het huidige maaiveld in deze bufferzone beperkt opgehoogd wordt tot
een niveau dat net hoger is dan het winterstuwpeil.

Figuur 10-6: Potenties voor bosontwikkeling bij uitvoering van het inrichtingsvoorstel

Langsheen het volledige deelgebied wordt een dijkje (hoogte: winterstuwpeil + 50 cm = 5,25 + 0,50
= 5,75 mTAW) en een ringgracht voorzien om vernatting van het buitengebied te beperken en de
waterafvoer buiten het gebied te garanderen. Mits de kwaliteit van de uit te graven grond voldoet ,
kan deze aangewend worden voor de aanleg van de dijkjes. Bij de kostenraming voor het
grondverzet werd echter rekening gehouden met een volledige afvoer van de afgegraven grond en
een volledige aanvoer van grond en zand voor de aanleg van de dijkjes en de zandige eilanden.
Langsheen de noordrand tussen het deelgebied en de Moervaart bevindt zich nog een smalle strook
grasland. In deze zone zijn er bijna geen menselijke activiteiten aanwezig (o.a. geen jaagpad)
waardoor dit gebied samen met de Moervaart als rustgebied voor verschillende watervogels
fungeert. Het is wenselijk deze strook te vrijwaren van verstorende activiteiten. Door de uitvoering
van het inrichtingsvoorstel wordt de Speurdonckstraat, een landweg die van west naar oost
doorheen het gebied loopt, doorsneden door het open water. In het detailinrichtingsplan moet de
noodzakelijke ontsluiting van het gebied voorzien worden, bv door aanpassing van de
Speurdonkstraat of door een nieuw tracé rondom de zuidelijke kern van het open water.
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Als mogelijke extra milderende maatregelen tegen de vernatting van de omgeving kunnen voorzien
worden:
• Een voldoende ruime dimensionering van de ringgrachten: voldoende gedimensioneerde
ringgrachten zullen een drainerend effect hebben op het grondwater waardoor de vernatting
naar de omgeving kan beperkt worden. De waterpeilen in de (ring)grachten staan onder
invloed van de gemalen nabij de zoekzones.
• Een voldoende gedimensioneerd en goed onderhouden grachtenstelsel in de onmiddellijke
omgeving van de zoekzone zal een drainerend effect hebben op het grondwater waardoor de
vernatting naar de omgeving kan beperkt worden.
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10.7 Kostenraming
10.7.1 Algemeen
Deze paragraaf beschrijft op benaderende wijze per deelaspect de kostprijs verbonden aan de
uitvoering van de werken. De prijsinschatting is gebaseerd op ervaring m.b.t. gelijkaardige projecten.
Alle eenheidsprijzen zijn inclusief transport. Gezien het hier om een eerste, ruwe raming gaat, wordt
een post voorzien voor onvoorziene kosten. Hiervoor wordt 15% van het totale bedrag uitgetrokken.
De kostentabel voor zoekzone Mendonk wordt weergegeven in Tabel 10-3, voor zoekzone
Moervaart-Noord in Tabel 10-4. Tabel 10-5 toont de totale kostentabel voor de beide zoekzones
samen.
Enkele specifieke elementen die van belang zijn bij de kostenraming, worden in de volgende
paragrafen nader toegelicht.
Tabel 10-3: Kostenraming inrichtingsvoorstel voor zoekzone Mendonk
Omschrijving - zoekzone MENDONK
1 Onteigening en grondverwerving
1.1
Onteigening landbouwgrond
1.2
Onteigening bos
2 Voorbereidende werkzaamheden
2.1
Houtverkoop
2.2
Opbreken weide-afsluitingen
2.3
Opbreken constructies (duikers in grachten)
3 Aanvoer en afvoer van grond
3.1
Afgraven voor open water, riet, zachthellende oevers, … (afvoer grond)
3.2
Ophogen eilandjes met zand (aanvoer grond)
3.3
Aanleg dijk (aanvoer grond)
3.4
Aanleg ringgrachten (afvoer grond)
4 Kunstwerken en voorzieningen
4.1
Stuwen Mendonk
5 Groenvoorzieningen
5.1
Bosaanplant
5.2
Aanplant riet
5.3
Aanleg grasmatten op dijk

project:

Eenheid

Hoeveelheid

Eenheidsprijs (€)

Totaalprijs (€)

m²
m²

1.317.600
106.600

3,50
1,50

4.611.600
159.900

m²
m
st

102.300
7.002
7

-0,10
1,00
250,00

-10.230
7.002
1.750

m³
m³
m³
m³

137.656
9.165
14.024
10.719

11,00
12,00
12,00
11,00

1.514.216
109.980
168.288
117.909

st

2

15.000,00

30.000

m²
m²
are

100.650
17.000
615

0,80
5,00
15,00

80.520
85.000
9.225

Totaal verwerving (€)
Totaal inrichting (€)
Onvoorziene kosten inrichting (15%; €)

4.771.500
2.113.660
317.049

Totale raming excl. BTW (€)
BTW op inrichting (21%; €)
Totale raming incl. BTW (€)

7.202.209
510.449
7.712.658
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Tabel 10-4: Kostenraming inrichtingsvoorstel voor zoekzone Moervaart-Noord
Omschrijving - zoekzone MOERVAART-NOORD
1 Onteigening en grondverwerving
1.1
Onteigening landbouwgrond
1.2
Onteigening bos
2 Voorbereidende werkzaamheden
2.1
Houtverkoop
2.2
Opbreken weide-afsluitingen
2.3
Opbreken constructies (duikers in grachten)
3 Aanvoer en afvoer van grond
3.1
Afgraven voor open water, riet, zachthellende oevers, … (afvoer grond)
3.2
Ophogen eilandjes met zand (aanvoer grond)
3.3
Aanleg dijk (aanvoer grond)
3.4
Aanleg ringgracht + omleggen Hoofdgeleed (afvoer grond)
4 Kunstwerken en voorzieningen
4.1
Stuwen Moervaart-Noord
4.2
Taludversterking omlegging Hoofdgeleed t.h.v. pomp
5 Groenvoorzieningen
5.1
Bosaanplant
5.2
Aanplant riet
5.3
Aanleg grasmatten op dijk

Eenheid

Hoeveelheid

Eenheidsprijs (€)

Totaalprijs (€)

m²
m²

741.767
93.300

3,50
1,50

2.596.185
139.950

m²
m
st

69.700
15.389
18

-0,10
1,00
250,00

-6.970
15.389
4.500

m³
m³
m³
m³

148.958
17.329
7.319
13.431

11,00
12,00
12,00
11,00

1.638.538
207.948
87.828
147.741

st
m

2
480

15.000,00
80,00

30.000
38.400

m²
m²
are

0
23.000
452

0,80
5,00
15,00

0
115.000
6.780

Totaal verwerving (€)
Totaal inrichting (€)
Onvoorziene kosten inrichting (15%; €)

2.736.135
2.285.154
342.773

Totale raming excl. BTW (€)
BTW op inrichting (21%; €)
Totale raming incl. BTW (€)

5.364.062
551.865
5.915.926

Tabel 10-5: Totale kostenraming inrichtingsvoorstel
Omschrijving - zoekzones Moervaart-Noord en Mendonk
1 Onteigening en grondverwerving
1.1
Onteigening landbouwgrond
1.2
Onteigening bos
2 Voorbereidende werkzaamheden
2.1
Houtverkoop
2.2
Opbreken weide-afsluitingen
2.3
Opbreken constructies (duikers in grachten)
3 Aanvoer en afvoer van grond
3.1
Afgraven voor open water, riet, zachthellende oevers, … (afvoer grond)
3.2
Ophogen eilandjes met zand (aanvoer grond)
3.3
Aanleg dijk (aanvoer grond)
3.4
Aanleg ringgracht + omleggen Hoofdgeleed (afvoer grond)
4 Kunstwerken en voorzieningen
4.1
Stuwen Mendonk + Moervaart-Noord
4.2
Taludversterking omlegging Hoofdgeleed t.h.v. pomp
5 Groenvoorzieningen
5.1
Bosaanplant
5.2
Aanplant riet
5.3
Aanleg grasmatten op dijk
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Eenheid

Hoeveelheid

Eenheidsprijs (€)

Totaalprijs (€)

m²
m²

2.059.367
199.900

3,50
1,50

7.207.785
299.850

m²
m
st

172.000
22.391
25

-0,10
1,00
250,00

-17.200
22.391
6.250

m³
m³
m³
m³

286.614
26.494
21.343
24.150

11,00
12,00
12,00
11,00

3.152.754
317.928
256.116
265.650

st
m

4
480

15.000,00
80,00

60.000
38.400

m²
m²
are

100.650
40.000
1.067

0,80
5,00
15,00

80.520
200.000
16.005
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Totaal verwerving (€)
Totaal inrichting (€)
Onvoorziene kosten inrichting (15%; €)

7.507.635
4.398.814
659.822

Totale raming excl. BTW (€)
BTW op inrichting (21%; €)
Totale raming incl. BTW (€)

12.566.271
1.062.314
13.628.584
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10.7.2 Grondverzet
Wat betreft het grondverzet is geen opsplitsing gemaakt tussen teelaarde en ondergrond. Het
hergebruik van grond is ook niet in rekening gebracht. De afgravingen van het terrein zijn beperkt in
diepte (enkel teelaarde) waardoor deze grond niet gebruikt kan worden voor de opbouw van de
dijken (omwille van stabiliteitsredenen) of eilandjes (dit moet met zandgrond gebeuren). De enige
grond die hergebruikt zou kunnen worden, mits voldaan aan de milieuhygiënische eisen, is de
ondergrond die vrijkomt bij de aanleg van de grachten. Gezien deze eerder beperkt is t.o.v. het
totale grondverzet is dit niet meegenomen in de kostenraming.
De eenheidsprijzen voor grondverzet gaan uit van niet-verontreinigde grond. Mits de kwaliteit van
uit te graven grond voldoet, kan deze aangewend worden voor de aanleg van de dijkjes. Bij
kostenraming voor het grondverzet werd echter rekening gehouden met een volledige afvoer van
afgegraven grond en een volledige aanvoer van grond en zand voor de aanleg van de dijkjes en
zandige eilanden.

de
de
de
de

10.7.3 Boscompensatie
Het verwijderen van de bestaande bossen wordt als een opbrengstpost beschouwd, door de
2
houtverkoop tegen 0,10 EUR/m . De te ontbossen oppervlakte wordt volledig binnen het
projectgebied gecompenseerd. De te compenseren bosoppervlakte is berekend aan de hand van de
compensatiefactor voor de verschillende bostypes. Bosaanplant wordt voorzien voor de helft van de
totale te bebossen oppervlakte in Mendonk. Voor de resterende te bosoppervlakte wordt uitgegaan
van spontane successie.
10.7.4 Groenvoorzieningen
Om de introductie van riet te vergemakkelijken is de aanplant van riet op 4 van de 13 ha rietland
voorzien. Het riet kan zich verder spontaan uitbreiden.
10.7.5 Dijken
Het dijkprofiel kan samengevat worden aan de hand van volgende kenmerken:
• hoogte van de dijken = winterstuwpeil + 0,5 m , m.a.w.:
o Mendonk: 5,25 + 0,50 = 5,75 mTAW
o Moervaart-Noord: 4,60 + 0,50 = 5,10 mTAW
• Waar het maaiveld momenteel hoger is dan de voorgestelde dijkhoogte, wordt het terrein niet
opgehoogd, wat dan ook niet wordt meegeteld in de kostenraming
• Kruinbreedte is 1m. Dienstwegen worden in een latere fase voorzien in het gebied zelf. Het
dijkprofiel houdt geen rekening met de aanwezigheid van dienstwegen op de dijk.
• talud zijde buiten gebied = 1/3, talud zijde in te richten gebied = 1/7
• dijken worden ingezaaid met grasmengsel (taluds + kruin)
10.7.6 Grachten
Het profiel van de grachten kan samengevat worden aan de hand van volgende kenmerken:
• diepte van de grachten = 0,75 m ; gebaseerd op de afmetingen van de gemiddelde gracht of
kleine waterloop in de bestaande situatie
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•

•
•
•
•

taluds grachten 1/3, dit is flauwer dan de oevers van de grachten in de bestaande situatie,
waardoor een grotere afvoercapaciteit gecreëerd wordt om de afwatering van de omliggende
gebieden te garanderen
bodembreedte grachten = 0,5 m
kruinbreedte van de ringgrachten is 5 m.
de dimensies van de grachten t.b.v. de kostenraming zijn dus ruimer dan de dimensies van
de grachten uit de modelvarianten (standaardbreedte 1 m)
taluds van de grachten worden ingezaaid met grasmengsel

10.7.7 Omleggen Hoofdgeleed:
Het gedeelte van het Hoofdgeleed dat moet omgelegd worden (tracé van 480 m), wordt in 2 delen
met een verschillend profiel gesplitst:
• Tracé 1 (nabij het gemaal):
o diepte omgelegde waterloop = 2m
o taluds omgelegde waterloop = 4/4
o kruinbreedte = 10m
o bodembreedte = 6m
• Tracé 2 (tussen stuw en tracé 1):
o diepte omgelegde waterloop = 1,5m
o taluds omgelegde waterloop = 4/4
o kruinbreedte = 6m
o bodembreedte = 3m
Voor beide tracés wordt een taludverdediging van betonnen taludelementen voorzien, conform de
huidige taludverdediging langs bepaalde delen van het Hoofdgeleed.
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10.8 Suggesties voor verder onderzoek
Het volgende aanvullend onderzoek wordt gesuggereerd met het oog op een meer verfijnd en
geoptimaliseerd inrichtingsvoorstel:
• Detailonderzoek van de met nutriënten aangerijkte toplaag: hoe diep moet deze toplaag
precies afgegraven worden?
• Detailonderzoek naar de aanwezigheid en diepte van venige lagen en de laag moeraskalk in
de Moervaartdepressie.
• Hydrologisch detailonderzoek naar de afwatering van de omliggende gebieden via de nieuw
aan te leggen (ring)grachten en waterlopen. Een geoptimaliseerde dimensionering moet
zowel de afwatering van de omliggende gebieden garanderen als een maximaal milderend
effect hebben op de vernatting van de omgeving. Bij de modellering van de varianten werd
gerekend met ringgrachten met een standaardbreedte van 1 m. Het hydrologisch
detailonderzoek moet uitwijzen waar er lokaal bredere ringgrachten nodig zijn als milderende
maatregel tegen vernatting van de omgeving, maar ook om het oppervlaktewater van de
omgeving af te voeren, rondom de zoekzones.
• Inventarisatie van de lozingspunten die momenteel een impact hebben op de waterkwaliteit
binnen de zoekzones, inclusief een aanzet tot oplossing van deze lozingspunten
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Orthofoto’s:
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2003 (GIS-Vlaanderen).
Vlaams Hydrografische Atlas (VHA):
Vectoriële versie van de VHA-waterlopen & -zones, Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Water
(AGIV)
Tertiair Geologische Kaart:
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CadMap:
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BIJLAGE 6 : DEELRAPPORT VEGETATIEVOORSPELLING MET NICHE
VLAANDEREN
Deze bijlage bevat het volgende integrale deelrapport:
• VMM (2010). Ecohydrologisch onderzoek in de Moervaart- en Kalevallei in functie van
natuurontwikkeling
van
robuuste
natuurkernen
in
het
kader
van
de
natuurbehoudsdoelstellingen van de Gentse Zeehaven. Ecohydrologische modellering
NICHE Vlaanderen. Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer,
Brussel. 61 p.
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