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Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn Inleiding 

1 Inleiding 

 
 
1.1 Doel van de studie 

Het doel van de opdracht is om het waterbeheer van de waterlopen Groot Schijn, Laarse Beek, 
Zwanebeek en Koude Beek, waarvoor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie 
Antwerpen bevoegd zijn, beter af te stemmen op de aanwezige ecologische potenties in het 
stroomgebied. Het gehele stroomgebied wordt beschouwd voor de ecologische waarde. Hierbij wor-
den met name hoofdwaterlopen en de valleigebieden in detail geïnventariseerd. Vanuit deze inventa-
risatie worden de mogelijkheden voor ecologische herwaardering van waterloop en vallei in beeld 
gebracht. 
 
Enerzijds zullen deze ideeën kunnen gebruikt worden om, al dan niet in het kader van waterhuis-
houdkundige werken, de waterlopen te herinrichten in functie van ecologische doelstellingen, zoals 
bijvoorbeeld via de aanleg van oever- en bufferstroken, hermeanderingsprojecten, oplossen vismi-
gratieknelpunten, aanleg van natuurvriendelijke oevers,… Anderzijds kunnen de resultaten van de 
ecologische inventarisatie en visievorming ingebracht worden in diverse modelleringen (grondwater, 
oppervlaktewater, vegetatie, …) en zullen ze uiteindelijk bijdragen tot de visievorming over de wa-
terloop en de vallei binnen de bekken- en deelbekkenbeheerplannen. 
 
De Provincie Antwerpen dienst Waterbeleid wil alvast voorstellen uit deze studie mee verwerken in 
het actieplan uit de DuLo-waterplannen dat zal worden opgesteld voor de deelbekkens van het Bo-
ven-Schijn en het Beneden-Schijn. 
 
Ecologische Inventarisatie 

Deze studieopdracht kadert in een ruimer onderzoek van AMINAL afdeling Water waarbij reeds 29 
stroomgebieden werden onderzocht (Figuur 1.1). In de eerste fase zijn er 10 stroomgebieden be-
handeld (startdatum 2001). De tweede fase is gestart in 2002 met 5 extra stroomgebieden, net als 
de derde fase begin 2003. Het Schijnbekken maakt deel uit van de vierde fase waarbij het onder-
zoek in 9 stroomgebieden werd opgestart. In het voorjaar van 2005 startten nog eens 6 ecologi-
sche inventarisaties, die in 2006 afgerond worden. 
 
Door deze eenvormige onderzoeksmethodologie is het ook mogelijk om op Vlaamse schaal bepaalde 
knelpunten in het ecologisch water-, oever- en valleibeheer te onderzoeken en op te lossen. De ver-
zamelde basisinformatie is immers steeds dezelfde. 
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Figuur 1.1: reeds onderzochte stroomgebieden in het kader van de studieopdracht ecologische inventarisatie en visievorming 

 
 
 
1.2 Gevolgde methodiek en stappenplan 

In het project “Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn” wordt het stappenplan 
doorlopen zoals weergegeven in Figuur 1.2.  
 
De studie wordt aangevat met een korte beschrijving van het onderzoeksgebied op vlak van geogra-
fische, hydrologische en ecologische aspecten (1. Inleiding). Vervolgens wordt de beschikbare in-
formatie verzameld over het waterbeleid, natuurbeleid en ruimtelijke ordening 
(2. Beleidsverkenning). De resultaten van de ecologische inventarisatie tijdens de zomer van 2004 
(3. Ecologische inventarisatie) werden aangevuld met bestaande biotisch en abiotische gegevens uit 
het onderzoeksgebied. Samen vormt deze informatie de basis voor het schetsen van de actuele eco-
logische situatie van het Schijnbekken (4. Actuele situatie). Vanuit deze actuele situatie en de in-
formatie uit de beleidsverkenning werden streefbeelden uitgewerkt (5. Streefbeeld) voor de diverse 
onderdelen van het Schijnbekken, gebaseerd op de huidige toestand en wat beleidsmatig beoogd 
wordt/kan worden. 
 
Bij het vergelijken van het streefbeeld en de actuele situatie komen een reeks knelpunten naar voor 
die de realisatie van dat streefbeeld beletten (6. Knelpunten en maatregelen). Per knelpunt worden 
ook telkens een aantal mogelijke maatregelen bekeken (6. Knelpunten en maatregelen) en wordt, 
onder meer in functie van de streefbeelden een prioriteitstelling opgebouwd. Als laatste wordt per 
deelgebied een samenvattende bespreking gegeven van streefbeeld, knelpunten en maatregelen. Dit 
wordt dan verder aangevuld met een uitgewerkte reeks acties die de belangrijkste knelpunten en 
kansen in die deelgebieden bevatten (7. Geïntegreerde bespreking per deelgebied). 
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Figuur 1.2: stappenplan bij de Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn, met aanduiding van de betrokken 
hoofdstukken 

 

Beleidsverkenning
(2)

Actuele situatie 
(4) 

Streefbeeld 
(5)      

  Knelpunten
(6)

Mogelijke 
maatregelen (6)

Prioriteitsstelling  
(6)

Acties per deelgebied
   (7)

Ecologische 
inventarisatie (3) 

    Inleiding
(1)

 
 
 
1.3 Beschrijving bekken van het Groot Schijn 

 
 
1.3.1 Situering 

Het stroomgebied van het Groot Schijn is onderdeel van het Beneden-Scheldebekken en is gelegen 
in de provincie Antwerpen. Het heeft een omvang van ongeveer 355 km² en omvat acht Vlaamse 
Hydrografische Atlas (VHA) zones (Kaart 1). 
 
Het Groot Schijn ontspringt in Westmalle, stroomt vervolgens door de Voorkempen en komt via een 
persleiding onder Kanaaldok B1 uit in de Schelde ten zuiden van Lillo (Kaart 1). Aan Schijnpoort ver-
andert de natuurlijke en nog sterk meanderende loop van het Groot Schijn in een overwelfd kanaal 
van 8 km. Dit overwelfde deel komt aan de Leugenbergbocht (A12) weer tevoorschijn en stroomt 
daar in de Hoofdgracht (één van de Verlegde Schijns, samen met de Voorgracht). De monding be-
vond zich voor 1850 nabij het stadscentrum van Antwerpen. Enkele belangrijke zijbeken van het 
Groot Schijn zijn: Kleine Beek, Zwanebeek, Koude Beek, Klein Schijn en Laarse Beek. 
 
Het Schijnbekken wordt doorsneden door het Albertkanaal, het kanaal Dessel-Schoten en de Anti-
tankgracht. Met behulp van schuiven kan de waterstroom van het Groot Schijn naar een gronddui-
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ker onder het Albertkanaal of naar een overstort in het Albertkanaal worden geleid. Op die manier 
kan bij hoge waterstanden het bovenstroomse pand van het Groot Schijn van het stroomafwaarts 
gelegen pand afgekoppeld worden. 
 
 

verSCHIJNsel: 
 

Het Schijn? De Schijn ? 
De riviernaam Schijn vormt een uitzondering op de algemene geslachtsregel voor rivier-
namen. Terwijl de meeste namen van waterlopen vrouwelijk zijn (vb. de Schelde, de 
Nete, de Maas), is het Schijn wel degelijk onzijdig. In tegenstelling tot “ ’t Scheld “ is 
het Schijn dus taalkundig wel juist. 
 

Groot, Klein, Schoon, Verlegd of Overwelfd ? 
In het Schijnbekken liggen tal van beken met de naam Schijn. Het laatste, verlegde deel 
van het Groot Schijn heeft ook nog twee extra namen: Overwelfd Schijn en Hoofd-
gracht (samen met de Voorgracht, vormt deze de Verlegde Schijns). Verder bestaan er 
tegenwoordig nog het Klein Schijn en het Schoon Schijn (andere naam voor Kaartse 
Beek). In het verleden waren er in het noorden van het Schijnbekken ook nog het Vos-
seschijn en het Vuil Schijn te vinden. 
 
Het Groot Schijn heeft zelf langs zijn loop ook nog verschillende namen. Aan de bron in 
Westmalle stroomt het als de Moerbeek, verderop in Zoersel wordt het de Risschotse-
loop om dan vanaf Halle verder te kabbelen als het Groot Schijn. 

(Bungeneers et al, 2000) 
 

 
 
1.3.2 Historiek 

Het Groot Schijn is reeds een lange tijd een zeer belangrijke waterloop voor de stad Antwerpen en 
haar omgeving. In de middeleeuwen vormde het Groot Schijn de noordgrens van de toenmalige stad 
Antwerpen. In de laatste kilometers van het Groot Schijn bevonden zich in het verleden diverse af-
takkingen. Om uitbreiding van Antwerpen mogelijk te maken werd rond de 11e eeuw de rivier twee 
kilometer noordelijker, in de Laarse Beek, geleid. 
 
Ook economisch was de waterloop van belang vanwege de tol die werd geheven op de bruggen en 
het veer, de visrechten en de watermolens. Door een snel groeiende economie en bevolking ont-
stond er een tekort aan zuiver, zoet water. Om aan de behoefte van zoet water te voldoen werd op 
het einde van de 15e eeuw besloten water af te tappen van het Groot Schijn bij Immerseel (Wom-
melgem). Hiertoe werd de Herentalse Vaart aangelegd. Deze is in 1936 definitief weer opgeheven. 
Het Groot Schijn voorzag op die manier in belangrijke mate de Antwerpse brouwerijen van zuiver 
water, wat van zeer groot belang was in de middeleeuwen aangezien bier de belangrijkste drank 
was. Een andere belangrijke economische functie van het Groot Schijn was voor het bleken van kle-
ren. Het licht zure water was immers ideaal om het wasgoed goed wit te krijgen. Hierdoor ontston-
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den er langs het Groot Schijn blekerijen, eerst in Borgerhout en nadien ook in Oelegem (kasteel Bley-
ckhof). 
 
Op Kaart 2 is de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden te zien (opgesteld op initiatief van 
de Graaf de Ferraris) waarop de ligging van het Groot schijn rond 1771-1778 zichtbaar is. De mon-
ding van het Groot Schijn bevindt zich hier nog nabij het stadscentrum van Antwerpen. Op Figuur 
1.3 is min of meer de oorspronkelijke ligging van de monding van het Groot Schijn te zien. 
 

Figuur 1.3: oorspronkelijke ligging van de monding van het Groot Schijn (±1854,  Ph. Vandermaele). 

 
 
Rond 1850 is de monding van het Groot Schijn noordwaarts verlegd om uitbreiding van de dokken 
in de Antwerpse havens mogelijk te maken. Het Groot Schijn werd nadien (rond 1860) verder ver-
legd en ter hoogte van Lakbors (Deurne) naar de voorgracht van de toen aangelegde Brialmontves-
ting geleid. Deze schijntak liep rond het Noordkasteel via de Oosterweelsluis in de Schelde, meer 
dan 1 km ten noorden van de oorspronkelijke monding. Een aftakking van het Groot Schijn liep bij 
Schijnpoort ook nog steeds Antwerpen binnen en vloeide daar rondom de dokken naar de Royer-
sluis. (Figuur 1.4) 
 
Bij de aanleg van het kanaaldok en de havendokken in het begin van de vorige eeuw (1910) ver-
dween het Groot Schijn definitief uit Antwerpen. De tak van het Schijn die buiten de stad stroomde 
werd weer enkele kilometers verlegd en het Schijn binnen de stad werd over de gehele lengte over-
welfd en verder gebruikt als riolering (Figuur 1.4). Rond 1925 werd vanwege een verdere havenuit-
breiding het Groot Schijn alweer verlegd. Hierdoor liep het al 17 km rond de haven in plaats van de 
oorspronkelijke 4,5 km recht naar de Schelde. De afvoer van het Groot Schijn stroomt dan door de 
Hoofdgracht. Het water wordt verzameld in twee bergingsbekkens, die bij laag tij in de Schelde 
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stroomden via de Twaalf Sluizekens. De benedenloop van het Groot Schijn was toen al sterk ver-
vuild, voornamelijk door enkele grote Borgerhoutse bedrijven. 
 

Figuur 1.4: verlegging van de monding van het Groot Schijn 

 
 
Bij de volgende grote havenuitbreiding rond 1960 werd het Groot Schijn onder de dokken doorge-
perst naar de Schelde, verder omleggen werd immers onmogelijk door het Schelde-Rijnkanaal. Het 
pompstation Rode Weel pompt het vervuilde Schijnwater ongezuiverd uit de Hoofdgracht naar de 
Schelde. Bij de aanleg van de Ring werd ook een groot deel van het Verlegd Schijn overwelfd over 
een afstand van 8 km van Schijnpoort (Deurne) tot aan Leugenberg (Ekeren). In de huidige toestand 
stroomt het Groot Schijn nog steeds door Deurne, Merksem en Ekeren, alleen is het niet meer zicht-
baar. (Van Ballaer, 2003) 
 
 
1.3.3 Geologie en bodem 

De ondergrond van Zuid-België bestaat uit oude harde gesteenten, terwijl Noord-België bedekt is 
met jongere losse sedimenten die gedurende het tertiair zijn afgezet in een zee. In het tertiair voer-
den de Rijn, de Maas en de Schelde enorme hoeveelheden zand en klei naar de Noordzee die toen 
tot aan Midden-België reikte. Dit sedimentmateriaal vulde de bodem laag per laag op en door het 
gewicht van de sedimenten zakte het onderliggende gesteente nog dieper, terwijl het in Zuid-België 
traag oprees. Vooral het gedeelte onder de provincie Antwerpen is weggezakt in een groot en diep 
bekken, genaamd het bekken van Kempen. In het stroomgebied van het Groot Schijn komt voorna-
melijk de formatie van Lillo voor. In het noorden ligt de Formatie van de Kempen en in het zuiden 
komen gebieden voor met de tertiaire formaties van Diest, Berchem en Kattendijk/Kasterlee. In het 
oosten komt een smalle strook van de tertiaire Formatie van Brasschaat voor. Het einde van het 
tertiair is ook het einde van de mariene afzettingen. In Figuur 1.5 is een dwarsdoorsnede van het 
westen van het stroomgebied te zien, lopend van zuid (Ranst) naar noord (Brecht). 
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Figuur 1.5: dwarsdoorsnede lopend van zuid (Ranst) naar noord (Brecht) van de belangrijkste formaties in het westen van het 
stroomgebied. 

 
 
Tijdens de ijstijden in het kwartair is België nooit door gletsjers bedekt geweest, maar er waren wel 
perioden van permafrost. In het noorden werden de tertiair-kwartair overgangsafzettingen bedekt 
door de Formatie van de Kempen, een 30 m dik pakket bestaande uit een complex van klei en zand. 
De zandgronden vertonen vele vriesdeformaties. In een natte tussenijstijd met een hoge zeespiegel-
stand zijn zandige en lemige sedimenten afgezet, de afzetting van het Eemiaan. In de daaropvolgen-
de laatste ijstijd werd een deklaag van zand en löss afgezet door polaire winden. Er ontstond een 
aantal uitgestrekte duinmassieven welke aan verstuiving onderhevig waren. Na de laatste ijstijd was 
de werking van wind en vorst niet meer zo actief en werd erosie door water het belangrijkste land-
schapsvormende proces. Er werden licht leemhoudende lagen afgezet door verspoeling. Tussendoor 
vonden langs de rivieren tijdelijke verstuivingen en plaatselijk landduinen plaats en in de valleien 
vond veenvorming plaats. (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 2004) 
 
De bodem in het stroomgebied Groot Schijn bestaat voornamelijk uit zandgronden. In het zuiden van 
het stroomgebied komen zandleemgronden voor en in het westen van de noordelijke helft van het 
stroomgebied komen klei- en zandleemgronden voor. 
 
In de valleien van de Zwanebeek en de Kleine Beek komt naast zand ook (lichte) klei voor. In de val-
lei van het Klein Schijn is de bodem lemig. Op de waterscheidingskam en onderaan de rug in het 
zuiden van Schilde komt een aantal duinen voor. Langs de Laarse Beek is het overheersend bodem-
type zand, afgewisseld met lemig of kleiig zand in de valleigebieden. In de vallei van het Groot 
Schijn stroomafwaarts van het Albertkanaal komt zandleem voor. De bodem in de valleien van de 
Koude Beek, Rollebeek en Diepenbeek bestaat ter hoogte van de bovenlopen hoofdzakelijk uit (lich-
te) zandleem. (Dienst Waterbeleid, 2003; Dienst Waterbeleid, 2004) 
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1.3.4 Geomorfologie 

Het geologische substraatmateriaal in het stroomgebied bestaat uit losse sedimenten van zand en 
klei. Een zandlaag erodeert onder invloed van water veel sneller dan een kleilaag, welke door een 
cohesiekracht sterk aan elkaar kleeft. De Kempense Klei biedt meer weerstand tegen erosie dan de 
tertiaire zandgronden. Door differentiële erosie worden de zachte zandlagen afgevoerd, terwijl de 
harde kleilagen als een heuvel in het landschap overblijven. Zo ontwikkelt zich een cuestareliëf. In 
het noorden van het stroomgebied ligt een cuestarug met de Klei van Kempen. In het zuiden net 
buiten het stroomgebied ligt een cuestarug met de Klei van Boom die de waterscheidingskam vormt 
van het stroomgebied van het Groot Schijn. De hoogte van de cuestarug wisselt tussen 25 en 50 m 
TAW (Tweede Algemene Waterpassing). Tussen beide cuesta’s ligt een subsequente depressie met 
een gemiddelde hoogte van 15 m TAW. Het gebied bestaat uit erodeerbare zandige formaties waar-
in het Groot Schijn een stroombekken heeft uitgegraven. 
 
Tegen de zuidwestelijke steilrand van de cuesta van de Kempen ligt het Glacis van Brasschaat. Het 
glacis werd afgezet als een puinwaaier aan de basis van de steilrand. Bij elke tussenijstijd kon de 
ontdooide bovengrond over de steilrand afvloeien over de permanent bevroren ondergrond. Tevens 
werd door de wind aan de windluwe zuidkant van de steilrand stuifzand afgezet. Het Glacis van 
Brasschaat bestaat uit herwerkte zanden van de Formatie van de Kempen vermengd met eolisch 
dekzandmateriaal en valt op door een licht golvend reliëf en een zandige samenstelling.  
 
De waterafvoer in het stroomgebied werd bemoeilijkt naarmate het cuestareliëf meer vorm kreeg. 
Hierdoor kwam het land geregeld onder water te staan, met vorming van uitgestrekte alluviale kleii-
ge en venige gronden als gevolg. Door erosie werd het zand met het water meegevoerd en bleef het 
klei en de leem liggen. Er komt in de ondergrond een uitgebreid bedolven dalstelsel voor, dat belang-
rijk is voor de huidige grondwaterstroming. De tertiaire zandlagen zijn meer waterdoorlatend, het 
Pleistoceen van de rivieren is matig doorlatend en het Holoceen beekalluvium het minst waterdoor-
latend. Hierdoor heeft het grondwater langs de valleiflanken alleen een uitweg naar de oppervlakte 
via de overgangsgrens in het aardmateriaal. Dit wordt ook wel randkwel genoemd en kan bij de wa-
terlopen in het stroomgebied voorkomen. (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 2004) 
 
 
1.3.5 Natuurgebieden 

In het stroomgebied liggen een aantal natuurgebieden die deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk, vooral in het westen en in het zuidoosten. In het westen betreft het de natuurgebieden De 
Oude Landen, Bospolder – Ekers Moeras, Kuifeend en Schansen Verlegde Schijns en in het zuidoos-
ten de natuurgebieden Bos van Ranst, Schijnvallei en het Zoerselbos. Ook het Rivierenhof en het 
Fort van Merksem hebben belangrijke natuurwaarden. (Nieuwborg, 1996a) 
 
Natuurgebied Zoerselbos 

Het Zoerselbos is een uitgestrekt natuurgebied van meer dan 400 hectaren met een afwisseling van 
bossen, beemden en velden. Kenmerkend voor het Zoerselbos zijn de vloeibeemden aan de oevers 
van de Tappelbeek (Netebekken). Aan de hand van spuien werd het hele gebied in de winter gecon-
troleerd onder water gezet, als een soort natuurlijke bemesting van de hooilanden. Het Groot Schijn 
stroomt slechts langs de rand van het gebied dat overwegend in de vallei van de Tappelbeek gele-
gen is. (www.zoersel.be) 
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Natuurgebied Rundvoort 

Het natuurgebied Rundvoort bij Oelegem bestaat uit hooiland en ligt in een authentiek stuk beekval-
lei van het Groot Schijn. Het gebied is zeer gevarieerd, bestaande uit een bloemrijk hooiland om-
zoomd door ruigtes, een rietveld, een wilgenstruweel en opslag van els. Er zijn een aantal typische 
soorten te vinden, zoals kleine valeriaan, egelsboterbloem, echte koekoeksbloem, waterdrieblad en 
wateraardbei. (www.schijnvallei.be) 
 
Natuurgebied De Pont 

Het natuurgebied De Pont bij Schilde heeft een grote verscheidenheid aan biotopen. Zo is er een 
vijver met open water en randvegetatie, een stuk rietland, hooiland, een pioniersbos, een oud loof-
bos, hakhout met kwel en een gedeelte half open landschap met ezelbegrazing. Bijzondere planten 
die hier voorkomen zijn de bijenorchis en de bosorchis. (www.schijnvallei.be) 
 
Natuurgebied Het Veer en Beemdkant 

Het natuurgebied Het Veer bij Wommelgem bestaat uit broekbos, hakhout, zeggevegetaties en natte 
ruigtes. Het nabijgelegen natuurgebied Beemdkant bestaat voor een deel uit plaatseigen bomen en 
struiken en voor een deel uit ruigte met distels, brandnetels en kleefkruid. De vochtige plaatsen 
staan vol met waterplanten zoals de gele lis. Aan de rand van het gebied loopt een afwaterings-
gracht met waterviolier en gele waterkers. (www.schijnvallei.be) 
 
Natuurgebied Oude Landen 

Het natuurgebied Oude Landen bestaat uit de kronkelende Oudelandse Beek, grillig gevormde riet-
kragen, bloemrijke graslanden en wilgenbosjes. In het westen domineren de rietvegetaties. Enkele 
bijzondere plantensoorten die hier voorkomen zijn: orchideeën, grote ratelaar, koekoeksbloem en 
pinksterbloem. In het oosten komt een typische spoorwegflora voor met tal van kalkminnende plan-
ten: slangekruid, boslathyrus en kleine steentijm. In De Oude Landen groeit ook het bosspikkelschijf-
je, een uiterst zeldzame paddestoel. (www.antwerpennoord.be) 
 
Natuurgebied Bospolder – Ekers Moeras 

Het natuurgebied Bospolder – Ekers Moeras bestaat uit droge kalkrijke graslanden met een aantal 
zeldzame plantensoorten, zoals ruige lathyrus, langstekelige distel, klavervreter en talrijke orchidee-
en (moeraswespenorchis, bijenorchis, bosorchis, rietorchis, vleeskleurige orchis en gevlekte rietor-
chis). In het Ekers Moeras komen ook de zilte waterranonkel en de gesteelde zanichellia voor, welke 
gebonden zijn aan niet al te voedselrijk, helder water. (www.antwerpennoord.be) 
 
Verlegd Schijn 

In de goed ontwikkelde vegetatieboord van het Verlegd Schijn komen soorten voor als grote lisdod-
de, liesgras, grote waterweegbree, zeegroene rus en riet. Dit gebied ligt vlakbij het natuurgebied de 
Kuifeend. (Nieuwborg, 1996a).  
 
Het Wijtschot  

Het Wijtschot is een oude zandwinningsput, met veel wilgenopslag en een boeiende pioniersvegeta-
tie. Het gebied maakt deel uit van een omvangrijke regio met waterrijke gebieden, zoals het Albert-
kanaal, de valleien van het Klein en Groot Schijn en Schotenvaart. In de winter en tijdens de vogel-
trek dient het water van Het Wijtschot als rustplaats en foerageerplaats voor overtrekkende vogels. 
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Daarnaast broeden er heel wat zangvogels: in de lente kan u er genieten van de prachtige concerten 
van de nachtegaal maar ook de bosrietzanger en de kleine karekiet zijn er te beluisteren. 
(www.antwerpennoord.be) 
 
 
1.3.6 Waterhuishouding (kwantiteit en kwaliteit) 

Waterkwantiteit 

Het Groot Schijn ontspringt in Westmalle. Bij Schijnpoort (Deurne) stroomt het Groot Schijn nu in 
het 8 km lange Overwelfd Schijn om weer bij Leugenberg (Ekeren) bovengronds te komen in de Ver-
legde Schijns (Hoofdgracht en Voorgracht). Onderweg voegt het Klein Schijn zich erbij en in Merk-
sem en Ekeren zijn er overstorten op aangesloten. In Ekeren begint ook een parallel lopende koker, 
die het water van de Laarse Beek, de Oudelandse Beek en de Donkse Beek ontvangt en uitmondt in 
de Hoofdgracht. De Kaartse Beek mondt uit in de Voorgracht. Al dit water stroomt nog door beide 
5,5 km lange en sterk aangeslibde grachten om vervolgens in twee bergingsbekkens terecht te ko-
men. Het water wordt door het pompstation Rode Weel uit deze bekkens gepompt, waarbij het wa-
ter van de Voorgracht naar Kanaaldok B1 wordt geperst en het water uit de Hoofdgracht bij laag tij 
onder het 2 km lange Kanaaldok in de Schelde geperst wordt. Het Groot Schijn legt een afstand van 
15 km af tussen Schijnpoort en Rode Weel, waarbij het hoogteverschil slechts 1 m bedraagt. Dit is 
een verwaarloosbaar verval, waardoor de stroomsnelheid zeer laag is. De lage stroomsnelheid zorgt 
voor sterke slibafzetting in de Schijnoverwelving en de Verlegde Schijns, hierdoor zijn de Voorgracht 
en wachtboezems grotendeels dichtgeslibd. Door onvoldoende snelle aanvoer en verminderde ber-
ging in de wachtboezems kan het pompstation Rode Weel slechts een beperkt debiet verpompen. 
 
De omgeving van Antwerpen heeft een groot verhard oppervlakte, waardoor regenwater niet in de 
grond kan infiltreren. Het water wordt versneld via het riool afgevoerd. Hierdoor is de aanvulling van 
het grondwater op tal van plaatsen sterk verminderd. Verder zorgt de verharding voor een grotere 
afvoer van regenwater naar de waterloop of de RWZI, waardoor het debiet van de rivieren tijdens 
buien op een korte periode zeer sterk kan stijgen. Het Groot Schijn en de zijbeken hebben weinig 
ruimte voor water door de aanleg van dijken en overwelvingen. Hierdoor stroomt het water bij grote 
aanvoer over de dijken. Dit leidt vooral tot wateroverlast in Merksem en omgeving. 
 
De hoofdoorzaak van de veelvuldige overstromingen in Merksem is de verlegging van het Groot 
Schijn. Bij hevige regenval en toenemend debiet van het Groot Schijn raakt het Overwelfd Schijn 
snel gevuld. Hierdoor worden de terugslagkleppen van de Merksemse overstorten dichtgehouden. In 
Merksem stroomt al het rioleringswater naar de ringcollector en bij een grote toevloed treden nor-
maal de overstorten in de ringcollector naar het Overwelfd Schijn in werking. Het Overwelfd Schijn 
kan dit water niet bergen, waardoor Merksem onderstroomt met rioleringswater. 
 
Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in het stroomgebied is verbeterd maar blijft matig tot slecht. De benedenloop van 
Klein Schijn blijft zwaar verontreinigd. De biologische waterkwaliteit van het Groot Schijn is de laat-
ste jaren sterk verbeterd, vooral doordat het debiet van het Groot Schijn niet meer wordt afgeleid, 
maar via een duiker onder het Albertkanaal door stroomt naar de benedenloop. De Zwanebeek heeft 
een goede (biologische) water(bodem)kwaliteit. De waterbodemkwaliteit van de Koude Beek en het 
Groot Schijn is slecht en er is een te grote concentratie aan polyaromatische koolwaterstoffen. Het 
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Groot Schijn heeft daarnaast een grote concentratie koper, lood en minerale oliën. (Dienst Waterbe-
leid, 2003) 
 
Het Albertkanaal en het Kanaal Dessel-Schoten voeren water uit de Maas aan. De Antitankgracht 
wordt gevoed met Maaswater uit het Kanaal Dessel-Schoten en zorgt voor de aanvoer van gebieds-
vreemd water in het Groot Schijn, de Laarse Beek (via zijlopen) en de Zwanebeek. Het debiet van 
het Klein Schijn stroomt vrijwel geheel in het Albertkanaal, terwijl van het Groot Schijn en de Zwa-
nebeek ongeveer de helft van het debiet in het Albertkanaal stroomt. Het kanaalwater heeft een 
andere mineralensamenstelling dan het water in het Schijnbekken en in de zomer zorgt het warmere 
kanaalwater voor een opwarming van de koelere beken. (Van Ballaer, 2003) 
 
Op diverse plaatsen komt rioolwater ongezuiverd in de waterlopen. Verder vindt er niet in alle aan-
wezige RWZI’s een derde trapszuivering plaats, waardoor hoge concentraties aan nutriënten in de 
Koude Beek, het Groot Schijn en de Zwanebeek terecht komen. Daarnaast bevinden zich een groot 
aantal overstorten in het stroomgebied. Het rioolwater wordt bij een grote aanvoer via deze over-
storten naar de beken geloosd. Hierbij wordt het slib dat zich in het rioolstelsel afzet in het water 
gespoeld, met als gevolg een hoge aanvoer van vervuilende stoffen. (Van Ballaer, 2003) 
 
Het Kanaal Dessel-Schoten en het Albertkanaal hebben de waterkwaliteitsdoelstellingen viswater en 
water bestemd voor de productie van drinkwater. Aan de Laarse Beek, de Zwanebeek en de Anti-
tankgracht is de functie viswater toegekend. Voor de overige waterlopen in het stroomgebied van 
het Groot Schijn geldt de basiswaterkwaliteit als doelstelling. (Dienst Waterbeleid, 2004) 
 
Waterwingebieden 

In het stroomgebied bevinden zich vier waterwingebieden. Eén bevindt zich in het centrum van 
Schilde, langs de Zwanebeek en één situeert zich aan het Klein Schijn, op de grens tussen Schoten 
en Schilde (Dienst Waterbeleid, 2003). Verder zit in Kapellen tegen de Nederlandse grens en ten 
noorden van de Antitankgracht een waterwingebied. Tot slot bevindt zich in de gemeente Bras-
schaat, ten zuiden van de Antitankgracht en ten noorden van Brasschaat en Schoten nog een wa-
terwingebied. (Dienst Waterbeleid, 2004) 
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2 Beleidsverkenning 

 
 
2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het huidige beleid in Vlaanderen dat van invloed is op de ecolo-
gische inventarisatie en visievorming voor het Groot Schijn. Ingegaan wordt op de hoofdzaken op 
het gebied van het integraal waterbeleid, het natuurbeleid, het milieubeleid en het ruimtelijk beleid. 
 
 
2.2 Integraal waterbeleid 

 
 
2.2.1 Europese Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 vastgesteld door de Europese Unie 
(2000/60/EG). Het hoofddoel van de KRW is dat alle Europese wateren in het jaar 2015 in een 
‘goede toestand’ verkeren en dat duurzaam met water wordt omgegaan. De KRW vereist dat in 
2009 stroomgebiedbeheerplannen gereed zijn. In deze plannen worden heldere en meetbare doelen 
vastgelegd. Vervolgens moeten de EU-lidstaten tot maatregelen komen die leiden tot een goede 
ecologische en fysisch-chemische oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit in de stroomgebieden. 
In Vlaanderen heeft de KRW een plek in het Decreet betreffende het Integraal Waterbeleid gekre-
gen. Vlaanderen voldoet hiermee aan de eis van de KRW, die stelt dat deze richtlijn in 2003 geïm-
plementeerd moet zijn in de communautaire wetgeving. 
 
 
2.2.2 Decreet Integraal Waterbeleid 

Op 9 juli 2003 heeft het Vlaams Parlement het Decreet betreffende het Integraal Waterbeleid goed-
gekeurd (B.S. 14/11/03). In dit decreet zijn de principes, doelstellingen en structuren vastgelegd 
voor een vernieuwd, duurzaam waterbeleid conform de bindende bepalingen van de Europese Ka-
derrichtlijn Water. Voorts zijn via dit decreet een aantal nieuwe instrumenten ingevoerd - zoals de 
watertoets, de afbakening van oeverzones en een aantal grondverwervingsinstrumenten - die de 
overheid in staat moeten stellen om meer ruimte voor water te creëren en verdere overstromings-
overlast te voorkomen. Echter, in veel gevallen blijft het bij definities en principes en zijn er nog tal 
van uitvoeringsbesluiten nodig voordat deze instrumenten echt operationeel inzetbaar zijn op het 
terrein. 
 
Bekkenbeheerplannen 

In het decreet Integraal Waterbeleid is vermeld dat voor de Vlaamse rivierbekkens in totaal 
11 bekkenbeheerplannen worden ontworpen. Deze bekkenbeheerplannen sluiten aan bij de stroom-
gebiedbeheerplannen. Voor de 11 bekkens in Vlaanderen worden in de bekkenbeheerplannen visies 
voor de langere termijn opgesteld en worden maatregelen voor de korte en middellange termijn ge-
definieerd. Voor de opmaak van de bekkenbeheerplannen zijn het Coördinatie-commissie Integraal 
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Waterbeleid (CIW) en de bekkenbesturen bevoegd. Het is de Vlaamse regering die bevoegd is voor 
de definitieve goedkeuring. De bekkenbeheerplannen worden vóór eind 2006 verwacht. 
 
Daarnaast worden per bekken ook nog deelbekkenbeheerplannen opgesteld die op een meer regio-
naal en lokaal niveau het waterbeheer moeten uitwerken. Het Schijnbekken is gelegen in het Bene-
den-Scheldebekken en hiervoor worden 2 deelbekkenbeheerplannen (zie 2.2.4) gemaakt: 
- Boven-Schijn 
- Beneden-Schijn 
 
 
2.2.3 Samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie af-
sluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken in 
deze overeenkomst krijgen ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De 
gemeente of provincie bepaalt zelf welke onderdelen van de overeenkomst (clusters) ze ondertekent 
en welke ambitieniveaus ze wenst te behalen. 
 

Tabel 2.1: intekening samenwerkingsovereenkomst 2004 (bron: www.samenwerkingsovereenkomst.be) 

 
 

algemeen 
 

 
water 

 

 
natuurlijke enti-

teiten 

 
 

inwoners 
 

provincie 
Antwerpen    

 
1645652

Antwerpen      445570

Boechout      11953

Borsbeek      10295

Brasschaat      37151

Brecht      25329

Edegem      22188

Hove      8277

Kalmthout      17342

Kapellen      25642

Malle      13949

Mortsel      24859

Ranst      17615

Schilde      19563

Schoten      32720

Stabroek      17253

Wijnegem      8665

Wommelgem      11874

Wuustwezel      17646

Zoersel      20120

 niet ondertekend;  toegankelijk niveau (niveau 1);  verdergaand niveau (niveau 2) 

 
Cluster water 

In de cluster water worden diverse acties opgelegd, zowel voor de eigen diensten van gemeenten 
en provincies als sensibiliseringsacties naar buiten uit. 
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Voor niveau 1 zijn dit: 
- Opmaken van een gemeentelijk reglement m.b.t. het overwelven van baangrachten (gemeente) 
- Bekend maken van de subsidiereglementen i.v.m. water (gemeente) 
- Onderhoud van de waterlopen en grachtenstelsels 
- Voorkomen van nieuwe vismigratieknelpunten 
- Uitvoeren van een wateraudit in gemeentelijke/provinciale gebouwen bij nieuwbouw 
- Subsidie voor individuele afvalwaterzuivering (gemeente) 
- Subsidie voor hemelwaterinstallaties (gemeente) 
- Subsidie voor infiltratievoorzieningen (gemeente) 
- Invoeren van gegevens in de waterbodemdatabank (provincie) 
- Erosiebestrijdingsmaatregelen (provincie) 
 
Bij niveau 2 komen hier ook nog bij: 
- Opmaak van actieplannen binnen het DuLo-waterplan (tot 2006 subsidieerbaar) (gemeente) 
- Uitvoering van projecten uit het deelbekkenbeheerplan of DuLo-waterplan (gemeente) 
- Efficiënte en resultaatsgebonden muskusrattenbestrijding in of nabij oppervlaktewaterlichamen-

zonder chemische bestrijdingsmiddelen (provincie) 
 
Wat betreft deze DuLo-waterplannen (verder in 2.2.4) is de taak van het opstellen hiervan door de 
gemeenten in het Schijnbekken overgedragen aan de dienst Waterbeleid van de Provincie Antwer-
pen, die deze opstelt als deelbekkenbeheerplannen/DuLo-waterplannen (zie 2.2.4). De uitwerking 
van projecten voor deze samenwerkingsovereenkomst blijft echter een bevoegdheid van de water-
beheerder of het verantwoordelijk bestuur. 
 
 
2.2.4 Deelbekkenbeheerplannen / DuLo-waterplannen 

De invulling van de doelstellingen van het bekkenbeheerplan moeten aan bod komen in het betrok-
ken Duurzaam Lokaal Waterplan (DuLo-waterplan). Vanaf het moment dat de uitvoeringsbesluiten 
van het decreet Integraal Waterbeleid uitgevaardigd zijn zal het DuLo-waterplan overgaan in het 
deelbekkenbeheerplan. De deelbekkens bestaan uit één of meerdere kleine afwateringszones, de 
VHA-zones (Vlaamse Hydrografische Atlas). 
 
De actiepunten die zijn opgenomen in een DuLo-waterplan moeten een aanzet vormen om over de 
bestuurlijke grenzen heen maatregelen te nemen en projecten te realiseren. Er worden zeven concre-
te doelstellingen nagestreefd: 
- maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron 
- sanering van afvalwaterlozingen 
- bewaking en verbetering van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur 
- voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 
- voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 
- kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 
- duurzaam (drink)watergebruik 
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Voor het stroomgebied van het Groot Schijn worden twee DuLo-waterplannen opgesteld: voor het 
Boven- en voor het Beneden-Schijn. Hiervan zijn tijdens dit onderzoek de doelstellingen bekend, die 
hieronder worden beschreven (Dienst Waterbeleid, 2003 en 2004). 
 
Maximale retentie van hemelwater aan de bron 

De natuurlijke opvangcapaciteit van de bovengrond voor hemelwater moet behouden blijven. Com-
pensatie is verplicht indien deze capaciteit afneemt. Infiltratiegebieden worden zoveel mogelijk inge-
richt om deze functie optimaal te vervullen (bijvoorbeeld loofbos in plaats van naaldbos). De afvoer 
van regenwater naar openbare waterlopen mag niet worden versneld. Compensatie is verplicht in-
dien de afvoer versneld wordt. In de glastuinbouw dient hemelwateropvang met hergebruik te wor-
den voorzien. 
 
Sanering van afvalwaterlozingen 

Gemeenten zullen in 2007 een zoneringsplan hebben waarin aangegeven wordt hoe het afvalwater 
gezuiverd wordt. De VLAREM-wetgeving met betrekking tot zuiveringszones moet nog aangepast 
worden. 
 
Bewaking en verbetering van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur 

Er worden zoveel mogelijk volledig gescheiden rioleringen aangelegd met een groot zelfreinigend 
vermogen. Bij nieuwbouw wordt hemelwater afgekoppeld en voor bestaande woningen zal dit zo-
veel mogelijk gestimuleerd worden. Bovenstrooms in het rioolstelsel en van overstorten wordt zo-
veel mogelijk berging gerealiseerd. Afwaarts van overstorten worden randvoorzieningen aangepast 
zodat het effect op de waterkwaliteit en –kwantiteit zoveel mogelijk beperkt wordt. 
 
Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 

Afstromend hemelwater van potentieel vervuilde oppervlakken wordt opgevangen en gezuiverd. 
Volgens het Decreet Integraal Waterbeheer mag tot 5 m van elke waterloop niet bemest worden. 
Hiervoor moet een strenger handhavingsbeleid komen. Verder kunnen langs ecologisch waardevolle 
waterlopen bredere zones afgebakend worden.  
 
Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 

De noodzaak tot slibruiming wordt in eerste instantie voorkomen door een aangepaste werking van 
bestaande riooloverstorten. Nieuwe riooloverstorten worden aangelegd met bergbezinkings- en buf-
ferbekkens voor de nazuivering. Door aankoop of beheersovereenkomst zullen oeverzones als wei-
landen gebruikt worden, zodat sedimentuitspoeling door erosie voorkomen wordt. Een aangepaste 
inrichting met sedimentvangen zorgt ervoor dat er slechts plaatselijk geruimd moet worden. Hierbij 
krijgen watergangen waarbij de vervuilingsbron is weggenomen de hoogste prioriteit. 
 
Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 

In gebieden met wateroverlast wordt geprobeerd geen stedenbouwkundige vergunningen af te leve-
ren voor nieuwbouw. Oppervlaktewater wordt zoveel mogelijk vastgehouden in grachtenstelsels en 
in bovenlopen van moerasgebieden. Langs de waterlopen komen overstromingsgebieden. Vooral in 
de bovenlopen wordt gestreefd naar een vertraagde afvoer door behoud en/of herstel van structuur-
kwaliteit, door minder te ruimen en kunstmatig verhoogde oeverwallen te verwijderen. Grote debie-
ten van overstorten kunnen vertraagd worden door middel van bufferbekkens. Wanneer er toch wa-
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ter afgevoerd moet worden, wordt de voorkeur gegeven aan open grachten in plaats van gesloten 
RWA-buizen. Ingebuisde grachten zullen opnieuw opengemaakt worden.  
 
In gebieden en waterlopen met de hoofd- of nevenfunctie natuur wordt het onderhoud zoveel moge-
lijk afgestemd op het ecologisch en hydrologisch functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: 
- bovenlopen zo weinig mogelijk maaien/ruimen; 
- onderhoud zo laat mogelijk in het jaar uitvoeren; 
- de noodzaak voor slibruimingen voorkomen door aanleg van oeverzones en slibvangen. 
 
Duurzaam (drink)watergebruik 

De bevolking zal geïnformeerd worden over mogelijkheden van hergebruik van hemelwater, waarbij 
besturen een voorbeeldfunctie zullen vervullen. 
 
 
2.2.5 Waterkwaliteit 

Van de waterlopen in het Schijnbekken heeft het merendeel als doelstelling basiswaterkwaliteit op-
gelegd gekregen. Enkel de Laarse Beek en de Zwanebeek hebben een hogere doelstelling: viswater-
kwaliteit. Ook de Antitankgracht (viswater) en de kanalen (viswater en productie drinkwater), heb-
ben een andere norm. De exacte normen voor deze waterkwaliteitsdoelstellingen worden weerge-
geven in de Vlarem II-normen. 
 
 
2.2.6 Vismigratie 

Het tegengaan van belemmeringen voor vrije vismigratie worden verplicht in diverse internationale 
verdragen (Verdrag van Bonn, Benelux conventie, …). Deze bepaling wordt dan ook overgenomen in 
het Vlaams beleid: samenwerkingsovereenkomst (2.2.3), Milieubeleidsplan 2003-2007 (Gewestelijk 
Milieuoverleg, 2003), decreet Integraal Waterbeleid (2.2.2), … 
 
In de lijst van prioritaire waterlopen voor het oplossen van vismigratieknelpunten (Monden et al, 
2001) staan de Laarse Beek en de Zwanebeek aangeduid als ecologisch kwetsbaar en het Groot 
Schijn als een waterloop met een verbindingsfunctie. Op alle drie dienen dan ook prioritair de knel-
punten opgelost te worden. Bovendien is de Laarse Beek ook anagemeld als habitatrichtlijngebied 
voor de rivierdonderpad en kleine modderkruiper. 
 
Verdrag van Bonn 

Dit verdrag (23 juni 1979) inzake de bescherming van trekkende wilde dieren werd pas in 1990 
omgezet (B.S. 29/12/90) goedgekeurd door de Belgische regering. Dit verdrag vraagt de bevorde-
ring van studie naar alle trekkende diersoorten, inbegrepen vissen, en het voorkomen van ingrepen 
die deze soorten zouden kunnen bedreigen. 
 
Benelux conventie 

Op 26 april 1996 ondertekenden de Benelux-landen een overeenkomst inzake de vrije migratie van 
vissoorten. Hierbij moesten de bevoegde regeringen prioritair werk maken van de migratiemogelijk-
heden voor anadrome en katadrome trekkende vissoorten. Daarnaast moeten tegen 1 januari 2010 
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migratieknelpunten in alle stroombekkens opgelost zijn, opdat alle vis ongehinderd kan migreren in 
de waterlopen. 
 
 
2.3 Natuurbeleid 

 
 
2.3.1 Conventie van Ramsar 

Dit verdrag inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woonge-
bied voor watervogels, werd aangenomen te Ramsar, Iran op 2 februari 1971. Het werd met de wet 
van 22 februari 1979 (B.S. 12/4/79) omgezet in Belgische wetgeving en de overeenkomst werd in 
België van kracht op 4 juli 1986. 
 
In België werden er oorspronkelijk zes Ramsargebieden aangeduid, waarvan 4 in Vlaanderen (KB van 
27 september 1984, B.S. 31/10/84). Een ervan, het natuurreservaat De Kalmthoutse heide, is gele-
gen op de rand van het stroomgebied van het Groot Schijn (Kaart 3). De aanduiding als Ramsarge-
bied is vanwege de grote aantallen regenwulpen en andere waadvogels die er pleisteren. 
 
In het Vlaamse gewest zijn er sinds 1984 geen nieuwe gebieden aangeduid, hoewel er wel degelijk 
diverse gebieden zijn die in aanmerking komen. Een ervan is het natuurreservaat De Kuifeend, gele-
gen langs de Verlegde Schijns, dat in de winter zeer belangrijke aantallen watervogels herbergt. De 
krakeend bijvoorbeeld bereikt in het najaar aantallen tot 1700 exemplaren of zo'n 8 procent van 
haar populatie in Noordwest-Europa. Het maximum aantal waargenomen slobeenden bedroeg onge-
veer 1400 vogels, goed voor meer dan 3 procent van de populatie in Noordwest-Europa. (anoniem, 
1999; Birdlife International, 2001) 
 
 
2.3.2 Natura 2000-netwerk 

Vogelrichtlijn 

De vogelrichtlijn van 21 oktober 1979 (79/409/EEG) heeft tot doel om alle natuurlijke in het wild 
levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de lidstaten in stand te houden. De richtlijn 
is, naast bescherming van de vogelsoorten zelf, ook gericht op de bescherming van de leefgebieden 
van de vogelsoorten: de vogelrichtlijngebieden. Het bepaalt dat de Vlaamse regering alle maatrege-
len kan nemen om populaties van soorten of ondersoorten van organismen in stand te houden, te 
herstellen of te ontwikkelen, na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud. 
 
Het stroomgebied van het Groot Schijn bevat een aantal vogelrichtlijngebieden (Kaart 3). Dit betreft 
de gebieden De Kuifeend en Ettenhovense Polder langs het Groot Schijn en de gebieden Kalmthout-
se Heide en Groot Schietveld in het noorden, op de rand van het stroomgebied. 
 
De Kuifeend maakt deel uit van het vogelrichtlijngebied De Kuifeend – Blokkersdijk (BE 2.2). Het 
belangrijkste kenmerk van De Kuifeend – Blokkersdijk is het voorkomen van krak- en slobeenden, 
naast een redelijk aantal andere watervogels. Van de 191 ha die afgebakend zijn ligt ongeveer de 
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helft binnen het Schijnbekken (het natuurreservaat Blokkersdijk ligt aan de overzijde van de Schel-
de). 
 
De Ettenhovense Polder is onderdeel van het 7085 ha grote habitatrichtlijngebied van de Schorren 
en Polders van de Beneden-Schelde (BE 3.6). Dit gebied is van belang als vluchtoord voor ganzen, 
eenden en andere watervogels tijdens hoogwater op de schorren langs de Schelde of als foerageer-
plaats. 
 
In de Kalmthoutse Heide (BE 2.3) is vooral de regenwulp kenmerkend, naast soorten als de korhoen, 
kemphaan, zwarte stern en boomleeuwerik. In het Groot Schietveld (BE 3.7) zijn de meest opvallen-
de soorten: korhoen, kemphaan en nachtzwaluw. Van internationaal belang zijn hier ook de regen-
wulpen. 
 
Habitatrichtlijn 

Op 21 mei 1992 werd de habitatrichtlijn uitgevaardigd (92/43/EEG). Het doel van de habitatrichtlijn 
is het behoud van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitat en 
wilde flora en fauna op het Europese grondgebied. Zeldzame en/of bedreigde soorten kunnen 
slechts overleven indien er voor deze soorten ook voldoende kwalitatieve leefgebieden worden 
voorzien. Daartoe worden speciale beschermingszones aangeduid: de habitatrichtlijngebieden. Naast 
deze gebiedsgerichte maatregelen bevat de habitatrichtlijn ook maatregelen specifiek gericht op de 
bescherming van bepaalde soorten. 
 
Binnen het deelstroomgebied van het Groot Schijn werden door de Vlaamse regering een aantal ha-
bitatrichtlijngebieden afgebakend (Kaart 3). In 1996 (Beslissing van 14 februari 1996) waren dit de 
Kalmthoutse Heide, het Klein en Groot Schietveld en de bos- en heidegebieden ten oosten van 
Antwerpen (Laarse Beek, Zoerselbos en het Bos van Ranst incl. Zevenbergenbos). In 2001 (Beslis-
sing van 4 mei 2001 en Besluit van 24 mei 2002, B.S. 17/08/02) werden deze uitgebreid met de 
historische fortengordels van Antwerpen en werden de bos- en heidegebieden ten oosten van Ant-
werpen uitgebreid met het deelgebied Vrieselhof – Schijnvallei – Antitankgracht. In Tabel 2.2 is een 
overzicht gegeven van de voorkomende habitats en soorten in deze habitatrichtlijngebieden. 
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Tabel 2.2: overzicht van de verschillende habitats en soorten in de habitatrichtlijngebieden van stroomgebied Groot Schijn 

habitats/soorten omschrijving habitatrichtlijngebieden 

habitat 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten Kalmthoutse heide 
Klein en Groot Schietveld 

habitat 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op land-
duinen 

Kalmthoutse heide 
Klein en Groot Schietveld 
Bos- en heidegebieden 

habitat 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten 
met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes 

Kalmthoutse heide 
Klein en Groot Schietveld 
Bos- en heidegebieden 

habitat 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene ge-
bied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegeta-
tie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

Kalmthoutse heide 
Klein en Groot Schietveld 
Bos- en heidegebieden 

habitat 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix Kalmthoutse heide 
Klein en Groot Schietveld 
Bos- en heidegebieden 

habitat 4030 Droge heide (alle subtypen) Kalmthoutse heide 
Klein en Groot Schietveld 
Bos- en heidegebieden 

habitat 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) Kalmthoutse heide 
Klein en Groot Schietveld 

habitat 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-
Molinion) 

Bos- en heidegebieden 

habitat 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxussoorten, rijk aan 
epifyten (Ilici-Fagetum) 

Bos- en heidegebieden 

habitat 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten Bos- en heidegebieden  

habitat 91e0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Al-
no-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Klein en Groot Schietveld 
Bos- en heidegebieden 

invertebraten 1042 Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) Kalmthoutse heide 

zoogdieren 1318 Meervleermuis (Myotis dasycneme) Klein en Groot Schietveld 

zoogdieren 1321 Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) Historische fortengordels 

zoogdieren 1318 Meervleermuis (Myotis dasycneme) Historische fortengordels 

amfibieën en reptielen 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus) Klein en Groot Schietveld 

vissen 1149 Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) Bos- en heidegebieden 

vissen 1163 Rivierdonderpad (Cottus gobio) Bos- en heidegebieden 

vissen 1096 Beekprik (Lampetra planeri) Bos- en heidegebieden 

planten 1393 Geel schorpioenmos (Drepanocladus vernicosus) Bos- en heidegebieden 

planten 1831 Drijvende waterweegbree (Luronium natans) Bos- en heidegebieden 

 
 
2.3.3 Natuurdecreet 

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (hier: na-
tuurdecreet) bepaalt de krachtlijnen voor het natuurbeleid dat de Vlaamse overheid wil voeren (B.S. 
10/01/98). Het uitgangspunt van het natuurdecreet is dat de natuur in Vlaanderen, zowel binnen als 
buiten de natuurgebieden, niet verder achteruit mag gaan. Hierbij geldt het stand-still beginsel, dat 
inhoudt dat er geen natuur meer verloren mag gaan. Tegelijk is er sprake van een zorgplicht voor de 
natuur. Dit houdt in dat iedereen schade aan de natuur moet vermijden. Het voorkomingsbeginsel 
legt iedereen de verplichting op om vernietiging of beschadiging van natuurelementen te voorko-
men, te beperken of te herstellen. De voorkeur moet gegeven worden aan brongerichte maatrege-
len. De Vlaamse overheid kan richtlijnen geven voor de beoordeling van het vermijdbare en onher-
stelbare karakter van activiteiten en voor het opleggen van herstel- of compensatiemaatregelen. 
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Verder draagt de overheid, die vergunningen of toestemmingen verleent, er zorg voor dat er geen 
vermijdbare schade aan de natuur ontstaat. Het natuurdecreet bepaalt dus dat het stand-still princi-
pe inzake natuurkwaliteit dient toegepast te worden, ongeacht de ruimtelijke bestemming van een 
gebied. 
 
In het natuurdecreet zijn ook gebiedsgerichte maatregelen vastgelegd met betrekking tot de natuur-
lijke structuur. Hierin is sprake van de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 
het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), waarvoor ook natuurrichtplannen 
moeten opgemaakt worden. Daarnaast kunnen in VEN-gebieden natuurinrichtingsprojecten opge-
start worden om een optimale inrichting, herstel en ontwikkeling van de natuur te bekomen. Het 
Vlaamse Gewest heeft met dit decreet het “recht van voorkoop” van onroerende goederen in VEN-
gebieden, binnen de uitbreidingszone van natuurreservaten, binnen een natuurinrichtingsprojectge-
bied en rond groen- en bosgebieden in IVON-gebieden. 
 
VEN en IVON gebieden 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend geheel van de belangrijkste natuurge-
bieden in Vlaanderen. Het VEN bestaat uit twee soorten gebieden: Grote Eenheid Natuur (GEN) en 
Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling (GENO). Een GEN is een bestaand belangrijk natuurgebied 
terwijl een GENO een gebied is dat na inrichting of met een aangepast beheer een belangrijk natuur-
gebied kan worden (Kaart 3). 
 
Naast het VEN zal ook een Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) aangewezen 
worden. In het IVON is en blijft de natuur verweven met activiteiten zoals landbouw, bosbouw en 
recreatie. Op dit moment is de ligging van de IVON gebieden nog niet bekend. 
 
Voor VEN- en IVON-gebieden zullen natuurrichtplannen worden opgesteld. Hierin worden de natuur-
doelen en de beheerswerkzaamheden en maatregelen aangegeven die nodig zijn om deze natuurdoe-
len te halen. 
 
Voor de VEN-gebieden heeft een eerste fase van afbakening plaatsgevonden. Deze afgebakende 
VEN-gebieden binnen het stroomgebied Groot Schijn zijn op Kaart 3 weergegeven. Het betreft de 
gebieden: Kalmthoutse heide, De Kuifeend, de Oude Landen, Bospolder, het Zoerselbos, De Schijn-
vallei en het Bos van Ranst. De tweede fase van afbakening is nog niet gestart. Ook de IVON-
gebieden zijn nog niet afgebakend. 
 
Natuurrichtplannen 

Een natuurrichtplan geeft aan hoe de natuur in een bepaald gebied behouden moet worden en zo 
mogelijk versterkt kan worden. In dit plan worden ook de instrumenten en middelen genoemd om 
dit doel te bereiken. Het natuurdecreet bepaalt dat natuurrichtplannen opgesteld moeten worden 
voor VEN- en IVON-gebieden, groen-, park-, buffer- en bosgebieden ingekleurd op het gewestplan 
en Ramsar-, vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden. In 2008 moeten alle natuurrichtplannen klaar 
zijn. 
 
Tijdens dit onderzoek is een klein deel bekend van het natuurrichtplan dat door AMINAL wordt op-
gesteld voor het gebied Tappelbeek-Schijnvallei. Binnen het Groot Schijn betreft dit de gebieden 
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Schijnvallei, Vrieselhof, Zoerselbos en fortengordel van Antwerpen. In dit plan staan de volgende 
doelstellingen (Bosmans, 2004): 
- instandhouding en optimalisatie van het vleermuishabitat van Fort van Oelegem; 
- behoud en herstel van de dynamiek en de kwaliteit van het Groot Schijn; 
- behoud en ontwikkeling van uitgesproken natuurwaarden in grote delen van de eigenlijke Schijn-

vallei; 
- verdere ontwikkeling en versterking van het Zoerselbos en bossen langs de Antitankgracht, 

waarbij naaldhout wordt omgezet naar gemengd inheems loofhout met veel open plekken; 
- versterking van het provinciaal domein Vrieselhof en Fort van Oelegem als stapsteen van de na-

tuurverbindingen. 
 
Natuurinrichtingsprojecten 

Natuurinrichtingsprojecten willen een gebied zo goed mogelijk inrichten met het oog op het behoud, 
het herstel, het beheer of de ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu. Het natuurgebied 
Bospolder, gelegen in de Antwerpse haven, vlakbij de Verlegde Schijns was een van de eerste na-
tuurinrichtingsprojecten in Vlaanderen. De werken begonnen eind 2001 en werden afgerond in het 
voorjaar van 2003. In het Zoerselbos worden ook ingrepen gepland in het kader van een natuurin-
richtingsproject, onder meer aan het Groot Schijn aldaar. 
 
 
2.3.4 Natuurreservaten 

De Vlaamse Regering kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de 
natuur of het natuurlijk milieu aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. Volgens het natuurdecreet 
dient voor elk natuurreservaat een beheerplan gemaakt te worden. Verder is het verboden om mest-
stoffen en bestrijdingsmiddelen te gebruiken, wijzigingen aan te brengen in de waterhuishouding of 
de structuur van het landschap te wijzigen.  
 
In Tabel 2.3 staan de natuurreservaten die binnen het stroomgebied van het Groot Schijn liggen. 
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de Vlaamse natuurreservaten (Vlaams) die beheerd 
worden door de Vlaamse Gemeenschap en de private reservaten die beheerd worden door Natuur-
punt. Deze laatste kunnen erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap (Natuurpunt) of (nog) niet 
erkend/voorgedragen zijn (Natuurpunt-NE). 
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Tabel 2.3: natuurreservaten binnen het stroomgebied Groot Schijn 

reservaat ligging oppervlakte 
(ha) 

statuut 

Schans van Smoutakker Stabroek, langs de antitankgracht 2 Natuurpunt 

Fort van Brasschaat Brasschaat 10 Natuurpunt-NE 

Huzarenberg Stabroek, naast Moretusbos,  0,5 Natuurpunt-NE 

Kalmthoutse Heide Kalmthout 914 Vlaams 

Het Rood Tussen Kapellen en Hoevenen 22 Natuurpunt 

De Kuifeend – Grote Kreek Antwerpse haven 76 Natuurpunt 

Fortjes van Ekeren langs het Verlegd Schijn 1 Natuurpunt-NE 

Bospolder – Ekers Moeras Antwerpen 84 Natuurpunt 

Oude Landen tussen Ekeren en de wijk Luchtbal 100 Natuurpunt 

Ruige Heide Zandvliet 2 Natuurpunt 

‘t Asbroek Schoten 12 Natuurpunt 

Wijtschot Schoten, aan Klein Schijn 5 Natuurpunt-NE 

Fort van Borsbeek Borsbeek 9 Natuurpunt-NE 

Zevenbergen Ranst 31 Natuurpunt 

Schijnvallei (Het Veer, Beemd-
kant, De Pont,Rundvoort) 

Ranst, Wijnegem en Wommelgem 21+19 NE Natuurpunt 

Heiblok (Zoerselbos) Zoersel 10 Natuurpunt 

Zoerselbos Zoersel 17 Vlaams 

Marbelenven Brecht 3 Natuurpunt 

Hegte Heyde Brecht 7 Natuurpunt-NE 

Drieboomkesberg Malle 1 Natuurpunt-NE 

Westmalse Heyde Malle 6 Natuurpunt-NE 

 
 
2.3.5 Samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst (2.2.3) bevat ook een cluster natuurlijke entiteiten en een cluster 
gebiedsgericht beleid. Dit laatste cluster werd echter door geen enkele gemeente in het stroomge-
bied ondertekend. 
 
Cluster natuurlijke entiteiten 

In de cluster natuurlijke entiteiten wordt gestreefd naar volgende doelstellingen: 
- een groter bewustzijn creëren voor natuur, bos, groen en landschap 
- meer “aanwezige” natuur in de praktijk door lokale projecten te ondersteunen 
- meer zorg voor natuur/bos/groen/landschap in het algemeen 
- meer duurzame natuur/bos/groen/landschap op beleidsvlak 
 
Voor niveau 1 zijn de opgelegde acties: 
- een overzicht van de uitgevoerde acties met het milieujaarprogramma meegeven 
- bermbeheer en natuurvergunningen 
- uitvoeren van éénmalige actie(s) op korte termijn (gebiedsgericht of sensibilisatie) met een dui-

delijke meerwaarde voor natuur, groen, bos of landschapszorg 
- minimaal één actie uitvoeren 
 
Bij niveau 2 komen hier ook nog bij: 
- Het luik rapportering uit niveau 1 wordt aangevuld met een actieplan. Dit actieplan is een verre-

gaandere planning en vermeldt knelpunten, doelstellingen en een lijst van acties.  
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- minimaal 2 acties uitvoeren, die in het actieplan vermeld worden 
 
Het actieplan vermeld bij de taken van niveau 2 is de opvolger van de Gemeentelijke Natuurontwik-
kelingsplannen (GNOP) die onder een vorig milieuconvenant werden opgesteld in de periode 1994-
1996 (zie volgende paragraaf). De stad Antwerpen werkte dit reeds uit in 2004 onder de naam Be-
leidsovereenkomst Natuurlijke Entiteiten (BONE) (De Beer, 2004). Dit plan wordt in de volgende pa-
ragraaf mee besproken met de oudere GNOP’s. 
 
 
2.3.6 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 

In een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) wordt aangegeven hoe de natuur binnen een 
gemeente behouden moet worden en zo mogelijk versterkt kan worden. In het plan worden actie-
punten opgesteld om dit doel te bereiken. Hieronder volgt een overzicht van de actiepunten uit de 
Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen binnen het stroomgebied Groot Schijn (Van Dienderen, 
1994; Nieuwborg, 1995, 1996 a-j; De Beer, 2004). 
 
Groot Schijn 

Zoersel: In de bovenloop van het Groot Schijn zal een herwaardering van het grachtenstelsel plaats-
vinden, zowel voor het waterbeheer als ecologisch herstel van dit kleinschalige waternetwerk. 
(Nieuwborg, 1996j) 
 
Schilde: In de vallei van het Groot Schijn worden poelen gegraven om nieuwe leefgebieden voor 
amfibieën en andere waterorganismen te creëren. Langs het Groot Schijn en de Kleine Beek worden 
houtkanten en bomenrijen aangeplant. Om de natuurwaarden in en om het Groot Schijn en de Klei-
ne Beek te herstellen is het verbeteren van de structuur- en waterkwaliteit essentieel. Van groot 
belang hierbij is het creëren van een smalle bufferstrook langs de waterlopen. Daarnaast zal een 
natuurvriendelijke ruiming plaatsvinden van het Groot Schijn en de Kleine Beek. Eenvoudige bezin-
kingsbekkens met zachthellende rietoevers worden aangelegd ter hoogte van structuurarme beek-
trajecten. Om de structurele diversiteit te verhogen worden in de bedding van het Groot Schijn en 
de Kleine Beek stroomdeflectoren aangelegd. In de zijgrachten van het Groot Schijn en de Kleine 
Beek worden flauwe hellingen gecreëerd. (Nieuwborg, 1996g) 
 
Antwerpen: De bestemming van Grote Geul en Binnenmoeras in de omgeving van de Kuifeend is 
omgezet naar respectievelijk reservaat en natuurgebied. Een voorstel is ingediend om ze op te ne-
men in het vogelrichtlijngebied. Voor het gebied Bospolders – Ekers Moeras wordt het eerste na-
tuurinrichtingsproject van Vlaanderen gerealiseerd (is reeds uitgevoerd). Hierdoor wordt voldaan aan 
de GNOP-doelstellingen van het opmaken van een beheersplan en het creëren van wetlands. De 
Oude Landen is erkend als natuurreservaat. Mogelijk kan de Laarse Beek samenvloeien met de Oude 
Landsbeek om zo de verdroging aan te pakken. (Nieuwborg, 1996a; De Beer, 2004) 
 
Wommelgem: Via een nieuw aan te leggen waterloop met een natuurlijk karakter zal het water uit 
de vestinggracht van Fort II afgeleid worden naar de Rollebeek. Momenteel verdwijnt het kwalitatief 
goede water van de vestinggracht van Fort II in de riolering. Ook de Pietingloop zal van de riolering 
afgekoppeld worden en naar de Diepebeek geleid worden. Verder zal er bij de vestinggracht een 
plasberm met rietkraag aangelegd worden. 
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Ter hoogte van Oelegem- en Wijnegemsteenweg zullen veilige trekroutes voor amfibieën aangelegd 
worden. In Het Meer, een voormalige zandwinningsput met steile oevers, wordt een soortenrijke 
moeras- en watervegetaties, rietkragen en ijle wilgenstruwelen gerealiseerd. Hiervoor wordt een 
zachthellende oeverzone aangelegd. Indien er gebiedseigen grond overblijft, wordt er een geluidswal 
of plantenscherm langs de Beemdkant aangelegd. Eventueel kunnen de grazige vegetaties en ruig-
ten die grenzen aan de Wijnegemsteenweg onderworpen worden aan een hooibeheer. (Nieuwborg, 
1996i) 
 
Zwanebeek 

Wijnegem: Om de kwaliteit van de Zwanebeek te verbeteren wordt voorgesteld om het effluent van 
de RWZI Schilde in de baangracht langs de Houtlaan, de ‘s Gravenwezelsteenweg en de Groen-
straat af te leiden naar het Albertkanaal. De omleidingsgracht die het bovendebiet van het Groot 
Schijn spuit in het Albertkanaal zal worden afgesloten en alleen in noodsituaties nog gebruikt wor-
den. De beken zullen natuurvriendelijk beheerd worden door een aangepast ruimingsbeheer.  
Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden van vismigratie tussen het Klein Schijn en het Albert-
kanaal. In de zijgrachten van het Groot Schijn, het Klein Schijn en de Zwanebeek worden flauwe 
taluds gecreëerd met een aantal paaiplaatsen. De slotgracht in Wijnegempark kan mogelijk ingericht 
worden als vispaaiplaats. Langs het Groot Schijn zelf zal een natuurlijk overstromingsgebied hersteld 
worden. (Nieuwborg, 1996h) 
 
Laarse Beek 

Brecht: In het bovenstroomse gedeelte wenst de gemeente Brecht te werken aan de sanering van 
de lozingspunten om aldus de waterkwaliteit te verbeteren. (Nieuwborg, 1995) 
 
Brasschaat/Schoten: De Laarse Beek komt in aanmerking voor een ecologische herwaardering. Er 
wordt een nieuw groen BPA opgesteld dat het Peerdsbos en het Elshoutbos omvat. Het bestaande 
BPA van het Peerdsbos wordt aangepast in functie van een ecologisch bos- en beekbe-
heer(ondertussen loopt er reeds een RUP Kasteeldomeinen, met de nodige aandacht voor de vallei 
van de Laare Beek). De overwelving onder de E10-plas wordt omgevormd tot een open bedding en 
bij de stuwen zullen vistrappen aangelegd worden (beide projecten werden ondertussen uitgevoerd). 
Ook het openleggen van de oude meander aan de roeivijver van Brasschaat wordt voorgesteld. Op 
termijn zullen technische oeververstevigingsconstructies zoveel mogelijk vervangen worden door 
natuurlijke en natuurtechnische oeververstevigingen, waarbij de voorkeur uitgaat naar de aanplant 
van beekeigen boomsoorten. Indien verwijdering van oeververstevigingen niet wenselijk is, vormen 
stroomvernauwers een geschikt alternatief om een gevarieerde beekloop te krijgen. Fijnsparren, 
grove dennen en beuken zullen vervangen worden door beekeigen bomen. Verder wordt de voor-
keur gegeven aan beperking van ruimingen qua tijd en plaats en een gericht maaibeheer. (Nieuw-
borg, 1996d; Van Dienderen, 1994) 
 
Koude Beek 

Borsbeek/Boechout: In de Koude Beek worden op korte termijn acties ondernomen voor het herstel 
van een soortenrijk, (halfnatuurlijk) historisch cultuurlandschap en de structuur- en waterkwaliteit. 
Dit kan bereikt worden door het aankopen van 5 tot 10 m brede bufferstroken, kleine bestem-
mingswijzigingen (BPA) en (vrijwillige) beheersovereenkomsten. Herstel van de structuurkwaliteit 
van de beken in gemeente Borsbeek heeft een hoge prioriteit. 
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In de gemeente Wommelgem wordt bij voorkeur houtkanten aangeplant langs de beken. Waar het 
aanplanten van een houtkant of bomenrij niet haalbaar is, kan gestreefd worden naar een jaarlijks 
hooibeheer. Ter hoogte van zijgrachten en de meest structuurarme beektrajecten zullen zachthellen-
de oeverzones aangelegd worden. Ook zullen er kleine bufferbekkens langs structuurarme beektra-
jecten aangelegd worden. Er zal meer structuurdiversiteit worden aangebracht in de genormaliseer-
de beken. De waterafhankelijke biotopen zullen zoveel mogelijk behouden worden door de aanleg 
van stuwen. Het afkoppelen van baan- en weidegrachten van de riolering is van zeer groot belang 
om de algemene verdroging van het landschap en de piekdebieten in de rioleringen en waterlopen 
tegen te gaan. Verder zal er een natuurlijke ruiming van de beken plaatsvinden.  
 
Borsbeek: Fort III wordt een volwaardig recreatiegebied met een sterke natuurlijke component. 
Langs de vestinggracht wordt een zachthellende oever gecreëerd en een aantal graslandjes zullen 
gehooid worden. (Nieuwborg, 1996b,c,i) 
 
Antitankgracht 

Brasschaat: De Antitankgracht zal verder ontwikkeld worden als natuurverbindingszone. Er wordt 
voorgesteld om het parkgebied via een gewestplanwijziging om te vormen tot een natuurgebied. 
Verder wordt voorgesteld om het Fort van Brasschaat en de verschillende bunkers langs de Anti-
tankgracht in te richten als overwinteringskolonies voor vleermuizen (Nieuwborg, 1996d). 
 
 
2.3.7 Provinciaal Natuurontwikkelingsplan 

Bij de gebiedgerichte aanpak in het Provinciaal Natuurontwikkelingsplan zijn er drie belangrijke on-
derdelen: natuurverbindingsgebieden, beheer provinciale groendomeinen en gebiedsgerichte coördi-
natie. Dit laatste element bestaat uit de uitwerking van bestaande plannen en de Schijnvallei is hier 
nauwelijks in betrokken, enkel in de rand van de realisatie van het Groene Hart (o.m. Zoerselbos en 
Ranstse bossen). 
 
Natuurverbindingsgebieden 

In het PNOP werden de natuurverbindingsgebieden uit het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Ant-
werpen verder aangevuld. In het studiegebied betreft dit een zoekzone langsheen de Koude Beek. 
 
In een volgende fase moet nagegaan worden op basis van ecologische randvoorwaarden hoe deze 
verbindingszone kan uitgewerkt worden en moet nadien bestendigd worden in een RUP. Hier is voo-
rlopig nog geen planning voor de Koude Beek. 
 
Groendomeinen 

De Provincie Antwerpen beheert twee grote groendomeinen in het onderzoeksgebied: Rivierenhof 
en Vrieselhof. Bij de groendomeinen zijn uitbreiding, het versterken van de ecologische kwaliteit, 
duurzaam verweven van recreatie en sensibilisatie de belangrijkste doelen voor het toekomstige na-
tuur- en bosbeleid. 
 
Rivierenhof 
Voor het Rivierenhof is een parkstructuurplan opgesteld dat gebruikt is voor de opmaak van een 
BPA Rivierenhof-Ruggeveld. Ruwweg concentreert het structuurplan de recreatieve infrastructuur 
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van het park rond de hoofddreef en het open luchttheater. De gronden die tussen het theater en de 
autosnelweg liggen komen in een zone met ecologische doelstellingen. 
Belangrijke natuurbehouddoelstelling hier is het herstel van de relatie tussen Groot Schijn en haar 
oevergronden. Dit zal gebeuren door een heterogene mengeling van voedselrijke hooilanden, ruigten, 
struweel en broekbossen waarbij de gronden ook voor waterberging in aanmerking komen. De hui-
dige (vis)vijvers worden maximaal in dit natuurherstelproject geïntegreerd door een natuurvriendelij-
ke (her)inrichting van de oevers. 
 
In het vermelde BPA wordt ruimte voorzien in de Schijnvallei zodat na goedkeuring ervan een be-
heersplan voor het Groot Schijn door het Rivierenhof kan opgesteld worden. Aspecten m.b.t. wa-
terberging kaderen best binnen een integrale visie voor het Groot Schijn (het nog op te maken bek-
kenbeheersplan is hiervoor de leidraad). 
 
Vrieselhof 
Het centrale parkgedeelte rond het kasteel en taverne zal optimaal ontwikkeld worden voor zachte 
recreatie en natuureducatieve doeleinden. De zone ten noorden van de vijver, die het parkgedeelte 
begrenst, krijgt een ecologische hoofdfunctie. Deze zal ingevuld worden door enerzijds natuurge-
richt beheerde bosbestanden en anderzijds een kern van halfnatuurlijke graslanden nabij het Groot 
Schijn. Deze zone met ecologische doelstellingen komt in aanmerking om te erkennen als natuurre-
servaat. 
 
In functie van het uiterst zeldzame ‘blauwgrasland’ zal de natuurlijke hydrologie hersteld worden. 
Ook de nutriëntenbalans is van groot belang voor de verdere toekomst van dit graslandtype. In af-
wachting van bijkomende verwerving of de opmaak van een natuurrichtplan zullen in functie hiervan 
met de omliggende grondgebruikers afspraken gemaakt worden. Ten behoeve van het herstel van 
de hydrologie is reeds een begeleidingsgroep samengesteld en onderzoek ingesteld. Naast provincia-
le ambtenaren bestaat de begeleidingsgroep uit afgevaardigden van AMINAL afdeling Natuur, Insti-
tuut voor Natuurbehoud, VLM en Natuurpunt. 
 
Er liggen plannen op tafel om voor het deel van de Grote Schijnvallei tussen Vrieselhof en Zoersel-
bos een natuurinrichtingsproject in te stellen. 
 
 
2.4 Ruimtelijk beleid 

 
 
2.4.1 Ruimtelijke ordening 

In het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 (B.S. 8/06/1999) wordt de ruimtelijke struc-
tuur- en uitvoeringsplanning geregeld. Het ruimtelijk structuurplan geeft een langetermijnvisie op de 
ruimtelijke ontwikkeling. Deze plannen worden op drie bestuurlijke niveaus gemaakt, namelijk ge-
west, provincie en gemeente. De visie van het ruimtelijk structuurplan kan nadien vertaald worden 
in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), waarin in detail bestemmingen en inrichtingseisen worden 
vastgelegd. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt het gewestplan. Zolang er echter nog geen ruim-
telijk uitvoeringsplan is, blijft het gewestplan van kracht. 
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Het stroomgebied van het Groot Schijn ligt binnen de provincie Antwerpen. In het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Provincie Antwerpen behoort dit stroomgebied grotendeels tot de hoofdruimte Antwerpse 
fragmenten, welke gekenmerkt wordt door een verregaande fragmentatie. De stad Antwerpen 
vormt het hart van de provincie. Vanuit hier ontspringen de belangrijkste wegen, kanalen en trein-
verbindingen. De nog aanwezige open ruimte staat onder grote druk. De provincie voert een beleid 
om het netwerk van rivier- en beekvalleien te versterken en om de natuurlijke structuur weer een 
bepalend element te laten zijn in het ruimtelijk beleid.  
 
Doelstellingen voor het gebied zijn stimuleren van openruimte functies zoals natuur, verbrede en 
grondgebonden landbouw, toerisme en recreatie en het tegengaan van bebouwing. Het bestaan van 
potentiële groenstructuren is essentieel voor het gebied. Hiervoor worden natuurverbindingsgebie-
den en gebieden met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang aangeduid.  
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen worden de volgende natuurverbindingsgebieden 
genoemd: 
- tussen Schelde en de Kuifeend tot aan Leugenberg via de Verlegde Schijns en de Kuifeend 
- tussen Kalmthoutse Heide en De Maatjes 
- tussen Groot Schietveld van Brasschaat en natuurlijke gebieden tussen Zundert (Nederland) en 

de Belgische grens via de Grote Beek 
- tussen Kalmthoutse Heide, Klein Schietveld en Groot Schietveld 
- tussen vallei van het Groot Schijn en natuurlijke gebieden ten noorden de antitankgracht via de 

Kleine Beek 
- tussen de vallei van het Groot Schijn en de natuurlijke gebieden nabij Sint-Job-in’t-Goor en 

‘s Gravenwezel, via onder meer het Klein Schijn en de Zwanebeek 
- tussen het provinciaal domein Vrieselhof en Zoerselbos langs het Groot Schijn 
 
Gebieden met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang bestaan uit een verzamelingen 
van kleine landschapselementen en natuurlijke elementen. Het beleid in deze gebieden is gericht op 
het behoud en eventueel herstel van zeer specifieke cultuurhistorische elementen met belangrijke 
ecologische waarde. Gebieden met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang zijn de 
Kuifeend, de Verlegde Schijns, het vormingsstation Antwerpen-Noord en Muisbroek (Studiegroep 
Omgeving, januari 2001). 
 
De provincie Antwerpen heeft nog geen Provinciaal Uitvoeringsplan die het gewestplan zal vervan-
gen. Het gewestplan bepaalt in grote lijnen de bestemming van de gronden. Op Kaart 4 is een over-
zichtskaart van het gewestplan te vinden. Het stroomgebied Groot Schijn bestaat grotendeels uit 
bebouwd gebied. Gebieden met de groene bestemmingen (natuur, bos, …) en landbouw met ecolo-
gisch belang liggen voornamelijk rond de bovenloop van het Groot Schijn. 
 
 
2.4.2 Landschapsbeleid 

Beschermde Landschappen 

In het stroomgebied van het Groot Schijn zijn 35 landschappen beschermd, naast ongeveer 65 
dorps- of stadsgezichten (Bijlage 1). Enerzijds moet deze erkenning, die ze onder toezicht plaatst 
van afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM, een extra bescherming bieden aan de val-
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leilandschappen en infiltratiegebieden van de waterlopen in het bekken. Anderzijds moeten eventue-
le inrichtingsmaatregelen hier ook getoetst worden aan deze bescherming, wat soms ook voor de 
nodige beperkingen kan zorgen. 
 
Voor deze ecologische studie van de waterlopen en hun valleigebied zijn slechts een deel van deze 
gezichten en landschappen van belang. Als infiltratiegebied zijn vooral de Kalmthoutse Heide en de 
Brechtse Heide van belang. Daarnaast in het Kasteel Fruithof in Boechout het brongebied van de 
Koude Beek en moet als dusdanig ook gevrijwaard worden. 
 
Langsheen het Groot Schijn komen volgende beschermde landschappen voor: 
- het Zoerselbos 
- vallei van het Groot Schijn (Rundvoorthoeve-Bleyckhof) 
- het Hof te Schilde (Schildehof) 
- omgeving Jan Vlemincktoren (Park van Wijnegem) (samenvloeiing Zwanebeek en Groot Schijn) 
- Herentalse Vaart (Rivierenhof) 
- omgeving Sterckxhof (Rivierenhof) 
 
Tot 1992 was ook een groot deel van de vallei van het Groot Schijn in Wommelgem - Wijnegem 
beschermd als landschap. Deze bescherming werd echter ingetrokken ten gevolge van de aanleg 
van het golfterrein Ternesse. 
 
Langsheen de Laarse Beek liggen de landschappen van het Peerdsbos en de Oude Landen. Daar-
naast is er ook nog het uitgestrekte beschermd landschap van de Antitankgracht die een ecologi-
sche verbinding vormt tussen diverse waterlopen (Groot Schijn – Kleine Beek – Zwanebeek – Klein 
Schijn – Laarse Beek). 
 
Traditionele landschappen 

De Landschapsatlas (Monumenten en Landschappen, 2001) is de inventaris van de relicten van de 
traditionele landschappen. Het is een gebiedsdekkende, wetenschappelijk onderbouwde inventaris 
van het landschap aan het begin van de 21e eeuw. De nadruk ligt op de inventarisatie van de land-
schapskenmerken van bovenlokaal belang met erfgoedwaarde. Hier zijn de ankerplaatsen en relict-
zones de belangrijke landschapselementen. 
 
Ankerplaatsen zijn complexen van diverse erfgoedelementen die een typisch geheel vormen binnen 
de landschappelijke omgeving. Binnen het bekken van het Groot Schijn zijn er 18 van dergelijke an-
kerplaatsen in kaart gebracht (Tabel 2.4). 
 
Voor dit onderzoeksproject zijn voor al de volgende gebieden van belang: 
- Rivierenhof (bouwkundig erfgoed, oude landschapsstructuur en verbinding met vallei van het 

Groot Schijn, groot bomenbestand) 
- Vallei van het Schijn (ongeschonden landschapsopbouw sinds enkele eeuwen met 3 kasteeldo-

meinen, waardevolle valleistructuur, aansluitend op Antitankgracht) 
- Antitankgracht (typische Kempische vegetatie, hoge historische waarde als verdedigingscon-

structie, lineair landschapselement van Scheldepolders tot Kempen) 
- Peerdsbos (intacte structuur uit 18e eeuw en begin 20e eeuw, structuurrijke bossen met over-

gang naar beekbegeleidende bostypes, groene long) 
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Tabel 2.4: Ankerplaatsen binnen het bekken van het Groot Schijn 

Ankerplaats Code Oppervlakte (ha) 

Kalmthoutse Heide A10002 1792,6 

Domein Ravenhof A10003 199,3 

Domein Oude Gracht A10004 388,1 

Domein Ter Mik A10005 272,7 

Groot Schietveld A10011 1684,7 

Abdij van Westmalle A10015 554,0 

Kasteel van Schoten A10024 27,4 

Rivierenhof A10025 141,2 

Domein Catershof en Kasteel van 's Gravenwezel A10035 155,7 

Domein Ter Linden A10036 101,3 

Vallei van het Schijn met kastelen Schilde, Bleekhof en Vrieselhof A10037 321,3 

Bos van Ranst A10038 168,1 

Zoerselbos en Hooidonkse Beemden A10040 775,7 

Poldergebied van Stabroek met overgangszone naar de Kempen A10073 1042,1 

Antitankgracht A10074 144,6 

Domein Vordenstein A10083 151,9 

Peerdsbos en Park van Brasschaat A10084 305,8 

Brechtse Heide A10085 2183,0 

 
Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen 
en zones waarin de connectiviteit tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de 
gehele landschappelijke waardering. 
 
Zeer opvallend is dat de volledige vallei van het Groot Schijn, van bron tot aan Schijnpoort (Deurne), 
is aangeduid als relictzone (R10078). Het wordt een belangrijke historische waarde meegegeven 
met zowel traditioneel landbouwlandschap, oude kasteeldomeinen, archeologische vondsten, … 
Daarnaast wordt het ook een hoge esthetische waarde meegegeven waarbij de vallei het stedelijk 
weefsel binnendringt en ook een mooie meanderende structuur heeft. Verder is er ook een sterke 
samenhang en overgang tussen de vallei een de aanpalende kasteeldomeinen. Als beleidsmaatregel 
wordt hier aangegeven dat het valleigebied gevrijwaard moet worden van bebouwing en verdere 
versnippering. 
 
De overige belangrijke relictzones in het stroombekken zijn: 
- Vallei van het Klein Schijn en kasteeldomeinen (R10077) 
- Bosgebied Sint-Job-in-'t-Goor, 's Gravenwezel en Sint-Antonius (met Zwanebeek en Laarse 

Beek) (R10025) 
- Oude Landen en Laarse Beek (R10022) 
- Fortengordel rechter oever (o.m. Fort van Borsbeek) (R10020) 
- Peerdsbos en aanpalende kasteeldomeinen (R10024) (aan de Laarse Beek) 
- Ontginningsblok Stabroek – Kapellen (R10011) (aan Verlegde Schijns) 
- Brechtse Heide (R10045) (brongebied Zwanebeek en Groot Schijn) 
- Bosgebied Mik (R10018) (Laarse Beek) 
- Vormingsstation Antwerpen Noord en Muisbroek (Ekers Moeras - Bospolder) (R10023) 
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- Leugenberg – Schriek (R10021) (Verlegde Schijns) 
- Kasteeldomeinen Schoten - Merksem – Deurne (R10076) (Groot Schijn – Laarse Beek) 
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3 Ecologische inventarisatie 

 
 
3.1 Doelstelling 

Het belang van een uitgebreide ecologische inventarisatie voor dit onderzoeksproject ligt hem in het 
vaststellen van de bestaande toestand en gegevens verzamelen om de potenties te kunnen analyse-
ren. 
 
Nog nooit werd voor het Schijnbekken een dergelijk uitgebreide ecologische inventarisatie uitge-
voerd. Enkel de Biologische Waarderingskaart gaf een gebiedsdekkend ecologisch beeld van het 
valleigebied en dat werd dan enigszins aangevuld door de waterkwaliteitsmeetpunten van de Vlaam-
se Milieumaatschappij. Dit onderzoek levert nu een eenvormige dataset aan die ook gegevens bevat 
over de vegetatie in de vallei, op de oevers en in de waterloop zelf, uitgebreide karteringen van de 
structuur van de waterloop en inventarisatie van diverse knelpunten. Daarnaast werden ook andere 
ecologische gegevens verzameld die reeds beschikbaar waren: fauna, ecologische knelpunten, … 
 
Met deze informatie kan dan een eenvormig beeld gevormd worden over de huidige ecologische toe-
stand van de vallei en de waterlopen in het bekken. Dit is het belangrijkste uitgangspunt om vervol-
gens de toekomstvisie voor de vallei uit te werken. 
 
De dataset bevat ook informatie over diverse knelpunten in het bekken die aandacht verdienen als 
men de ecologische toestand wil optimaliseren: oeververstevigingen, migratieknelpunten, overwel-
vingen en drainage. 
 
Vanuit deze gegevens, huidige toestand en knelpunten, kan dan afgeleid worden welke mogelijke 
toekomstscenario’s uitgewerkt kunnen worden. Hiervoor is nu immers een voldoende uitgebreide 
gegevensset beschikbaar waaraan de haalbaarheid van die scenario’s kan getoetst worden. 
 
 
3.2 Werkwijze 

 
 
3.2.1 Afbakening onderzoeksgebied 

Waterlopen 

De ecologische inventarisatie spitst zicht toe op het Groot Schijn 1e categorie (in opdracht van AMI-
NAL afdeling Water) en het Groot Schijn 2e categorie (in opdracht van de provincie Antwerpen). 
Daarnaast werden ook enkele ecologisch belangrijke zijbeken uitgekozen die gezamenlijk een duide-
lijk beeld geven van het ganse bekken (in opdracht van AMINAL afdeling Water). Naast het Groot 
Schijn 1e en 2e categorie werd gekozen om de volgende waterlopen van 2e categorie ook mee te 
nemen in de inventarisatie: Zwanebeek/Wezelse Beek (verder genoemd Zwanebeek), Laarse Beek en 
Koude Beek (zie Tabel 3.1 en Figuur 3.1). In totaal werden dus 72,52 km waterlopen onderzocht. 
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Tabel 3.1: hoofdwaterlopen onderzocht in deze studie 

Naam VHAG-code Provinciaal nr. Lengte 

Groot Schijn (1e cat) 3103 A3 28,84 km 

Groot Schijn (2e cat) 3103/3104* A3 14,01 km 

Zwanebeek (2e cat) 4029 A316 11,15 km 

Laarse Beek (2e cat) 3432 A307 11,40 km 

Koude Beek (2e cat) 3374 A313 7,12 km 

*:in de VHA staan de Voorgracht en het Groot Schijn onder 3103 geklasseerd, terwijl het Groot Schijn eigenlijk door de 
Hoofdgracht stroomt (3104) en niet in contact staat met de Voorgracht 

 
De Zwanebeek en de Laarse Beek zijn de ecologisch meest waardevolle waterlopen in het bekken 
en zijn om die reden dan ook uitgekozen. De Laarse Beek is zelfs voor een gedeelde aangemeld als 
Europees Habitatrichtlijngebied, onder meer omwille van de aanwezigheid van rivierdonderpad (Bij-
lage II, richtlijn 92/43/EEC). De Zwanebeek heeft ook een kleine populatie rivierdonderpad en is voor 
een deel aangeduid als ecologisch kwetsbare waterloop. 
 
De Koude Beek is uitgekozen om twee redenen. De waterlopen in het zuiden van het Schijnbekken 
verschillen immers sterk van de noordelijke (waaronder Laarse Beek en Zwanebeek), onder meer 
door het landschap. Terwijl de noordelijke beken voor een groot deel door sterk bebost gebied stro-
men en de brongebieden zelfs al in de Kempen liggen, stromen de zuidelijke beken in een meer open 
en agrarisch landschap. Daarnaast wordt er momenteel reeds hard gewerkt aan de optimalisatie van 
de ecologische functies van de Koude Beek door de provincie Antwerpen. In 2004 is men er begon-
nen met de tweede fase van de ecologische herinrichting van de Koude Beek, waarvoor de werken 
in 2005 worden aangevat. (Roebben, 2001; Haecon, 2005) 
 
Daarnaast werden ook alle zijlopen van 2e categorie van deze waterlopen meegenomen die in het 
valleigebied lagen (zie verder). Het betrof hier telkens korte delen van de Rollebeek (A314), Diepen-
beek (A317), Grote Merriebeek (A318), Kleine Beek (A321), Vlust (A323), Diepebeek (313), Fort-
loop (A3132) en Hofbeek (A3162). Ook een stukje van de Schelde, waarin het Groot Schijn uit-
mondt, werd opgenomen. 
 
Valleigebied 

Deze ecologische inventarisatie is niet beperkt tot de valleigebieden langs waterlopen van 1e catego-
rie, maar hebben omvat ook die langs waterlopen van 2e categorie meegenomen. Zodoende wordt 
een beter overzicht verkregen van het ganse systeem, aangezien de bovenstroomse gebieden van 
onlosmakend belang zijn voor de valleigebieden van 1e categorie. 
 
Voor de selectie van de valleigebieden werden de kaarten met de natuurlijke overstromingsgebieden 
gebruikt (Aerts et al, 2000). Deze kaart geeft de natuurlijke overstromingsgebieden in Vlaanderen 
weer, die bepaald werden aan de hand van de bodemkaart. De correctheid van de afbakening van 
het valleigebied is hier dus sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid van de bodemkaart (Figuur 3.1). 
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Figuur 3.1: aanduiding van de onderzochte waterlopen en bijhorende valleigebieden 
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In totaal bedraagt het onderzochte valleigebied 1186,6 ha, verspreid over de valleien van het Groot 
Schijn, Zwanebeek, Laarse Beek en Koude Beek. 
 
 
3.2.2 Waterlopen 

Veldinventarisatie 

Voor de bepaling van de habitatkwaliteit werden de volledige waterlopen afgewandeld en werden 
alle kenmerken ingevuld op het veldformulier (Konings, 2003). Het Groot Schijn 2e categorie, Zwa-
nebeek, Koude Beek, Laarse Beek en hun zijlopen binnen het valleigebied werden doorwandeld in de 
waterloop met waadpak. Op die manier konden alle gegevens tegelijkertijd verzameld worden en 
was het ook eenvoudiger om bepaalde karakteristieken in de bedding en aan de oevers waar te ne-
men (onder meer beddingvegetatie, diepte-ondieptepatroon, substraat, slib, holle oevers, ...). 
 
Het Groot Schijn 1e categorie werd eerst geïnventariseerd vanop de oever voor het merendeel van 
de kenmerken. Nadien werd deze waterloop afgevaren met een bootje om bijkomende gegevens te 
verzamelen (onder meer diepte-ondieptepatroon, substraat, slib en oever- en beddingvegetatie). 
Hierbij werd zowel het natuurlijk gedeelte van het Groot Schijn (Albertkanaal-Schijnpoort) als het 
verlegde gedeelte (Muisbroek-Rode Weel) bevaren. 
 
De overwelfde gedeeltes konden niet onderzocht worden wegens niet (veilig) toegankelijk. Het be-
treft hier de overwelving van het Groot Schijn tussen Schijnpoort en Muisbroek (Ekeren), met een 
lengte van 8,15 km. Daarnaast ook nog 2 overwelvingen van de Koude Beek in Borsbeek, één tus-
sen de Van Strijdoncklaan en Krijgsbaan (0,96 km) en één iets verder tussen de Lindenboomstraat 
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en de gemeentelijke begraafplaats (215 m). Ook de sifons onder het Albertkanaal (Groot Schijn en 
Zwanebeek) konden natuurlijk niet bezocht worden, net als de pijpen waardoor het Groot Schijn van 
het pompstation Rode Weel naar de Schelde geperst worden (2,6 km). 
 
De onderzochte waterlopen werden opgesplitst in korte trajecten (75 m tot 150 m), met als uit-
gangspunt de bestaande VHA-indeling van de waterlopen en de meetlocaties van de Vlaamse Mili-
eumaatschappij. Deze indeling gebeurde in het veld op basis van de structuur en omgeving van de 
waterloop, met als doel eenvormige trajecten te bekomen. Deze trajecten dienden als basis voor het 
verdere inventarisatiewerk aan de waterlopen (structuur, waterkwaliteit, vegetatie en knelpunten). 
 
Samen met het noteren van de diverse habitatkenmerken van de waterloop werd er telkens ook een 
foto genomen van elk traject. Hiermee beschikkt men naast analyseerbare datasets van de verschil-
lende trajecten ook over een visueel beeld van de waterloop. 
 
Waterkwaliteit 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is verantwoordelijk voor de monitoring van de waterkwali-
teit in Vlaanderen. Het meetnet omvat 34 oppervlaktewatermeetpunten die van belang zijn in het 
projectgebied (Kaart 6): 3 bij de Laarse Beek, 5 bij de Zwanebeek, 6 bij de Koude Beek en 20 in of 
langs het Groot Schijn. Deze meetpunten worden telkens volgens een bepaalde periodiciteit bemon-
sterd. In 2004 werden 28 meetpunten door VMM bemonsterd. 
 
Voor de betreffende meetpunten is in de periode 1990 tot 2004 één of meerdere jaren de volgende 
chemische waterkwaliteitsparameters bepaald: chloride, nitraat-N, ammonium-N, ammoniak-N, bio-
logisch zuurstofverbruik (BZV5), chemisch zuurstofverbruik (CZV), zuurstofverzadiging, geleidend 
vermogen, ijzer (totaal) en mangaan (totaal). 
 
VMM hanteert de Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO) en de biologische index (BBI) als basis 
voor een algemene eerste beoordeling van de waterkwaliteit. De PIO is berekend voor dezelfde peri-
ode als bovengenoemde chemische parameters, de eindvalidatie van de data voor 2004 is echter 
nog niet gebeurd, waardoor de voorlopige gegevens hier gebruikt worden. De BBI is wel definitief 
beschikbaar voor de periode tot 2004. 
 
In het kader van deze ecologische visie zijn 12 extra meetlocaties uitgekozen (001 tot 012) en wer-
den aanvullend 8 VMM-meetpunten uitgekozen die in 2004 niet op hun programma stonden. Hier-
door werden op 20 aanvullende punten de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater 
bepaald (bemonsterd door Syncera en geanalyseerd door Lisec). Selectie van de meetpunten is ge-
baseerd op: 

1. aansluiting bij het fysisch-chemische meetnetwerk van VMM in 2004; 
2. goede ruimtelijke spreiding in het projectgebied; 
3. inzicht in de invloed van bekende vervuilingsbronnen op de waterkwaliteit. 

 
Van deze aanvullende punten zijn in het veld de zuurgraad (pH), temperatuur, geleidbaarheid en 
zuurstofconcentratie gemeten. In het laboratorium zijn de volgende parameters bepaald: ammonium-
N, nitraat-N, nitriet-N, som nitraat-N en nitriet-N, kjeldahl-N, totaal fosfaat-P, chloride, silicaat, sul-
faat, biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch zuurstofverbruik (CZV), zuurgraad (pH), chloro-
fyl-a, en de metalen (opgelost) calcium, ijzer, kalium, magnesium, mangaan en natrium. 



Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn Ecologische inventarisatie 

Opgesteld door Syncera 
28 oktober 2005,Eindrapport  pagina 37 

 

 
Van deze reeks van 20 meetlocaties werd een selectie gemaakt waarbij vier representatieve punten 
maandelijks werden bemonsterd om temporele veranderingen in de waterkwaliteit te bepalen: Groot 
Schijn te Wijnegem (182000), Groot Schijn te Oelegem (182510), de Laarse Beek in het Peerdsbos 
(008) en de Zwanebeek in ’s Gravenwezel (190100). Op de overige 16 punten werden viermaande-
lijks stalen genomen om de ruimtelijke effecten van watervervuiling te kunnen analyseren. 
 
Voor het bepalen van de Biotische Index werden eveneens 20 punten uitgekozen, aanvullend aan de 
VMM-meetcampagne voor 2004. Hiervan waren er 11 op de eigen aanvullende locaties (002-012) 
en 9 op standaard meetlocaties van VMM. De bepaling van de BBI werd uitgevoerd door de Onder-
zoeksgroep Ecosysteembeheer van de Universiteit Antwerpen, die hiervoor een erkend labo heeft. 
 
Een overzicht van de verwerkte meetpunten (VMM-punten en de aanvullend bemonsterde punten) 
zijn in Kaart 6 weergegeven. 
 
Waterbodemkwaliteit  

De waterbodemkwaliteit is bestudeerd aan de hand van bestaande gegevens afkomstig uit het 
meetnet van de VMM. Hiervoor is de website van de Vlaamse milieumaatschappij (www.vmm.be 
>water>VMM-meetdatabank) geraadpleegd. De informatie voor de meetpunten 182500 en 
184300 zijn afkomstig van de website van AMINAL 
(http://www.mina.vlaanderen.be/instrumenten/data/waterbodemonderzoek/index.htm). In totaal is 
van 10 meetpunten in het studiegebied de meest recente bepalingen bij de inventarisatie aange-
haald en gerapporteerd. 
 
De waterbodem is volgens de triade-benadering beoordeeld, waarbij fysisch-chemische kwaliteit, 
ecotoxicologische effecten en biologische kwaliteit zijn meegenomen voor de uiteindelijke beoorde-
ling van de waterbodemkwaliteit. 
- De fysisch-chemische beoordeling geschiedt op basis van het gehalte aan chroom, lood, arseen, 

cadmium, koper, kwik, nikkel, zink, EOX, OCP (som van organochloorpesticiden), PCB (som 7 
PCB’s) en PAK (6 van Borneff). Hieruit volgt een algehele classificering voor de fysisch-
chemische waterbodemkwaliteit. 

- Voor de ecotoxicologische beoordeling worden organismen enige tijd blootgesteld aan het mon-
ster, het poriewater of de vaste fase van de waterbodem. 

- De biologische kwaliteit wordt bepaald aan de hand van de aanwezigheid van benthische ma-
cro-invertebraten in de waterbodem. 

 
De eindresultaten van de beoordelingen van de waterbodemmeetpunten in het studiegebied zijn in 
deze inventarisatie gepresenteerd. 
 
Tevens zijn in het kader van geplande ruimingswerkzaamheden door AMINAL afdeling Water in au-
gustus 2004 vijf waterbodemmonsters genomen. Vier monsters zijn afkomstig uit het traject tussen 
de Schijnoverwelving en de brug over het Groot Schijn ter hoogte van de Parkweg te Deurne, en 
één monster net stroomopwaarts van de duiker van het Groot Schijn onder het Albertkanaal. Deze 
waterbodemmonsters zijn alleen op fysisch-chemische parameters geanalyseerd en beoordeeld (ano-
niem, 2004). De ruimingswerkzaamheden werden in het voorjaar van 2005 uitgevoerd. 
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3.2.3 Grondwater 

 
Grondwaterpeilen 

In het stroomgebied van de Groot Schijn werd het grondwater gemeten met als doel de relatie tus-
sen de waterstanden in de waterloop en de grondwaterstanden in de vallei zo goed mogelijk te ka-
rakteriseren. Hiertoe werden binnen het valleigebied 7 meetraaien met in totaal 38 piëzometers be-
meten. Het betreft zowel reeds bestaande als nieuwe piëzometers. De lokalisatie van de meetraaien, 
alsook van piëzometers beheerd door overige instanties, wordt weergegeven in Kaart 6: 
- Park van Wijnegem: 4 peilbuizen (P1-4) in gemeenten Wijnegem en Wommelgem dwars op 

Groot Schijn in gebied aangekocht door Natuurpunt stroomopwaarts van monding Zwanebeek 
- Het Veer: 6 peilbuizen (P5-9,11) in gemeenten Wijnegem en Wommelgem dwars op Groot 

Schijn in natuurgebied stroomopwaarts van Park van Wijnegem 
- Rivierenhof: 5 peilbuizen (P12-16) in gemeente Deurne dwars op Groot Schijn in parkgebied 

stroomafwaarts van monding Koude Beek 
- Koude Beek: 4 peilbuizen (P17-20) in gemeente Borsbeek dwars op Koude Beek ter hoogte van 

de monding van de fortloop. Hier vindt een ecologische inrichtingsproject plaats. 
- Laarse Beek: 6 peilbuizen (P21-26) dwars op Laarse Beek in lagere delen van het bosgebied 

Peerdsbos 
- Zwanebeek: 6 peilbuizen (P27-32) dwars op Zwanebeek (linkeroever) ter hoogte van het terrein 

van de Paters van Schilde (Scheutisten) 
- Vrieselhof: 7 peilbuizen (P33-39) in gemeente Oelegem dwars op Groot Schijn in en rond het 

provinciaal groendomein 
 
Er werd getracht de locatie van de raaien zodanig te kiezen dat ze maximaal informatie verschaffen 
over de toestand van het grondwater in relatie tot de aanwezige en potentiële natuurwaarden. Bij de 
lokalisatiekeuze van de piëzometers werd meer specifiek rekening gehouden met meerdere parame-
ters: 
- voldoende spreiding over het valleigebied (4 meetraaien langs het Groot Schijn (Rivierenhof, Het 

Veer, Park van Wijnegem en Vrieselhof) en telkens 1 meetraai langs de Koude Beek, Laarse 
Beek en Zwanebeek. 

- relatie met de vegetatie: ter hoogte van de meetraaien indiceert de vegetatie mogelijke kwelin-
vloed (alluviaal elzenbos, grote zeggenvegetatie en dotterbloemgrasland t.h.v. meetraai Rivie-
renhof, vochtig wilgenbroek thv meetraai Het Veer, schraalgraslanden en elzen-vogelkersbos 
t.h.v. meetraai Vrieselhof, alluviaal elzenbroek t.h.v. meetraai Zwanebeek; eikenbossen met 
voorjaarsflora t.h.v. meetraai Laarse Beek) 

- indicatie voor kwel op basis van de fysische systeemkaart en eigen terreinkennis 
- bodemeenheden: de meetraaien situeren zich in verschillende textuurklassen gaande van zand 

tot veen (overwegend licht zandleem tot leem). De vochttrap varieert van matig droge zwak 
gleyige gronden (drainageklasse c) tot uiterst natte gereduceerde gronden (drainageklasse g). 

- 5 meetraaien werden gesitueerd ter hoogte van recent overstroomde gebieden 
 
De grondwaterstand in de piëzometers werd opgemeten in de periode juli 2004 – juli 2005, zodat 
een beeld wordt verkregen van schommelingen in grondwaterpeilen en van mogelijke (temporele) 
knelpunten van vernatting of verdroging. 



Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn Ecologische inventarisatie 

Opgesteld door Syncera 
28 oktober 2005,Eindrapport  pagina 39 

 

 
Grondwaterkwaliteit 

De grondwaterkwaliteit in alle peilbuizen is in de zomer van 2004 (juli-september) bepaald. Hierbij is 
het grondwater onder andere op de volgende fysisch-chemische parameters geanalyseerd: pH, EC, 
ammonium-N, nitraat-N, nitriet-N, som nitraat-N en nitriet-N, orthofosfaat-P, chloride, bicarbonaat, 
sulfaat, calcium, ijzer, kalium, magnesium en natrium. 
 
De samenstelling van grondwater is afhankelijk van het type water waarmee het grondwater wordt 
gevoed en de verblijftijd van het grondwater. De hydrologische positie van het grondwater kan wor-
den bepaald aan de hand van Stiff-diagrammen. Een Stiff-diagram geeft de verhouding weer van de 
macro-ionen, waarbij enerzijds de kationen (Ca2+, Mg2+,Na+ en K+) en anderzijds de anionen 
(HCO3-, SO4

2- en Cl-) worden uitgezet. De verkregen diagrammen maken visueel wat de belangrijkste 
herkomst is van het grondwater (aangevoerd grondwater, oppervlaktewater, regenwater of zeewa-
ter). Dit geeft een indicatie of hier sprake is van een kwel- of infiltratiesituatie. 
Daarnaast worden de gemeten fysisch-chemische parameters getoetst aan de Vlaamse normen voor 
grondwater. 
 
 
3.2.4 Valleigebied 

Binnen het valleigebied spitste het onderzoek zich voornamelijk toe op een actualisatie van de Biolo-
gische Waarderingskaart (BWK) en vegetatieopnames in alle biologische (zeer) waardevolle perce-
len. Daarnaast leverden deze vegetatiekundige gegevens ook heel wat informatie op over de abio-
tiek in het valleigebied. 
 
Verder werden ook zoveel mogelijk faunistische data verzameld. Enerzijds waren dit toevallige waar-
nemingen tijdens het veldwerk in de vallei, maar voornamelijk werden andere bronnen geraadpleegd: 
plaatselijke natuurverenigingen, onderzoeksrapporten, … 
 
Biologische Waarderingskaart 

De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken is bij na-
tuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportering, landschapszorg, e.d. Het is de enige ge-
biedsdekkende inventaris van Vlaanderen voor grondgebruik en natuurlijke vegetaties. Daarnaast 
worden ook kleine landschappen mee opgenomen in de karteringen. 
 
Aan elk perceel wordt een karteringseenheid toegekend of een complex van karteringseenheden aan 
de hand van veldbezoeken, orthofoto’s, inventarisaties, e.d. Op basis van die karteringseenheden 
wordt een vaste waarde toegekend die afhankelijk is van zeldzaamheid, biologische kwaliteit, 
kwetsbaarheid en vervangbaarheid. 
 
Op die manier levert de Biologische Waarderingskaart een gebiedsdekkend overzicht van het grond-
gebruik en de ecologische waarde van Vlaanderen. Deze kaart kan dan gebruikt worden voor het 
aanduiden van zones met hoge natuurwaarden. Zo wordt hij onder meer gebruikt in diverse juridi-
sche teksten (natuurdecreet, MAP-decreet, erkenning en subsidiëring natuurreservaten). Het is ook 
een handig instrument om snel een beeld te krijgen van de toestand van de natuur in een gebied 
voor de overheid, natuurverenigingen, e.d. 
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In het onderzoeksgebied waren voor het grootste deel de meest recente kaarten (versie 2) beschik-
baar (zie Figuur 3.2). Enkel in het noordelijk deel (kaartbladen 7 en 8) was versie 2 nog niet be-
schikbaar. Voor kaartblad 7 (Laarse Beek) was wel reeds een gedeeltelijk ontwerp beschikbaar 
(Bosch et al., 2003). 
 

Figuur 3.2: gebruikte versies van de Biologische Waarderingskaart in het onderzoeksgebied 

 
 
De actualisatie van de Biologische Waarderingskaart vond plaats tussen april en september 2004 en 
gebeurde op basis van verschillende terreinbezoeken: gedeeltelijk tijdens de inventarisatie van de 
waterlopen, specifiek voor BWK-actualisatie en tijdens de vegetatieopnames in het valleigebied. 
 
Gezien het grootste deel van het gebied een redelijk recente versie van de BWK betrof, waren de 
aanpassingen daar niet zo groot. Daar werd vooral gekeken naar veranderd grondgebruik (zoals kap-
pingen, veranderd landbouwgebied en bebouwing) en werden grotere complexen opgesplitst. Lokaal 
werden ook foute karteringen gecorrigeerd. Voor de delen die nog uit versie 1 dateerden waren de 
aanpassingen veel groter: opsplitsen van zeer grote vlakken, grote vegetatiewijzigingen (zoals kap-
pingen, bebossing en verstruweelling) en gebruik nieuwe karteringseenheden waardoor er van de 
oorspronkelijke BWK weinig overbleef. 
 
Vegetatieopnames 

Op alle percelen die als biologisch zeer waardevol waren aangeduid en op een gedeelte van de 
waardevolle percelen werden vegetatieopnames uitgevoerd. Deze opnames vonden zowel plaats in 
de vallei van het Groot Schijn 1e categorie als in de valleigebieden van de waterlopen van 2e catego-
rie (Groot Schijn, Zwanebeek, Laarse Beek en Koude Beek). 
 
Als perceelsbegrenzing werd gebruik gemaakt van de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart. 
Alle percelen die als biologisch zeer waardevol aangeduid stonden werden geïnventariseerd. Van de 
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biologisch waardevolle percelen werden voor elke karteringseenheid 10% van de percelen meege-
nomen, met een minimum van 10 (of allemaal indien het er minder dan 10 waren). 
 
Elk van deze percelen werd diagonaal doorlopen, of meermaals bij soortenrijke percelen, en hierbij 
werd een plantenlijst opgesteld van alle hogere planten en pteridofyten. Van elke plantensoort werd 
vervolgens het voorkomen ingeschat aan de hand van de Tansley-schaal (zie Tabel 3.2). Tevens 
werd een opdeling gemaakt in kruidlaag, struiklaag en boomlaag. 
 

Tabel 3.2: Tansley-schaal 

Abundantie Tansley-code 

Aanwezig * 

Sporadisch 1 

Occasioneel 2 

Abundant 3 

Co-dominant 4 

Dominant 5 

 
Indien er op een perceel toch duidelijk diverse vegetatietypes aanwezig waren (zoals perceelsran-
den, grachten en plassen), werd hiervan ook een aparte opname gemaakt. 
 
Verder werden op de bezochte percelen ook de karteringseenheden van de Biologische Waarde-
ringskaart nogmaals gecontroleerd. Daarnaast werden ook enkele karakteristieken genoteerd: voch-
tigheid, kwelaanwijzingen (op perceel of in grachten) en overstromingsaanwijzingen. 
 
Daarna worden de verzamelde vegetatiegegevens geanalyseerd. Hierbij wordt eerst een Twinspan-
analyse uitgevoerd om de diverse vegetatieopnames te groeperen tot plantengemeenschappen. 
Verder wordt gekeken naar de aanwezige Rode Lijstsoorten, freatofyten en de preferentiële groei-
omstandigheden van de diverse soorten (zuurgraad, stikstof en vochtigheid). 
 
 
3.3 Waterlopen 

 
 
3.3.1 Habitatkwaliteit 

Voor de aanwezigheid van organismen in de waterloop is de structuurvariatie van zeer groot belang. 
Daarom werden ook tal van habitatkenmerken genoteerd tijdens de veldinventarisaties. Om echter 
een overzicht te bekomen van de algemene structuurkwaliteit van de waterlopen werd gebruik ge-
maakt van de structuurkwaliteitsscore ontwikkeld door Bervoets et al (1990). 
 
Deze score maakt gebruik van drie belangrijke structuurkenmerken in waterlopen: meandering, pool-
riffle patroon en holle oevers. Elk van deze kenmerken krijgt een eigen score toegewezen en de som 
ervan bepaalt de totale structuurkwaliteit van een waterlooptraject. 
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Meandering 

Meandering is van belang voor de aanwezige organismen omdat het zorgt voor een diversiteit aan 
stroomsnelheden in de waterloop. In de buitenoever is er een grotere stroomsnelheid dan in de bin-
nenoevers wat ook zorgt voor verschillende habitats die voor allerlei organismen nodig zijn. 
 
Bij de veldinventarisatie werd de structuurkwaliteit van de meandering genoteerd volgens criteria 
aangegeven in de handleiding van de Ecoinv-databank (Konings, 2003): 
- goed ontwikkelde meandering, continu 
- goed ontwikkelde meandering, niet continu 
- matig ontwikkelde meandering, continu 
- matig ontwikkelde meandering, niet continu 
- slecht of niet ontwikkelde meandering 
- micromeandering 
 
Daarnaast werd ook steeds het aantal bochten per traject genoteerd om naast de kwalitatieve ook 
een kwantitatieve beoordeling te hebben. 
 
Voor het bepalen van de kwaliteitsscore voor meandering wordt de omzetting volgens Tabel 3.3 
gebruikt. 
 

Tabel 3.3: omzetting van meanderingskartering naar meanderingsscore 

Score Meanderingsontwikkeling 

+2 goed ontwikkelde meandering, continu 

+1 goed ontwikkelde meandering, niet continu 

0 matig ontwikkelde meandering, continu 

0 matig ontwikkelde meandering, niet continu 

-1 slecht of niet ontwikkelde meandering 

 
Wanneer er echter in belangrijke mate oeververstevigingen aanwezig zijn, dan is de mogelijkheid 
voor de verdere ontwikkeling van meanders gehypothekeerd. Daarom wordt ook nagegaan of er op 
een van beide oevers meer dan 33% versteviging is aangebracht, indien dit het geval is krijgt het 
betreffende traject een score van –2. 
 
Op die manier krijgen alle onderzochte trajecten waarden gelegen tussen –2 (zeer zwak) en +2 
(zeer waardevol). De uiteindelijke score is weergegeven op Kaart 7 (Meandering). 
 
De hoogste kwaliteit voor meandering vindt men terug in de vallei van 1e categorie, met het Groot 
Schijn en het meest stroomafwaartse gedeelte van de Koude Beek. Hier is nog een bijzonder goed 
bewaarde meandering aanwezig, typisch voor laaglandbeken. Ook op de topografische kaarten en 
luchtfoto’s is deze sterk ontwikkelde meandering goed waarneembaar. 
 
In de waterlopen van 2e categorie is goede meandering slechts zeer lokaal aanwezig. 
 
Tijdens de inventarisatie werden ook het aantal bochten per traject genoteerd. Op Kaart 8 worden 
per traject het gemiddeld aantal bochten per 100 m weergegeven. Deze methode kijkt niet naar de 
kwaliteit van de meandering, maar naar het aantal bochten, al dan niet vastgelegd met oeververste-
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viging. Ook hier valt op dat de vallei van 1e categorie het best ontwikkeld is op vlak van gemiddeld 
aantal bochten. Maar wat betreft de meandering op de bovenloop van het Groot Schijn, Laarse Beek 
en Zwanebeek, blijkt de meandering beter dan bij de kwaliteitscore. Dit heeft te maken met de tal-
rijke oeververstevigingen die hier zijn aangebracht (vnl. in woonparken). De weergave op Kaart 8 
geeft dus de huidige toestand van meandering weer, zonder rekening te houden met de beperkte 
verdere ontwikkelingsmogelijkheden ten gevolge van verstevigingen. 
 
Pool-riffle patroon 

Het pool-riffle patroon is een afwisseling van dieptes en ondieptes op de bedding van de waterloop. 
Ook dit zorgt voor een diversificatie van habitats doordat er in de ondiepere delen fijner sediment 
aanwezig is dan in de diepere gedeelten. 
 
Bij de veldinventarisatie werd de diepte-ondiepte variatie genoteerd volgens criteria aangegeven in 
de handleiding van de Ecoinv-databank (Konings, 2003): 
- goed ontwikkeld patroon, samenhangend met meandering 
- matig ontwikkeld patroon, samenhangend met meandering 
- enkel grote lokale verschillen, niet samenhangend met meandering 
- uniform of gering verschillen 
- goed ontwikkeld patroon, niet samenhangend met meandering 
- matig ontwikkeld patroon, niet samenhangend met meandering 
Voor het bepalen van de kwaliteitsscore voor het pool-riffle patroon wordt de omzetting volgens 
Tabel 3.4 gebruikt. 
 

Tabel 3.4: omzetting van kartering van diepte-ondiepte naar een score 

Score Diepte-ondiepte patroon 

+2 goed ontwikkeld patroon 

+1 matig ontwikkeld patroon 

0 enkel grote lokale verschillen 

-1 uniform of geringe verschillen 

 
Indien de bodem echter voor een groot deel kunstmatig verstevigd is, is de verdere ontwikkeling 
van een pool-riffle patroon sterk bemoeilijkt. Daarom wordt aan trajecten waar meer dan 33% van 
de bodem verstevigd is (stortsteen, aangevoerde grond, keien, vast gesteente of beton) automa-
tisch de score –2 toegekend. 
 
Op die manier krijgen alle onderzochte trajecten waarden gelegen tussen –2 (zeer zwak) en +2 
(zeer waardevol). De uiteindelijke score is weergegeven op Kaart 9. 
 
De goed ontwikkelde pool-riffle patronen bevinden zich overwegend in het Groot Schijn, met ook 
lokaal goed tot zeer goed ontwikkelde patronen in de Laarse Beek en de Zwanebeek. Alle bovenlo-
pen van de beken hebben slecht ontwikkelde diepte-ondiepte patronen, dit ten gevolge van de lage 
stoomsnelheden en ook vrij ondiep water. Verscheidene trajecten in de bovenloop stonden bij de 
inventarisatie droog, waardoor deze gekarteerd werden met een uniform pool-riffle patroon. 
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Holle oevers 

Holle oevers zorgen ook voor een extra habitat, dat voor zeer veel waterorganismen van groot be-
lang is. Deze holle oevers bieden immers een uitstekende schuilplaats tegen zowel predatoren als 
stroomsnelheid. 
 
Bij de veldinventarisatie werden het voorkomen en de kwaliteit van de holle oevers genoteerd. Per 
oever werden het aandeel goed en het aandeel matig ontwikkelde holle oevers genoteerd. 
 
De kwaliteitsscore voor de holle oevers wordt bepaald aan de hand van de aanwezigheid en de po-
tenties voor holle oevers op het beschouwde traject. Wanneer er over meer dan 33% van het tra-
ject op een van beide oevers holle oevers voorkomen krijgt men een score van +2, ligt het aandeel 
lager dan 33% dan is de score +1. Wanneer de holle oevers slechts sporadisch voorkomen op een 
van beide of beide oevers, dan is de toegekende score 0. Bij afwezigheid van holle oevers in het 
ganse traject is de score –1. Is bovendien ook de mogelijkheid voor het ontstaan van holle oevers 
belemmerd, doordat meer dan 33% van een van beide oevers verstevigd is, dan wordt de score –2. 
 
Op die manier krijgen alle onderzochte trajecten waarden gelegen tussen –2 (zeer zwak) en +2 
(zeer waardevol). De uiteindelijke score is weergegeven in Kaart 10 (Holle oevers). 
 
Het aantal locaties met goed ontwikkelde holle oevers is zeer beperkt. Enkel in de bovenloop van 
het Groot Schijn komen deze nog voor, in de overige waterlopen is dit te verwaarlozen. Zelfs in het 
Groot Schijn 1e categorie, dat nochtans sterk meandert en weinig oeververdediging heeft, is de 
aanwezigheid van holle oevers zeer beperkt, waarschijnlijk ten gevolge van de lagere stroomsnelhe-
den in deze laaglandbeek. Deze afwezigheid van holle oevers zorgt voor een sterke verarming van 
de aanwezige habitats. 
 
Totale structuurkwaliteit 

De totale structuurkwaliteit wordt bepaald aan de hand van de drie vorige structuurkwaliteitsscores. 
 
 Totaal = Score meandering + Score holle oevers + Score pool-riffle 
 
Hiermee bekomt men een totale score die ligt tussen –6 en +6. Deze wordt dan omgezet naar een 
eindwaardering volgens Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5: omzetting van totale kwaliteitsscore naar waardering (Bervoets et al, 1990) 

Eindscore Waardering 

-6 zeer zwak 

-5 zeer zwak 

-4 zeer zwak 

-3 zwak 

-2 zwak 

-1 zwak 

0 matig 

+1 matig 

+2 matig 

+3 waardevol 

+4 waardevol 

+5 zeer waardevol 

+6 zeer waardevol 

 
Deze structuurwaardering wordt weergegeven op de Kaart 11. Zeer opvallend is het grote aandeel 
aan trajecten met een zeer zwakke of zwakke structuur en de bijna afwezigheid van zeer waarde-
volle trajecten. 
 
Het Groot Schijn 1e cat. tussen Albertkanaal en Schijnpoort heeft een overwegend matige tot waar-
devolle structuur, net als het meest stroomafwaartse gedeelte van de Koude Beek. Het gedeelte in 
2e categorie van het Groot Schijn heeft overwegend een matige tot zwakke kwaliteit, maar lokaal 
zijn er ook wel waardevolle en zeer waardevolle trajecten aanwezig. 
 
Op de overige waterlopen van 2e categorie is de toestand minder goed wat betreft structuur. De 
Koude Beek heeft zelfs een overwegend zeer zwakke structuur, terwijl de Zwanebeek en Laarse 
Beek beide zwak tot zeer zwak scoren. 
 
De potenties voor structuurontwikkeling zijn dus vrij zwak in de meeste waterlopen van 2e categorie 
en ook in het verlegde gedeelte van het Groot Schijn. Dit heeft voor een groot deel te maken met 
het groot aandeel aan oeververdedigingen in die waterlopen (Figuur 3.3). Voor alle in het zwart ge-
markeerde trajecten ligt de eindscore immers tussen –6 en –2, afhankelijk van het pool-riffle pa-
troon, aangezien zowel de score voor holle oevers als voor meandering hier –2 bedraagt. De aan-
wezige oeververdedigingen hypothekeren dus in belangrijke mate de toekomstige structuurverbete-
ringen in deze waterlopen. 
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Figuur 3.3: weergave van trajecten met meer dan 33% oeververdediging op een van beide oevers 

 
 
 
3.3.2 Waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit 

De resultaten worden besproken per waterloop (de onderzochte waterlopen en zijbeken) en zijn in 
de tabellen geordend van monding naar bron. Eerst wordt het Groot Schijn vermeld en vervolgens 
de zijbeken, eveneens van monding tot bron. 
 
Biologische waterkwaliteit 

De VMM maakt gebruik van de Belgische Biotische Index (BBI) om de oppervlaktewaterkwaliteit te 
beoordelen volgens biologische parameters. Deze biologische index geeft een algemene kwaliteit 
van een waterloop over een langere periode, gebaseerd op de aanwezigheid van macro-
invertebraten in het water. Niet alleen fysisch-chemische invloeden maar ook de inrichting van de 
leefomgeving zijn hierop van invloed. Een BBI van 7 of meer voldoet aan de VLAREM II-normen. De 
ontwikkeling van de BBI voor de verschillende meetpunten in de periode 1990 – 2004 is in Tabel 
3.6 weergegeven. De gegevens van 2004 (of meest recente) zijn ook weergegeven op Kaart 12. 
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Tabel 3.6: Biotische Index in het onderzoeksgebied, stroomafwaarts ingedeeld langs het Groot Schijn en zijlopen (aangege-
ven met inspringing) (data VMM en UA) 

code Waterloop Gemeente ‘9
0
 

‘9
1
 

‘9
2
 

‘9
3
 

‘9
4
 

‘9
5
 

‘9
6
 

‘9
7
 

‘9
8
 

‘9
9
 

‘0
0
 

‘0
1
 

‘0
2
 

‘0
3
 

‘0
4
 

182520 Groot Schijn Malle     3 2 2 3 4   5   2 

182515 Groot Schijn Zoersel     2 2  3 4   5   5 

007 Groot Schijn Zoersel               7 

006 Groot Schijn Zoersel               6 

182510 Groot Schijn Ranst    5 4 5 4   6   6  7 

005 Groot Schijn Ranst               8 

182500 Groot Schijn Ranst 7   8 8 8 7 7   7 8   8 

004 Groot Schijn Ranst               8 

182200 Groot Schijn Ranst    6 5 7 6 7 7 7 7 7 7 8 6 

182000 Groot Schijn Wommelgem 1   2 1 2  4 2   6 7 7 6 

003 Groot Schijn Wijnegem               5 

002 Groot Schijn Wijnegem               6 

181600 Groot Schijn Antwerpen      2 1 2 2 2 4 5  4 6 

181500 Groot Schijn Antwerpen    1 1          7 

181400 Groot Schijn Antwerpen         2 2 2 5 6 6 5 

181000 Groot Schijn Antwerpen 0   2 1 1 0 0  2  2 4   

180100 Groot Schijn Antwerpen   1  1          2 

180000 Groot Schijn Antwerpen 3   1 2 1  0 5 4 4 4 3 4 3 

190500 Kleine Beek Schilde 1   2  6  6   5  6   

190300 Grote Merriebeek Wommelgem  4  2  2 3  2  2  5  5 

190200 Diepenbeek Wommelgem          2   4   

012 Zwanebeek Schilde               8 

190100 Zwanebeek Schilde   8 8    5 5  8  7  6 

190000 Zwanebeek Schilde 4  7 7  5 5 6 5 4 5 4  7 7 

189400 Zwanebeek Schilde   6 7            

189200 Zwanebeek Wijnegem   5 6  4 2 2 2 2 2 2  2 5 

189000 Zwanebeek Wijnegem 2  4 5    2       5 

188600 Rollebeek Wommelgem     2   1  4   5   

188000 Koude Beek Mortsel    2  2   4 2  2  3 4 

187100 Koude Beek Mortsel  5  5  5 2 2 5 5  5  5 5 

187050 Koude Beek Borsbeek         5      5 

187000 Koude Beek Borsbeek  5              

186800 Koude Beek Antwerpen    2  2  2   2 2   4 

011 Koude Beek Wommelgem               6 

188300 Diepenbeek Borsbeek     5    5     5  

185100 Klein Schijn Antwerpen 2   1 1 1 2 2    2  2  

010 Laarse Beek Brasschaat               7 

009 Laarse Beek Brasschaat               6 

184300 Laarse Beek Schoten      6  5    5   5 

008 Laarse Beek Brasschaat               9 

184000 Laarse Beek Antwerpen  2  2  2  2  5 6 5   5 

184350 Mickse Beek Brasschaat           7    7 

183600 Verlegde Donkse Beek Antwerpen  1  0  0 1 1  2  2   2 

183000 Donkse Beek Antwerpen      2 1         

182900 Schoon Schijn Antwerpen       1         
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blauw zeer goede kwaliteit oranje slechte kwaliteit 

groen goede kwaliteit rood zeer slechte kwaliteit 

geel matige kwaliteit zwart uiterst slechte kwaliteit 

 
In Tabel 3.6 is over het algemeen een verbetering van de biologische waterkwaliteit over de laatste 
15 jaar waar te nemen. Toch voldoen minder dan een derde (11) van de in 2004 bemonsterde pun-
ten aan de VLAREM II-norm. 
 
De kwaliteit van het Groot Schijn varieert sterk in de ganse loop. In het verlegde gedeelte blijft de 
kwaliteit nog steeds slecht tot zeer slecht. In de rest van het gedeelte van 1e categorie is er een 
duidelijk verbetering merkbaar vanaf 2000-2001. Plaatselijk is de kwaliteit al goed, terwijl die in de 
jaren negentig nog vrijwel overal zeer slecht was. Deze ommekeer is waarschijnlijk te wijten aan de 
heropening van de duiker onder het Albertkanaal in 2000, waardoor de doorstroming vanuit het 
Groot Schijn 2e categorie hervat werd. In het gedeelte van 2e categorie tot aan het Zoerselbos ligt 
de BBI immers overal tussen 6 (matig) en 8 (goed). Op een locatie werd zelfs bijna een zeer goede 
biologische waterkwaliteit opgemeten door de Universiteit Antwerpen. In het meest stroomop-
waarts gedeelte van 2e categorie en in het Groot Schijn 3e categorie is de kwaliteit weer lager. 
 
In de Laarse Beek werden waarden tussen 5 en 9 bepaald, de lagere waarden (184000, 184300, 
009 en 010) zijn mogelijk het gevolg van werken die daar in en naast de beek werden uitgevoerd. 
Het is de eerste maal dat in het Schijnbekken een zeer goede biologische waterkwaliteit werd opge-
tekend. Deze locatie (008) is eveneens een van de belangrijke rivierdonderpadhabitats in de Laarse 
Beek. Een staalname op 11 oktober 2005 door de milieudienst van Schoten bevestigt de hoge 
waarde (BBI 9) op deze locatie. Ook de Mickse Beek, een zijloop, haalt de VLAREM II-norm met een 
BBI van 7. 
 
De Koude Beek en Diepenbeek hebben een slechte tot matige waterkwaliteit. Opmerkelijk is dat de 
Biotische Index telkens toeneemt na de effluentlozingspunten van de twee RWZI’s (186800/001 en 
188000/187100). Hier is desondanks ook duidelijk een verbetering van de waterkwaliteit zichtbaar 
sinds eind jaren ’90. 
 
In de bovenloop van de Zwanebeek in de waterkwaliteit goed (8) tot matig (6), met meer stroom-
afwaarts nog een goed punt (190000) met index 7. Nadien komt het effluent van de RWZI Schilde 
in de Zwanebeek en daalt de BBI tot 5. 
 
De overige zijwaterlopen van het Groot Schijn waarvoor recente gegevens beschikbaar zijn hebben 
een BBI die varieert van slecht (Diepenbeek) tot matig (Rollebeek, Grote Merriebeek en Kleine Beek). 
 
Op Figuur 3.4 en Figuur 3.5 zijn ook het aantal taxa van macro-invertebraten weergegeven die in de 
verschillende staalnamepunten werden gevonden. Deze aantallen zijn verdeeld in de verschillende 
tolerantieklassen van die taxa. Er werden geen soorten uit tolerantieklasse 1, de meest gevoelige 
klasse, gevonden in het Schijnbekken (steenvliegen en vlakke eendagsvliegen). Wel werden op 
4 locaties soorten uit tolerantieklasse 2 aangetroffen, met name vier soorten van drie verschillende 
taxa kokerjuffers: tweemaal in de middenloop van het Groot Schijn en telkens eenmaal in de Laarse 
Beek (Peerdsbos) en de Zwanebeek (bovenloop). Op deze locaties werd dan ook telkens een BBI 
van 8 of 9 bepaald. 
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Langsheen het Groot Schijn (Figuur 3.4) bemerkt men een toename van het aantal taxa langsheen 
de loop van bron tot monding. De hoogste biodiversiteit ligt in de middenloop, tussen de Antitank-
gracht en het Albertkanaal. Na het Albertkanaal daalt de soortenrijkdom sterk, doordat dit gedeelte 
geen water uit de bovenloop ontvangt, de continuïteit van de waterloop was hier onderbroken op 
het moment van de staalnames. Ondertussen is de kwaliteit hier mogelijk weer verbeterd doordat de 
duiker onder het Albertkanaal in het voorjaar van 2005 werd geruimd en opnieuw geopend werd. 
 

Figuur 3.4: aantal gevonden taxa verdeeld per tolerantieklasse (7 tolerant tot 2 weinig tolerant) per staalnameplaats op het 
Groot Schijn en de resulterende Biotische Index (situering staalnameplaatsen: Kaart 6) 

 
 
De Laarse Beek (Figuur 3.5) herbergt ook een grote biodiversiteit, die plaatselijk afneemt in locatie 
009. Dit punt stond tijdens de onderzoeksperiode geregeld droog, wat de lagere aantallen soorten 
kan verklaren, er werden immers vrijwel alleen zeer tolerante soorten aangetroffen. 
 
In de Koude Beek (Figuur 3.5) ligt de soortenrijkdom overal vrij laag, met wel een opmerkelijke stij-
ging op locatie 011, vlak na het lozingspunt van het effluent van de RWZI van Wommelgem. Daar-
naast werd er in de bovenloop als enige plaats een soort uit tolerantieklasse 7 gevonden, de ratten-
staartlarve, die zeer tolerant is voor vervuiling. 
 
In de bovenloop van de Zwanebeek (Figuur 3.5) is net als bij de Laarse Beek een hoge diversiteit 
aan soorten aanwezig met enkele taxa uit tolerantieklassen 2 en 3. Na de RWZI van Schilde (tussen 
190000 en 189200) is er een sterke afname van het aantal gevangen taxa. 
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Figuur 3.5: aantal gevonden taxa verdeeld per tolerantieklasse (7 tolerant tot 2 weinig tolerant) per staalnameplaats op de 
zijlopen van het Groot Schijn en de resulterende Biotische Index (situering staalnameplaatsen: Kaart 6) 

 
 
Op verschillende locaties werden ook bijzondere macro-invertebraten of andere waterorganismen 
aangetroffen. Deze worden besproken in paragraaf 3.3.4 over fauna. Deze waarnemingen bena-
drukken verder de biologische waarde en potentie van de waterlopen in het Schijnbekken. 
 
Fysisch-chemische waterkwaliteit – Prati-index 

De VMM hanteert de Prati-index voor de zuurstofverzadiging (PIO) om de algemene fysisch-
chemische waterkwaliteit te beoordelen. Een PIO van 2 of minder is aanvaardbaar. De ontwikkeling 
van de PIO voor de verschillende meetpunten in het onderzoeksgebied voor de periode 1990 – 
2004 is in Tabel 3.7 weergegeven. De meest recente data per meetpunt zijn ook ruimtelijk getoond 
op Kaart 13. 
 
De PIO geeft enkel in de bovenloop van de Zwanebeek lokaal een aanvaardbare kwaliteit, niet ver-
ontreinigd wordt nergens waargenomen. Matige verontreiniging wordt gemeten in de Laarse Beek, 
benedenloop Zwanebeek en de boven- en middenloop van het Groot Schijn. De benedenloop van 
het Groot Schijn, het verlegde Groot Schijn en het grootste deel van de Koude Beek zijn verontrei-
nigd. In het algemeen ziet men wel een duidelijk verbetering in de weergegeven periode, van zwaar 
verontreinigd tot matig verontreinigd naar verontreinigd tot aanvaardbaar. Maar toch werd slechts in 
twee punten een aanvaardbare kwaliteit werd gemeten. 
 
De duidelijkste verbetering is te merken in het verlegd deel van het Groot Schijn met een halvering 
van de PIO sinds begin jaren ’90. Lokaal is de kwaliteit hier al verbeterd tot matig verontreinigd. 
 
De benedenloop van het Groot Schijn heeft een lichte verbetering gekend in de periode 2000 – 
2003 toen de duiker onder het Albertkanaal water aanvoerde uit de middenloop. In deze middenloop 
is de kwaliteit slechts licht verbeterd, maar bereikt nog steeds geen aanvaardbare kwaliteit. Ook in 
de bovenloop is de PIO licht verbeterd. 
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De Laarse Beek vertoont een zuurstofverzadiging schommelend tussen 2 en 4, met een matig ver-
ontreinigde index. Over de laatste 15 jaar is er een lichte verbetering, net als bij de Zwanebeek. De-
ze heeft nu in de benedenloop een PIO rond 3 à 4 en is matig verontreinigd. In de bovenloop daar-
entegen geeft de prati-index een aanvaardbare kwaliteit met waarden tot 1,4. 
 
In de Koude Beek zijn de belangrijkste verbeteringen waar te nemen in de benedenloop. Maar de 
kwaliteit blijft in de hele loop nog steeds schommelen tussen verontreinigd tot matig verontreinigd. 
 

Tabel 3.7: prati-index in het onderzoeksgebied, stroomafwaarts ingedeeld langs het Groot Schijn en de zijlopen ervan (aan-
gegeven met inspringing) (data VMM, de waarden tussen haakjes werden berekend met onvoldoende metingen en om signi-
ficant te zijn en zijn dus louter indicatief) 

Code Waterloop Gemeente 

‘9
0
 

‘9
1
 

‘9
2
 

‘9
3
 

‘9
4
 

‘9
5
 

‘9
6
 

‘9
7
 

‘9
8
 

‘9
9
 

‘0
0
 

‘0
1
 

‘0
2
 

‘0
3
 

‘0
4
*
 

182520 Groot Schijn Malle       (3,2) 3,5 3,4 3,5 2,9 2,6 2,1 2,4 3,1 

182515 Groot Schijn Zoersel       (3,6) 4,3 (7,3) 3,6 3,2 2,7 2,2 2,5 2,7 

182510 Groot Schijn Ranst      3,5 3,5 4,0  (3,5)   (3,5) 2,9  

182500 Groot Schijn Ranst 3,9 (3,0) 3,2  2,8 3,1 3,2 3,2   (2,8) (2,7)   2,0 

182200 Groot Schijn Ranst      2,7 2,3 3,4 2,6 2,9 3,2 2,7 2,7 2,9 2,9 

182000 Groot Schijn Wommelgem 7,2 5,2 5,1  7,1 5,6 5,2 6,7 4,8 5,9  (3,3) (3,1) (3,9) 7,3 

181600 Groot Schijn Antwerpen       (9,6) 8,9 7,2 7,4 5,2 4,0 3,8 4,1 4,7 

181500 Groot Schijn Antwerpen         5,8 6,9 5,0 4,0 4,1 4,1 4,9 

181400 Groot Schijn Antwerpen         (10,8 (9,5) (8,3) 4,4 4,5 (4,7) 7,0 

181000 Groot Schijn Antwerpen 11,1 10,2 9,2  9,5 9,5 8,4 8,6 6,7 4,9 3,2 3,6 2,9 (4,4)  

180100 Groot Schijn Antwerpen     10,2          6,6 

180000 Groot Schijn Antwerpen 10,6 9,7 8,7  8,7 8,0 7,7 6,1 4,6 4,5 4,4 4,2 4,5 5,1 5,0 

190500 Kleine Beek Schilde 7,6 6,9 6,4  3,2 2,8 3,2 3,8 2,7  3,0 3,4 (3,2)   

190300 Grote Merriebeek Wommelgem 7,4 5,7 5,4  7,1 6,5 5,0 6,5 5,2 6,3 5,1 3,7 3,4 3,3 4,3 

190200 Diepenbeek Wommelgem          7,7 5,8 4,9 5,9 5,5 6,0 

190100 Zwanebeek Schilde        2,5 (1,0)  2,4 2,0 1,4  1,4 

190000 Zwanebeek Schilde 2,8 2,3 2,6  3,8 3,3 3,0 2,8 2,2 3,8 2,8 2,3 1,9 2,4 2,9 

189200 Zwanebeek Wijnegem     4,6 5,1 6,0 5,7 4,1 4,4 4,7 3,9 3,6 4,9 3,4 

189000 Zwanebeek Wijnegem 6,5 5,8 5,3  3,9 (5,8) 4,2         

188600 Rollebeek Wommelgem          3,4 3,3 (3,1) (1,9)  2,8 

188000 Koude Beek Mortsel 5,7 5,5 6,0   (4,0) (5,7) 4,2 3,4 4,4 4,6 4,1 3,5 (3,0) 4,0 

187100 Koude Beek Mortsel     2,6 2,3 3,1 3,3 2,6 3,0 4,1 3,7 2,4 2,5 2,5 

187050 Koude Beek Borsbeek         (2,5)       

187000 Koude Beek Borsbeek 3,3 2,9 2,8             

186800 Koude Beek Antwerpen      8,3 9,1 7,4 5,9  5,3 4,9   4,6 

188300 Diepenbeek Borsbeek         (0,2)     (3,6)  

185100 Klein Schijn Antwerpen     10,2 8,1 8,3 7,4 5,9 7,9 (7,5) 8,1 6,9 7,2  

184300 Laarse Beek Schoten      2,2 2,6 3,1   2,5 (1,5)  2,3 3,7 

184000 Laarse Beek Antwerpen 3,8 3,8 3,5  3,7 3,3 6,0 4,1 3,1 3,6 2,9 3,2 2,1 2,7 3,4 

184350 Mickse Beek Brasschaat           (1,6)    4,2 

183600 Verlegde Donkse Beek Antwerpen     9,0 6,5 7,9 6,9  (6,6)  (5,7)  5,3 6,8 

183000 Donkse Beek Antwerpen 6,6 4,8 4,7  4,9 5,5 6,8 5,7 4,5 8,1      

* de waarden voor 2004 werden nog niet onderworpen aan een eindvalidatie door VMM 
ten gevolge een defecte zuurstoflogger was het niet mogelijk om een correcte prati-index te bereken in de eigen meetcam-
pagne 
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blauw niet verontreinigd oranje verontreinigd 

groen aanvaardbaar rood zwaar verontreinigd 

geel matig verontreinigd   

 
Fysisch-chemische waterkwaliteit – gemeten parameters 

Op basis van specifieke gemeten parameters op de diverse meetlocaties kan een bepaalde lage 
waarde voor BBI of PIO gelinkt worden aan een specifieke vorm van verontreiniging. 
 
De analyseresultaten uit de eigen meetcampagne geven zowel de ruimtelijke als temporele variatie 
weer voor de gemeten parameters in het oppervlaktewater. De grafieken met deze gegevens zijn 
opgenomen in Bijlage 5. 
 
Voor elke parameter zijn er telkens drie grafieken. De eerste geeft de waarden weer langsheen het 
Groot Schijn (Zoersel tot Antwerpen) voor de meetcampagnes van september, januari en mei. De 
tweede geeft dezelfde waarden, maar dan voor de Laarse Beek, Koude Beek en Zwanebeek. Op de 
derde grafiek is de variatie van de waarden weergegeven gedurende de ganse meetcampagne (sep-
tember 2004 – augustus 2005) voor de 4 locaties die maandelijks gemeten werden. 
 
Zuurstofbindende stoffen 

De zuurstofhuishouding is van groot belang in de waterloop. Daarom ook wordt de PIO gebruikt 
om een beeld te krijgen van de fysisch-chemische zuiverheid van oppervlaktewater. Tijdens de 
meetcampagne werden daarnaast onder andere het Biochemisch (BZV) en Chemisch Zuurstof-
verbruik (CZV) bepaald. 
 
BZV is de hoeveelheid zuurstof (mgO2/l) die verbruikt wordt door micro-organismen om het water 
te zuiveren bij een bepaalde temperatuur (20°C) en in een bepaalde periode (5 dagen). Het geeft 
dus een graad voor de hoeveelheid biologisch afbreekbare verontreiniging. 
 

De meeste gemeten waarden voor BZV liggen onder de detectielimiet (3 mgO2/l). Op locatie 
182000 (Groot Schijn, Wommelgem) werd de norm eenmaal overschreden met een meting van 
10 mgO2/l, naast enkele metingen van 4 mgO2/l. Op de Laarse Beek (009) werd in mei een waarde 
gemeten van 7 mgO2/l, mogelijk is deze normoverschrijding het gevolg van een besmet monster, 
aangezien deze locatie geregeld droogviel in de onderzoeksperiode. 

 
CZV is de hoeveelheid zuurstof (mgO2/l) die verbruikt wordt om de aanwezige vervuiling che-
misch te oxideren. Deze waarde ligt steeds hoger dan BZV aangezien deze oxidatie ook steeds 
het biologische materiaal bevat. 
 

In alle waterlopen werden normoverschrijdingen (>30 mgO2/l) vastgesteld. Eenmaal werd een 
waarde van 208 mgO2/l opgemeten (zelfde staal als BZV=10 mgO2/l), wat doet vermoeden dat dit 
een besmet monster was. De overige overschrijdingen zijn eerder klein (30 à 40 mgO2/l), met uit-
zondering van de waarden van januari in de boven- en middenloop van het Groot Schijn die oplopen 
tot 55 mgO2/l. 
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Nutriënten 
Nutriënten met stikstof en fosfor komen van nature voor in deze waterlopen en zijn bovendien 
onmisbaar voor het lever erin en errond. Tegenwoordig vormen zij echter een belangrijke vorm 
van waterverontreiniging door de hoge concentraties waarin ze voorkomen. In het oppervlakte-
water zijn vooral nitraat (NO3) en orthofosfaat (PO4) van belang. 
 
Nitraat in de waterlopen is afkomstig van nitraathoudende puntlozingen, maar vooral uit de diffu-
se bron van bemeste landbouwgronden (VMM, 2003). Nitraat wordt gevormd door nitrificatie 
van ammonium, met nitriet als tussenproduct. Dit nitriet is een giftig tussenproduct dat meestal 
in verhouding kleine concentraties bereikt. 
 

De nitraatgehaltes liggen overal onder de norm (50 mgNO3/l of 11,3 mgN/l), met als hoogste geme-
ten waarden in de Koude Beek (6,75 mgN/l). Wanneer men de resultaten echter bekijkt met de meer 
ecologisch gericht eutrofiëringnorm uit Nederland (2,2 mgN/l) zijn er wel wat overschrijdingen die 
wijzen op een gevaar voor eutrofiëring. In het Groot Schijn is er een lichte overschrijding in het 
meest stroomopwaartse punt (007), dat gelegen is vlak na een grote landbouwzone (weilanden en 
maïsakkers). In het benedenstroomse deel wordt deze waarde bijna permanent overschreden nadat 
de Zwanebeek en de Koude Beek uitmonden. Opmerkelijk is de sterke daling van de nitraatwaarde 
in het meetpunt op de Hoofdgracht (181000), dit is vermoedelijk ten gevolge van de uitgestrekte 
rietkragen die hier aanwezig zijn en voor een zeer belangrijke denitrificatie zorgen. 
 
In de zijlopen van het Groot Schijn wordt de wettelijke norm ook nergens overschreden, maar ook 
hier bestaat er gevaar voor eutrofiëring. De Laarse Beek heeft slechts een lichte overschrijding in de 
lente, in de meest stroomopwaartse punten. De Zwanebeek blijft juist onder de 2 mgN/l-waarde tot 
aan de RWZI Schilde, waar een sterke toename van het nitraatgehalte is waar te nemen ten gevolge 
van de effluentlozingen, VMM heeft er zelfs waarden van 16 mgN/l gemeten in 2004 en dit on-
danks de modernisatie van de RWZI met membraanzuivering. De hoogste waarden werden echter 
gemeten op de Koude Beek, waar twee RWZI’s hun effluent lozen en dit duidelijk te zien is in de 
nitraatconcentraties in het oppervlaktewater. 

 
Orthofosfaat is een omzettingsproduct van diverse fosfaatverbindingen afkomstig uit afvalwater-
lozingen en uitspoeling van landbouwgronden. 
 

Langsheen het Groot Schijn liggen de hoogste fosfaatwaarden net als de nitraatwaarden, in de bo-
venloop en benedenloop. Net als in de rest van Vlaanderen wordt de norm (0,3 mgP/l) slechts op 
weinig plaatsen gehaald. Enkel op de Laarse Beek en de Zwanebeek werd de norm gehaald op de 
diverse meetpunten. Wanneer men de jaarrond-metingen bekijkt, blijkt ook het meetpunt op de mid-
denloop van het Groot Schijn (182510) te voldoen aan de 0,3 mgP/l-norm, de benedenloop voldoet 
duidelijk niet met zelfs een uitschieter van 7,45 mgP/l. 
 
Bij het hanteren van de Nederlandse eutrofiëringnorm van 0,1 mgP/l wordt de norm nog steeds ge-
haald op 2 meetpunten: op de Laarse Beek (008) en de Zwanebeek 190100). 

 
Metalen 

Diverse metalen zijn essentiële elementen voor leven. In deze studie werden de concentraties 
aan calcium, ijzer, magnesium, mangaan, natrium en kalium bepaald. Enkel voor ijzer en man-
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gaan bestaan er normen voor de basiskwaliteit (200 μg/l), in hoge concentraties worden zij im-
mers ook toxisch. 
 

De ijzerwaarden in het Schijnbekken liggen overal vrij hoog en op veel plaatsen ook boven de norm 
(200μg/l). Dit is echter volledig te wijten aan de natuurlijke achtergrondwaarden ten gevolge van de 
ijzerrijke zandgronden die in het noorden en oosten van het bekken voorkomen. Het Groot Schijn, 
Laarse Beek en Zwanebeek, die allemaal in dit deel van het bekken ontspringen hebben zeer hoge 
ijzerconcentraties, die verder stroomafwaarts geleidelijk afnemen. De Koude Beek, die in het zuiden 
van het bekken ontspringt heeft in vergelijking zeer lage waarden die steeds onder de norm liggen. 
 
In de winterperiode (december – maart) lagen de waarden ook beduidend hoger dan de rest van het 
jaar. Waarschijnlijk is dit het gevolg van een hogere kweldruk in die periode samen met een lage 
opname door planten. 

 
Zware metalen 

Deze metalen zijn niet-essentiële elementen en zijn in vele gevallen ook toxisch: cadmium, lood, 
koper, chroom, zink, nikkel, arseen, selenium, barium en kwik. Deze werden niet zelf gemeten, 
maar werden wel door VMM opgevolgd. 
 

De norm voor zware metalen werd nergens in de natuurlijke lopen overschreden in 2004. Wel wer-
den er vrij hoge waarden gemeten voor cadmium, zink en lood. In de Hoofdgracht waren er wel 
overschrijdingen voor lood en zink en lagen ook de waarden voor cadmium vrij dicht bij de norm. 

 
Pesticiden 

Sinds 1996 wordt ook de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater onder-
zocht. Deze kunnen een belangrijke impact hebben op het waterleven: ecotoxiciteit en hormoon-
deregulatie. Ook deze stoffen werden niet in deze eigen meetcampagne opgenomen, maar wor-
den wel plaatselijk door VMM gemeten. 

 
Pesticiden werden enkel gemeten op punt 180000 in de Hoofdgracht (vlakbij pompstation Rode 
Weel). Hier werden in 2004 14 verschillende pesticiden aangetroffen, maar geen enkele meting 
overtrof de norm. 
 
Normering 

De Laarse Beek en Zwanebeek moeten allebei voldoen aan de norm voor viswater. De overige 
waterlopen hebben basiswaterkwaliteit als doelstelling. De normen voor de diverse parameters 
kunnen zowel absoluut zijn, als gemiddelden, mediaan of 90 percentiel. 

 
Uiteindelijk was er geen enkele meetpunt dat aan alle normen voor basiswaterkwaliteit voldeed. Ook 
de normen voor viswaterkwaliteit werden nergens gehaald. Wel kan gesteld worden dat de locaties 
waar deze normen het best gehaald worden gelegen zijn in de Laarse Beek (omgeving Peerdsbos), 
Zwanebeek (tot voor de RWZI) en de middenloop van het Groot Schijn. 
 
Waterbodemkwaliteit 

Voor de negen waterbodemkwaliteitsmeetpunten zijn de meest recente waterbodemgegevens ge-
hanteerd. In vier gevallen zijn de metingen uit 1997 (Tabel 3.8). Het is mogelijk dat in de tussentijd 
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de situatie is veranderd als gevolg van bijvoorbeeld (bagger)werkzaamheden. Bij beoordeling van de 
waterbodemkwaliteit is gekeken naar de globale ecologische kwaliteit en naar de individuele chemi-
sche parameters. 
 
De globale ecologische waterbodemkwaliteit in het Groot Schijn en de zijlopen Koude Beek, Laarse 
Beek en Zwanebeek is in het algemeen zeer slecht. Alleen in de boven- en middenloop van het 
Groot Schijn is de globale kwaliteit matig tot goed (klasse 1-2). 
 
De waterbodem in het Groot Schijn kan veelal niet als bodem noch als bouwstof worden gebruikt, 
terwijl de waterbodems in de zijlopen (al dan niet met beperkingen) wel toegepast kunnen worden 
(Tabel 3.8). 

Tabel 3.8: beoordelingsresultaten van de waterbodemkwaliteit van de Groot Schijn en de zijlopen Koude Beek, Laarse Beek 
en Zwanebeek 

Meetlocatie Triade beoordeling VLAREA beoordeling 

Waterloop Deelgebied 
Locatie-
nummer 

Datum 
Fysisch-
chemisch 

Eco-
toxico-
logie 

Biologie 
Glo-
baal1

Bodem2 Bouw-
stof3

Groot Schijn Zoersel 182515 12-1-1997 1 1 2 2 3 2 

 Ranst 182500 3-12-1997 1 3 1 2 - - 

  182200 
30-11-
2000 

2 1 1 1 1 1 

 Antwerpen 181600 
30-11-
2000 

4 3 4 4 3 2 

  181000 12-3-1997 3 3 4 4 3 2 

  180000 18-7-2000 4 4 4 4 - - 

Zwanebeek Schilde 190100 25-6-2001 3 3 1 3 1 1 

Koude Beek Mortsel 187100 18-6-2001 3 3 4 4 2 1 

Laarse Beek Schoten 184300 20-3-1997 1 2 2 4 - - 
1 Globale beoordeling: klasse 1 = niet verontreinigd; klasse 4 = sterk verontreinigd 
2 Bodem: klasse 1 = vrij gebruik als bodem; klasse 2 = gebruik op bodemtype 5, zoals industriegronden; klasse 3 = niet als 
bodem te gebruiken 
3 Bouwstof: klasse 1 = specie kan vrij gebruikt worden als bouwstof; klasse 2 = specie kan niet gebruikt worden als bouw-
stof 
(bron: www.vmm.be en www.mina.vlaanderen.be/instrumenten/data/waterbodemonderzoek) 

 
Uit de analyse van de chemische parameters blijkt dat de sterkst verontreinigde waterbodems (klas-
se 3 en 4) zijn gelegen in middenloop en verlegde Groot Schijn. Hierbij is sprake van sterk verontrei-
nigde gehalten van met name: koper, kwik, lood, zink, PAK en PCB. De Koude Beek is van de on-
derzochte zijlopen degene met de sterkst verontreinigde waterbodem (klasse 3 voor koper, kwik en 
PAK). Kwik is de meest algemene sterk afwijkende chemische verontreiniging in het studiegebied, 
met hoge gehalten in de waterbodem van Koude Beek, Laarse Beek, middenloop Groot Schijn en 
verlegd Groot Schijn. 
 
De waterbodemmonsters in de te ruimen zones van het Groot Schijn blijken allen de normering voor 
hergebruik als bodem te overschrijden. Het betreft hier met name de zware metalen en ben-
zo(a)pyreen (PAK). Het is niet mogelijk zonder voorafgaande verwerking de geruimde specie als bo-
dem toe te passen. Wel is, op basis van de samenstelling van de te ruimen specie, hergebruik als 
bouwstof toegestaan (anoniem, 2004). 
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3.3.3 Vegetatie 

Op elk traject werd een vegetatieopname gemaakt van de bedding en van beide oevers, tenzij er 
binnen het traject grote verschillen aanwezig waren, dan werden meerdere opnames uitgevoerd. 
 
Oevervegetatie 

Uiteindelijk werden 423 unieke vegetatieopnames gemaakt van de oevervegetatie. Deze vertegen-
woordigen de vegetatietypes van alle trajecten, voor zowel linker- als rechteroever. 
 
Om een beeld te krijgen van de aanwezige vegetatiegroepen werd een Twinspan-analyse uitge-
voerd. Hierbij worden de verschillende opnames met mekaar vergeleken en in gelijkaardige groepen 
opgedeeld. Aan de hand van deze analyse kan een begin gemaakt worden van een vegetatiekundige 
indeling van de vegetatieopnames. De groepen die ontstaan in de Twinspan-analyse kunnen vervol-
gens gekoppeld worden aan bestaande vegetatietypes. Hiervoor is onder meer gebruik gemaakt van 
het handboek botanisch bermbeheer (Zwaenepoel, 1998). De resultaten hiervan zijn te zien in 
Figuur 3.6. 
 
Wat betreft oevervegetaties is de karakterisering echter niet steeds heel duidelijk aangezien men 
hier steeds in een duidelijke overgangssituatie zit tussen enerzijds de waterloop en anderzijds de 
omliggende vegetatie en landgebruik. Daarnaast is er plaatselijk sterke verstoring door slibafzetting, 
begrazing, omgeploegde grond, herbicidengebruik, tuinaanplanten, … 
 

Figuur 3.6: twinspan-indeling van de oevervegetatie (n=423) 
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Nadat de koppeling van de vegetatietypes met de corresponderende trajecten en oevers gemaakt is, 
wordt een vegetatiekaart van de waterloopoevers bekomen (Kaart 15). De totale aantallen oevers 
met een bepaalde vegetatie zijn weergegeven in Tabel 3.9, alsook de lengte die dat vegetatietype 
aan oevers bedekt. 
 
Wanneer men kijkt naar de aantallen trajecten per vegetatietype merkt men dat het aandeel ruige 
vegetatietypes (V1 tot V4) ongeveer een derde van de totale oeverlengte beslaat. Voornamelijk het 
Groot Schijn 1e categorie is hiervoor verantwoordelijk (rietruigtes langs Hoofdgracht en netelruigtes 
langs overige deel). In het gedeelte van 2e categorie zijn de broekbossen en grazige bosranden de 
belangrijke oeverbegroeiing. 
 
De Koude Beek springt er duidelijk uit wat betreft de aanwezigheid van glanshaver-oevers. Dit is 
duidelijk te verklaren door onder meer het agrarisch gebruik van die vallei. 
 
De Zwanebeek heeft geen uniform patroon van oevervegetaties meer door de sterke impact van de 
aangrenzende tuinen. Hier komen vegetaties met als dominerende soorten rododendron of klimop 
dan ook veelvuldig voor. Wel valt op dat in het bovenstrooms deel nog een belangrijke aanwezig-
heid is van broekbossen en eikenbossen. In het meest noordelijke deel, in de zandgronden, is er en 
sterke abundantie van zwenkgrasvegetaties onder de bomenrijen en houtkanten langs de Zwane-
beek. 
 
In de Laarse Beek, en dan voornamelijk in de omgeving van het Peerdsbos, is er een duidelijk over-
wicht aan eikenbossen langs de waterloop die hier ook op vegetatief vlak hun stempel drukken. In 
het bovenstrooms deel neemt, net als bij de Zwanebeek, de drogere zwenkgrasvegetatie toe. 
 

Tabel 3.9: voorkomen van de verschillende vegetatietypes in functie van het aantal trajecten en in functie van de afstand 
(linker- en, rechteroever afzonderlijk meegeteld) 

 Vegetatietype 
Aantal trajec-

toevers 
Totale lengte 

(m) 

V1 Japanse duizendknoop 10 1.053 

V2 rietruigte 115 19.526 

V3 verruigd glanshavergrasland 14 1.752 

V4 netelruigte 152 16.873 

V5 glanshavergrasland 160 18.670 

V6 broekbosvegetatie 160 18.810 

V7 rood zwenkgras 57 7.623 

V8 pinksterbloem-speenkruid 13 851 

V9 grazige bosranden 77 9.708 

V10 eikenbosvegetatie 158 16.760 

V11 rododendronvegetatie 26 2.399 

V12 klimopvegetatie 8 705 

 Totaal 950 114.729 

 
Bij de inventarisatie van de oeverzones werden ook enkele soorten uit de Rode lijst (Biesbrouck et 
al, 2001) aangetroffen. Er werden drie zeldzame soorten aangetroffen (elk op slechts 1 locatie): 
sterzegge, moerashertshooi en groot warkruid. Deze laatste soortwerd aangetroffen in een brandne-
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telruigte langs het Groot Schijn in Deurne en was hier reeds enkele jaren geleden aangetroffen. Het 
betreft hier dus een stabiele populatie. Daarnaast werd ook nog het vrij zeldzame verspreidbladig 
goudveil genoteerd. 
 
Daarnaast werden op tal van trajecten exoten aangetroffen: 
- Japanse duizendknoop 
- reuzenbalsemien 
- reuzenberenklauw 
- rododendron 
- Amerikaanse vogelkers 
 
Deze soorten bedreigen allen de streekeigen vegetatie en de overige afhankelijke organismen. De 
verspreiding van deze soorten in de verschillende vegetatieopnames is opgenomen in Bijlage 6. De 
aanwezigheidsgraad van de exoten per traject is ook ruimtelijk weergegeven op de kaart met het 
maaischema voor de oeverzones (Kaart 28). 
 
Er is een duidelijke spreiding van de verschillende soorten waar te nemen. Reuzenbalsemien komt 
voornamelijk voor in de midden- en bovenloop van het Groot Schijn, de Koude Beek, lokaal aan de 
Hoofdgracht en in het Peerdsbos (Laarse Beek). Japanse duizendknoop heeft zijn kern in de bene-
denloop van het Groot Schijn en in het meest stroomafwaartse deel van de Laarse Beek. Rododen-
dron en Amerikaanse vogelkers komen meestal in dezelfde gebieden voor: bovenloop Laarse Beek 
en Zwanebeek. 
 
 
3.3.4 Fauna 

De gegevens over fauna in de waterlopen is beperkt tot 2 grote groepen: macro-invertebraten en 
vissen. 
 
Macro-invertebraten 
Voor de macro-invertebraten zijn de gegevens beschikbaar die verzameld zijn voor de bepaling van 
de biologische waterkwaliteit in het kader van deze studie. Voornamelijk in de Laarse Beek en de 
middenloop van het Groot Schijn werden tal van bijzondere soorten gevangen: 
 
- diverse kokerjuffers (Beraeodes minutus, Mystacides azurea, Mystacides longicornis, Molana 

angustata) 
- kapslakken (Acrolocris lacustris e.a.) 
- op diverse plaatsen ook poliepen van het geslacht Hydra (Hydrozoa) 
- diverse larven van glazenmakers en waterjuffers 
- eendagsvliegen (3 soorten in het Groot Schijn, aan het Fort van Oelegem) 
- larve van het kroosvlindertje (Cataclysta lemnata) 
- slijkvlieg (Megalopter cyalis) 
- bronblaashoorn (Physa fontinalis), een typische slakkensoort van bronbeken werd gevonden in 

de Laarse Beek (Peerdsbos) 
- in traagstromende beken werden ook vijverlopers (Hydrometra stagnorum) gevangen (bovenloop 

Groot Schijn en Laarse Beek) 
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- in de Koude Beek werden op 1 plaats (188000) rattenstaarten (larven van de blinde bij, Eristalis 
tenax) gevangen (waterkwaliteit 4!) 

 
Vis 
Er zijn in het kader van dit onderzoek geen visgegevens verzameld. Wel werden er in de Laarse Beek 
vissen waargenomen tijden de ecologische inventarisatie (soort onbekend). Bij de bepaling van de 
BBI werden ook diverse vissoorten waargenomen. De belangrijkste visdata die ter beschikking zijn, 
zijn echter afkomstig van andere projecten of onderzoeken. Deze werden samengevat in Tabel 3.10, 
met voor elke locatie de meest recente gegevens eventueel aangevuld met soorten die er in vorige 
afvissingen werden gevangen. 
 
Op het Groot Schijn 1e categorie zijn geen vissen waargenomen in de laatste meetcampagnes. Er 
zijn hier enkel waarnemingen van riviergrondels in een gracht van het Rivierenhof (Knaepkens et al, 
2001). Mogelijk is dit een restpopulatie die in dit grachtenstelsel, dat vroeger in verbinding stond 
met het Groot Schijn, is kunnen overleven. 
 
Op het Groot Schijn 2e categorie tussen het Albertkanaal en de Antitankgracht zijn gegevens be-
schikbaar van drie meetpunten. In totaal werden hier 10 vissoorten waargenomen. Ondanks de 
soortenrijkdom in dit traject is de waardering van de visindex toch ontoereikend (Van Thuyne et al, 
2004). Op 2 locaties, aan de Witte brug en de Rundvoortbrug, werd hier wel een Rode Lijstsoort 
waargenomen, de kleine modderkruiper met respectievelijk 1 (Van Thuyne et al, 2004) en 2 
(Knaepkens et al, 2001) exemplaren. 
 
Op de gracht van het Fort van Oelegem, die in verbinding staat met het Groot Schijn, werden ook 
kleine aantallen kleine modderkruipers gevangen (Vandelannootte et al, 1998). Mogelijk zijn de 
exemplaren die op het Groot Schijn zelf werden gevangen afkomstig uit deze gracht. 
 
Voor de Koude Beek zijn geen data beschikbaar. Wel werden de afgelopen jaren geregeld stekel-
baarzen waargenomen in het heringericht gedeelte (pers. waarn. Bram Van Ballaer). 
 
Voor de Laarse Beek, die voor de visfauna zeer belangrijk is, zijn vrij veel recente gegevens beschik-
baar, voornamelijk in het Peerdsbos nabij de vistrap. Van Liefferinge et al (2005) vond hier vrij veel 
rivierdonderpad, maar ook snoek, baars, blankvoorn. Baekelandt (2003) bemosterde hier zesmaal in 
de periode 2002-2003 waarbij 16 soorten werden waargenomen, sommige echter slechts spora-
disch en meestal in zeer kleine aantallen. Meer stroomopwaarts is het visbestand aanzienlijk kleiner 
(Van Thuyne et al, 2004). 
 
De Zwanebeek is de tweede locatie in het Schijnbekken waar nog rivierdonderpad voorkomt. In het 
benedenstrooms gebied werden echter geen vissen aangetroffen (Vandelannootte et al, 1998), de 
rijke visfauna is hier ook maar plaatselijk. Net als in de Laarse Beek is de visindex aan Het Moer 
goed. (Knaepkens et al, 2001; Van Thuyne et al, 2004) 
 
De gevangen visdiversiteiten en densiteiten van de laatste 10 jaar in het bekken van het Groot 
Schijn zijn laag. De visindexwaarden scoren over het algemeen laag en op sommige locaties kon 
zelfs geen visleven worden vastgesteld. Enkel op de Laarse Beek en de Zwanebeek werd een goede 
visindex gescoord. Het voorkomen van enkele zeldzame en beschermde soorten (rivierdonderpad en 
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kleine modderkruiper zijn zeldzaam en bermpje is beschermd) toont dan weer de potenties aan van 
deze beken. (Van Thuyne et al, 2004) 
 

Tabel 3.10: overzicht van het voorkomen van vissoorten op de diverse meetpunten 
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Riviergrondel (Gobio gobio)  X X X X  X  
 

   
 

X5  

Paling (Anguilla anguilla)   X X X  X  
 

  X X5  

Baars (Perca fluviatilis)   X X X    
 

   X X 

Kleine modderkruiper (!)(Cobitis taenia)   X X  X   
 

   X5  

3D stekelbaars (Gasterosteus aculeatus)   X X     
 

  X1   

Zeelt (Tinca tinca)     X    
 

   X5  

10D stekelbaars (Pungitius pungitius)   X  X  X3  
 

  X X5  

Blankvoorn (Rutilus rutilus)    X X    
 

  X3 X  

Rivierdonderpad (!)(Cottus gobio)         
 

  X X  

Snoek (Esox lucius)         
 

  X3 X  

Bermpje (Barbatula barbatula)         
 

  X   

Winde (Leuciscus idus)    X     
 

     

Brasem (Abramis brama)         
 

   X1  

Vetje (Leucaspius delineatus)   X      
 

     

Giebel (Carassius gibelio)         
 

   X5  

Kolblei (Abramis bjoerkna)         
 

   X5  

Pos (Gymnocephalus cernuus)         
 

   X5  

Rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus)         
 

   X5  

Karper (Cyprinus carpio)         
 

   X5  

Zonnebaars (Lepomis gibbosus)         
 

   X5  

Aantal soorten 0 1 7 7 6 1 3 0  0 0 7 16 1 

1: Knaepkens et al (2001); 2: Liefferinge et al (2005); 3: Vandelannootte et al (1998); 4: Van Thuyne et al (2004); 5: Bae-
kelandt (2003) 
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3.4 Grondwater 

 
 
3.4.1 Grondwaterpeilen 

In deze paragraaf wordt de grondwaterstand besproken in functie van de topografie en het peil van 
het oppervlaktewater. De hoogte van het maaiveld werd opgemeten ter hoogte van elke piëzome-
ter, wat een beeld verschaft van de topografie van het terrein. Bij het opmeten van de meetraaien 
werd vanaf april 2005 om de 14 dagen eveneens het peil van de waterloop gemeten. Een vergelij-
king tussen de te verwachten gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand 
(GLG) op basis van de historische vochttrap (bodemkaart) en de gemeten grondwaterstanden geeft 
een aanwijzing voor eventuele verdroging of vernatting (Van Damme, 1971). 
 
Per piëzometerraai worden in Bijlage 7 zowel de gemeten als de te verwachten GHG en GLG, de 
gemiddelde grondwaterstand en het minimale, gemiddelde en maximaal peil in de waterloop voorge-
steld i.f.v de topografie. Alle waarden zijn weergegeven in m TAW. Er dient op gewezen te worden 
dat de meetperiode slechts 1 jaar bedroeg en de bevindingen opgenomen in de bespreking dan ook 
slechts indicatief zijn. 
 
Meetraai Vrieselhof (Groot Schijn) 

Deze meetraai is opgesplitst in 2 raaien waarvan één gelegen ten noordoosten van het Fort van Oe-
legem (Vrieselhof 2) en één meer omvangrijke raai ten westen hiervan, in het Provinciaal Domein 
Vrieselhof (Vrieselhof 1). De gebruikte piëzometers maken deel uit van een uitgebreider net (onge-
veer 35 piëzometers) van de provincie Antwerpen (dienst Groendomeinen, i.s.m. PIH). 
 
De raai ten noordoosten (Vrieselhof 2) bestaat slechts uit 2 piëzometers (P35 en P37) en is gelegen 
in licht afhellend terrein in landbouwgebied. Het grondwaterpeil volgt het reliëf en vertoont een dui-
delijke helling naar het Groot Schijn toe. Het grondwater bevindt zich gemiddeld op ongeveer 
1,30 m onder maaiveld (mv). De GHG bedraagt 0,94 m-mv. De GLG bedraagt 1,60 m-mv voor de 
piëzometer het dichtst bij de waterloop (P37) om toe te nemen tot ongeveer 1,80 m-mv op 900 m 
van het Groot Schijn (P35). De amplitude neemt dus toe op grotere afstand van de waterloop. 
De bodem ter hoogte van de raaien bestaat uit matig droge zandbodems (vochttrap c). Er treden 
geen grote verschillen op tussen de historische GHG en GLG op basis van de Bodemkaart van België 
en de gemeten waarden. Er is dan ook geen indicatie voor vernatting of verdroging. 
De grondwaterstanden ter hoogte van de piëzometers zijn onderling sterk gecorreleerd (0,97) wat 
kan verklaard worden door de hoge conductiviteit van de zandige bodem. De grondwaterstanden in 
P37 en P35 vertonen een vrij sterke positieve correlatie van respectievelijk 0,84 en 0,90 met het 
peil in het Groot Schijn. De gemeten amplitude in het Groot Schijn bedroeg 14 cm. 
 
De raai ten westen (Vrieselhof 1) bestaat uit 5 piëzometers geplaatst langs beide zijden van het 
Groot Schijn. De totale lengte bedraagt bijna 1000 m en het hoogteverschil varieert tussen 7,82 en 
9,23 m TAW. 
In grote lijnen volgt het grondwaterpeil het reliëf. In het centrale deel van de vallei tussen P34 (kom-
grond) en P36 (oeverwal) is de grondwatertafel vrijwel vlak en bedraagt het amplitudeverschil tus-
sen GHG en GLG ongeveer 20 cm. Het grondwaterpeil fluctueert er dus zeer weinig in deze zone 
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die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van dikke veenpakketten in de komgronden. De geme-
ten GHG en GLG bevinden zich binnen de grenzen van de historische GHG en GLG. 
 
Verder weg van de waterloop loopt het reliëf op. De grondwaterpeilen volgen het reliëf, zij het in 
minder sterke mate, waardoor het grondwaterpeil dieper komt te zitten naarmate de afstand tot de 
waterloop toeneemt. Het gemiddeld grondwaterpeil bevindt er zich op ongeveer 1 m-mv. Een gerin-
ge helling van de grondwatertafel in de zomerperiode in vergelijking met de winterperiode maakt dat 
het verschil tussen maaiveldniveau en grondwaterniveau sterker toeneemt bij toenemende afstand 
in de zomerperiode. De amplitude wordt met andere woorden groter en bedraagt er 40 tot 50 cm. 
De gemeten GHG en GLG’s onder de valleiwanden liggen dieper dan wat kon verwacht worden op 
basis van de bodemkaart die de aanwezigheid geeft van natte tot zeer natte bodems. Enige verdro-
ging kan dan ook niet geheel uitgesloten worden. 
 
De gemeten amplitude in het Groot Schijn bedroeg 23 cm. Het grondwaterpeil in de komgrond is 
ondiep en sterk gecorreleerd met het peil in het Groot Schijn (0,89). De correlatie met het waterpeil 
in het Groot Schijn neemt geleidelijk af bij toenemende afstand tot de waterloop en bedraagt nog 
ongeveer 0,79 ter hoogte van P33. Ook hier kunnen de vrij hoge correlatiecoëfficiënten te wijten 
zijn aan de aanwezigheid van een goed doorlatende zandige ondergrond. 
 
Meetraai Het Veer (Groot Schijn) 

De meetraai bestaat uit de piëzometers P5 tot P8 op de linkeroever en de piëzometers P9 en P11 op 
de rechteroever. De raai is ongeveer 375 m lang en de hoogte ligt tussen 8,95 en 5,87 m TAW.  
 
Hydrologisch gezien komt op de linkeroever nog een grondwatertafel voor zoals kan verwacht wor-
den op basis van de bodemkaart. Ook het komgrond-oeverwalpatroon is nog aanwezig zowel naar 
reliëf als bodemsamenstelling. Het zijn overwegend zandleembodems zonder profielontwikkeling die 
gereduceerd zijn in de komgrondzone. Op de oeverwal en de voet van de valleiwand zijn ze zeer 
sterk gleyig en bevatten ze een reductiehorizont. Verder weg van de waterloop wordt de textuur 
iets lichter (licht zandleem) en is de bodem iets minder gleyig. 
De gemeten GHG en GLG bevinden zich overwegend binnen de zone van de historische GHG en 
GLG. De grondwatertafel vertoont een zwakke maar constante helling naar de waterloop toe. De 
amplitude is vrij constant voor alle piëzometers en bedraagt ongeveer 50 tot 55 cm. Enkel onder de 
oeverwal is zij iets groter, nl. 62 cm. De gemeten amplitude van het Groot Schijn bedroeg 12 cm. 
De grondwatertafel vertoont een licht negatieve correlatie (-0.35) met het niveau van het Groot 
Schijn. 
 
Op de rechteroever vertoont de grondwatertafel een vrij sterke helling naar de waterloop toe. De 
amplitude neemt toe van 38 cm nabij de waterloop tot meer dan 60 cm op 150 m afstand. De cor-
relatie met het peil in het Groot Schijn is zwak en negatief (-0.26). 
Vermits het terrein in het verleden aanzienlijk is opgehoogd ten behoeve van de aanleg van een 
voetbalterrein, bestaat er een groot verschil tussen de gemeten en de historische GHG en GLG. 
Daar waar de historische grondwatertafel ter hoogte van P9 tussen de 5 en 65 cm-mv gelegen was, 
bevindt zij zich nu op 2,20 tot 2,60 m diepte. Hier is dus duidelijk een sterke verdroging opgetreden 
ten opzichte van de historische toestand. 
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Meetraai Park van Wijnegem (Groot Schijn) 

De meetraai is ongeveer 210 m lang en bevat de piëzometers 1 tot 4 welke gelijk verdeeld zijn over 
de linker- en de rechteroever van het Groot Schijn. De raai loopt grosso modo zachtjes af van zuid 
naar noord en overbrugt een hoogteverschil van amper 40 cm (5,16 tot 5,57 m TAW). De water-
loop (Groot Schijn) bevindt zich centraal. 
 
Op de linkeroever volgt de grondwatertafel het zwakke reliëf en bevindt zij zich tussen 35 en 
80 cm-mv. De grondwatertafel bevindt zich doorgaans iets lager dan wat kon verwacht worden op 
basis van de historische GHG en GLG voor deze zeer sterk gleyige licht zandleembodems met reduc-
tiehorizont. Mogelijk is er in het gebied door het landbouwgebruik en de uitdieping van de nabijgele-
gen Diepenbeek een lichte daling van het grondwaterpeil opgetreden 
Onder de iets lager gelegen rechteroever bevindt het grondwater zich iets minder diep onder maai-
veld. Ter hoogte van P4 staat tijdens de winterperiode regelmatig water boven maaiveld. De ampli-
tude loopt er op tot 66 cm. De bodems kennen een gelijkaardige vochttrap en profielontwikkeling 
als op de linkeroever maar zijn iets zwaarder van textuur (zandleem). De gemeten en historische 
GHG en GLG’s komen zeer goed overeen. 
De gemeten amplitude van het Groot Schijn bedroeg slechts 7 cm. De grondwaterstanden zijn in 
beperkte mate positief gecorreleerd (0,41-0,45) met dit peil. 
 
Meetraai Rivierenhof (Groot Schijn) 

De meetraai is ongeveer 143 m lang en bevat de piëzometers P12 tot P16 waarvan P12 tot P14 
gelegen zijn op de linkeroever van het Groot Schijn. De raai omvat de vallei en haar wanden en 
overbrugt een hoogteverschil van amper 45 cm (3,10 tot 3,56 m TAW). De waterloop bevindt zich 
centraal. 
 
In de nabijheid van de oevers vertoont de watertafel op korte afstand een sterke helling naar de wa-
terloop toe om vervolgens vrij stabiel te blijven. De grondwatertafel volgt het reliëf dus vrij goed 
waarbij de amplitude toeneemt van 24 tot ongeveer 34 cm. Op de linkeroever bevindt de grondwa-
tertafel zich doorgaans tussen 20 en 50 à 60 cm diepte en is gelegen in de zone gevormd door de 
historische GHG en GLG’s voor deze zeer sterk gleyige zandleembodems met reductiehorizont. 
Op de rechteroever bevindt de grondwatertafel zich iets ondieper en komt het grondwater tijdens de 
winterperiode boven maaiveld ter hoogte van P15. Het grondwater zakt tijdens de zomerperiode tot 
40-45 cm diepte. Deze bodems zijn dan ook iets natter als wat op basis van de bodemkaart kon 
verwacht worden, mogelijk ten gevolge van een beperktere afvoer naar het Groot Schijn door de 
aanwezigheid van een hoge oeverwal. Hun textuur is iets lichter dan deze op de linkeroever. 
 
De gemeten amplitude van het Groot Schijn bedroeg 28 cm. De grondwaterstanden vertonen een 
vrij sterke negatieve correlatie (-0,62 tot –0,83) met het peil van het Groot Schijn. Mogelijk is dit te 
wijten aan het vrij sterke reliëfverschil nabij de ingesneden waterloop. 
 
Meetraai Laarse Beek 

De meetraai is ongeveer 190 m lang en bevat de piëzometers P21 tot P26 die gelijk verdeeld zijn 
over beide oevers van de Laarse Beek. De raai omvat de vlakke terreinen naast de waterloop en 
overbrugt een hoogteverschil van amper 27 cm (7,64 tot 7,91 m TAW). Het terrein op de linkeroe-
ver is iets hoger gelegen. De waterloop is centraal gelegen. 
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De grondwatertafel vertoont een vrij symmetrisch verloop met een doorgaans geleidelijk toenemen-
de helling van de waterloop weg. De grondwatertafel vertoont echter een vrijwel vlak verloop tij-
dens periodes met lage grondwaterstanden. De amplitude neemt toe van ongeveer 35 cm nabij de 
waterloop tot 60 cm ter hoogte van de uiterste piëzometers. 
Doordat de helling van de watertafel tijdens de winterperiode groter is dan deze van het terrein, 
maakt dit dat de grondwatertafel zich tijdens de winterperiode ondieper bevindt op grotere afstand 
van de waterloop. De waterloop draineert de meest nabij gelegen gronden dan ook sterker. Dit komt 
ook tot uiting wanneer de gemeten grondwaterstanden vergeleken worden met de historische GHG 
en GLG’s. De gemeten waarden liggen systematisch één vochttrap te laag voor natte lemige zand-
bodems met reductiehorizont die er volgens de bodemkaart zouden moeten voorkomen. Tijdens de 
winterperiode staat het grondwater op 70 tot 80 cm diepte om weg te zakken tot 1,30 à 1,40 m 
tijdens de zomerperiode. 
 
De gemeten amplitude van de Laarse Beek bedraagt 13 cm. De grondwaterstanden vertonen een 
duidelijk positieve correlatie met het peil in de Laarse Beek. Het verband is het sterkst (0,97) nabij 
de waterloop om geleidelijk af te nemen (0,93) op grotere afstand. 
Er kan dan ook gesteld worden dat de Laarse Beek een duidelijk drainerende invloed uitoefent op de 
omgeving. De goed doorlatende lemige zandbodems en de geringe topografische verschillen maken 
dat deze invloed zich tot op vrij grote afstand duidelijk laat merken. 
 
Meetraai Zwanebeek  

De meetraai is ongeveer 190 m lang en bevat de piëzometers P27 tot P32 die alle gelegen zijn op 
de linkeroever. Het reliëf loopt geleidelijk van P27 tot P29 om nadien vrij constant te blijven. Een 
hoogteverschil van 49 cm komt voor (9,06 tot 9,65m TAW). 
 
De grondwatertafel is vrijwel vlak maar vertoont toch een licht concaaf patroon. Het peil van de 
Zwanebeek ligt zowel tijdens de winter- als de zomerperiode hoger dan de grondwatertafel. Tijdens 
de zomerperiode loopt dit verschil op tot ongeveer 35 cm en zakt het grondwaterpeil tot gemiddeld 
ongeveer 90 cm-mv daar waar dit ongeveer 50 cm-mv bedraagt in de winterperiode. De peilen lig-
gen duidelijk lager dan de GHG en GLG’s welke kunnen verwacht worden voor zeer sterk gleyige 
kleibodems met reductiehorizont op basis van de bodemkaart. Een verschil van 1 tot 2 vochttrappen 
tussen de huidige en de historische situatie komt voor. 
 
De grondwaterstand is ook negatief gecorreleerd (-0,50 tot –0,55) met het peil van de Zwanebeek. 
 
De verklaring voor het vastgestelde grondwaterpatroon is te vinden in de onmiddellijke nabijheid van 
productieputten van een openbare grondwaterwinning. Er is dan ook geen sprake meer van een na-
tuurlijke grondwatertafel, met duidelijke verdroging in de omgeving. 
 
Meetraai Koude Beek  

De meetraai is in de dwarsrichting slechts 12 m lang en bevat de piëzometers P17 tot P20 die gelijk 
verdeeld zijn over beide oevers. Het reliëf loopt licht af van P20 naar P17 met een hoogteverschil 
van 8 cm (10,11 tot 10,19m TAW).  
 
Grosso modo helt de grondwatertafel zeer licht af van P20 naar P17 en volgt zij het macroreliëf. De 
amplitude van de grondwatertafel is vrij beperkt en bedraagt 15 tot 25 cm. De grondwatertafel be-
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vindt zich op 1,30 m-mv tijdens de winterperiode tot 1,50 m-mv tijdens de zomerperiode. Dit is dui-
delijk dieper dan wat de historische GHG en GLG op basis van de bodemkaart doen verwachten 
voor deze sterk gleyige zandleembodems met reductiehorizont. Het betreft een verschil van 2 tot 3 
vochttrappen. Hier is dan ook duidelijk sprake van verdroging. 
De gemeten amplitude van de Koude Beek bedroeg slechts 6 cm. De continue aanvoer van effluent 
van de RWZI van Boechout biedt hiervoor een verklaring. Het peil van de Koude Beek bevindt zich 
doorgaans hoger dan dit in de piëzometers. De correlatie tussen het peil in de Koude Beek en het 
grondwaterpeil is vrij zwak en bedraagt ongeveer 0,20 voor P19 en P20 en 0,40 voor beide andere 
piëzometers. De Koude Beek stroomt dan ook zeer snel in deze omgeving, waardoor enige invloed 
op het grondwaterpeil beperkter zal zijn. 
 
Er dient opgemerkt te worden dat de piëzometers zich vlak bij de Koude Beek bevinden en er dus 
geen beeld kan gevormd worden van de grondwatertafel op grotere afstand tot de waterloop. 
 
 
3.4.2 Grondwaterkwaliteit 

In juni 2004 werden in alle piëzometers stalen genomen om een analyse van het grondwater te la-
ten uitvoeren (m.u.v. Vrieselhof: augustus 2004 en P8: september 2004). 
 
Grondwaterkwaliteit 

De metingen van de kwaliteit van het grondwater worden getoetst aan de VLAREM II-bis normen. 
Alle gegevens, met de bijhorende normen, staan weergegeven in Bijlage 8. 
 
De grondwaterkwaliteit in het stroomgebied Groot Schijn voldoet nergens voor alle parameters aan 
het richtniveau opgegeven in VLAREM IIbis. De richtniveaus worden op zeer veel punten overschre-
den wat betreft: geleidbaarheid, temperatuur, chloride, ammonium, sulfaat en ijzer. In benedenloop 
Groot Schijn en Koude Beek wordt in de meeste gevallen tevens de calcium-norm overschreden. 
Bovendien wordt de maximaal toelaatbare concentratie (MTC) voor ijzer in 75% van de meetpunten 
overschreden, dit ligt echter aan de hoge natuurlijke achtergrondwaarden die in het gebied voorko-
men (zie ook oppervlaktewater: 3.3.2). 
 
In de benedenloop van het Groot Schijn bemerkt men naast deze algemene gegevens ook in een-
derde van de stalen een overschrijding van de MTC voor ammonium. In P2 (Rivierenhof) en P5 (Het 
Veer) is ook telkens de MTC niet gehaald voor nitriet. In twee piëzometers in Het Veer wordt ook 
de MTC voor sulfaat overschreden. 
 
In de bovenloop van het Groot Schijn, net als in de Laarse Beek en de Zwanebeek, is er, naast ijzer, 
enkel een te hoge MTC voor ammonium in enkele meetpunten. 
 
In driekwart van de piëzometers langs de Koude Beek wordt de MTC voor nitraat vele malen over-
troffen, tot meer dan 5 maal. Dit heeft vermoedelijk te maken met het landbouwgebruik van de aan-
grenzende zones. Verder valt hier ook op dat de ijzerconcentraties hier bijzonder laag zijn, net als 
reeds werd vastgesteld bij het oppervlaktewater. 
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Grondwatertype 

Naast de kwaliteit van het grondwater kunnen de ionenverhoudingen tevens inzicht geven in het 
type grondwater: eerder lithoclien (grondwater) of atmoclien (regenwater). Hiervoor zijn diverse me-
thodes mogelijk. Eerst wordt een overzicht gegeven met een IR/EC-diagram. Vervolgens worden 3 
andere methodes gebruikt om een globaal beeld te schetsen van de diverse grondwatertypes: 
- Stiff-diagrammen: HCO3

-, SO4
2-, Cl- voor de anionen en Na+, K+, Mg2+, Ca2+ voor de kationen 

- Maucha-diagrammen: H+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, Cl- en HCO3

- 
- Ternaire diagrammen: HCO3

-, NO3
2- + NO2

- + SO4
2-, Cl- 

 
IR/EC-diagram 
In IR/EC-digrammen wordt de ionenratio-waarden (IR) uitgezet in functie van de elektrische geleid-
baarheid van het grondwater. Deze resultaten worden vervolgens weergegeven in een grafiek met 
referentiewaarden voor lithoclien, atmoclien en thalassoclien grondwater. 
 
Uit het IR/EC-diagram (Figuur 3.7) van de grondwatermetingen blijkt dat vrijwel alle punten rond het 
referentiepunt voor lithoclien grondwater liggen. Alleen het grondwater in Vrieselhof (P35-P39) lijkt 
ook invloed te ondervinden van regenwater (atmoclien). In het Vrieselhof is de aanwezige vegetatie 
– onder meer schraalgrasland – afhankelijk van het mineralenrijke grondwater. Uit deze metingen 
blijkt echter dat het grondwater sterk naar atmoclien water neigt, wat mogelijk een zwaar knelpunt 
zou kunnen vormen voor het voortbestaan van deze vegetaties. 
 

Figuur 3.7: IR/EC diagram van de grondwatermeetpunten (zomer 2004). 
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Grondwater referentiepunten: Atm = atmoclien, Tha = thalassoclien, Lit = lithoclien, Rh = vervuild oppervlaktewater. 

 
Wanneer echter de gegevens vergeleken worden met de uitgebreidere waterkwaliteitsanalyses die 
uitgevoerd werden in het Vrieselhof is het beeld anders. In 2000 werden door het Provinciaal Insti-
tuut voor Hygiëne een vijftiental peilbuizen tweemaal bemonsterd. De resultaten, uitgezet op een 
IR/ECdiagram zijn weergegeven in Figuur 3.8. 
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Blijkbaar zijn van de vier grondwaterstalen die niet in de lithocliene wolk voorkwamen (Figuur 3.7) 
ook in de analyse van 2000 twee punten die afwijken (P38 en P39). De andere twee piëzometers 
(P35 en P37) werden in 2000 niet bemonsterd, maar P35 ligt reeds op 900 m van de waterloop, 
waardoor atmoclien grondwater hier te verwachten is. 
 
De twee piëzometers die gelegen zijn midden in de schraalgraslanden (en die daarom in 2004 niet 
extra werden bezocht) zijn op Figuur 3.8 weergegeven als gevulde ruitjes (2 voor zomer en 2 voor 
winter). Deze zijn duidelijk wel gelegen in de lithocliene wolk, hoewel eerder in de omgeving van het 
zachte lithocliene water. Wel treed hier een probleem op naar ammonium, de waarden lagen in 
2000 en ook in 2001 (Van Ballaer, 2001) vrij hoog (0,37 tot 0,4 mg/l), en overschrijden daarmee 
bijna de maximale toelaatbare concentratie. 
 

Figuur 3.8: ER/IC diagram van de grondwatermeetpunten in het Vrieselhof (zomer en winter 2000) 
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Grondwater referentiepunten: Atm = atmoclien, Tha = thalassoclien, Lit = lithoclien, Rh = vervuild oppervlaktewater. 

 
Stiff-diagrammen 
Stiff-diagrammen (Bijlage 9) laten toe via referentiefiguren een duidelijk onderscheid te maken tus-
sen kwel- en infiltratieprofielen. Hiervoor wordt gekeken naar de concentraties van een aantal anio-
nen (HCO3

-, SO4
2-, Cl-) en kationen (Na+, K+, Mg2+, Ca2+). Onafhankelijk van de resultaten van de 

ternaire en Maucha-diagrammen worden de Stiff-diagrammen eveneens ingedeeld volgens 5 indica-
tieve basisvormen (Figuur 3.9). 
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Figuur 3.9: basisvormen bij Stiff-diagrammen 
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Maucha-diagrammen 
De Maucha-diagrammen (Bijlage 10) geven aan in welke mate bepaalde ionen bijdragen tot de io-
nensom. Door vergelijking met referentiefiguren kan dan aangegeven worden tot welk watertype 
het grondwater behoort. Ze kunnen indicatief ingedeeld worden volgens 5 basisvormen. Deze ba-
sisvormen (Figuur 3.10) liggen niet strikt vast en zijn dan ook slechts richtinggevend bij de grond-
watertypering.  
 

Figuur 3.10: basisvormen bij Maucha-diagrammen 
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Ternaire diagrammen 
Een methode die in de basis hier sterk op lijkt, maar die de oorsprong van de zouten splitst in Cl-
ionen enerzijds en sulfaten, nitraten en nitrieten anderzijds is het opstellen van ternaire diagrammen. 
De metingen worden opnieuw onderverdeeld in atmoclien, lithoclien, thalassoclien of een meng-
vorm, door de positie van de metingen in het diagram te vergelijken met referentiewaarden, net zo-
als bij EC/IR-diagrammen. In onderstaande referentiefiguur is de opdeling van het watertype volgens 
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de anionenverhouding weergegeven. In Bijlage 11 staan de diagrammen voor de divers meetraaien 
weergegeven. 
 

Figuur 3.11: referentiefiguur bij ternaire diagrammen 
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Gecombineerde resultaten 
Wanneer de resultaten van deze laatste drie methodes gecombineerd worden kan een objectieve 
indeling van de verschillende grondwaterstalen bekomen worden. In Tabel 3.11 zijn deze waarden 
per peilbuis samengevat, met ook telkens een globale typering. 
 

Tabel 3.11: overzicht van de karakteriseringen voor het grondwater in de verschillende meetpunten 

Peilbuis Stiff Maucha Ternair Globaal 

P1 l l l kwelwater 

P2 l l l kwelwater 

P3 gl gl gl gemengd kwelwater 

Pa
rk

 v
an

 

W
ijn

eg
em

 

P4 gl gl gl gemengd kwelwater 

      
P5 gl gl gl gemengd kwelwater 

P6 ga g ga gemengd infiltratiewater 

P7 gl gl gl gemengd kwelwater 

P8 ga g g gemengd water 

P9 l l l kwelwater H
et

 V
ee

r 

P11 l l l kwelwater 

      
P12 l l l kwelwater 

P13 gl gl gl gemengd kwelwater 

P14 ga ga g gemengd infiltratiewater 

P15 gl gl gl gemengd kwelwater 

R
iv

ie
re

nh
of

 

P16 l gl l kwelwater 

      
P17 l l gl kwelwater 

P18 l l l kwelwater 

P19 l l l kwelwater 

K
ou

de
 B

ee
k 

P20 gl gl gl gemengd kwelwater 

      

Opgesteld door Syncera 
28 oktober 2005,Eindrapport  pagina 69 

 



Ecologische inventarisatie Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn 

Opgesteld door Syncera 
pagina 70 28 oktober 2005, Eindrapport  

 

P21 gl g gl gemengd kwelwater 

P22 gl g gl gemengd kwelwater 

P23 ga g g gemengd water 

La
ar

se
 B

ee
k 

P26 l gl l kwelwater 

      
P27 l gl gl gemengd kwelwater 

P28 ga g g gemengd water 

P29 ga g g gemengd water 

P30 gl gl l gemengd kwelwater 

P31 gl gl l gemengd kwelwater Z
w

an
eb

ee
k 

P32 gl gl gl gemengd kwelwater 

      
P33 gl gl l gemengd kwelwater 

P34 ga g g gemengd water 

P35 ga ga g gemengd infiltratiewater 

P36 gl gl gl gemengd kwelwater 

P37 a ga ga gemengd infiltratiewater 

P38 g g g gemengd water 

V
rie

se
lh

of
 

P39 g g g gemengd water 

l: lithoclien; gl: gemengd lithoclien; g: gemengd water; ga: gemend atmoclien 

 
 
3.4.3 Conclusie 

Samenvattend kan op basis van de peilen en de chemische samenstelling van het grondwater wor-
den gesteld dat in de betreffende meetraaien (met uitzondering van Vrieselhof) meestal sprake is 
van gebieden met diepere kwel. Hier moet wel duidelijk zowel peil als watertypering bekeken wor-
den, want hoewel bijvoorbeeld het peil aan de Koude Beek duidt op lichte verdroging, was de type-
ring hier wel zeer duidelijk die voor dieper grondwater. 
 
Deze gebieden hebben voor wat betreft het grondwater de potentie om de ecologische waarden te 
verhogen. Wel is er op verschillende plaatsen aanwijzing voor verdroging. 
 
 
3.5 Valleigebied 

 
 
3.5.1 Biologische waarderingskaart 

Op de vernieuwde Biologische Waarderingskaart (Kaart 16) worden de resultaten van de actualise-
ring weergegeven voor het ganse valleigebied. In totaal werden een honderdtal karteringseenheden 
waargenomen (Tabel 3.12). 
 
Er is een hoge biologische waardering waar te nemen in belangrijke delen van het onderzochte ge-
bied, voornamelijk langs het Groot Schijn (2e cat.), Zwanebeek en Laarse Beek. 
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Eenheid Hectare Procentueel aandeel Omschrijving 

Tabel 3.12: oppervlakte en procentueel aandeel van de voorkomende BWK-eenheden 

ae 0,07 0,01% 

ae- 0,32 0,03% 

ae+ 0,11 0,01% 

eutrofe plas 

aer 0,47 0,04% 

aer- 4,20 0,35% 
recente, eutrofe plas 

alng 0,13 0,01% Zwarte Els  

alni 0,86 0,07% Witte Els  

ap- 2,49 0,21% diep of zeer diep water 

app 12,39 1,04% diep water met steile vegetatieloze oevers 

bl 3,60 0,30% akker op lemige bodem 

bs 28,38 2,39% akker op zandige bodem 

cm 0,94 0,08% gedegradeerde heide met dominantie van Pijpenstrootje 

fs 11,49 0,97% 

fs- 1,04 0,09% 
zuur beukenbos 

gml 0,48 0,04% gemengd loofhout 

gmn 0,22 0,02% gemengd naaldhout 

ha- 0,66 0,06% struisgrasvegetatie op zure bodem 

hc 2,81 0,24% 

hc- 3,29 0,28% 

hc+ 0,57 0,05% 

vochtig, licht bemest grasland ("dotterbloemhooiland") 

hf 5,89 0,50% natte ruigte met Moerasspirea 

hmo+ 0,61 0,05% onbemest, vochtig pijpenstrootjesgrasland - oligotroof type 

hp 190,65 16,06% soortenarm permanent cultuurgrasland  

hp+ 57,66 4,86% soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslan-
den 

hpr+ 0,89 0,07% weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met relicten van halfna-
tuurlijke graslanden 

hr 22,40 1,89% 

hr- 0,02 0,00% 

hr+ 1,34 0,11% 

verruigd grasland 

hrb 1,85 0,16% verruigd grasland met struik- of boomopslag 

hu- 1,66 0,14% mesofiel hooiland 

hub- 0,60 0,05% mesofiel hooiland met struik- of boomopslag 

hx 41,69 3,51% zeer soortenarme, ingezaaide graslanden  

k(ae) 0,06 0,01% soortentrijke sloten 

kbf- 0,20 0,02% bomenrij met dominantie van beuk 

kbp 0,24 0,02% bomenrij met dominantie van populier  

kbq 1,21 0,10% bomenrij met dominantie van Zomereik  

kbs 0,30 0,03% 

kbs- 0,36 0,03% 
bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg  

kd 0,84 0,07% 

kd(fs) 0,26 0,02% 
dijk  

kf 0,04 0,00% oud militair fort 

kh(qb) 0,67 0,06% houtkant met eiken-berkenbos 

kha 1,39 0,12% houtkant met dominantie van els  

khgml 1,23 0,10% houtkant met gemengd loofhout 

kj 1,00 0,08% 

kj- 0,26 0,02% 

kj+ 0,58 0,05% 

hoogstamboomgaard 

kl 0,36 0,03% laagstamboomgaard 

ko 1,37 0,12% stortterrein 

kp 52,24 4,40% park of parkachtig kerkhof 
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Eenheid Hectare Procentueel aandeel Omschrijving 

kp- 0,85 0,07% 

kpk 7,37 0,62% kasteelpark 

kq 2,32 0,20% boomkwekerij, bloemkwekerij of serre 

ku 8,63 0,73% ruigte  

kz 4,10 0,35% opgehoogd terrein  

lh 1,67 0,14% populierenaanplant op vochtige grond 

lhb 19,72 1,66% populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei 

lhi 9,13 0,77% populierenaanplant op vochtige grond met ruderale ondergroei 

mr 7,87 0,66% 

mr- 2,74 0,23% 
rietland 

n 20,29 1,71% loofhoutaanplant (exclusief populier) 

pa 3,54 0,30% naaldhoutaanplant zonder ondergroei  

pi 0,86 0,07% zeer jonge naaldhoutaanplant  

pmb 7,90 0,67% naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen 

pms 1,70 0,14% naaldhoutaanplant met laag struikgewas (braam, brem, heide) 

pop 0,34 0,03% populier 

ppa 2,25 0,19% aanplant van Grove den zonder ondergroei 

ppmb 18,05 1,52% aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 

ppmh 1,12 0,09% aanplant van Grove den met lage ondergroei (grassen, kruiden) 

ppms 2,33 0,20% aanplant van Grove den met laag struikgewas 

qa 1,55 0,13% eiken-haagbeukenbos 

qb 55,02 4,63% 

qb- 1,69 0,14% 
eiken-berkenbos 

qs 66,57 5,61% 

qs- 1,39 0,12% 

qs+ 4,44 0,37% 

zuur eikenbos 

quer 0,18 0,02% Amerikaanse eik  

sal 0,98 0,08% wilg  

se 24,14 2,03% 

se- 0,32 0,03% 
kapvlakte 

sf 8,69 0,73% 

sf- 1,41 0,12% 
vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

spoor 10,72 0,90% spoorweg 

sz 19,59 1,65% struweelopslag van allerlei aard  

ua 91,30 7,69% halfopen of open bebouwing met beplanting 

uc 2,48 0,21% kampeerterrein, caravanterrein 

ud 22,09 1,86% dicht bebouwd gebied 

ui 34,24 2,88% industriële bebouwing, fabriek 

un 95,66 8,06% open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing 

ur 9,30 0,78% bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve 

uv 18,89 1,59% terrein met recreatie-infrastructuur (b.v. chalets, sportvelden) 

va 35,02 2,95% 

va- 12,37 1,04% 

va+ 2,16 0,18% 

alluviaal essen-olmenbos 

vm 26,48 2,23% 

vm- 17,75 1,50% 
mesotroof elzenbos met zeggen 

vn 7,62 0,64% 

vn- 1,94 0,16% 
nitrofiel alluviaal elzenbos 

vt 3,96 0,33% venig berkenbos 

wat 9,93 0,84% waterloop 

weg 13,64 1,15% weg 

(+ en – duiden respectievelijk op een goed of slecht ontwikkeld ecotoop) 
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Door de aanpassing van de Biologische Waarderingskaart zijn er ook wijzigingen ontstaan in de bio-
logische waarde van de diverse percelen. Ook hier zijn de belangrijkste wijzigingen waar te nemen in 
percelen uit de BWK versie 1 kaarten (Kaart 14). Daarbuiten zijn de veranderingen redelijk evenredig 
verspreid, behalve met opvallend veel dalingen in de waardering in de midden- en bovenloop van het 
Groot Schijn. Dit is voornamelijk te wijten aan de intensifiëring van de landbouw (hp*  hx, bs, bl). 
 
Globaal gezien blijft de biologische waarde gelijk in het gebied, althans wat betreft de oppervlaktes 
op de Biologische Waarderingskaart, met ongeveer 6% van de oppervlakte toenemend in waarde en 
evenveel afnemend (zie Tabel 3.13). In realiteit is er wel een daling in de biologische waarde, aan-
gezien een groot deel van de toenames te wijten zijn aan de opsplitsing van complexen (vnl. in BWK 
versie 1). De afnames daarentegen zijn in het merendeel van de gevallen wel effectieve waardeda-
lingen: intensifiëring landbouw, bebouwing, kappingen en aanleg spoorlijn. 
 

Tabel 3.13: gedetailleerd overzicht van de veranderingen in biologische waardering tussen de originele Biologische Waarde-
ringskaarten (versie 1 en versie 2) en het uitgevoerde veldwerk (zomer 2004) 

Oude waar-
de 

Nieuwe 
waarde 

Brongegevens 
(versie) 

Oppervlakte 
(ha) 

 Afname Status quo Toename 

m m  versie1 28,102   28,10 ha  

m w  versie1 1,266    1,27 ha 

m z versie1 6,869    6,87 ha 

m versie1 36,237     

w m  versie1 5,183  5,18 ha   

w w  versie1 23,550   23,55 ha  

w z  versie1 25,861    25,86 ha 

w versie1 54,594     

z m  versie1 3,040  3,04 ha   

z w  versie1 3,691  3,69 ha   

z z  versie1 4,991   4,99 ha  

z versie1 11,722     

Totaal 
versie1 

102,553  11,91 ha 56,64 ha 34,00 ha 

m m  versie2 566,168   566,17 ha  

m w  versie2 14,854    14,85 ha 

m z  versie2 2,117    2,12 ha 

m versie2 583,139     

w m  versie2 39,462  39,46 ha   

w w  versie2 182,318   182,32 ha  

w z  versie2 15,371    15,37 ha 

w versie2 237,151     

z m  versie2 2,806  2,81 ha   

z w  versie2 22,980  22,98 ha   

z z  versie2 237,790   237,79 ha  

z versie2 263,576     

Totaal 
versie2  

1083,866  65,25 ha 986,28 ha 32,34 ha 

Totale 
oppervlakte 

1186,419  77,16 ha 
1042,92 
ha 

66,34 ha 

     6,50% 87,90% 5,59% 
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3.5.2 Vegetatieopnames 

In totaal werden van de in totaal 965 percelen 350 gekarteerd, met in totaal 374 vegetatieopna-
mes. Slechts enkele percelen waren niet toegankelijk en werden dan, voor zover mogelijk, vanop de 
rand gekarteerd met behulp van een verrekijker. Op 1 perceel langs het Groot Schijn (290338) werd 
geen opname gemaakt ten gevolge van de hoge kwetsbaarheid en dit op vraag van de beheerders. 
Hiervoor werden gegevens gebruikt uit opnames uitgevoerd door dezelfde karteerder tijdens zijn 
thesisonderzoek (Van Ballaer, 2001). 
 
Alle gegevens (8342) werden ingevoerd in de Ecoinv-databank om vervolgens geanalyseerd te wor-
den. In totaal werden 367 taxa waargenomen tijdens deze vegetatieopnames. 
 
Vegetatietypes - Twinspan 

Alle vegetatiegegevens werden geanalyseerd met een Twinspan-analyse. Hierbij worden de verschil-
lende opnames met mekaar vergeleken en in gelijkaardige groepen opgedeeld. Aan de hand van de-
ze analyse kan een begin gemaakt worden van een vegetatiekundige indeling van de vegetatieop-
names. De resulterende indeling van de valleivegetatie is weergegeven in Figuur 3.12. 
 

Figuur 3.12: twinspanindeling van de vegetatieopnames in het valleigebied (n=374) 

 
 
De indeling lijkt op het eerste zicht vrij logisch. Die worden nu voor de verschillende opsplitsingen 
besproken, met nadien een korte toelichting per vegetatiegroep. 
 
Bij de eerste opsplitsing worden de waterplantenvegetaties (groep 1) afgesplitst van de overige ve-
getaties. Deze splitsing gebeurt vrij logisch door de aanwezigheid van sterrenkroos en klein kroos. 
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Groep 0 wordt vervolgens opgedeeld in een groep met bosvegetaties (groep 00) en één met een 
amalgaam van graslanden en struwelen (groep 01). Groep 00 wordt vooral gekenmerkt door zo-
mereik (3), lijsterbes (2) en Amerikaanse vogelkers (1). De volgende indeling is iets minder eendui-
dig en splits de groep van de bossen verder op in groep 000 met de aanwezigheid van vuilboom (1) 
en pijpenstrootje (2) en groep 001 met grote brandnetel en leverkruid. Deze eerste groep is groten-
deels te herleiden tot de zuurdere zandgronden in het noordelijk deel van het bekken. Groep 001 
vertegenwoordigd dan weer vochtigere eiken en elzenbroekbossen. 
 
Groep 000 bestaat uit vochtige berkenbossen (groep 0000) en drogere bossen van zandgrond. Bij 
deze laatste worden vervolgens de dennenbossen afgesplitst (groep 00010) op basis van grove 
den, maar ook Amerikaanse eik. De overgebleven vegetaties (groep 000111) worden op basis van 
de aan- of afwezigheid van beuk nog opgedeeld in eikenberkenbossen (0000110) en eiken-
beukenbossen (groep 000111). 
 
Bij de vochtigere bossen leidt de eerste aftakking naar eiken-beukenbossen (groep 0010). Bij de vol-
gende splitsing zorgt de aanwezigheid van zwarte els (5) en riet (1) voor de groep van de elzen-
broekbossen (groep 00111). De laatste opdeling in deze groep van bossen levert nog een zuur ei-
kenbos (groep 00110) met voornamelijk lijsterbes (4), valse salie (1) en kamperfoelie (1) en een 
groep met diverse aanplantingen en parken (groep 001100) met onder meer vlier (3) en rododen-
dron (1). 
 
In de tweede grote groep worden eerst de graslanden (groep 011) afgesplitst van de overige vege-
taties (groep 010) op basis van de aanwezigheid van gestreepte witbol (3), kruipende boterbloem 
(3), moerasrolklaver (2) en witte klaver (1) en ook de afwezigheid van brandnetel (3). Deze graslan-
den worden vervolgens opgedeeld in glanshavergraslanden (groep 0111) met natuurlijk glanshaver 
(3) als indicatorsoort en ook jakobskruiskruid (1) en de groep van natte graslanden (groep 0110) 
met pitrus (3), kale jonker (1) en veldrus (1). 
 
Bij de splitsing van groep 010 vormen wolfspoot (2), pitrus (1) en gele lis (1) de indicatoren voor de 
vochtige vegetaties (groep 0100), tegenover berenklauw (1) die indicator is voor de vegetaties van 
drogere gronden (groep 0101). Deze laatste wordt dan weer onderverdeeld in de struwelen en aan-
planten (groep 01010) met vlier (3) en de verruigde graslanden (groep 01011) met glanshaver (1) 
en akkerdistel (1). 
 
Bij de vochtige ruigtes en struwelen worden als eerste de rietvelden (groep 01000) afgescheiden, 
met als indicator lisdodde (3). De laatste opdeling maakt nog een onderscheid tussen eutrofe elzen-
broekbossen (groep 010010) en vochtige ruigtes (groep 010011), waarbij de eerste groep zwarte 
els (4), oeverzegge (1) en groot heksenkruid (1) als indicatorsoorten heeft. 
 
In Tabel 3.14 wordt het aantal percelen per vegetatietype weergegeven en hierbij valt op dat de 
vegetaties vrij evenredig verspreid zijn over de diverse groepen. Hier moet wel rekening gehouden 
worden met de methode van karteren, waarbij enkel de zeer waardevolle percelen en 10 % van de 
waardevolle percelen gekarteerd werden. Hierdoor zijn vermoedelijk alle eikenbossen en broekbos-
sen opgenomen, maar slechts een klein deel van de graslanden of struwelen. 
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Tabel 3.14: voorkomen van de verschillende vegetatietypes in functie van het aantal percelen 

 Vegetatietype 
Aantal 

percelen 

opper-
vlakte 
(ha) 

V1 vochtige berkenbossen 21 47,7 

V2 dennenbossen 26 21,6 

V3 eikenberkenbos 25 34,3 

V4 & V5 eiken-beukenbos 35 33,9 

V6 loofaanplanten (park) 18 18,2 

V7 zuur eikenbos 8 7,9 

V8 elzenbroekbos 13 10,4 

V9 rietveld 3 1,2 

V10 eutroof elzenbroekbos 42 92,1 

V11 vochtige ruigte 35 30,7 

V12 struweel en aanplanten 37 48,3 

V13 verruigd grasland 33 32,1 

V14 vochtige graslanden 39 36,0 

V15 glanshavergrasland 12 8,6 

V16 waterplantenvegetatie 3 0,2 

 
De uiteindelijk vegetatie-indeling van de onderzochte percelen is weergegeven op de vegetatiekaart 
(Kaart 17). Een aantal zaken vallen hier op die reeds vroeger naar voor kwamen: 
- hoog aantal vochtige vegetatietypes in de middenloop van het Groot Schijn (elzenbroekbossen, 

rietland, vochtige ruigtes) 
- in de vallei van de Laarse Beek is er een zeer hoge dichtheid aan eiken-beukenbossen en zure 

eikenbossen, die meestal op de drogere gronden groeien, en ook loofaanplanten 
- de dennenbossen en eiken-berkenbossen liggen verspreid in de bovenloop van het Groot Schijn, 

Zwanebeek en Laarse Beek, met name op de zuurdere zandgronden (Kempen) 
- de benedenloop van het Groot Schijn herbergt een groot aandeel voedselrijke vegetatietypes: 

struwelen en aanplanten, vochtige ruigtes, elzenbroekbossen, verruigd grasland 
 
 
Rode Lijst 

De waargenomen plantensoorten werden getoetst aan de Rode Lijst voor de hogere planten (Bies-
brouck et al, 2001). Tijdens de inventarisatie werden 17 soorten uit de Rode Lijst waargenomen (zie 
Tabel 3.15) op 17 percelen. De waargenomen gevlekte dovenetels waren vermoedelijk tuinplanten, 
waardoor ze eigenlijk niet in deze lijst thuishoren. Van deze soorten was er 1 met uitsterven be-
dreigd (vlozegge), 1 zeer zeldzaam (bijenorchis), 4 vrij zeldzaam (blaaszegge, veelstengelige water-
bies, muskuskaasjeskruid en waterdrieblad), 2 zeldzaam en nog 8 kwetsbare. 
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Tabel 3.15: waargenomen Rode Lijstsoorten 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijstcategorie Aantal percelen 

Anthemis arvensis Valse kamille Kwetsbaar 1 

Briza media Bevertjes Kwetsbaar 1 

Carex echinata Sterzegge Zeldzaam (zeldzaam) 1 

Carex panicea Blauwe zegge Kwetsbaar 1 

Carex pulicaris Vlozegge Met uitsterven bedreigd 1 

Carex vesicaria Blaaszegge Zeldzaam (vrij zeldzaam) 1 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis Kwetsbaar 2 

Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies Zeldzaam (vrij zeldzaam) 1 

Epilobium obscurum Donkergroene basterdwederik Zeldzaam (zeldzaam) 6 

Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan Kwetsbaar 1 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel Zeldzaam (zeer zeldzaam) 4 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid Zeldzaam (vrij zeldzaam) 2 

Menyanthes trifoliata Waterdrieblad Zeldzaam (vrij zeldzaam) 2 

Ophrys apifera Bijenorchis Zeldzaam (zeer zeldzaam) 1 

Pedicularis sylvatica Heidekartelblad Kwetsbaar 1 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Kwetsbaar 1 

Valeriana dioica Kleine valeriaan Kwetsbaar 1 

 
De zestien (echte) Rode Lijstsoorten waren als volgt verdeeld over de percelen: 11 percelen met 1 
soort, 1 perceel met 2 soorten (bijenorchis en gevlekte orchis) en 1 met 11 soorten (kleine valeri-
aan, grote ratelaar, heidekartelblad, klokjesgentiaan, veelstengelige waterbies, gevlekte orchis, 
blaaszegge, vlozegge, blauwe zegge, sterzegge, bevertjes). 
 
Daarnaast werden ook nog 18 soorten waargenomen die aangegeven staan als “achteruitgaand” in 
de Rode Lijst (struikhei, gewone dophei, pijpenstrootje, blauwe bosbes, kamgras, borstelgras, tand-
jesgras, blauwe knoop, kruipwilg, heggedoornzaad, gewone brunel, tormentil, rode ogentroost, wil-
de gagel, drijvend fonteinkruid, penningkruid, waternavel, bosaardbei). Hiervan stonden er ook 8 op 
het perceel met de 11 bedreigde rode lijstsoorten. 
 
De meerderheid van de percelen met Rode Lijstsoorten is gelegen in de middenloop van het Groot 
Schijn (met inbegrip van de percelen met 2 en 11 soorten). 
 
 
3.5.3 Abiotiek vallei 

Buiten de grondwatermetingen werden er geen abiotische metingen uitgevoerd in het valleigebied. 
Er bestaan ook geen uitgebreide abiotische datasets van dit gebied uit andere studies, enkel zeer 
lokale gegevens (bodemonderzoek OVAM, thesisonderzoeken). Aan de hand van de gemaakte plan-
teninventarisaties kan echter wel een beeld verkregen worden van een aantal abiotische parame-
ters. 
Zo heeft Londo (1988) een classificatie gemaakt voor de grondwaterafhankelijkheid van planten-
soorten, die informatie kan verschaffen over grondwaterstanden. Ellenberg et al. (1992) hebben een 
gelijkaardige classificatie opgesteld voor de zuurtegraad, het stikstofgehalte en de bodemvochtig-
heid. 
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Freatofyten 

Sommige planten zijn afhankelijk van grondwater of juist niet. Aan de hand van de waargenomen 
soorten kan dus nagegaan worden in welke percelen er hoge grondwaterstanden aanwezig zijn. Ze-
ker voor valleivegetaties is dit van groot belang. 
 
Londo (1988) heeft de hogere planten uit Nederland ingedeeld in klasses, gebaseerd op hun afhan-
kelijkheid van grondwater voor hun ontwikkeling en levenscyclus. Zo maakt hij onderscheid tussen 
hydrofyten (waterplanten), freatofyten (planten afhankelijk van hoge grondwaterstanden) en afrea-
tofyten (planten die niet gebonden zijn aan de invloedssfeer van het grondwateroppervlak). De frea-
tofyten worden verder nog onderverdeeld in natte freatofyten (het grondwater moet minstens een 
deel van het jaar boven het maaiveld staan), obligate freatofyten van meestal vochtige bodem 
(grondwater zit meestal onder het maaiveld) en planten van meestal vochtige bodem (groeien 
hoofdzakelijk in de invloedsfeer van grondwater onder het maaiveld). Het zijn deze laatste drie groe-
pen en de hydrofyten die voor dit onderzoek van belang zijn. 
 
Bij de analyse van de gegevens is gekeken naar het totaal aantal freatofyten en het aantal freatofy-
ten per groep per perceel, alsook het percentage aan freatofyten per perceel. De resultaten van al 
deze analyses waren sterk gelijklopend. Enkel de kaart met het aantal waterplanten per perceel was 
afwijkend, aangezien waterplanten slechts zeer lokaal werden waargenomen, voornamelijk in perce-
len waar vijvers aanwezig waren. 
 
Op de freatofytenkaart worden het aantal freatofyten per perceel weergegeven (Kaart 18). Opval-
lend is het hoge aantal freatofyten in de middenloop van het Groot Schijn, met als uitschieters het 
soortenrijk grasland in Oelegem (290338) en het Moerasbos tegen het Albertkanaal (290214) met 
respectievelijk 37 en 30 freatofyten. Verder zijn er in het Vrieselhof en Bleyckhof nog heel wat per-
celen met hoge dichtheden aan freatofyten. In dit gebied is er inderdaad een belangrijke aanvoer 
van mineralenrijk kwel vanuit de omliggende zandruggen (mond. med. Joost Tyberghein, PIH). De 
kwel in het Moerasbos wordt dan weer veroorzaakt door doorsijpelend water uit het Albertkanaal. 
 
Daarnaast is er ook een belangrijke aanvoer van grondwater in de benedenloop van het Groot Schijn 
en het Risschot (bovenloop Groot Schijn). Aan de Laarse Beek en de Koude Beek zijn er weinig 
grondwatergebonden vegetaties. 
 
Stikstofindicatie 

Met behulp van de stikstofindicatiegetallen van Ellenberg (zie Tabel 3.16) werd een gemiddeld stik-
stofgehalte per perceel berekend. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de kaart stikstofindica-
tie (Kaart 19). 
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Tabel 3.16: stikstofindicatiegetallen (Ellenberg et al, 1992) 

Stikstofindicatiegetal Plant kenmerkend voor: 

1 Zeer stikstofarme bodems 

2 Zeer stikstofarme bodems/stikstofarme bodems 

3 Stikstofarme bodems 

4 Stikstofarme bodems/matig stikstofrijke bodems 

5 Matig stikstofrijke bodems 

6 Matig stikstofrijke bodems/stikstofrijke bodems 

7 Stikstofrijke bodems 

8 Uitgesproken stikstofrijke bodems 

9 Zeer uitgesproken stikstofrijke bodems 

 
Op de stikstofindicatiekaart ziet men duidelijk dat de meest stikstofarme vegetaties in de boven-
stroomse gebieden liggen. Voor het Groot Schijn liggen er ook nog vrij veel ter hoogte van het Vrie-
selhof/Bleyckhof in de middenloop. De meest stikstofrijke vegetaties liggen in de benedenloop van 
het Groot Schijn, ten dele veroorzaakt door de aanwezige landbouw. 
 
Een andere verklaring voor deze hogere voedselrijkdom is echter het River-Continuum model dat 
stelt dat in de bovenloop van rivieren de productiviteit laag is en dat die toeneemt naarmate men 
verder stroomafwaarts gaat. Bovendien overstromen de gronden langsheen de benedenloop van het 
Groot Schijn ook regelmatiger dan bovenstrooms, waardoor hier een belangrijke input is van nutriën-
ten vanuit de waterloop. Het is dan ook normaal dat men de meest voedselrijke vegetatietypes in 
het benedenstrooms gebied vindt. 
 
Vochtindicatie 

De vochtindicatiegetallen geven de vochtigheidsklasse weer waarin bepaalde planten optimaal voor-
komen (Tabel 3.17). Ook hier werd de gemiddelde waarde berekend per perceel en weergegeven op 
kaart (Kaart 20). De zes klassen die hier op de kaart staan komen ongeveer over een met droogte, 
droogte/vochtig, droogte/vochtig tot vochtig, vochtig, vochtig tot nat en nat. 
 

Tabel 3.17: vochtindicatiegetallen (Ellenberg et al, 1992) 

Vochtindicatiegetal Plant kenmerkend voor: 

1 Extreme droogte 

2 Extreme droogte tot droogte 

3 Droogte 

4 Droogte tot droogte/vochtig 

5 Droogte/vochtig 

6 Droogte/vochtig tot vochtig 

7 Vochtig 

8 Vochtig tot nat 

9 Nat 

10 Waterplant, kenmerkend voor tijdelijk droogvallen 

11 Waterplant, bladeren in contact met lucht 

12 Onderwaterplant 

 
De natte percelen liggen alweer in de middenloop van het Groot Schijn en in mindere mate in de 
benedenloop. Wel zijn er hier meer vochtige en natte percelen waar te nemen in de bovenloop van 
het Groot Schijn en de Zwanebeek. 
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De droge percelen liggen verspreid over het ganse valleigebied. Maar in de vallei van de Laarse Beek 
is er wel een overwicht aan droge en droog/vochtige percelen. 
 
Het verschil in de aanduiding van vochtigheid tussen de vochtindicatiegetallen en de aanwezigheid 
van freatofyten heeft te maken met minder kwelwater in de bovenloop van onder meer de Zwane-
beek, hoewel het valleigebied er toch een hoge vochtigheidsgraad heeft. 
 
Zuurgraadindicatiegetal 

Ellenberg (1992) heeft ook zuurgraadgetallen opgegeven voor de hogere planten, deze geven niet 
de zuurtegraad zelf weer, maar werkt, net als bij de vorige indicatiegetallen, met klasses (Tabel 
3.18). 
 

Tabel 3.18: zuurgraadindicatorgetal (Ellenberg et al, 1992) 

Zuurgraadgetal Plant kenmerkend voor: 

1 Sterk zure bodems 

2 tussenvorm 

3 Zure bodems 

4 tussenvorm 

5 Zwak zure bodems 

6 tussenvorm 

7 Zwak zure tot zwak basische bodems 

8 tussenvorm 

9 Sterk basische of kalkrijke bodems 

X indifferent 

 
Op de kaart zuurgraadindicatie (Kaart 21) worden de gemiddelde waarden van deze getallen per per-
ceel weergegeven. Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen de bovenlopen van de rivieren, 
die aanleunen bij de zure tot zwak zure bodems. In de benedenloop van het Groot Schijn gaan de 
gemiddelde waarden in de richting van neutrale bodems. 
 
De bovenlopen liggen in de Kempen, wat voor een groot deel deze zuurdere waarden verklaart. Van-
af ongeveer het Vrieselhof loopt het Groot Schijn door de Voorkempen, dat verschilt van de Kem-
pen door de aanwezigheid van een ondiepe schelplaag. Deze schelplaag zorgt op vele plaatsen (on-
der meer Vrieselhof) voor een mineralenrijke kwel. 
 
 
3.5.4 Fauna 

Een groot deel van de faunagegevens werd verzameld tijdens de ecologische inventarisatie zelf, 
aangezien een overzichtelijk aanbod van andere gegevens beperkt is gebleken (natuurverenigingen 
ed.). 
 
Zoogdieren 

In het Schijnbekken liggen belangrijke overwinteringplaatsen voor vleermuizen (onder meer forten 
van Oelegem, Brasschaat, Borsbeek, Schoten) en gezien de grote aanwezigheid aan oude bossen is 
het ook een belangrijke regio voor vleermuizen in de zomer. Kolonieplaatsen zijn echter moeilijk te 
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vinden, maar toch is er reeds een kolonie franjestaarten (bedreigd) gevonden in het Zoerselbos. Een 
goed netwerk aan lijnvormige elementen is op de meeste plaatsen nog aanwezig waardoor deze die-
ren zich ver over de regio kunnen verspreiden. Het Albertkanaal en de Antitankgracht zijn onder 
meer van groot belang als verbindingsroute van trekkende vleermuizen 
 
Op diverse plaatsen zijn er in het valleigebied reeds waarnemingen gedaan van marterachtigen: bun-
zing, wezel, hermelijn, steenmarter en boommarter. Van de steenmarter zijn er de afgelopen jaren 
ook nesten gevonden nabij het Groot Schijn in Wommelgem en Wijnegem. Boommarter werd aange-
troffen als verkeersslachtoffer op de wisselaar van de E34-E313 in Ranst en er zijn ook reeds zicht-
waarnemingen bekend uit het Zoerselbos. 
 
Ten noorden van het Albertkanaal en in het oosten van het bekken (Ranstse bossen) zijn er belang-
rijke reeënpopulaties. Geregeld werden tijdens het veldwerk reeënwissels door de waterlopen aan-
getroffen. Enkele malen werden er ook reeën gezien (Peerdsbos en langs Laarse Beek). In de bene-
denloop van het Groot Schijn en in het zuiden van het bekken komen geen reeën voor. 
 
Daarnaast is er ook een grote kolonie (tot een 10-tal dieren) hazen aanwezig in de vallei van de 
Koude Beek (tussen Fort III en het centrum van de gemeente). Deze dieren maken geregeld gebruik 
van de ruigere oeverzones langs de Koude Beek als slaap- en schuilplaats. 
 
 
Vogels 

In het algemeen is een sterke achteruitgang van veel riet- en moerasvogels en broedvogels van dro-
gere gebieden terwijl de bosvogelsoorten het vrij goed doen. (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 
2004) 
 
In de natuurgebieden Bospolder – Ekers Moeras en De Oude Landen komen enkele vrij zeldzame 
vogelsoorten van vochtige gebieden voor, waaronder de nachtegaal, sprinkhaanrietzanger, rietgors 
en blauwborst. Het natuurgebied Kuifeend, vlakbij de Verlegde Schijns, is van internationaal belang 
als watervogelgebied met meer dan 220 vogelsoorten. Hier komen onder andere de roerdomp, brui-
ne kiekendief, kluut, blauwborst en aalscholver voor. In De Kuifeend zijn in de winter grote groepen 
eenden te zien: kuifeend, krakeend, slobeend, smient,... Maar ook voor nonnetjes en pijlstaarten 
vormt het gebied een prima plek om de winter door te brengen. (www.antwerpennoord.be). 
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verSCHIJNsel: 
 

De Kuifeend als Ramsargebied 
Gezien de hoge aantallen overwinterende en doortrekkende watervogels verdient de 
Kuifeend de erkenning van Ramsargebied. 
 
* De Krakeend bijvoorbeeld bereikt in het najaar aantallen tot 1700 exemplaren of zo'n 

8 procent van haar populatie in Noordwest-Europa 
* Het maximum aantal waargenomen slobeenden bedroeg ongeveer 1400 vogels, goed 

voor meer dan 3 procent van de populatie in Noordwest-Europa 
* Blauwborst met circa 50-65 zangposten 
* Kleine karekiet jaarlijks circa 140 zangposten 
* Rietzanger tot meer dan 100 zangposten in 1995 (of 20 % van de totale populatie in 

België !) 
(anoniem, 1999) 

 

 
Verder zijn er talloze andere vogels die in het valleigebied voorkomen, al dan niet broedend: 
- ijsvogel (ganse bekken) 
- houtsnip (Koude Beek, Groot Schijn) 
- patrijs (Groot Schijn) 
- roerdomp (Schildehof) 
- kleine karekiet (rietvelden Schildehof) 
- bruine kiekendief (Verlegde Schijns) 
- rietzanger (Verlegde Schijns) 
- bosrietzanger (ruigtes Groot Schijn) 
- sprinkhaanrietzanger (Bospolder, Rundvoort) 
 
En vooral in de winter zijn de grote aanwezige waterpartijen van belang voor diverse eendachtigen 
(Plas van Wommelgem, AWW-bekken in Oelegem, Verlegde Schijns, gracht Fort van Borsbeek, E-
10-plas): 
- kuifeend 
- tafeleend 
- krakeend 
- wintertaling 
- slobeend 
- bergeend 
- fuut 
- dodaars 
- brilduiker 
- middelste zaagbek 
 
Herpetofauna 

De algemene amfibieënsoorten komen in het ganse bekken voor: bruine kikker, kleine watersala-
mander, alpenwatersalamander, gewone pad. Daarnaast zijn er in het noordoosten van het bekken 
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(Schietveld en omgeving) ook populaties aanwezig van kamsalamander en vinpootsalamander, deze 
soorten worden hier niet teruggevonden in de valleigebieden. 
 
Op diverse plaatsen in de vallei van het Groot Schijn zijn er nog kleine populaties hazelwormen (Park 
van Wijnegem, Schildehof-Moerasbos). Sporadisch wordt er ook nog levendbarende hagedis waar-
genomen. 
 
Insecten 

Het Schijnbekken, met in het bijzonder de omgeving van de Antitankgracht en het Groot Schijn, is 
zeer geliefd bij libellen. De laatste uitgebreide inventarisatie dateert van 1990 (Van Assche, 1991), 
maar het merendeel van die soorten wordt nog steeds waargenomen. Er werden toen 24 soorten 
waargenomen in de omgeving Groot Schijn – Antitankgracht, waaronder ook enkele zeldzame (De 
Knijf et al, 1996): 
- weidebeekjuffer: is nog steeds aanwezig in hoge aantallen langsheen de middenloop van het 

Groot Schijn 
- bruine korenbout: is sterk uitgebreid en komt ondertussen ook verder langs het Groot Schijn 

voor, tot in het Schildehof 
- bosbeekjuffer: aanwezig langs de Laarse Beek 
- glassnijder: kwam voor in de Rundvoort, reeds lang niet meer waargenomen, met uitsterven be-

dreigd in Vlaanderen 
- Noordse witsnuitlibel: kwam voor in Zoersel, ook met uitsterven bedreigd 
 
Ook de vlinderfauna is reeds lang niet meer uitgebreid onderzocht. Een tiental jaar geleden ver-
dween aan het Albertkanaal (Oelegem) de laatste populatie veldparelmoervlinder (met uitsterven 
bedreigd) in het Schijnbekken. Ook het bont dikkopje (kwetsbaar) werd reeds lang niet meer waar-
genomen, tot de zomer van 2004, toen werd er tijdens de vegetatiekarteringen nog één exemplaar 
waargenomen aan de Zwanebeek (omgeving Antitankgracht). 
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Voor de actuele situatie wordt een beknopte synthese van de huidige toestand weergegeven. Hier-
voor wordt gebruik gemaakt van zowel de informatie uit het vorige hoofdstuk (ecologische inventa-
risatie) alsook informatie betrokken uit diverse andere studies of bronnen. Deze actuele situatie 
wordt telkens voor een samenhangend onderdeel van het onderzoeksgebied uitgewerkt en is voor 
de leesbaarheid van dit rapport terug te vinden in de geïntegreerde bespreking per deelgebied 
(hoofdstuk 7). 
 
Het studiegebied is hiervoor opgedeeld in acht deelgebieden, gebaseerd op de resultaten van de 
ecologische inventarisatie. De acht deelgebieden vormen min of meer duidelijk herkenbare gehelen 
op basis van hun biotische en abiotische kenmerken: structuur waterloop, landgebruik, vegeta-
ties, … De acht onderscheiden deelgebieden zijn weergegeven in Figuur 4.1: 
 

Figuur 4.1: de 8 deelgebieden van het onderzoeksgebied op basis van de actuele situatie 
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5 Streefbeeld 

 
 
5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het streefbeeld voor het Groot Schijn beschreven. Eerst wordt het ideale 
streefbeeld voor de waterlopen behandeld. Vervolgens wordt voor de te onderscheiden gebiedsty-
pes in de Schijnvallei een specifiek streefbeeld gegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
verschillende randvoorwaarden en hoofdfuncties van het gebied (natuur, landbouw, bewoning, re-
creatie). 
 
Voor elk deelgebied wordt ook een afzonderlijk streefbeeld opgesteld. Deze specifieke streefbeelden 
zijn opgenomen in het hoofdstuk met de geïntegreerde bespreking per deelgebied (hoofdstuk 7). 
 
 
5.2 Ideaal streefbeeld 

Het ideale streefbeeld is de meest natuurlijke situatie voor de rivier, zonder rekening te houden met 
harde randvoorwaarden. Een ideaal ecologisch systeem voor de waterlopen en het valleigebied is 
een door natuurlijke bronnen gevoede, vrij afwaterende en vrij meanderende loop.  
 
Dit ideale streefbeeld kan in verschillende onderdelen onderverdeeld worden: 
- hydromorfologie 
- waterkwaliteit 
 
Hydromorfologie 

In de ideale situatie kan de rivier zelf een weg zoeken door de vallei van het Groot Schijn van de 
bron tot de monding. Waterlopen als het Groot Schijn, de Zwanebeek, de Laarse Beek en de Koude 
Beek zijn structurerend binnen de vallei en bepalen de waterhuishouding  
 
De rivier met zijn zijtakken heeft in deze situatie een vrij, meanderend karakter. Er is ruimte voor 
door continue erosie en afzetting spontaan verhuizende meanders. Ook op plaatsen waar bomen 
omvallen in de rivier kunnen nieuwe meanders ontstaan. Bomen op de oeverwal zorgen voor het 
ontstaan van holle oevers. In de rivier zijn geen structuren aanwezig die de vrije migratie van vissen 
tegenhouden. Er zijn geen overwelfde delen aanwezig. 
 
In periodes met hoog water lopen overstromingsgebieden onder water. Hierdoor ontstaan de speci-
fieke kenmerken van een stromend ecosysteem. Om het gewenste effect te bereiken moet de wa-
terkwaliteit echter wel voldoende goed zijn. 
 
In de vallei is een natuurlijke gradiënt aanwezig van droog naar nat die van de komgronden loopt tot 
de oeverwal. Deze gradiënt wordt bepaald door overstromingen en bodemopbouw. Doordat de vallei 
van het Groot Schijn op sommige plaatsen erg smal is, komen daar de gradiënten op relatief korte 
afstand van elkaar voor. 
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Waterkwaliteit 

In de ideale situatie vertoont de waterkwaliteit in het Groot Schijn en de zijrivieren grote gelijkenis 
met het via natuurlijke bronnen aangevoerde grondwater. Het water is koel en bevat geen onnatuur-
lijke stoffen.  
 
In de directe omgeving van de waterloop wordt akkerbouw vermeden om te voorkomen dat de 
meststoffen in de rivier terechtkomen of worden bufferzones tussen de rivier en de landbouwperce-
len aangelegd. Ook in het stedelijk gebied worden oeverzones aangelegd om afstroming van veront-
reinigd hemelwater van onder andere wegen te voorkomen, om migratie toe te laten, externe in-
vloeden te bufferen, … Het overstorten van rioolwater op de rivier in deze gebieden wordt verme-
den.  
 
 
5.3 Opbouw streefbeeld 

Het ideale streefbeeld is niet volledig realiseerbaar in de onderzochte valleien en waterlopen, er zijn 
immers diverse (mede-)gebruikers aanwezig waarmee rekening moet gehouden worden. Om vast te 
leggen welke doelstellingen waar gelden wordt, aan zowel de valleigronden als de waterlopen, een 
functie toegekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de verzamelde informatie uit de ecologische 
inventarisatie en van diverse beleidskaders. 
 
 
5.3.1 Ecologisch streefbeeld vallei 

Welke valleigronden een ecologische bestemming krijgen en op welke termijn wordt bepaald op ba-
sis van de juridische bestemming, beschermingszones, visies van diverse overheden, biologische 
waarde en ecologische principes over versnippering. 
 
Natuurkerngebieden 

Dit zijn de gebieden die in de huidige situatie reeds een belangrijke beschermingsstatus hebben en 
reeds een hoofdfunctie natuur hebben of zouden moeten hebben. Zij vormen dus de bestaande na-
tuurkernen waarrond verder kan gebouwd worden aan een samenhangend ecologisch netwerk in de 
valleigebieden. 
 
De gebruikte criteria voor deze gebieden zijn: 
- habitatrichtlijngebieden (Laarse Beek, Schijnvallei en Zoerselbos), vogelrichtlijngebieden zijn niet 

aanwezig 
- VEN-gebieden: zowel Grote Eenheden Natuur (GEN) als Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 

(GENO) 
- gewestplanbestemming: reservaatgebied, natuurgebied en bosgebied 
- natuurgebieden: 

* gebieden in eigendom van afdeling Natuur (geen Vlaamse natuurreservaten aanwezig in het 
onderzoeksgebied) 

* erkende natuurreservaten van Natuurpunt vzw 
* gebieden in eigendom van Natuurpunt vzw, maar (nog) niet erkend als natuurreservaat 
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Deze natuurkerngebieden zijn weergegeven in donkergroen op de streefbeeldkaart (Kaart 22). De 
grote natuurkernen zijn voornamelijk terug te vinden in de benedenloop van het Groot Schijn rond 
de natuurgebieden van Natuurpunt, een groot deel van de middenloop van het Groot Schijn, het 
Zoerselbos en Risschot in de bovenloop. De vallei van de Laarse Beek is ook voor een groot deel 
natuurkerngebied met het Peerdsbos en het habitatrichtlijngebied langs de beek. Aan de Zwanebeek 
is het bovenstrooms deel aangeduid, net als het meest stroomafwaartse deel van de vallei. De vallei 
van de Koude Beek heeft geen natuurkerngebieden. 
 
Prioritaire natuuruitbreidingszones 

Wanneer in een bepaald gebied een hoge ecologische waarde aanwezig is dient deze prioritair opge-
nomen te worden in de gebieden met hoofdfunctie natuur. Voor deze aanduiding wordt gebruik ge-
maakt van: 
- gebieden die als biologisch zeer waardevol werden gekarteerd op de Biologische Waarderings-

kaart 
- gebieden met aanwezigheid van Rode Lijstsoorten (planten) (reeds opgenomen in de natuur-

kerngebieden) 
- gebieden met aanwezigheid van soorten uit de habitatrichtlijn (vb. rivierdonderpad, geel schor-

pioenmos) (reeds opgenomen in de natuurkerngebieden) 
 
Dit wordt aangevuld met lopende inrichtingsprojecten voor natuur of ecologisch waterbeheer: 
- herinrichting Koude Beek in Borsbeek en aankoop valleigronden door de Stichting Kempisch 

Landschap 
- aanleg overstromingszone langs Groot Schijn in Risschot (Zoersel) 
 
Verder werd gekeken waar er essentiële verbindingen tussen de natuurkerngebieden ontbreken. 
Voor een geschikte werking van het ecosysteem dient fragmentatie van natuurgebieden vermeden 
te worden. Hierbij werd in Halle een zone aangeduid (nabij Driesheide) en in Oelegem – Schilde aan 
de Rundvoortbrug, beide gelegen in de middenloop van het Groot Schijn. 
 
Uitbreidingszone natuur op lange termijn 

Wanneer op lange termijn wordt gekeken naar een samenhangend geheel van natuurgebieden langs-
heen de waterlopen, kunnen de nu reeds aangeduide natuurzones verder aangevuld worden. Hier-
voor worden de gebieden gebruikt die nu reeds een waardevolle status hebben op de Biologische 
Waarderingskaart en locaties met hoge ecologische potenties. 
 
Aanvullend wordt gekeken naar ontbrekende schakels om het geheel van groene gebieden aan te 
vullen tot een ecologisch geheel met ruimte voor natuurlijke ontwikkeling. Hierbij worden vooral ver-
bindingen gerealiseerd tussen natuurgebieden en worden gebieden met potenties die omsloten wor-
den door natuurgebied geselecteerd. Hier worden ook twee zones uit de lijst van natuurverbindings-
gebieden uit het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen gebruikt die doorheen de onderzochte valleige-
beiden lopen (Groot Schijn als verbinding Vrieselhof – Zoerselbos, verbinding bovenlopen Zwane-
beek – Groot Schijn). 
 
Uiteindelijk wordt een vrijwel aaneengesloten geheel verkregen, waarbij telkens op minstens een 
van beide oevers op lange termijn een natuurlijk karakter wordt verzekerd. Enkele nog bestaande 
grote onderbrekingen in het valleigebied bevinden zich in de woonwijken langs de Koude Beek, de 
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Zwanebeek en de Laarse Beek, het golfterrein in Wommelgem (Groot Schijn) en het landbouwgebied 
in Halle (Groot Schijn). 
 
 
5.3.2 Overige streefbeelden vallei 

De zones die in deze langetermijnvisie natuur geen bestemming hebben gekregen behouden hun hui-
dige gewestplanbestemming in dit streefbeeld. Gezien hun ligging in het valleigebied worden hier 
vanuit ecologisch standpunt wel enkele voorwaarden gesuggereerd. 
 
Bewoning en industrie 

Er is een vrij ruime aanwezigheid van bewoning (zowel aaneengesloten bebouwing als woonparken) 
en lokaal ook industrie in het valleigebied. In deze ecologische visie blijven deze behouden, enkel 
voor de KMO-zone aan de Wijnegemsteenweg (Wommelgem) die volledig geïsoleerd in het valleige-
bied van het Groot Schijn 1e categorie ligt is een uitdoofscenario op lange termijn aangewezen. De 
overheid zou echter ook een beleidsoptie kunnen nemen naar de afbouw op lange termijn voor alle 
gebouwen in risicozone in het kader van het overstromingen. Er wordt zeker geopteerd om geen 
verdere uitbreiding van bebouwing toe te staan binnen het valleigebied. De Zetten te Schilde (woon-
park) is wegens zijn zeer hoge biologische waarde nu reeds opgenomen in de prioritaire uitbreidings-
zone natuur, het Leeg te Brasschaat (woonuitbreidingsgebied) zou vanwege zijn ligging in valleige-
bied en de gedeeltelijke recente overstromingen best niet verder ontwikkeld worden, maar behou-
den blijven als open ruimtegebied. 
 
Binnen deze gebieden wordt vanuit ecologisch oogpunt wel gestreefd naar een betere integratie in 
het valleigebied. Onder meer de oevers van de waterloop en de zone langs de waterloop moeten 
gevrijwaard worden (zie verder bij doelstellingen waterloop). 
 
Landbouw 

Agrarisch gebied vormt nog steeds een belangrijk aandeel in de open ruimte en is daardoor ook een 
belangrijke verbindingszone tussen de ecologische structuren. Daarom is de inrichting van deze zo-
nes met kleinschalige elementen, zowel punt- als lijnvormig, van belang. In het valleigebied is het 
noodzakelijk dat de agrarische gebieden een voldoende ecologische infrastructuur herbergen: poe-
len, bomenrijen, oeverzones, hagen en houtkanten, … In agrarisch gebied binnen het valleigebied 
moet er dus een voldoende verwevenheid zijn met natuur. 
 
Het areaal landbouwgebied in het streefbeeld is vooral beperkt tot de bovenloop en benedenloop 
van het Groot Schijn, het noordelijk deel van de benedenloop van de Zwanebeek (Het Moer) en de 
vallei van de Koude Beek. 
 
Gezien de nabijheid van waterlopen is het in deze zones nog meer dan elders, van belang dat er 
gewerkt wordt volgens de code van goede praktijk van de landbouw. Op deze manier wordt de in-
vloed op het aquatisch ecosysteem tot een minimum beperkt. Daarnaast zal in deze zones ook re-
kening moeten worden gehouden met de noodzaak om waterberging te voorzien in valleigebied, 
zowel op natuurlijke wijze als via ingrepen op de waterloop. 
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Groengebied 

Dit zijn de groengebieden op het gewestplan die natuur niet als hoofdfunctie hebben: parkgebieden, 
speelterreinen, bufferzones en groengebied. In veel gevallen worden deze laatste twee op het ter-
rein eerder gebruikt als verderzetting van aangrenzende bestemmingen (tuinen, parkeerterreinen, 
grondopslag, …). Toch vervullen ze meestal een belangrijke bufferende werking. 
 
In het streefbeeld moeten deze gebieden veel meer als natuur beheerd worden. Parkgebieden en 
speelterreinen worden nu reeds op veel plaatsen op een meer ecologische wijze beheerd en dat 
moet zeker verdergezet worden, rekening houdende met de nodige recreatieve infrastructuur (wan-
delwegen, straatmeubilair, …). Buffer- en groengebied worden best aanzien als een uitbreiding van 
dit parkbeheer in de gemeenten, hoewel toegankelijkheid hier niet steeds haalbaar is door hun lig-
ging. 
 
Groengebieden worden het gemeentelijke groennetwerk waarin de nodige aandacht is voor zachte 
recreatie. 
 
Recreatie 

Recreatie in het valleigebied is toegespitst op een terrein voor verblijfsrecreatie, twee golfterreinen 
en een aantal sportvelden. Voor de verblijfsrecreatie zijn de streefbeelden gelijkaardig aan die voor 
bebouwing, alleen is hier meestal wel meer plaats voor groene accenten tussen de woningen. 
 
Voor de sportvelden en golfterreinen is het noodzakelijk om een ecologische infrastructuur uit te 
bouwen door en rond het terrein. Ook moet opgelet worden met de impact van het beheer op de 
aangrenzende waterloop en valleigebied: bemesting, bestrijdingsmiddelen, drainage, … 
 
Recreatie is een essentieel onderdeel van het voorstedelijk gebied rond Antwerpen. Bij de inrichting 
en het beheer ervan moet wel rekening gehouden worden met de ecologische aspecten van hun 
ligging in valleigebied. 
 
Gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

De invulling van deze zones is zeer divers en kan telkens best aansluiten bij een van de bestaande 
andere indelingen wat betreft invulling. 
 
De twee scholen (Don Bosco te Wijnegem en de Openluchtschool te Brasschaat) en het museum 
Sterckxhof sluiten het best aan bij zowel bewoning (gebouwen en verharding) en recreatie (tuinen 
en speelplaatsen). 
 
Het productiecentrum van de Antwerpse Waterwerken in Oelegem en RWZI Schilde leunt het 
dichtst aan bij industrie. 
 
De terreinen van de Paters van Scheut in Schilde (tevens waterwinningsgebied) worden wat betreft 
het valleigebied best aanzien als natuurgebied, rekening houdende met de aanwezige inplantingen 
van het rustoord en de infrastructuur voor grondwaterwinning. 
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5.3.3 Streefbeeld waterloop 

Wat betreft de hydrologie en morfologie van de waterloop willen men ook een hoge ecologische 
kwaliteit bereiken, maar hier gelden eveneens harde randvoorwaarden ten gevolge van (me-
de)gebruikers van de aanpalende gronden. Daarom worden hier ook verschillende streefbeelden op-
gesteld, die telkens afhankelijk zijn van de doelstellingen op lange termijn in de aangrenzende vallei. 
 
Naast het minimaal streefbeeld wordt telkens gekeken welke streefbeelden op beide oevers gelden 
in deze visie: 
- natuur 
- landbouw 
- bewoning en industrie 
- recreatie 
 
Wanneer op beide oevers verschillende streefbeelden gelden wordt geopteerd om de hoogste ecolo-
gische eisen van beide na te streven, zonder evenwel specifieke randvoorwaarden uit het oog te 
verliezen. Zo is het bij de combinatie van natuurgebied en bewoning/industrie wenselijk om de beek 
vrij te laten meanderen langs één oever terwijl de andere oever (indien noodzakelijk) vastgelegd 
wordt met schanskorven. Dit werd reeds toegepast bij de ecologische herinrichting van de Koude 
Beek waarbij enkel vlak tegen de rijbaan schanskorven werden aangebracht, terwijl de overige oe-
vers vrij kunnen meanderen. 
 
Naast de vier hierboven vermelde streefbeelden wordt ook een streefbeeld uitgewerkt voor de di-
verse overwelfde waterloopgedeelten. 
 
Minimaal streefbeeld 

De hoofdfuncties in het stroomgebied van het Groot Schijn zorgen ervoor dat er beperkingen zijn 
aan de mogelijkheden binnen het gebied. Zo loopt de vallei van het Groot Schijn door grote delen 
relatief dichtbebouwd gebied. De aanwezigheid van deze woonkernen moet in deze gebieden als 
harde randvoorwaarde voor het streefbeeld worden gezien. Er moet dus gestreefd worden naar een 
duurzaam functionerend, ecologisch watersysteem waar ook plaats is voor bewoning, landbouw en 
recreatie.  
 
In het minimale streefbeeld wordt gestreefd naar behoud en versterking van de actuele natuurwaar-
den en naar systemen in dynamisch evenwicht.  
 
In het minimale streefbeeld moet zeker voldaan worden aan het volgende: 
- Bij hoge waterafvoeren treedt buiten de overstromingsgebieden geen wateroverlast op in be-

bouwde zones en kan het water veilig worden geborgen in de vallei, waarbij zoveel mogelijk 
sprake is van meestromende berging. Vanuit ecologisch oogpunt kan het best maximaal ge-
streefd worden naar een volledige aanwending van het valleigebied, want bij het intensief aan-
wenden van kleine overstromingsgebieden worden deze ecologisch minder waardevol. Ook bos- 
en landbouwgebied kan niet intensief aangewend worden voor overstromingen. 

- Er is langs de gehele beek een oeverzone aanwezig. In bebouwde gebieden is de aanwezigheid 
van deze oeverzone afhankelijk van beschikbare ruimte. 

- Lozingspunten van afvalwater en RWZI-effluent komen niet voor. 
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- De waterkwaliteit voldoet tenminste aan de basisnormen. 
- De waterbodem is overal van een goede kwaliteit. 
- In de beek is vrije vismigratie mogelijk. 
- Overal is er watervegetatie aanwezig die als habitat fungeert voor de waterfauna. 
- Invasieve exoten in de bedding en op de oevers worden bestreden. 
- Waar de beek infrastructuur kruist dient de beekoever passeerbaar te zijn voor kleine zoogdie-

ren. 
 
Ecologisch 

In de gebieden met natuur als hoofdfunctie is er wel ruimte om ecologische knelpunten grondig aan 
te pakken. In deze gebieden is er ruimte voor verbetering van morfologische en ecologische ken-
merken. 
 
Daarom wordt hier ook nog extra gewerkt aan deze eisen: 
- De rivier heeft een vrij meanderende loop. 
- In en langs de beek komen karakteristieke planten en dieren voor kenmerkend voor dit type ri-

vier. 
- Natuurlijke waterberging in de vallei en bedding is mogelijk. 
- De waterloop krijgt een meer natuurlijk profiel, met een bredere en ondiepe bedding. 
 
 
Agrarisch 

In landbouwgebied primeert er een economische functie. Wel moet in de gronden langsheen de wa-
terloop (valleigebied) rekening worden gehouden met de effecten van de landbouwactiviteit op wa-
terkwaliteit en structuur van de waterloop. Langs deze waterlopen wordt dan ook gestreefd naar 
landbouw met enkele ecologische randvoorwaarden: 
- Vrijwaren van 5 m langsheen de waterloop om erosie tegen te gaan en input van nutriënten te 

vermijden. 
- De oevers mogen enkel op een ecologische wijze vastgelegd worden opdat de waterfauna en –

flora kansen krijgt. 
- Bij hoge waterstanden moeten landbouwzones lokaal mee kunnen fungeren als tijdelijke berging. 
- Bruggen voor landbouwvoertuigen mogen migratie in en langs de waterloop niet hinderen. 
 
Bebouwd 

Het bebouwd gebied kan opgedeeld worden in twee soorten: 
- Een open bebouwing waar vrij veel ruimte is tussen de bebouwde delen en de verhar-

ding/bebouwing niet tot tegen de waterloop komt. 
- Bebouwing waarbij de verharding/bebouwing tot tegen de oever komt en waarbij soms ook de 

oever mee verhard is. 
 
Ten midden van bebouwing is het ecologisch ambitieniveau voor de waterlopen minder streng, toch 
moeten volgende doelstellingen ook hier gehaald worden: 
- Vrije migratie langs de oevers moet mogelijk blijven of gemaakt worden. 
- Overstromingen mogen hier niet plaatsvinden omwille van de sociale en economische gevolgen, 

maar eveneens wegens de ecologische risico’s (verontreiniging). 
- Instroom van regenwater mag enkel na buffering en filtering (olie e.d.). 
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Bij een meer open bebouwing is de beschikbare ruimte en de ecologische potentie ervan hoger. 
Daarom moet daar ook: 
- een ruime oeverzone voorzien worden 
- regenwater ter plaatse kunnen infiltreren 
 
Recreatief 

In de waterlopen die langs recreatiegebied lopen kunnen ook diverse ecologische voorwaarden ge-
vraagd worden: 
- Aanwezigheid van een brede oeverzone die ecologisch beheerd wordt. 
- Tegengaan van uitspoeling van nutriënten en pesticiden naar de waterloop. 
- Rechtstreekse drainage naar de waterloop vermijden om piekdebieten tegen te gaan. 
 
Overwelfd 

Bij de overwelfde waterlopen zijn de uitdagingen veel groter, maar eveneens diverser afhankelijk van 
de exacte locaties. De waterlopen zijn hier immers volledig uit het landschappelijk beeld verdwenen 
en zouden hier opnieuw in geïntegreerd moeten worden. 
 
Op lange termijn wordt hier alleszins gestreefd naar een herstel van de open waterlopen. De over-
welvingen moeten voor zover technisch haalbaar verwijderd worden of er moet een nieuwe open 
loop aangelegd worden. 
 
De overige doelstellingen zijn verder afhankelijk van de gebiedsfunctie waardoor deze nieuwe water-
lopen zullen stromen. In het merendeel van de gevallen zal dit echter bebouwd gebied zijn (Groot 
Schijn in Deurne – Merksem, Koude Beek in Deurne – Borsbeek). 
 
 
5.3.4 Specifieke streefbeelden 

Voor elk deelgebied wordt een afzonderlijk streefbeeld opgesteld. Daar worden naast de algemene 
doelstellingen zoals hierboven geformuleerd ook nog gebiedsspecifieke onderdelen toegevoegd. 
 
Deze specifieke streefbeelden zijn opgenomen in het hoofdstuk met de geïntegreerde bespreking per 
deelgebied (hoofdstuk 7). 
 
 
5.4 Doelsoorten en habitats 

 
 
5.4.1 Visfauna 

Bij de visfauna moet gestreefd worden naar stabiele populaties van 5 typerende vissoorten, die elk 
hun bijzondere eisen stellen aan de ecologische kwaliteit van de waterlopen. Wanneer deze vijf 
aanwezig zullen zijn, kan men spreken van een gezond hydrologisch systeem in het Schijnbekken. 
Vier van deze soorten komen voor op bijlage II van de habitatrichtlijn (waarvan 2 reeds aanwezig) 
en 1 soort is meer algemeen. 
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Paling 

Hoewel de paling goed bestand is tegen een mindere waterkwaliteit, is hij toch een belangrijke 
streefsoort. Nu reeds komt deze soort voor in het Schijnbekken, doch hij heeft geen mogelijkheden 
om te migreren. De aanwezige individuen zijn vermoedelijk afkomstig van visuitzettingen. 
 
De paling is een typische katadrome vissoort die kuit gaat schieten in de zee en de rest van zijn le-
ven doorbrengt in zoetwaterlopen. Deze trekt zelfs de Atlantische Oceaan over om in de Sargasso 
Zee zijn eitjes af te zetten. 
 
In het Schijnbekken kan de paling echter niet binnengeraken door de diverse ingrepen op de water-
huishouding (pompinstallaties e.ed.). Wanneer enkele belangrijke vismigratieknelpunten eindelijk op-
gelost zijn, zal deze migrerende soort opnieuw het Groot Schijn kunnen opzwemmen. 
 
Rivierdonderpad 

Deze soort heeft nog belangrijke populaties in de Laarse Beek en de Zwanebeek, dit werd ook zo 
vermeld in het soortbeschermingsplan dat voor deze soort werd opgesteld (Seeuws et al, 1999b). 
Het Schijnbekken heeft echter meer potenties voor deze soort: Groot Schijn, Kleine Beek, ... 
 
De rivierdonderpad heeft vooral nood aan een goed ontwikkelde rivierstructuur met voldoende varia-
tie (substraatsgrootte, stroomsnelheden, …) en een goede waterkwaliteit. Daarnaast moeten na-
tuurlijk ook de vismigratieknelpunten binnen het bekken opgelost worden om verspreiding mogelijk 
te maken. (Seeuws et al, 1999b) 
 
Kleine modderkruiper 

De kleine modderkruiper werd reeds waargenomen op het Groot Schijn en de Laarse Beek, maar 
steeds in lage aantallen. Deze soort heeft nood aan slibrijke beddingen om in te leven en te foerage-
ren. Tegelijkertijd zijn eveneens stenige of zandige bodems nodig als paaiplaats. De soort komt 
voornamelijk in de bovenlopen van waterlopen voor. (Seeuws et al, 1999a) 
 
De kleine modderkruiper heeft dus nood aan voldoende variatie in zijn leefgebied en ook een goede 
waterkwaliteit, zoals in de middenloop van het Groot Schijn.  
 
Beekprik 

De beekprik leeft in de structuurrijke bovenlopen van waterlopen, zoals de rivierdonderpad. Hier is 
een goede waterkwaliteit en aangepast ecologisch beheer van groot belang. Het is immers een 
kwetsbare soort die gevoelig is voor allerlei ingrepen in de waterloop: vismigratieknelpunten, sli-
bruiming (habitat van de larven), … 
 
Deze soort is echter een vrij standvaste soort, waardoor de inname van nieuwe habitats zeer traag 
gaat. De dichtstbijzijnde populatie beekprik bevindt zich in het Netebekken (Grote Nete). In het ka-
der van de uitbreiding van deze soort naar het Schijnbekken zal dus eventueel uitzetting nodig zijn, 
maar enkel wanneer aan alle habitatseisen (Seeuws et al, 1996) voldoen is. 
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Rivierprik 

De rivierprik is een soort die sinds kort opnieuw de Schelde optrekt, deze is in tegenstelling tot de 
paling een soort die in het zoete water paait en dan naar de zee trekt (anadroom). Bij oplossing van 
de migratieknelpunten Schelde-Schijn, kan deze soort ook het Schijnbekken weer bereiken. Daar-
naast heeft ze ook nood aan een verbeterde waterkwaliteit in de benedenloop van het Groot Schijn. 
 

Tabel 5.1: doelsoorten bij de visfauna met hun typerende eisen 

Mascottesoort Doelstellingen 

Paling Verbinding tussen Schelde en Schijnbekken (katadroom) 

Rivierdonderpad Wegwerken interne vismigratieknelpunten 

Kleine modderkruiper Goede waterkwaliteit 

Beekprik Structuurrijke waterlopen met ecologisch beheer 

Rivierprik Verbinding tussen Schijnbekken en Schelde (anadroom) 

 
 
5.4.2 Zoogdieren 

Bij de zoogdieren zijn otters en bevers twee typische bewoners van waterlopen en oeverzones. De 
otter is op lange termijn een doelsoort voor het Schijnbekken. De middenloop van het Groot Schijn 
is een mogelijk kerngebied bij voldoende voedsel. Hierbij sluiten grote groengebieden aan: Antitank-
gracht, Zoerselbos, … en via deze dan ook het Groot Schietveld en Netebekken. Aangezien het 
leefgebied van een otter 10 à 20 km² kan beslaan (Niewold et al, 2003) is deze eis zeker voldaan 
hier. In Wijnegem was de otter immers in 1946 nog aanwezig (bron: afschotaantallen van plaatselij-
ke jagers). 
 
Voor de bever zijn de kansen zeer beperkt, gezien de grote impact dat deze dieren kunnen hebben 
op de omgeving door hun stuwen. Het Schijnbekken is immer zeer dicht bewoond, waardoor niet-
gecontroleerde overstromingen op veel plaatsen niet realistisch zijn. (eind oktober 2005 werden 
langs het Groot Schijn 1e categorie knaagsporen van bever aangetroffen, verder onderzoek moet 
hier uitwijzen of dit een eenmalige waarneming is of een blijvende soort) 
 
 
5.4.3 Libellen 

De uitgebreide libellenfauna die in 1991 werd gevonden (Van Assche, 1992) dient minimaal in 
stand gehouden te worden. Dit moet door het bestendigen en verbeteren van de diverse eisen die 
deze soorten stellen aan hun omgeving: 
- goede waterkwaliteit (waterlopen, maar eveneens in stilstaande wateren) 
- diverse aanwezige biotopen (oeverzones, watervegetaties, vochtige valleivegetaties) 
- uitbouw van stilstaande wateren (poelen, vijvers) in het valleigebied 
 
Als belangrijkste populaties in het onderzoeksgebeid kunnen aangeduid worden: bruine korenbout, 
weidebeekjuffer en bosbeekjuffer 
 
Verder moeten de kleinschalige elementen hersteld worden opdat soorten als glassnijder en Noordse 
witsnuitlibel zich opnieuw kunnen vestigen. 
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6 Knelpunten en maatregelen 

 
 
6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een geïntegreerd overzicht gegeven van de diverse thematische knelpunten 
en maatregelen die in het Schijnbekken voorkomen. Knelpunten en maatregelen zijn hier samen ge-
nomen aangezien ze zeer nauw samenhangen.  
 
Voor het in kaart brengen van de huidige ecologische knelpunten wordt gebruik gemaakt van een 
hele reeks uiteenlopende bronnen: 
- Ecologische inventarisatie 
- Literatuur: 

* DuLo-waterplannen (knelpunten aangehaald door de Vlaamse administraties, gemeentebe-
sturen, natuurverenigingen en landbouwers) 

* GNOP’s en PNOP 
* Mina-rapporten 
* Natuurrapport 
* hydrologische en hydraulische studies 
* onderzoeksrapporten (o.m. over vismigratie, overstromingen) 

 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de knelpunten op de verschillende niveaus. Er zijn 
knelpunten op Vlaams niveau (vermesting e.d.), op regionaal niveau (zoals waterkwaliteit) en lokaal 
niveau (zoals vismigratieknelpunten). De knelpunten hebben betrekking op de natuur en de werking 
van het natuurlijk systeem. Ook knelpunten die vanuit een ecologisch herstel van het bekken opge-
lost kunnen worden, zoals wateroverlast, worden meegenomen. Bij de beschrijving van de knelpun-
ten en maatregelen wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen knelpunten die rechtstreeks ver-
band houden met de waterloop, met de oeverzones, met het valleigebied en met het ganse stroom-
gebied. 
 
Enkel de algemene problematiek van de diverse types knelpunten en maatregelen wordt bekeken in 
dit hoofdstuk. De specifieke gebiedsgerichte toepassing wordt afzonderlijk besproken per deelgebied 
in hoofdstuk 7. De knelpunten en maatregelen worden weergegeven op de diverse thematische 
knelpuntenkaarten en in meer detail op de maatregelenkaart (Kaart 27). 
 
 
6.2 Waterlopen 

 
 
6.2.1 Habitatkwaliteit 

Structuurkwaliteit waterloop 

De structuurvariatie van de waterloop is van essentieel belang voor de aanwezige organismen, aan-
gezien het de diverse nodige habitats vormt die zij in hun levensloop nodig hebben. 
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Hét belangrijkste knelpunt bij de structuurkwaliteit is de versteviging van oevers langs vrijwel alle 
waterlopen. Een groot percentage van de onderzochte trajecten heeft minstens een oever die over 
meer dan 33% van zijn lengte verstevigd is (Figuur 3.3 op p.46). Deze verstevigingen verhinderen 
de ontwikkeling van holle oevers, doorworteling door planten en bomen, natuurlijke meandering, … 
 
Een oeverversteviging is naar ecologisch herstel van de waterlopen enkel te verantwoorden op 
plaatsen waar die strikt noodzakelijk zijn. Wanneer de waterlopen door een woonwijk stromen (bo-
venloop Groot Schijn, Koude Beek, middenloop Zwanebeek en delen van de Laarse Beek) of langs 
wegen is het verantwoord om hier de oevers vast te leggen. Ook aan bruggen is het normaal dat de 
beekoevers verstevigd worden. 
 
Maar zeker in gebieden met een hoge ecologische waarde of potentie zijn dergelijke verstevigingen 
een belangrijk knelpunt voor de opwaardering van de waterloop. De middenloop van het Groot 
Schijn (omgeving Vrieselhof) heeft juist omwille van die verstevigingen op een heel aantal plaatsen 
een zwakke tot zelfs zeer zwakke structuurkwaliteit. Zeker gezien de uitstekende waterkwaliteit en 
de belangrijke vispopulatie dient hier werk gemaakt te worden van een oeverherstel. Hetzelfde geldt 
in belangrijke mate voor de Laarse Beek (Peerdsbos) en de Zwanebeek. 
 
Wat betreft de benedenloop en een deel van de bovenloop van de Laarse Beek is de toestand nog 
veel erger, aangezien daar de volledige bedding is vastgelegd met geotextiel (plastiek matten met 
asfaltlaag). Dit is gebeurd na de verlegging van een belangrijk deel van de loop van de Laarse Beek 
bij de aanleg van de hogesnelheidslijn. Hierdoor is alle structuurvariatie in de waterloop verdwenen 
en is ook de kans op herstel ervan sterk gehypothekeerd. 
 
Daarnaast werd een gedeelte van de structuurvariatie in de waterlopen ook vernietigd door een 
overdreven ruiming, waarbij men ook een deel van het bodemsubstraat meeneemt en dus het pool-
rifflepatroon vernietigt. Dit fenomeen werd tijdens het veldwerk waargenomen langsheen delen van 
het Groot Schijn – Hoofdgracht (1e cat.) en de Rollebeek (zijloop Groot Schijn); langsheen de oevers 
waar het slib werd gedeponeerd werd grof schelpzand waargenomen, het natuurlijk substraat van 
de waterloop. 
 
Openleggen overwelvingen 
Op diverse plaatsen zijn waterlopen overwelfd. Dit kan gaan van een overwelving van enkele meters 
(opritten, inbuizingen, bruggen, sifons, …) tot enkele honderden meters of zelfs kilometers. 
 
Bij de eerste groep moet in het algemeen gestreefd worden naar het vermijden van deze overwel-
vingen. Deze vormen niet enkel een knelpunt voor structuurkwaliteit, maar eveneens naar oevermi-
gratie en soms zelfs vismigratie. Bij noodzakelijke nieuwe overwelvingen en vervangingen dient ge-
tracht te worden om inbuizingen te vervangen door bruggen en deze bovendien over de oevers te 
leggen opdat de oeverstructuur bewaard blijft. De provincie Antwerpen laat in principe enkel nood-
zakelijke overwelvingen toe over een lengte van maximaal 6 m (7,5 m voor landbouwactiviteiten) 
(Dienst Waterbeleid, 2002). 
 
De lange overwelvingen in het bekken moeten op lange termijn (gedeeltelijk) verdwijnen, dit soort 
ingrepen past immers niet in het integrale waterbeheer dat men tegenwoordig handhaaft. Deze 
maatregel is echter zeer ingrijpend aangezien de waterlopen meestal reeds decennia uit het straat-
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beeld zijn verdwenen en er in die periode heel wat is bijgebouwd naast en soms op de vroegere 
loop. Voor deze ingrepen zal zeker nog het nodige studiewerk moeten geleverd worden op tech-
nisch vlak en ook de consultatie van de omwonenden zal nodig zijn. 
 
In Tabel 6.1 worden de belangrijkste overwelvingen afgewogen wat betreft prioriteit. De overwel-
ving van het Groot Schijn vormt in de huidige situatie de verbinding tussen de diverse waterlopen in 
het bekken en zou ook moeten aansluiten op de Schelde en is daarom van zeer groot belang (zie 
ook 6.2.4 – vismigratie). Ook de Laarse Beek krijgt een hoge prioriteit gezien het belangrijke ecolo-
gische karakter van de waterloop. Aan de Koude Beek is de prioriteit matig, maar is realisatie toch 
gewenst om de ecologische herinrichting van de Koude Beekvallei in Borsbeek – Mortsel maximaal 
te kunnen valoriseren. 
 
De specifieke aanpak voor het oplossen van de diverse overwelvingen is zeer verschillend en zal 
daarom uitgebreider besproken worden in de specifieke deelbesprekingen. 
 

Tabel 6.1: maatregelen voor oeververdediging volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streefbeeld Maatregel Prioriteit 

Overwelfd 
Schijn 

Overbodig maken van de overwelving door de aanleg van een rechtstreekse 
verbinding Groot Schijn – Schelde 

+++ 

Overwelfde 
Laarse Beek 

Vervangen van huidige overwelving door een open loop, door verbinding 
met Oudelandse Beek 

+++ 

Openleggen van overwelving tennisterrein (Hoogveld, Wommelgem) ++ Overwelfde 
Koude Beek Gedeeltelijke openlegging van de ±1 km lange overwelving ++ 

 
 
Verwijderen of vervangen harde oeverbeschoeiing 
Als essentieel onderdeel van herstel van de waterlopen dient men zoveel mogelijk de bestaande har-
de oeverversteviging te verwijderen of te vervangen door een meer ecologisch alternatief. Verwijde-
ring heeft natuurlijk de voorkeur, aangezien de structuur zich dan optimaal kan ontwikkelen. Maar 
hierbij moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de functietoekenning van de waterloop 
op basis van het aangrenzende landgebruik. Daarom zal in een aanzienlijk deel van de waterloop nog 
steeds oeverversteviging nodig zijn. 
 
In de delen waar de waterloop een hoofdfunctie natuur heeft, dienen deze oeververstevigingen vol-
ledig te verdwijnen, enkel de levende oeververstevigers (bomen, struiken, planten) zijn hier aan-
vaardbaar. In agrarisch en recreatief gebied zijn eveneens biologisch afbreekbare materialen aan-
vaardbaar: houten vlechtwerk, biorollen, wiepen, … Betuining is, howel biologisch afbreekbaar, eco-
logisch niet interessant door het ontbreken van enige oeverstructuur. In bebouwd gebied moet er 
rekening gehouden worden met de stabiliteit van gebouwen en andere verhardingen nabij de water-
loop; hier zijn schanskorven aanvaardbaar in de nabijheid van bebouwing. 
 
Bij de aanleg van nieuwe oeververstevigingen of de vervanging ervan moet wel steeds gestreefd 
worden naar het vermijden van volledige oeverbeschoeiing over langere afstanden. Bovendien moet 
men overal ook rekening houden met lokale noodzaak aan stevigere beschoeiing aan specifieke con-
structies: bruggen, wegen, bebouwing, overstorten, … Deze moet in het gebied met een ecologi-
sche hoofdfunctie wel beperkt zijn tot het hoogst noodzakelijke. 
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Bij langere oeververstevigingen moet ook voorzien worden in de aanleg van faunauittreedplaatsen 
op geregelde afstanden, om verdrinking in de waterloop te voorkomen. 
 

Tabel 6.2: maatregelen voor oeververdediging volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Volledige verwijdering van alle onnatuurlijke oeverbeschoeiing +++ 

Agrarisch Vervangen van harde oeverbeschoeiing door biologisch af-
breekbaar materiaal 

++ 

Bebouwing Vervangen van harde oeverbeschoeiing door schanskorven of 
biologisch afbreekbaar materiaal indien geen bebouwing op 
minder van 5 m van de oeverwal. 

+ 

Recreatief Vervangen van harde oeverbeschoeiing door biologisch af-
breekbaar materiaal 

++ 

 
 
Hermeandering 
Meandering is in belangrijke mate verantwoordelijk voor een gediversifieerde en waardevolle struc-
tuur van de waterloop. Bovendien zorgt deze meandering ook voor een belangrijke berging van wa-
ter bij hoge waterstanden door de langere loop en de vertraagde afvoer.  Bij het rechttrekken van 
waterlopen verdwijnen deze meanders en daarmee een belangrijk deel van het beekecosysteem. 
 
In het Schijnbekken kan echter vastgesteld worden dat de meandering van de meeste waterlopen 
nog zeer goed ontwikkeld is en vrijwel onaangetast sinds de laatste honderd vijftig jaar. In die peri-
ode zijn er slechts een beperkt aantal grote ingrepen geweest (rechttrekking Schildehof, aanleg Fort 
III, verlegging monding Groot Schijn – Laarse Beek, verlegging en overwelving Koude Beek) waarbij 
meanders verdwenen of de volledige loop werd verlegd. Daarnaast zijn er ook grotere rechttrekkin-
gen geweest in een verder verleden (vb. Risschot te Zoersel en bovenloop Laarse Beek en Zwane-
beek). 
 
Zeer lokaal zijn meanders verdwenen door kruising met infrastructuur (wegen, kanaal) en verder zijn 
er ook kleinere rechttrekkingen gebeurd, die echter niet steeds duidelijk waarneembaar zijn op kaart 
(vb. Koude Beek, Boechout). Daarnaast werden ook op 2 plaatsen doorsneden meanders aangetrof-
fen (Groot Schijn en Laarse Beek) en op 1 plaats een natuurlijke afgesneden meander (Groot Schijn). 
 
Op een aantal locaties kan het dan ook aangeraden worden om naar hermeandering te streven om 
de structuurkwaliteit te verbeteren. Er zijn echter verschillende methodes om die hermeandering te 
bereiken: 
- spontane hermeandering, kan plaatsvinden door eventuele oeverbeschoeiing te verwijderen of 

gewoon niets te doen 
- geholpen hermeandering, door het aanbrengen van stroomdeflectoren (boomstammen, stenen, 

technische constructie) om de waterloop te dwingen om te meanderen 
- heraansluiten van oude loop of meanders op de waterloop 
- graven van nieuwe bedding of meanders 
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Opnieuw moet natuurlijk rekening gehouden worden met de aanwezige ruimte aangezien bij zowel 
spontane als geholpen meandering het niet steeds te voorspellen is hoe breed de waterloop gaat 
eroderen. Wel is de erosie in het Schijnbekken over het algemeen vrij traag, dit is ook te merken aan 
de trage verlegging van bestaande meanders. 
 

Tabel 6.3: maatregelen voor hermeandering volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

spontane hermeandering door verwijderen oeververdediging ++ Ecologisch 

heraansluiting afgesneden meanders + 

Agrarisch spontane of geholpen hermeandering bij brede oeverzones + 

Bebouwing hermeandering niet noodzakelijk + 

Recreatief spontane of geholpen hermeandering bij brede oeverzones + 

Overwelfd graven van nieuwe bedding bij openleggen overwelvingen + 

 
 
Verondiepen van bedding 

De meeste waterlopen liggen veel dieper in hun bedding ten gevolge van het uitdiepen ervan tijdens 
ruimingwerkzaamheden. Op die manier vermindert ook het contact met het valleigebied en heeft dit 
een drainerende werking op de aangrenzende gronden. 
 
In de gebieden met een ecologische hoofdfunctie waar tevens voldoende ruimte is of nabij over-
stromingszones kan de bedding van de waterloop opnieuw omhoog gebracht worden. Eerst en 
vooral kan gestopt worden met slibruimingen, tenzij de kwaliteit van het slib ervoor zorgt dat hier 
eerst een waterbodemsanering moet gebeuren. Indien gewenst kan ook een actieve verondieping 
uitgevoerd worden waarbij de bedding wordt opgevuld met bodemmateriaal of hout. Mogelijk kan 
deze maatregel gecombineerd worden met een van de maatregelen voor habitatkwaliteit in de oe-
verzones (verlagen oeverwallen) indien de kwaliteit van het daar afgezette slib dat toelaat. 
 

Tabel 6.4: maatregelen voor verondiepen van bedding volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Plaatselijke verondieping en stopzetten slibruimingen ++ 

Agrarisch Verondiepen soms niet gewenst in het kader van permanente 
vernatting, stopzetten slibruimingen 

+ 

Bebouwing Verondiepen niet gewenst in het kader van mogelijke over-
stromingen, eventueel stopzetten slibruimingen 

+ 

Recreatief Verondiepen niet gewenst in het kader van mogelijke over-
stromingen, eventueel stopzetten slibruimingen 

+ 

 
 
Ecologisch ruimingbeheer 

De slibruimingen van de laatste decennia hebben in het verleden een belangrijke invloed gehad op 
de waterloop en de oeverzones: 
- verdwijnen pool-rifflepatroon en overige structuurvariatie in de bedding 
- uitdiepen bedding 
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- ophoging oeverwallen 
- depositie van vervuild slib op de oever 
- aanrijking van oevers met verstoringvegetaties als gevolg 
- verdichting oeverzones door gebruik zware machines 
- … 
 
Om die redenen moeten slibruimingen zo veel mogelijk vermeden worden en indien toch toegepast 
met de best mogelijke methodologie uitgevoerd. Jaarlijkse slibruimingen zijn zeker niet gewenst en 
bovendien worden ze best uitgevoerd in het najaar, wanneer schade aan het water- en oeverleven 
beperkt kan worden, maar de waterstand ook vrij laag is. Naast de spreiding in tijd is ook de sprei-
ding in ruimte van belang opdat het habitat in de waterloop niet over te grote lengtes vernietigd 
wordt. Eveneens dienen de bestaande variaties van dieptes en ondieptes in de bedding en de ni-
veauverschillen in de oeverwallen behouden te blijven. Het slib dient indien mogelijk ook afgevoerd 
te worden om verdere verruiging van de oeverzones tegen te gaan. Indien het slib niet aan de kwali-
teitsnorm voldoet moet het alleszins afgevoerd te worden voor verwerking. 
 
Tegenwoordig worden slibruimingen met steeds meer terughoudendheid uitgevoerd. In het Groot 
Schijn 1e cat. werden in 2004 ruimingen uitgevoerd aan de duiker onder het Albertkanaal, nabij het 
pompstation Schijnpoort. Elders waren het voornamelijk ruimingen op kleine waterlopen (ook 
2e cat.), die vermoedelijk door de aangelanden werden uitgevoerd (o.m. Rollebeek). Daarnaast 
wordt ook een stroomgeul vrijgehouden in de Hoofdgracht. 
 

Werkwijze Provincie Antwerpen: 
Slibruimingen worden om ecologische, budgettaire, maar ook waterhuishoudkundige redenen niet 
meer periodiek uitgevoerd. Per mogelijke slibruiming worden eerst de nodige afwegingen gemaakt. 
Indien de noodzaak voldoende aangetoond is, wordt achtereenvolgens onderzocht of een ruiming op 
stroomopwaartse delen eveneens noodzakelijk is, wordt opdracht gegeven tot staalnames en wor-
den de nodige vergunningen aangevraagd. Meer en meer wordt echter aandacht besteed aan pre-
ventieve maatregelen en de aanleg van slibvangen. (www.provant.be/waterbeleid) 

 
Slibruimingen moeten duidelijk afgewogen worden. Bij de uitvoering ervan is het eveneens van be-
lang om de impact op bedding en oever tot een minimum te beperken door het selectief uitkiezen 
van de ruimingsmethode. 
 

Tabel 6.5: maatregelen voor ecologisch ruimingbeheer volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Ruimingen niet gewenst ++ 

Agrarisch Ruimingen bij duidelijk verband met ongewenste vernatting + 

Bebouwing Ruimingen bij duidelijk verband met wateroverlast, evenwel 
zonder deze te verplaatsen naar stroomafwaarts 

++ 

Recreatief Ruimingen bij duidelijk verband met wateroverlast, evenwel 
zonder deze te verplaatsen naar stroomafwaarts 

+ 
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Sanering waterbodems 

De waterbodemkwaliteit in een groot deel van het Schijnbekken is slecht. Deze vervuiling zorgt 
enerzijds voor problemen bij de slibbewonende macro-invertebraten en ander waterorganismen, 
maar zal in de toekomst ook voor een toename van de vervuiling in de waterkolom zorgen. Bij het 
verbeteren van de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte in de waterloop is de kans groot dat veel 
van de vervuilende stoffen die nu gebonden zijn in het slib vrijkomen en voor een nieuwe waterkwa-
liteitsdaling zullen zorgen. 
 
Slibruimingen kunnen dus wel zinvol zijn om dit knelpunt definitief op te lossen. Hierbij dienen wel 
eerst alle vervuilingsbronnen opgelost te zijn, anders heeft het geen zin om dergelijke kostelijke in-
grepen te gaan doorvoeren. Vooraleer een sanering van de waterbodem kan gebeuren is het dus 
nodig om bovenstrooms van de te saneren delen: 
- locaties met zwaar vervuild slib eerst te saneren 
- bestaande lozingspunten (huishoudelijk en industrieel) af te koppelen 
- overstorten af te schaffen of aan te passen om slib vast te houden 
- regenwaterafvoerleidingen te voorzien van filteringsystemen 
 
In het belang van de verbetering van de waterkwaliteit heeft deze maatregel een hoge prioriteit voor 
alle waterlopen. Natuurlijk hebben een aantal blackpoints een zeer grote impact (Hoofdgracht, Fort-
gracht Borsbeek, …) maar is het enkel zinvol om deze aan te pakken na een sanering bovenstrooms. 
De bovenstroomse gebieden zullen dus eerst gesaneerd moeten worden, hoewel de vervuilingsgraad 
hier duidelijk lager ligt, en uiteindelijk het Groot Schijn 1e cat. 
 

Tabel 6.6: maatregelen voor sanering waterbodems volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Verwijderen vervuilde slibbodem, met voldoende aandacht 
voor kwetsbaarheid van omgeving 

+++ 

Agrarisch Verwijderen vervuilde slibbodem +++ 

Bebouwing Verwijderen vervuilde slibbodem +++ 

Recreatief Verwijderen vervuilde slibbodem +++ 

 
 
Afvalbeheer 

In vrijwel het ganse bekken werden allerlei soorten storten waargenomen in en op de oevers van de 
waterlopen. Het betrof zowel zwerfafval, sluikstort als doe-het-zelf oeververdedigingen: 
- zwerfvuil meegesleurd door de waterloop (oevers) 
- sluikstort van huishoudelijk materiaal of puin (oever) 
- groenstort of “composthoop” op de oeverrand 
- storten van afval (voornamelijk grasmaaisel) in de waterloop 
- oeververstevigingen met divers materiaal: metaalafval, steenpuin, wijnflessen, golfplaten, … 
 
Dit afval kan naast esthetische vervuiling in veel gevallen ook voor een veiligheidsrisico zorgen: ver-
roest metaal, glasscherven, …. Maar ook de stevigheid van de oevers kan hierdoor in het gedrang 
komen door het afsterven van de oeverbegroeiing. 
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Hiervoor dient een dubbele strategie ontwikkeld te worden. Vooraleerst dient men de bewoners 
naast waterlopen te sensibiliseren en informeren over de gevolgen van deze daden. Dit kan via ge-
meentelijke infobladen of huis-aan-huis folders voor de omwonenden van waterlopen. Daarnaast 
moet opgetreden worden tegen deze storten. Oude storten of illegale oeververstevigingen worden 
best zo snel mogelijk verwijderd. Bij recente of nieuwe storten moet kordaat worden opgetreden 
door de verantwoordelijke besturen. 
 

Tabel 6.7: maatregelen voor afvalbeheer volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Streng optreden tegen sluikstort(ers) in waardevolle gebieden +++ 

Agrarisch Sensibiliseren van gebruikers en indien nodig optreden + 

Bebouwing Sensibiliseren van bewoners en indien nodig optreden, dit zijn 
de zones met het grootste afvalprobleem 

++ 

Recreatief Sensibiliseren van gebruikers en indien nodig optreden + 

 
 
6.2.2 Waterhuishouding - oppervlaktewaterkwaliteit 

De waterkwaliteit is van zeer groot belang in een waterloop. Deze bepaalt immers welke organis-
men in de waterloop kunnen leven en kan in vele gevallen ook een barrière vormen voor migrerende 
organismen. 
 
Voor de bepaling van de waterkwaliteit worden zowel de fysisch-chemische waterkwaliteit (prati-
index) als de biologische kwaliteit gebruikt. In de meerderheid van de meetpunten wordt er echter 
niet voldaan aan de waterkwaliteitsnormen.  
 
Afvalwaterlozingen afbouwen 

De mindere waterkwaliteit in een groot deel van het Schijnbekken wordt voornamelijk bepaald door 
de grote woondichtheid in het bekken. Ondanks het feit dat er reeds acht rioolwaterzuiveringsinstal-
laties (RWZI’s) in het gebied aanwezig zijn, zijn tot nog toe niet alle woningen hierop aangesloten. 
Daarnaast zijn er ook nog woningen die zullen moeten aangesloten worden op een KWZI of IBA. 
 
Op tal van plaatsen wordt nog ongezuiverd afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Tijdens de 
ecologische inventarisatie werden alle rechtstreekse lozingspunten in kaart gebracht. Op Kaart 23 
de belangrijkste concentraties aan lozingspunten weergegeven. Het betreft voornamelijk huishoude-
lijke lozingspunten. Daarnaast werden ook talloze afwateringsbuizen van verharde oppervlaktes ge-
vonden (woningen, parkeerterreinen, tuinen, ...) die mogelijk ook sporadisch voor vervuiling zorgen: 
uitspoeling meststoffen en pesticiden, gebruik schoonmaakproducten of andere chemicaliën op de 
verharde oppervlaktes, ... 
 
Deze huishoudelijke lozingspunten komen sporadisch voor in het gehele bekken, ook daar waar 
reeds riolering aanwezig is. In de bovenloop van het Groot Schijn merkt men echter een zeer hoge 
concentratie op, die de lage waterkwaliteit hier dan ook verklaart. Dit is de wijk Goudveld (Zoersel) 
die alle afvalwater loost in het Groot Schijn. In de benedenloop van het Groot Schijn komt een groot 
deel van het afvalwater uit Ranst toe via de Grote Merriebeek.  
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De matige waterkwaliteit in elke waterloop kan als volgt worden verklaard: 
- Groot Schijn 2e cat: de wijk Goudveld, lozingen in Halle – Zoersel; 
- Groot Schijn 1e cat: aanvoer van rioleringswater deelgemeente Ranst via de Grote Merriebeek en 

Diepebeek, geregelde overstorten in onder meer Wommelgem (via Diepenbeek) en lozingen van-
af het industrieterrein van Wijnegem; 

- Koude Beek: effluentwater uit RWZI Boechout en Wommelgem, lozingen in Boechout; 
- Zwanebeek: kleinere lozingen vanuit woonwijken, effluentwater uit RWZI Schilde; 
- Laarse Beek: sterke verdroging in bovenloop ten gevolge van werken, lozingen van vakantiewo-

ningen. 
 
Enerzijds moet nog een belangrijk deel van de rioleringsinfrastructuur op die locaties aangelegd wor-
den. Op een aantal locaties zijn dat zelfs nog werkzaamheden die uit de investeringsprogramma’s 
van 2000 en 2001 komen, maar nog steeds niet uitgevoerd zijn. Voor de problematiek van de wijk 
Goudveld is er zelfs nog geen opname in het investeringsprogramma. 
 
Echter eens dat riolering is aangelegd zijn de omwonenden verplicht om hierop aan te sluiten. Op 
die plaatsen dient dus controle te worden uitgevoerd naar de correcte aansluiting van het afvalwa-
ter op het rioleringsnet. Indien dit niet gebeurt zal hier moeten opgetreden worden. 
 
De maatregelen worden voorgesteld naargelang de waterloop waarin het afvalwater nu uitmondt 
(eventueel via zijlopen). Aangezien men ook nog beschikt over het natuurlijke zelfreinigend vermo-
gen van waterlopen wordt de prioriteit in de niet-ecologische zones iets lager gelegd dan in de wa-
terlopen met een ecologische functie. Natuurlijk krijgen de maatregelen die een grote impact hebben 
op de waterkwaliteit nog een hogere prioriteit, dit zal afzonderlijk behandeld worden in de deelbe-
sprekingen. 
 

Tabel 6.8: maatregelen voor sanering lozingen volgens de functietoekenning van de ontvangende waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Vervolledigen van de uitbouw van het rioleringsnet en aanleg 
KWZI’s en IBA’s. Streng handhavingsbeleid voor illegale lo-
zingspunten. 

+++ 

Agrarisch Vervolledigen van de uitbouw van het rioleringsnet en aanleg 
KWZI’s en IBA’s. Streng handhavingsbeleid voor illegale lo-
zingspunten. 

++ 

Bebouwing Vervolledigen van de uitbouw van het rioleringsnet en aanleg 
KWZI’s en IBA’s. Streng handhavingsbeleid voor illegale lo-
zingspunten. 

++ 

Recreatief Vervolledigen van de uitbouw van het rioleringsnet en aanleg 
KWZI’s en IBA’s. Streng handhavingsbeleid voor illegale lo-
zingspunten. 

++ 

 
 
Afbouw overstorten – gescheiden rioleringsstelsel 

Bij de afvalwaterlozingen horen ook de rioleringsoverstorten thuis, hoewel zij niet permanent voor 
aanvoer zorgen. Bij hevige regenval kunnen de rioleringen niet steeds al het aangevoerde afvalwater 
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en hemelwater verwerken en wordt dit overgestort naar de dichtstbijgelegen waterloop. Voorname-
lijk bij het begin van het overstorten komen er grote hoeveelheden slib uit de rioleringen in de water-
loop terecht (first-flush). Hoewel dit slechts enkele malen per jaar voorkomt (Aquafin hanteert hierbij 
een ontwerpnorm die maximaal 7 keer per jaar een overstorting toelaat), kan de impact van de gro-
te hoeveelheid slib en nutriënten zeer groot zijn op het aquatisch ecosysteem. De aanleg van nieu-
we overstorten moet dan ook vermeden worden en het gebruik van de bestaande afgebouwd of 
verbeterd. Dit kan onder meer door het afkoppelen van regenwater van het rioleringsysteem. 
 
Het merendeel van de overstorten bevindt zich op het Groot Schijn, op de benedenloop van de 
Zwanebeek en op de Koude Beek. De Laarse Beek en bovenloop van de Zwanebeek zijn gespaard 
gebleven omwille van hun hoog ecologisch belang en aanduiding als ecologisch kwetsbare water-
loop (Kaart 23). 
 
Aan het Groot Schijn in Deurne (Rivierenhof) werd reeds een verbeterd overstort aangelegd door 
Aquafin, dat met de aanwezigheid van een klein bekken die first-flush moet vasthouden. Het bekken 
kan vervolgens geruimd worden om het slib af te voeren. Een gelijkaardig overstort wordt gepland 
in Wommelgem (Keerbaan) bij de aanleg van een nieuwe collector. 
 
De beste maatregel is evenwel om de overstorten volledig af te schaffen aangezien zij, ook zonder 
de first-flush, een belangrijke nutriënteninput veroorzaken in de waterlopen. Dit kan bijvoorbeeld 
door aan de RWZI’s en de overstorten zelf bergingsbekkens te voorzien waarin het overmatige riole-
ringswater kan opgeslagen worden om nadien gezuiverd te worden. 
 
Een veel fundamentelere oplossing ligt echter in de uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel, 
waarbij enkel het afvalwater via de droogweerafvoer-leidingen (DWA) naar de RWZI’s wordt afge-
voerd en het regenwater ter plaatse infiltreert of via regenwater afvoerleidingen (RWA) naar infiltra-
tiebekkens stroomt. Zo zullen DWA’s perfect gedimensioneerd kunnen worden en worden overstor-
ten dus volledig overbodig. Bovendien zal ook de zuiveringsgraad in de RWZI’s sterk toenemen door 
het verdwijnen van het verdunningseffect. Hoewel dit een essentieel aspect is van een goed afval-
waterbeheer zal de realisatie ervan nog lang duren. Het is echter wel een prioritaire maatregel waar 
nu reeds aan begonnen moet worden. 
 

Tabel 6.9: maatregelen voor afbouw overstorten en instelling van een gescheiden rioleringsstelsel volgens de functietoeken-
ning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Overal Opstart uitbouw gescheiden rioleringsstelsel +++ 

Overal Aanleg bufferbekkens aan RWZI’s ++ 

Ecologisch Afschaffen van overstorten +++ 

Agrarisch Afschaffen van overstorten of omvorming tot verbeterde over-
storten 

++ 

Bebouwing Afschaffen van overstorten of omvorming tot verbeterde over-
storten 

++ 

Recreatief Afschaffen van overstorten of omvorming tot verbeterde over-
storten 

++ 
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Ontkoppelen RWZI’s 

Aangezien het overgrote deel van het bebouwd gebied in de Schijnbekken reeds op een RWZI is 
aangesloten, ontvangen deze zeer grote hoeveelheden water. Het merendeel van de RWZI’s in het 
Schijnbekken heeft reeds een tertiaire zuivering of men is deze aan het plaatsen, toch blijft dit efflu-
ent nog een belangrijke aanvoerder van nutriënten in de waterlopen. Daarnaast dragen de effluenten 
van de 8 aanwezige RWZI’s bij tot de extra debietaanvoer en – voornamelijk in de zomermaanden – 
tot de opwarming van het oppervlaktewater. Vooral de RWZI van Boechout heeft hier een belangrij-
ke impact op het debiet van de Koude Beek, die onder normale omstandigheden in de zomer vrijwel 
droog staat. 
 
Om de impact van deze effluentlozingen te beperken is het aangewezen om het niet meer naar de 
kleine lopen te laten stromen, maar het af te voeren naar grotere waterlichamen. Daar zal de impact 
op het waterleven veel beperkter zijn. Deze afleiding kan gebeuren via bestaande grachtenstelsels 
(vb. RWZI Schilde naar Albertkanaal) of via nieuw aan te leggen leidingen (vb. koppeling RWZI 
Boechout en Wommelgem naar Albertkanaal). Het effluent van RWZI Brasschaat wordt nu reeds op 
die manier afgevoerd naar het Overwelfd Schijn. 
 

Tabel 6.10: maatregelen voor afkoppeling RWZI’s 

RWZI Maatregel Prioriteit 

Schilde Afvoer effluent RWZI Schilde via baangrachten naar Albertka-
naal 

+++ 

Boechout Afvoer effluent RWZI Boechout via effluentleiding naar Albert-
kanaal 

+++ 

Wommel-
gem 

Afvoer effluent RWZI Wommelgem via effluentleiding naar 
Albertkanaal 

++ 

Brasschaat Afvoer effluent RWZI Brasschaat via effluentleiding naar Al-
bertkanaal/havendokken 

+ 

 
 
Calamiteiten en illegale lozingen 

Knelpunten die eerder van tijdelijke aard zijn en dus ook moeilijker op te sporen en in kaart te bren-
gen zijn de sluiklozingen. In vele gevallen veroorzaken deze echter veel ernstigere problemen dan de 
huishoudelijk afvalwaterlozingen, aangezien ze grootschaliger zijn en meestal ook van chemische 
aard. Zo werden er in het najaar van 2004 enkele tientallen vaten gebruikte motorolie gedumpt in 
de Fortloop (zijloop van de Koude Beek), waarvan de impact nu nog niet duidelijk is. In mei 2004 
gebeurde een ongeval met een tankwagen met broom in de Antwerpse haven, waarbij een groot 
deel van het broom door de rioleringen werd weggespoeld naar de Hoofdgracht (Groot Schijn). De 
ecologische impact van organische broomverbindingen kan zeer groot zijn, maar gegevens hierover 
in de Hoofdgracht zijn niet bekend. Verder zijn er ook in de Grote Merriebeek de laatste decennia 
verscheidene lozingen geweest van minerale oliën, waarvan de laatste gekende uit 2001. Deze 
stroomden nadien verder naar het Groot Schijn. 
 
Het is zeer moeilijk om in het kader van deze studie iets te verhelpen aan deze calamiteiten en ille-
gale lozingen. De aanpak hiervan hoort echter wel thuis in het globale handhavingsbeleid voor leef-
milieu: 
- controle op herhaalde illegale lozingen 
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- strengere aanpak van milieumisdrijven 
- bij calamiteiten, retentie van giftige stoffen bij het ongeval om sanering bij de bron te kunnen 

uitvoeren en het impactsgebied te beperken 
- strengere milieuvergunningenbeleid in verband met mogelijke watevervuiling (vb. opvang blus-

water en opvang vervuilende stoffen) 
 
Verder is er ook nog een belangrijke historische vervuiler, de vervuilde waterbodems. In de sliblagen 
zitten hoge concentraties verontreiniging, die naarmate het oppervlaktewater in kwaliteit verbetert 
een belangrijker bron van verontreiniging van het oppervlaktewater kan gaan vormen. Dit knelpunt 
werd reeds behandeld onder habitatkwaliteit. 
 

Tabel 6.11: maatregelen voor tegengaan van illegale lozingen volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Overal Opvoeren controle en strengere bestraffing van 
milieumisdrijven 

+++ 

Bebouwing Aanpassen milieuvergunningsvoorwaarden nabij 
waterlopen 

++ 

 
 
Gebiedsvreemd water 

In het Schijnbekken is er een belangrijke vermenging van watertypes waar de natuurlijke waterlopen 
de Antitankgracht kruisen. Hier komt in het Groot Schijn, de Laarse Beek en de Zwanebeek ge-
biedsvreemd water terecht uit het Maasbekken, de Antitankgracht wordt immers gevoed vanuit het 
kanaal Dessel-Schoten. De vermenging van dit kalkrijke Maaswater met het zuurdere water uit de 
waterlopen in het Schijnbekken, verandert de samenstelling van het oppervlaktewater en dus het 
habitat van talrijke waterorganismen die typisch zijn voor deze beken. 
 
In het verleden heeft deze aanvoer van zuiver kanaalwater naar het Groot Schijn tot een verbetering 
van de waterkwaliteit geleid door verdunning van de aanwezige lozingen. De waterkwaliteit van de 
betrokken waterlopen is ondertussen sterk verbeterd waardoor de overstorting van water uit de An-
titankgracht aanzien kan worden als een ecologisch knelpunt. In het valleigebied werden geen vege-
taties waargenomen die afhankelijk zijn geworden van de input van basenrijk water uit de Antitank-
gracht. Op sommige locaties in de Kempen zijn er immers dergelijke vegetaties ontstaan, zoals bij-
voorbeeld de laagveenmoerassen in het Buitengoor te Mol die door de aanvoer van kanaalwater een 
zeer bijzondere flora ontwikkelden. In de Schijnvallei heeft zich dit niet voorgedaan doordat het wa-
ter rechtsreeks in de waterloop kwam en dan verder stroomde zonder langdurige invloed op de 
valleigronden. Vanuit het vegetatiekundig oogpunt is de afschaffing van deze overstorten dan ook 
geen probleem. 
 
Soms wordt gesteld dat de aanwezige vispopulaties in het Schijnbekken (voornamelijk rivierdonder-
pad) afhankelijk zijn van deze instroom van kalkrijk water. Het is echter niet duidelijk of de hogere 
concentraties aan rivierdonderpadden in waterlopen met een instroom van kanaalwater te verklaren 
zijn door het gehalte aan kalk, dan wel door de hogere zuiverheid van het water. Er werd hier nog 
geen onderzoek naar verricht. Het is echter wel duidelijk dat in de Laarse Beek en de Zwanebeek 
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voor de aanleg van de Antitankgrach reeds populaties van rivierdonderpad aanwezig waren, waar-
door de aanwezigheid van kalk niet abosluut noodzakelijk is. (mond. med. C. Van Liefferinge) 
 
De kruising met het Groot Schijn via drie sifons (aan het Fort van Oelegem) levert een zeer belang-
rijke input van water, zowel rechtstreeks vanuit de Antitankgracht als via een overloop van de 
gracht rond het fort. Ook de Zwanebeek ontvangt een beperkt debiet kanaalwater (samen met plan-
ten en macro-invertebraten). Deze overstorten zouden allemaal afgesloten moeten worden, met 
eventueel een noodoverlaat bij dreigende wateroverlast. De Laarse Beek stroomt via een duiker on-
der de Antitankgracht en hier is slechts een zeer beperkte insijpeling van water naar de beek, vanuit 
enkele zijbeken komen er echter wel grotere hoeveelheden maaswater in de beek terecht. 
 
Daarnaast is er ook de invoer van water vanuit de RWZI’s. Hoewel dit ook zeer basenrijk water is, 
afkomstig uit het Albertkanaal en diepe grondwaterlagen, ligt het knelpunt hier echter voornamelijk 
op de aanvoer van nutriënten (zie hoger). 
 

Tabel 6.12: Maatregelen voor het scheiden van gebiedsvreemd water 

Bron Maatregel Prioriteit 

Antitank-
gracht 

Afsluiten overstorten naar Groot Schijn, Zwanebeek en andere 
kruisende waterlopen 

++ 

Effluent RWZI Afkoppeling effluentwater (zie hoger) ++/+++ 

 
 
 
6.2.3 Waterhuishouding - oppervlaktewaterkwantiteit 

In de ecologische inventarisatie werd geen eigen informatie verzameld over oppervlaktewaterkwan-
titeit. De kwantiteit vormt op een aantal plaatsen wel een belangrijk probleem. Deze informatie 
werd dus voornamelijk gebaseerd op de DuLo-waterplannen en de hydrologische en hydraulische 
modelleringen die werden uitgevoerd in een deel van de waterlopen. 
 
Aantasting natuurlijk debiet  

In vele gevallen komt er in de waterlopen meer water terecht dan te verwachten is van het natuur-
lijk debiet en dit kan soms aanleiding geven tot overstromingen buiten de natuurlijke overstromings-
gebieden. De overstromingen zelf worden besproken onder valleigebied (6.4.2), hier wordt voorna-
melijk ingegaan op de veranderingen van debiet in de waterloop. 
 
Tijdens de inventarisaties werd waargenomen dat in verschillende gevallen de beken niet meer hun 
natuurlijk debiet hebben ten gevolge van diverse ingrepen in het hydraulisch systeem. Dit heeft 
naast risico op wateroverlast ook een belangrijke invloed op de aanwezige organismen. 
 
Op enkele plaatsen in het bekken verdwijnen er belangrijke hoeveelheden water uit het systeem:  
- aan de sifons onder het Albertkanaal: 

* het zeer zuivere water uit de bovenloop van het Groot Schijn stroomt hier nog gedeeltelijk 
naar het Albertkanaal (tot begin 2005 was dit nog volledig, ten gevolge van een dichtge-
slibde sifon). Aan de overzijde wordt het Groot Schijn dan gevoed door het vervuilde water 
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uit de Grote Merriebeek. Deze uitstroom is voornamelijk bedoeld om de benedenloop te ont-
lasten bij hevige regenval. 

* de Zwanebeek verliest ongeveer de helft van haar debiet vlak voor de sifon, dat wordt even-
eens afgeleid naar het Albertkanaal. 

- werkzaamheden aan de Laarse Beek: 
* in de omgeving van het Bloso-sportcentrum stond de Laarse Beek een groot deel van 2004 

gedeeltelijk of volledig droog. Vermoedelijk had deze toestand te maken met de werken aan 
de hogesnelheidslijn. 

 
Anderzijds krijgen de waterlopen ook een extra aanvoer van grote debieten te verwerken: 
- de RWZI’s brengen grote hoeveelheden gezuiverd afvalwater in het beeksysteem (Kaart 23): 

* de Koude Beek ontvangt zowel effluent uit de RWZI van Boechout (IE 48.000), dat reeds 
vele malen groter is dan het natuurlijk debiet, als de RWZI Wommelgem (IE 20.000). 

* de Zwanebeek ontvangt het gezuiverde water van RWZI Schilde (IE 18.000) en loost tot 
0,5 m3/s in de Zwanebeek, die zelf maar een debiet tot 0,5 à 0,6 m3/s heeft (IMDC, 2005). 

* de overige RWZI’s komen rechtsreeks uit in het verlegde gedeelte van het Groot Schijn of in 
het Albertkanaal. 

- vanuit de Antitankgracht komt er ook extra water in het hydrologisch systeem van het Schijn-
bekken: 
* aan de kruising van zowel het Groot Schijn als de Zwanebeek met de Antitankgracht 

stroomt er een redelijk debiet kanaalwater naar de respectievelijke waterlopen. 
* bij de kruising van de Laarse Beek is er slechts een zeer beperkte insijpeling van water uit de 

Antitankgracht 
- verder zijn er nog kleinere instromen van gebiedsvreemd water: 

* insijpeling van het Albertkanaal naar het Groot Schijn (voornamelijk via het Moerasbos te 
Schilde) 

* oppompingen van grondwater tijdens werkzaamheden (impact van ijzergehalte op zuurstof-
huishouding in het oppervlaktewater) 

- bij hevige regenbuien stroomt er ook zeer snel regenwater via leidingen naar de waterlopen, in 
de toekomst zou dit nog kunnen toenemen door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels zon-
der infiltratievoorzieningen. Deze zijn dus wel van zeer groot belang bij de uitbouw van geschei-
den rioleringssystemen. 

 
Al deze knelpunten en hun specifieke maatregelen worden verder uitgewerkt in de deelbesprekin-
gen. In het algemeen kan gesteld worden dat getracht moet worden om de wateronttrekkingen en 
waterinput te beperken, voornamelijk omdat ze ook samengaan met kwaliteitsvermindering. Het is 
nog wel verantwoord om bij zeer hoge debieten water af te voeren naar grotere waterlichamen vb. 
Albertkanaal) om dreigende wateroverlast te voorkomen. 
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Tabel 6.13: maatregelen tegen aantasting natuurlijk debiet volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Overal Stopzetting lozingen effluenten RWZI’s ++/+++ 

Overal Afsluiten overstorten van Antitankgracht naar Groot Schijn, 
Zwanebeek en andere kruisende waterlopen 

++ 

Overal Aansluiten van RWA’s op infiltratiebekkens ++ 

Overal Beperken verlies aan natuurlijk debiet naar Albertkanaal ++ 

 
 
 
6.2.4 Flora en fauna 

Exotenbestrijding 

De laatste jaren worden in de provincie Antwerpen op meer en meer plaatsen uitheemse waterplan-
ten waargenomen. Waterplanten zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem kun-
nen zeer explosief groeien wanneer ze in voedselrijke wateren terechtkomen. Door hun uitbundige 
groei kan de waterafvoer sterk afgeremd worden en kunnen ze, door hun gesloten groei, voor zuur-
stofloos water zorgen. Dit laatste kan zorgen voor het afsterven van onder meer vissen. 
 
De provincie Antwerpen en AMINAL afdeling Water voeren momenteel een actief inventarisatie- en 
bestrijdingsbeleid om deze soorten onder controle te houden, ook andere soorten worden verder 
opgevolgd. Nadien wordt samengewerkt met de plaatselijke gemeentebesturen om de toestand ter 
plaatse verder op te volgen. In het Schijnbekken zijn deze soorten slechts op 1 plaats aanwezig, 
namelijk op de Antitankgracht aan het Fort van Brasschaat (grote waternavel en parelvederkruid). 
Hier is nog geen specifieke ingreep gebeurd vanuit de provincie Antwerpen of AMINAL, maar dit is 
wel de bedoeling. 
 

Tabel 6.14: maatregelen voor exotenbestrijding volgens de locatie 

Locatie Maatregel Prioriteit 

Antitank-
gracht 

Bestrijding grote waternavel en parelvederkruid +++ 

Overal Permanente controle op aanwezigheid exoten +++ 

 
 
Kruidruiming 

In de onderzochte waterlopen was de watervegetatie slechts sporadisch sterk ontwikkeld. Daarom 
is een gericht kruidruimingbeheer niet noodzakelijk. 
 
Met de verbetering van de waterkwaliteit in grote delen van het bekken is het evenwel mogelijk dat 
de waterplantenvegetatie de komende jaren een sterke uitbreiding kent, die mogelijk de noodzaak 
van kruidruimingen doet ontstaan. Wanneer dit het geval is, moeten deze uitgevoerd worden in 
blokpatronen om de aanwezige waterflora en -fauna voldoende herstelkansen te geven nadien. 
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Vismigratie 

Binnen de waterloop zijn de belangrijkste knelpunten wat betreft fauna te vinden in de barrières 
voor vismigratie. Deze migratie is voor de meeste vissen van zeer groot belang omdat zij voor de 
voorplanting en diverse levensstadia andere habitats dienen op te zoeken. De migratiemogelijkheden 
zijn ook van belang voor vissen en andere organismen om te kunnen ontsnappen aan ongunstige 
omstandigheden zoals het droogvallen van de waterloop of watervervuiling. 
 
Een migratieknelpunt kan bestaan uit zowel een slechte waterkwaliteit als uit een fysische obstruc-
tie. Dit eerste punt werd reeds eerder besproken in paragraaf 6.2.2, bij oppervlaktewaterkwaliteit. 
In dit onderdeel worden de fysische knelpunten bekeken zoals geïnventariseerd in 2004: 
- duiker (vanaf een lengte van 70 m, anders geen vismigratieknelpunt); 
- stuw; 
- sifon (status als knelpunt onduidelijk, wordt dus mee opgenomen); 
- bodemplaat; 
- rooster; 
- stroomversnelling; 
- hindernis; 
- natuurlijke hindernis (is een ecologische verrijking en zal vanzelf verdwijnen). 
 
Deze knelpunten voor vismigratie zijn weergegeven op de knelpuntenkaart voor vismigratie (Kaart 
24). Deze zijn vervolgens ingedeeld naar prioriteitsniveau (zie Tabel 6.15). De prioriteit van de aan-
pak van vismigratieknelpunten is onder meer afhankelijk van ligging, structuurkwaliteit, vispopulatie, 
waterkwaliteit en oplosbaarheid van het knelpunt (Monden et al, 2001). Met betrekking tot ligging 
is van belang of sprake is van ecologisch waardevolle of kwetsbare waterlopen of van waterlopen 
met een verbindingsfunctie (zoals Groot Schijn). De uiteindelijke prioriteit waarbij de verschillende 
knelpunten dienen aangepakt te worden zijn weergegeven in de maatregelenkaart (Kaart 27). 
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Tabel 6.15: Prioriteitsstelling voor de verschillende vismigratieknelpunten (Monden et al, 2001) 

Fase Kleur Criteria 

1. hoge priori-
teit 

zwart a) het knelpunt is gelegen op de hoofdader van een hydrografisch stroombekken. 
b) het knelpunt is gelegen op een zijarm maar ligt het dichtst tegen de hoofdader. Na het vrijma-
ken van dit knelpunt wordt een vluchtweg vanuit de hoofdader naar de zijbeken gegarandeerd. 
c) een interessant visbestand komt op dit traject voor (evenwichtige, rijke visstand en/of bedreig-
de vissoorten). 
d) het traject is gelegen binnen een waardevol natuurgebied. 
e) het traject sluit aan bij een paaizone voor de aanwezige vissoorten. 
f) het traject bezit uitzonderlijk goede structuurkenmerken en/of bezit een (uitzonderlijke) vegeta-
tie. 
g) het betreft een knelpunt waar reeds op korte termijn werken gepland zijn. 
h) het traject heeft een goede waterkwaliteit. 

2. matige prio-
riteit 

rood i) het traject bezit dezelfde kenmerken als deze in fase 1 maar nader onderzoek is nodig teneinde 
een oplossing te vinden voor het knelpunt. 
j) het traject herbergt een goed visbestand, goede structuurkenmerken en/of een goede vegetatie 
maar het vrij maken van het migratieknelpunt is pas waardevol na het oplossen van stroomaf-
waartse knelpunten. 
k) het traject herbergde in het verleden een interessant visbestand en heeft nog steeds de poten-
ties ervoor. 
l) het traject heeft een verbindingsfunctie naar (een) traject(en) of (een) waterlo(o)p(en) die in fase 
1 werd(en) ondergebracht. 

3. lage priori-
teit 

oranje m) er is nog geen belangrijke visstand aanwezig op dit traject, er zijn geen opvallende structuur-
kenmerken of geen opvallende vegetatie en de benedenstroomse en/of de bovenstroomse knel-
punten zijn ondergebracht in fase 1 of 2. 

4. voorlopig 
niet 

groen n) het bovenstroomse gebied is te klein en weinig waardevol. 
o) de kosten voor eventuele sanering van het knelpunt zijn niet in verhouding met de eventuele 
baten. 
p) er is geen visbestand aanwezig en de waterloop heeft geen potenties om in de toekomst een 
visbestand te herbergen. 
q) structuren die vermoedelijk geen of slechts tijdelijk knelpunten vormen voor vismigratie. 

5. onderzoek 
barrière-effect 

geel -constructies waarna uit onderzoek zal blijken of deze al dan niet knelpunten vormen voor vismi-
gratie. 
(na onderzoek zullen deze constructies een andere fase krijgen. Indien het om een knelpunt gaat 
zal deze een fase van 1 tot 4 krijgen, indien het geen knelpunt betreft wordt aan deze constructie 
het cijfer 6 toegekend)  

6. opgelost blauw - uit onderzoek is gebleken dat het veronderstelde knelpunt geen knelpunt blijkt te zijn. 
- de oorzaak van de belemmering werd verwijderd. 
- een vismigratievoorziening werd aangelegd. 

 
Ook op de Laarse Beek en de Zwanebeek, die aangeduid zijn als ecologisch kwetsbare waterlopen 
en belangrijke vispopulaties herbergen, zijn er nog verscheidene van deze vismigratieknelpunten. 
Voor de Laarse Beek zijn de knelpunten al eerder geïnventariseerd (Seeuws et al, 1999c). Een aan-
tal van deze knelpunten is bij de recente werken opgelost. Het merendeel is echter nog aanwezig en 
er zijn nieuwe knelpunten bijgekomen. Deze laatste werden reeds bekeken door de provincie Ant-
werpen en zijn in 2005 nog opgelost. 
 
Ook de Zwanebeek en het Groot Schijn zijn gekarteerd voor de vismigratiedatabank (Monden et al, 
2001). Het merendeel van de destijds gekarteerde knelpunten bestaat nog. 
 
Waar gewerkt wordt aan het oplossen van knelpunten blijkt dit niet altijd even efficiënt. De functio-
naliteit voor rivierdonderpad van een van de vistrappen die op de Laarse Beek werden aangelegd 
werd betwijfeld wegens een te hoge stroomsnelheid (Baekelandt, 2003). Begin 2005 werd de vis-
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trap aangepast door de Provincie Antwerpen door het aanbrengen van extra stenen en zou ze nu 
passeerbaar moeten zijn voor de rivierdonderpad (Van Liefferinge et al, 2005). Wel is continue op-
volging hier noodzakelijk ten gevolge van spelende kinderen die stenen opnieuw verleggen. 
 
Sanering vismigratieknelpunten 
De aanpak voor sanering van vismigratieknelpunten dient steeds gestructureerd aangepakt te wor-
den (Van Liefferinge et al., 2004; Kroes et al (red.), 2005): 

1. Inventarisatie van uitgangssituatie 
2. Oplossingsrichting, type of variant zoeken door gebruik van richtingwijzer 
3. Ontwerp van type oplossing (of variant), gebruik makend van technische fiches 
4. Toetsing voor efficiënte en natuurlijke visdoorgangen te doorlopen na ontwerpfase (nog-
maals nagaan of het ontwerp voldoet aan de belangrijkste biologische eisen) 
 

Voor herstel van het watersysteem (sanering vismigratieknelpunt), dienen volgende oplossingen on-
derzocht te worden (de vismigratieknelpunten en zijn mogelijke maatregelen worden verder uitge-
werkt bij de behandeling van de deelgebieden): 
 
R1: Herstel van natuurlijke situatie 
Dit is de meest ideale oplossing, met name verwijdering van de barrière (idealiter in combinatie met 
herstel van de habitatstructuur). Hier kan bijvoorbeeld een stuw vervangen worden door enkele me-
anders die op dezelfde manier voor opstuwing zorgen. 
In het Schijnbekken is vooral bij de kleine saneringen deze optie van belang: 
- betonnen afzink verwijderen 
- openmaken duikers 
- lage stuwen 
- … 
 
R2: Semi-natuurlijke oplossing 
Indien de behoefte blijft bestaan voor aanvullend peilbeheer of opstuwing, kan geopteerd worden 
voor aanleg van een (meanderende) nevengeul, bij voorkeur zonder drempels. Van belang is dat hier 
voldoende stroming in de nevengeul ontstaat om de vissen te lokken. 
Deze optie wordt veelal gekozen bij bijvoorbeeld watermolens of bij een hoge opstuwing. In het 
Schijnbekken zijn geen watermolens aanwezig, wel zijn er plaatselijk opstuwingen. 
 
R3: Technische oplossing 
Indien te weinig ruimte is voor een nevengeul of door aanwezigheid van andere beperkende rand-
voorwaarden, kan worden overgegaan tot aanleg van een bekkentrap. Ook het saneren van kokers 
en duikers behoort hiertoe. 
Op de Laarse Beek werd deze oplossingsrichting gebruikt bij het passeren van een stuw. Een kleine 
bypass met 5 trappen. 
Voor het stroomgebied van het Groot Schijn gaat bij sanering van duikers en kokers de voorkeur uit 
naar een bodemloze duiker of brug. Bij heraanleg van duikers en kokers kan er best gezorgd worden 
om de beekbodem te laten doorlopen (of de duiker in te bedden in het substraat). Ideaal hebben de 
kokers dezelfde helling als de waterloop. Indien heraanleg van de koker niet mogelijk is, dient over-
wogen te worden de koker aan te passen (onder andere verruwen van beekbodem duiker,...). 
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R4: Aangepast beheer migratieknelpunten 
Sommige barrières kunnen niet permanent opgegeven worden. Toch kunnen enkele typen zoals 
stuwen of terugslagkleppen door aangepast beheer weer vismigratie toelaten. 
Hiertoe behoren onder meer de sifons onder het Albertkanaal die enkel mogen afgesloten worden bij 
dreigende wateroverlast. De rest van het jaar dienen zij passeerbaar te zijn voor de visfauna. 
 
Bij deze analyse worden de waterlopen ook ingedeeld in verschillende groepen in functie van een 
verschillende aanpak van de problematiek. Slechts twee van de vier waterloopgroepen zijn van toe-
passing in dit onderzoek (Van Liefferinge et al., 2004; Kroes et al (red.), 2005): 
- zoet-zoutovergangen 

niet van toepassing in de huidige situatie eventueel op lange termijn kan de herverbinding 
van het Groot Schijn met de Schelde wel voor een lichte zoet-brak overgang zorgen 

- wateren in hellende gebieden (continu stromende wateren) 
het merendeel van de waterlopen in het Schijnbekken 

- wateren in niet-hellende of vlakke gebieden (stilstaande of tijdelijk stromende wateren) 
deze situatie doet zich voor in het verlegd Schijn waar een zeer laag verhang is 

- bevaarbare wateren 
niet van toepassing op de onderzochte waterlopen 

 
Keuze van ontwerp 
Bij de bespreking van de deelgebieden worden de vismigratieknelpunten geanalyseerd om tot de 
beste oplossing te komen. Hierbij worden een aantal basisregels gevolgd (Van Liefferinge et al., 
2004; Kroes et al (red.), 2005): 
- een zo natuurlijk mogelijk ontwerp gebruiken (van R1 tot R4) 
- kiezen voor een efficiënte oplossing 

* jaarrond functioneel 
* goede attractiviteit (voorkeur in bedding zelf, bij nevengeul met goede lokstroom) 
* hoge passeerbaarheid (creëren natuurlijk stroompatroon, eventueel verruwen voor een semi-

natuurlijk stroompatroon) 
 
Verbinding waterlopen met Schelde 

Op het Groot Schijn 1e categorie zijn tal van vismigratieknelpunten aanwezig. De belangrijkste be-
vinden zich echter in het Verlegd deel. Vanaf het verlegde gedeelte zijn de barrières veel belangrij-
ker: roosters geblokkeerd met afval, kilometers lange overwelvingen en uiteindelijk ook een pomp-
station. Deze obstakels zorgen ervoor dat er helemaal geen vismigratie mogelijk is tussen de Schel-
de en het Schijnbekken. Dit wordt aanzien als een zeer belangrijk knelpunt aangezien op die manier 
de populaties waterbewonende organismen in het Schijnbekken volledig gescheiden is van de rest 
van het hydrografisch bekken van de Beneden-Schelde. 
 
Het is dus noodzakelijk om de waterlopen te herverbinden met de Schelde of de dokken in de haven 
van Antwerpen opdat migratie van diverse soorten weer mogelijk wordt. Dit zal sowieso voor een 
deel moeten gebeuren door de aanleg van nieuwe beddingen gezien de barrières die gevormd wor-
den door de overwelvingen niet steeds opengelegd kunnen worden. Daarnaast is het van belang dat 
de eventuele pompen die nodig zijn om water te verpompen naar de Schelde of de dokken voorzien 
zijn van vismigratiemogelijkheden. 
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Hiervoor is een volledig totaalplan nodig waarbij het ganse benedenstroomse gebied van het Schijn-
bekken wordt heringericht, delen hiervan werden reeds door AMINAL afdeling Water onderzocht 
(IMDC, 2004b). Op lange termijn kan het Schijn opnieuw door de stad Antwerpen vloeien, eventu-
eel via heropende ruien (Vandecasteele, in voorbereiding) om aldus op een semi-natuurlijke manier in 
de Schelde uit te monden. De Laarse Beek, Oudelandse Beek, Donkse Beek en Kaartse Beek moeten 
dan weer de kans krijgen om in een open bedding naar het Churchilldok te stromen. 
 
Naast de onderzochte waterlopen is het ook nodig om het Klein Schijn te verbinden met het Albert-
kanaal via een vistrap. Deze optie wordt ook reeds aangehaald in het DuLo-waterplan en kan migra-
tie weer mogelijk maken in dit deel van het Schijnbekken. (Dienst Waterbeleid, 2003) 
 

Tabel 6.16: maatregelen voor verbinden van Schijnbekken met Schelde 

Waterloop Maatregel Prioriteit 

Groot Schijn Verbinding creëren met Schelde of Antwerpse dokken +++ 

Laarse Beek Verbinding creëren met Schelde of Antwerpse dokken +++ 

Donkse Beek en 
Oudelandse Beek 

Verbinding creëren via Groot Schijn en/of Laarse Beek naar Schelde of Ant-
werpse dokken 

++ 

 
 
Paaiplaatsen 

Paaiplaatsen zijn ondiepe poelen die aangesloten zijn op de waterloop en zijn bedoeld voor vissen 
om kuit te schieten. Het zijn voornamelijk vissen van traagstromende waterlopen die hier gebruik 
van maken. Hoewel de doelsoorten typische beekvissen zijn die hier geen nood aan hebben is het 
toch interessant om dergelijk paaiplaatsen aan te leggen om de plaatselijk biodiversiteit te verhogen. 
Andere organismen maken hier immers ook gebruik van: 
- amfibieën 
- libellen en andere waterinsecten 
- water- en oeverplanten 
- … 
 
In de Koude Beek bevindt zich de enige paaiplaats van de onderzochte waterlopen. Ze dient echter 
regelmatig geruimd te worden aangezien er een grote slibafzetting in plaatsvindt doordat het water 
er instroomt, sterk vertraagd en al het slib dat het meedraagt wordt afgezet. Paaiplaatsen worden 
best zo aangelegd dat er geen water recht instroomt 
 
In Wijnegem is er reeds enkele jaren een uiterwaarde aangelegd langsheen het Groot Schijn waarvan 
de bedoeling is dat die verbonden wordt met het Groot Schijn om als paaiplaats dienst te doen 
(Nieuwborg, 1996h). Hier zal echter de waterkwaliteit nog moeten verbeteren vooraleer deze aan-
sluiting kan gemaakt worden. 
 
Dergelijke paaiplaatsen kunnen eventueel nog bijkomend aangelegd worden in het Groot Schijn 1e 
categorie, als benedenstroomse waterloop. 
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6.3 Oeverzones 

 
 
6.3.1 Habitatkwaliteit 

Oeverzones zijn van groot belang om de waterloop meer ruimte te geven zodat de structuurelemen-
ten zich kunnen herstellen of verder ontwikkelen. Daarnaast zorgen dergelijke oeverzones van enke-
le meters breed voor een belangrijke overgang tussen het valleigebied en de waterloop: opvang 
nutriënten, bestrijding erosie, extra biotoop, etc. 
 
 
Uitbouw oeverzones 

Langs de meeste waterlopen ontbreken dergelijke oeverzones. Enkel in gebieden die nu reeds een 
natuurfunctie hebben (natuurgebied, park, bos) is er een oeverzone aangezien deze gebieden veelal 
tot tegen de waterloop komen. Voor de rest is er plaatselijk langsheen de Laarse Beek een buffer-
strook aanwezig over een lengte van enkele honderden meters (omgeving Rietbeemden) en in de 
Koude Beek in Borsbeek is in het kader van de ecologische herinrichting een oeverzone van gemid-
deld 5 m aan weerszijden vrijgemaakt. 
 
Het zal dus zeker nodig zijn om deze oeverzones verder uit te bouwen als onderdeel van de ecologi-
sche infrastructuur in het Schijnbekken. 
 
Actief aankoopbeleid 
De beste methode voor het behouden en uitbouwen van deze oeverzones is een actief aankoopbe-
leid zoals reeds gebeurde aan de Koude Beek door de gemeente Borsbeek. Hoewel het een dure 
maatregel is, zorgt het wel voor een duurzame toekomst voor deze zones en wordt de uitvoering 
van andere ingrepen in de oeverzone vergemakkelijkt. 
 
In de ecologische gebieden is reeds de aanwezigheid van oeverzones te verwachten gezien de 
hoofdfunctie van het omliggende gebied natuur is. Vooral in landbouwgebieden en in tweede instan-
tie ook in recreatiegebied en niet-stedelijk woongebied is een actief aankoopbeleid de beste manier 
om een duurzame oeverzone uit te bouwen. 
 
Handhavingsbeleid 
Een andere methode om een deel van de oeverzone als habitat te behouden is om een meer syste-
matisch handhavingsbeleid te voeren. Hierbij worden niet de condities gecreëerd voor een optimale 
oeverzone-ontwikkeling, maar worden toch, met de gewone werkingsmiddelen, potenties aangebo-
den. 
 
De belangrijkste elementen in deze handhaving zijn: 
- vrijhouden van zone van 5 m langsheen de waterloop (als nadelig gevolg is dat hierin ook een 

aanplantverbod is opgenomen, waardoor bomen hier volgens de letter van de wet niet thuisho-
ren) 

- weilanden afgerasterd op 0,75 tot 1 m van de kruin 
- verbod op bemesting op minder dan 5 m van de kruin (10 m binnen VEN) 
- verbod op bewerking en bestrijdingsmiddelen op minder dan 1 m van de kruin 
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Wettelijke bepa/lingen met betrekking tot oeverzones 
 
Voor de natuurlijke werking watersystemen of het natuurbehoud gelden volgende bepalingen : 
1° elke vorm van bemesting is verboden, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uit-
scheiding bij begrazing: 
a) 5 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud 
b) 10 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud in het VEN 
c) 10 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud indien een helling grenst aan het opper-

vlaktewaterlichaam 
2° het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen is verboden, behalve rodenticiden in het kader van de 
rattenverdelging. Het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen is verboden binnen 1 m landinwaarts 
vanaf de bovenste rand van het talud. Ingeval van acute en redelijkerwijs niet te voorziene plagen 
die een gevaar inhouden voor mens of milieu of in het geval van situaties die een ernstige bedrei-
ging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de mens en waarvoor tegelijkertijd geen af-
doende alternatieve bestrijdingsmiddelen voorhanden zijn, kan tijdelijk van dit verbod worden afge-
weken. 
3° er mag geen ruimingsslib op de oeverzone worden aangebracht, behoudens de uitzonderingen, 
bepaald in het bekkenbeheerplan of het deelbekkenbeheerplan en de uitzonderingen die de Vlaamse 
regering kan bepalen voor grachten. 
4° grondbewerkingen zijn verboden binnen 1 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud; 
de grondbewerkingen uitgevoerd vanaf 1 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud 
moeten beantwoorden aan de code van goede landbouwpraktijken. 
5° er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht, met uitzondering van die 
constructies die noodzakelijk zijn voor het beheer van het oppervlaktewaterlichaam, voor het vervul-
len van de functie of de functies die werden toegekend aan het oppervlaktewaterlichaam, van wer-
ken van algemeen belang en van de constructies die verenigbaar zijn met de functie of de functies 
van de oeverzone. Hierbij worden bij voorkeur en waar mogelijk de technieken van natuurtechnische 
milieubouw gehanteerd. 
 
Als met het oog op de natuurlijke werking van watersystemen of het natuurbehoud, of de bescher-
ming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen of meststoffen een bredere 
oeverzone nodig is dan hierboven vermeld, wordt die op gemotiveerde wijze afgebakend in het bek-
kenbeheerplan of het deelbekkenbeheerplan. 

 
 
Zelfs deze wettelijk opgelegde normen worden immers niet overal gerespecteerd (ploegen tot in wa-
terloop, gebruik herbiciden op berm, ..). In het bekkenbeheerplan worden in de ecologische en agra-
rische zones best oeverzones aangeduid van 5 m volgens het Decreet Integraal Waterbeleid, hierin 
wordt bemesting en bestrijdingsmiddelengebruik dan volledig verboden. 
 
Beheersovereenkomsten 
Voor de percelen langsheen waterlopen waar nog actief aan landbouw wordt gedaan kunnen ook 
beheersovereenkomsten worden afgesloten met de landbouwers. Deze worden afgesloten voor een 
oeverzone van 5 tot 10 m voor een periode van 5 jaar. (http://www.vlm.be/beheerovereenkomsten) 
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Tabel 6.17: Maatregelen voor uitbouw van oeverzones volgens de functietoekenning van de waterloop/valleigebied 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Handhavingsbeleid +++ 

Agrarisch Actief aankoopbeleid voeren en beheersovereenkomsten slui-
ten,  naast het handhavingsbeleid 

++ 

Bebouwing Handhavingsbeleid en actief aankoopbeleid in niet-stedelijk 
gebied 

+++ 

Recreatief Actief aankoopbeleid voeren naast het handhavingsbeleid + 

 
Beheer oeverzones voor bufferwerking 

In landbouwzones wordt nog steeds op veel plaatsen de geldende wetgeving op waterlopen niet 
nageleefd. Er wordt geploegd tot in de waterloop, de veestapel zorgt voor afkalving van oevers, 
bemesting en bestrijdingsmiddelen worden tot tegen de waterloop aangebracht, … Dit zijn duidelijk 
overtredingen die aangepakt moeten worden in het kader van het handhavingsbeleid. 
 
Daarnaast bestaat het probleem van erosie en uitspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. 
Dit gegeven dient eerder aangepakt te worden door het promoten van de code van goede praktijk 
van de landbouw, maar eveneens door het aanleggen en instandhouden van oeverzones langs de 
waterloop. De oeverzones langsheen waterlopen kunnen dus sterk bijdragen tot een verbetering van 
de waterkwaliteit door retentie van grond, nutriënten en pesticiden. 
 
Erosie is echter beperkt in het onderzochte gebied. Volgens de actuele erosiekaart is gans het bek-
ken aangeduid als gebied met zeer weinig erosie voor akkerbouw, enkel de gemeenten Borsbeek en 
Hove hebben weinig erosie voor akkerbouw. Dit heeft voornamelijk te maken met het beperkte reliëf 
in de regio.  
 
 
Verlagen oeverwallen 

Voor de ontwikkeling van een oeverzone zijn steile oevers een belangrijke belemmering. Nochtans 
zijn deze oeverzones een essentieel habitat aangezien een groot deel van de vegetatie in de water-
loop daar groeit en aldus is het ook van belang voor allerlei andere organismen. Ten gevolge van de 
jarenlange ruimingen met slibdepositie op een van de oeverwallen is de oever echter sterk opge-
hoogd en krijgt men een versterking van vorige knelpunten (verdieping van bedding) samen met 
steilere oevers. 
 
Om opnieuw de relatie met de vallei te versterken en de oeverzones verder te ontwikkelen wordt 
voorgesteld om plaatselijk dergelijke opgehoogde oeverwallen af te graven. Wel zal hier rekening 
moeten gehouden worden met de toegenomen kans op overstromingen en moeten de locaties hier-
aan getoetst worden. Langsheen toekomstige overstromingsgebieden is deze ingreep dan ook zeker 
nuttig. Bij de werkzaamheden moet zoals steeds aandacht besteed worden aan het gebruikte mate-
riaal opdat de bodem van de oeverzones en resterende oeverwallen niet wordt verdicht en vegeta-
tieherstel bemoeilijkt. Tevens worden deze werken best niet over de ganse lengte van de oever uit-
gevoerd om te vermijden dat de volledige oeverzone als habitat tijdelijk ongeschikt is. 
 
Toch wordt de voorkeur gegeven aan een verlaging op natuurlijke wijzen, waarbij de waterloop zelf 
in staat is om de oevers gedeeltelijk te laten afkalven. Op die manier wordt immers bodemverdich-
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ting vermeden, worden de bodemprofielen minder drastisch gewijzigd en gebeurt het gespreid in de 
tijd. Dit laatste is van belang om de verstoring van vegetaties te beperken, doordat zij steeds kun-
nen uitbreiden en zich aan de veranderende omstandigheden aanpassen. Bovendien worden dan ook 
een deel van de verticale oevers behouden die van belang zijn voor oeverbroeders (ijsvogel e.d.). 
 

Tabel 6.18: maatregelen voor verlagen van oeverwallen volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Plaatselijke verlagen oeverwallen, onder meer in kader van 
overstromingsgebieden 

++ 

Agrarisch Verlagen oeverwallen enkel op locaties voor overstromingen + 

Bebouwing Verlagen oeverwallen niet gewenst in het kader van mogelijke 
overstromingen 

+ 

Recreatief Verlagen oeverwallen enkel op locaties voor overstromingen + 

 
 
 
6.3.2 Waterhuishouding 

De oeverzone is de overgangszone tussen de waterloop en het valleigebied. Specifieke knelpunten 
en maatregelen voor de waterhuishouding in deze smalle zone zijn dan ook niet van toepassing, 
maar vallen onder de ingrepen aan de waterloop (6.2.2 en 6.2.3) en het valleigebied (6.4.2). 
 
 
6.3.3 Flora en fauna 

 
Floristisch oeverbeheer 

Op veel plaatsen zijn de oeverzones vrij beperkt van omvang en krijgen ze, onder meer door een ge-
brek aan beheer, niet de kansen voor de ontwikkeling van een optimale vegetatie. Bovendien is er 
op veel plaatsen een sterke verruiging opgetreden op de bermen en in de oeverzones door de depo-
sitie van slib. 
 
Om de vegetatie op de oevers van de waterlopen die nu aanwezig is (zie 3.3.3) op een optimale 
manier te beheren werd een maaibeheersplan uitgewerkt. Op basis van de huidige vegetatie werd 
een maaischema opgesteld dat het huidige vegetatietype moet onderhouden of optimaliseren. Deze 
maaischema’s werden vervolgens veralgemeend over langere waterlooptrajecten (gelijkaardig aan 
de afbakening van ruimingszones door de provincie Antwerpen), aangezien het voor de waterloop-
beheerder praktisch ook haalbaar moet zijn om het maaibeheer uit te voeren, wat niet kan indien 
elke 100 m een ander schema gevolgd moet worden. 
 
Eerst werd per vegetatietype bekeken welk maaischema het beste aansluit om dit vegetatietype te 
optimaliseren (behouden of ontwikkelen). 
 
Nul-beheer 
Het nul-beheer is voornamelijk van toepassing op bosvegetaties. Hier is maaien niet noodzakelijk om 
het vegetatietype te behouden. Wel kan hier eventueel, indien dit nodig is in functie van het beheer 
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van de waterlopen, elke vijf jaar gesnoeid worden aan bomen en struiken om de waterloop niet vol-
ledig te laten dichtgroeien. Volgende vegetatietypes vallen onder dit regime: 
- V6 broekbosvegetatie 
- V7 rood zwenkgras 
- V8 pinksterbloem-speenkruid 
- V9 grazige bosranden 
- V10 eikenbosvegetatie 
- V12 klimopvegetatie 
 
Ook de rododendronvegetatie (V11) valt onder dit regime, als bosvegetatie. Het snoeien van de ro-
dodendron moet echter veel intensiever gebeuren (zie verder). De ondergroei wordt echter net als 
bovenstaande vegetaties niet noodzakelijk gemaaid. 
 
Sporadisch beheer 
Ruigtes dienen slechts sporadisch gemaaid te worden, met een interval van een drietal jaar. De ve-
getatietypes van de oever die hiervoor in aanmerking komen zijn:  
- V2 rietruigte 
- V4 netelruigte 
 
De rietruigtes komen voornamelijk voor langsheen het Groot Schijn 1e categorie en dan nog voor-
namelijk in de Hoofdgracht. Een gefaseerde maaibeurt om de 3 à 4 jaar is het beste om deze vege-
tatie optimaal te behouden. Het moet hier zeker gefaseerd uitgevoerd worden aangezien de rietvel-
den hier belangrijke broedlocaties vormen voor diverse vogelsoorten. 
 
De netelruigtes zijn een meer complexe zaak. Veel van deze oevervegetaties zijn immers ontstaan 
uit een aanrijking en verruiging van de oevers. Het is echter moeilijk om de oorspronkelijke vegeta-
tietypes te achterhalen en bovendien is de aanwezigheid van dergelijk netelvegetaties zeker ook 
gewenst. 
 
Meermaals maaien 
Om de glanshavervegetaties (V5) in stand te houden worden deze best tweemaal per jaar gemaaid. 
Een eerste maaibeurt vindt plaats rond half juni en vervolgens wordt rond 15 september een tweede 
keer gemaaid. 
 
Wanneer men echter opteert om de verruigde glanshavergraslanden (V3) of zelfs netelruigtes (V4) 
te verschralen, moet er meer gemaaid worden. Voor deze vegetaties dient er dan minstens nog een 
derde snee te worden toegevoegd. 
 
Bestrijding 
Net als de rododendron dient ook de Japanse duizendknoop actief bestreden te worden. Dit kan 
best door een zeer intensief maaischema te vormen waarbij de plant 3 à 4 maal per jaar, of zelfs 
meer, gemaaid wordt om aldus de plant uit te putten. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen ligt ge-
zien de locatie vlak tegen een waterloop zeer moeilijk. 
 
Dit wordt verder besproken onder exotenbestrijding. 
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Maaibeheerschema 
Deze gegevens over de maaifrequentie werden op kaart uitgezet en vervolgens werden van hieruit 
eenvormige trajecten afgebakend voor tekens een specifieke beheersmaatregel. Dit schema is te 
vinden op Kaart 28. Op deze kaart staan eveneens de zones aangeduid waar soorten uit de Rode 
lijst werden aangetroffen die niet bestand zijn tegen maaien. Dit schema houdt wel geen rekening 
met het al dan niet toegankelijk of bereikbaar zijn van de oeverzones voor maaibeheer. 
 
Algemene richtlijnen 
Om tot een ecologisch maaibeheer te komen zijn volgende richtlijnen van groot belang: 
- Het maaisel dient zoveel mogelijk afgevoerd te worden om verdere verrijking van de oever tegen 

te gaan. Het gebruik van een klepelmaaier of gelijkaardig is dan ook niet wenselijk. 
- Bij het maaien wordt de oever nooit volledig kaalgemaaid, om de vegetatie als habitat te behou-

den dienen op regelmatige afstanden blokken van enkele m² vegetatie gespaard te blijven. Deze 
worden dan bij een volgende maaibeurt wel afgemaaid. 

- Gebruik van zwaar en grootschalig materiaal wordt vermeden om: 
* bodemverdichting tegen te gaan 
* het microreliëf op de oevers te vrijwaren 
* schade aan houtige begroeiing te beperken 

 

Tabel 6.19: maatregelen voor floristisch oeverbeheer volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streefbeeld Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Oeverbeheer volledig gericht op floristische ontwikkeling +++ 

Agrarisch Oeverbeheer zowel gebaseerd op floristische als op hydrauli-
sche kenmerken 

++ 

Bebouwing Oeverbeheer zowel gebaseerd op floristische als op hydrauli-
sche kenmerken 

+ 

Recreatief Oeverbeheer zowel gebaseerd op floristische als op hydrauli-
sche kenmerken 

++ 

 
 
Exotenbestrijding 

Op de oevers zijn op diverse plaatsen exoten waargenomen die de oorspronkelijk vegetatie (op ter-
mijn) verdringen. De belangrijkste hierbij zijn de Japanse duizendknoop (Polygonatum cuspidatum) 
en reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). Daarnaast vormt ook de reuzenberenklauw (Heracleum 
mantegazzianum) een te bestrijden exoot maar dan voornamelijk vanuit het standpunt van de volks-
gezondheid. Daarnaast werden de bossoorten Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en rododen-
dron (Rhododendron pontica) plaatselijk waargenomen. 
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verSCHIJNsel: 
 

Exoten langs de waterloop 
Reuzenbalsemien 
De Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) is een eenjarige plant die tot 2,5 m hoog 
wordt. Deze plant is afkomstig uit de Himalaya, vooral uit Tibet en ook uit India. Vanaf 
1915 is de plant in Europa gaan verwilderen, men treft hem nu door geheel West-
Europa aan. 
 
De plant groeit graag langs of in de buurt van water. Langs sloten, greppels en beken 
kan men hem aantreffen. Wel moet de bodem stikstofrijk en basisch zijn. De versprei-
ding van de zaden vindt mechanisch plaats, wanneer de rijpe vrucht wordt aangeraakt 
schieten de zaden weg. Wanneer ze in de waterloop terechtkomen worden ze verder 
via het water verspreid. De plant kan sterk overheersen (vb. oevers Nete). 
 
Japanse duizendknoop 
De Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum) komt oorspronkelijk uit Japan. Als 
sierplant werd hij naar Europa gebracht in de loop van de 19e eeuw. Aangeplante of 
weggegooide stukjes van deze soort verwilderen zeer sterk en kunnen grote groepen 
vormen ten koste van inheemse planten. Op talrijke plaatsen (wegbermen, spoorweg-
bermen, bosranden, rivieroevers) vormt de plant een dichte ruigte. In die ruigte krijgen 
ander planten geen kans om te groeien, zelfs de grote brandnetel niet. 
 
Reuzenbereklauw 
De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) is een plant uit Zuidwest-Azië en is 
in de 19e eeuw als tuinplant naar Europa gekomen en van daaruit verwilderd. In de ja-
ren ’70 begon de opmars van de reuzenbereklauw. Hij is vooral gekend als een gevaar-
lijke plant, aangezien hij stoffen bevat die bij huidcontact bij sommige mensen een reac-
tie kunnen oproepen vergelijkbaar met verbranding. 
 
De planten kunnen slecht tegen (herhaald) maaien. Ze worden daardoor uitgeput. Het 
devies is maaien, afvoeren, zaadvorming voorkomen en voorzover haalbaar de aanwe-
zige bronnen van stikstof en fosfor verwijderen (slibdepositie, groenstorten, nutriënten-
uitspoeling, …). 
 

 
De locaties waar deze 5 soorten zijn waargenomen zijn weergegeven op de kaart met het maaibe-
heersplan (Kaart 28). Het is dan ook van belang dat zij mee in heet maaipatroon opgenomen wor-
den, er moet immers speciale aandacht voor deze soorten zijn. 
 
Reuzenbalsemien dient actief bestreden te worden om te verhinderen dat hij monotone vegetaties 
gaat vormen langsheen de waterlopen. Het is een soort van vochtige omgevingen (vnl. Groot Schijn 
2e cat., Koude Beek en Laarse Beek). Deze planten dienen voor juli gemaaid te worden om zaad-
vorming te voorkomen, mogelijk is er een tweede maaibeurt in september nodig om nieuwe scheu-
ten te verwijderen. Deze soort breidt zich echter ook uit naar aangrenzende vochtige percelen en 
dient daar ook zeker mee bestreden te worden om efficiënt te zijn. 
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Japanse duizendknoop is een soort van de benedenloop van het Groot Schijn en het meest stroom-
afwaartse deel van de Laarse Beek. Hij komt meestal in dichte allesoverheersende vegetaties voor 
en is bijzonder moeilijk te bestijden. Een drietal maaibeurten per jaar gedurende enkele zijn nodig om 
hem te doen verdwijnen. Het is dan ook een zeer intensieve soort om te bestrijden, gelukkig zaait hij 
wel niet zo snel uit als de reuzenbalsemien. De soort komt vooral voor op sterk verstoorde bodems 
(stortplaatsen, vergravingen, wegkanten, …) en het is dan ook aangewezen om zijn uitbreidingsmo-
gelijkheden te beperken door zo min mogelijk verstoring te creëren bij beheerswerken aan de water-
lopen. Specifieke beheerswerken voor deze soort worden best beperkt tot locaties met ecologische 
waarden of potenties: 
- grens Peerdsbos – Bredabaan 
- oevers van Groot Schijn tegen het natuurreservaat Het Veer 
 
De bestrijding kan ook gecombineerd worden met andere werkzaamheden. Zo is het volledig weg-
graven van deze soort de snelste manier om hem te verwijderen. Dit kan gebeuren bij het afgraven 
van de terreinen van Den Tip – Ruggeveld, aanleg winterbedding aan de Autolei, … 
 
Reuzenberenklauw werd enkel bij de Laarse Beek aangetroffen, voornamelijk tussen het Overwelfd 
Schijn en de Bredabaan, dus net als de Japanse duizendknoop in sterk verstoord terrein. Door te 
maaien kan deze soort gemakkelijk onder controle gehouden worden. 
 
Rododendron en Amerikaanse vogelkers horen meer thuis in bosgebieden en zijn dus niet typisch 
beekbegeleidend. Dus wanneer ze langs waterlopen groeien, staan er meestal nog veel meer exem-
plaren dieper in het bos. Beide soorten kunnen gewoon afgezaagd worden om de bomen/struiken 
weg te krijgen. Er is echter een lange nabehandeling nodig, die zowel mechanisch (jaarlijks afzagen 
uitlopers) als chemisch kan (eenmalig instrijken van zaagvlak met herbicide, meestal glyfosaat) ge-
beuren om het uitschieten van de soort te voorkomen. Vooral de Amerikaanse vogelkers verspreidt 
zich zeer snel door zaadvorming, waardoor jaren later nog kiemlingen moeten uitgetrokken worden. 
 
 
Oevermigratie 

Op tal van plaatsen wordt de migratie van kleine dieren langs de oevers sterk bemoeilijkt. Voorna-
melijk in bewoond gebied zijn loodrecht op de waterloop afsluitingen geplaatst die alle beweging 
langs de oever belemmeren. Ook de plaatsing van andere constructies belemmert de migratie langs-
heen de oevers. Dit knelpunt is niet systematisch geïnventariseerd, maar doet zich voornamelijk 
voor in de villawijken tegen de waterlopen: 
- Zwanebeek (Schilde); 
- Groot Schijn (Goudveld); 
- Koude Beek (Fruithof). 
 
Deze knelpunten kunnen gedeeltelijk samen met het knelpunt van de oeverzones worden opgelost. 
Ze vallen hierbij vooral onder het gedeelte handhaving, aangezien de wettelijke oeverzone (5 m) 
steeds vrij moet zijn van enige constructie of dat deze constructie open moet kunnen. Bij deze laats-
te, wordt oevermigratie voor kleine dieren alvast wel gegarandeerd, hoewel niet voor grotere soor-
ten (ree e.d.). 
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Verder zijn er in het gebied tientallen kruisingen van de waterlopen met grote wegen, waarbij de 
oevers doorsneden zijn door loodrechte brugpeilers. Migrerende dieren kunnen de waterloop slechts 
blijven volgen indien ze deze wegen oversteken, aangezien aangepaste constructies onder de brug-
gen ontbreken. 
 
Hier is het aangewezen om op lange termijn te streven naar een andere aanleg van bruggen, waarbij 
de oeverzone gerespecteerd wordt. Op korte termijn kunnen deze knelpunten opgelost worden door 
middel van de aanleg van faunapassages onder de bruggen. Hiervan kunnen dan zowel amfibieën, 
kleine zoogdieren als watervogels gebruik maken. 
 
De prioriteiten voor dergelijke faunapassages wordt afhankelijk gesteld van de aanwezige natuur-
waarden. Bovendien moeten bruggen met een hoge verkeersdrukte (snelwegen en gewestwegen) 
als eerste aangepakt worden, lokale wegen zijn minder prioritair aangezien het risico op verkeers-
slachtoffers hier beperkter is. 
 

Tabel 6.20: Maatregelen voor verbetering van oevermigratie volgens de functietoekenning van de waterloop 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Aanpassen bruggen of aanleg van faunapassages +++ 

Agrarisch Aanpassen bruggen of aanleg van faunapassages ++ 

Bebouwing Aanpassen bruggen of aanleg van faunapassages + 

Recreatief Aanpassen bruggen of aanleg van faunapassages ++ 

 
 
6.4 Valleigebied 

In deze paragraaf zijn de knelpunten die rechtstreeks verband houden met het valleigebied beschre-
ven. 
 
 
6.4.1 Habitatkwaliteit 

Aanpassen grondbestemming aan streefbeelden 

Binnen de gebieden die aangeduid zijn als natuurkerngebied in het streefbeeld (habitatrichtlijngebied, 
Vlaams Ecologisch Netwerk, natuurbestemming op gewestplan) geldt de natuur als hoofdfunctie. In 
vele gevallen wordt hier echter onvoldoende rekening mee gehouden, hoewel hier nu reeds een dui-
delijk bescherming van toepassing is, en ontstaan hier dus knelpunten door het landgebruik binnen 
deze beschermingszones. 
 
Dit is onder meer door de verschillen tussen de bestemming van deze gebieden op het gewestplan 
en de “nieuwere” functie in het kader van de habitatrichtlijn en het VEN. Het is daarom noodzakelijk 
dat in deze zones groene RUP’s worden uitgewerkt en natuurrichtplannen worden geschreven. 
 
Voornamelijk in het habitatrichtlijngebied Schijnvallei liggen dergelijke conflicten. In dit natuurkern-
gebieden liggen diverse landbouwgebieden. Daarnaast worden ook enkele landbouwgebieden opge-
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nomen in de natuurkerngebieden in Wommelgem en Zoersel, beide zijn aankoopprojecten van res-
pectievelijk Natuurpunt en AMINAL afdeling Natuur. 
 
Dit knelpunt zal zich op termijn ook voordoen in de gebieden die nu als prioritaire uitbreidingszone 
voor natuur vermeld staan in de streefbeelden. Aan de Koude Beek is het valleigebied momenteel 
agrarisch gebied, maar door de aankoop door de Stichting Kempisch Landschap zal dit gebied op 
een meer ecologische wijze worden beheerd, zonder het agrarisch gebruik onmogelijk te maken. In 
het golfterrein van Wommelgem zijn nog enkele zeer waardevolle oude bossen aanwezig waar er 
mogelijkheden zijn voor een ecologisch gericht beheer. 
 
Belangrijke keuzes die gemaakt zullen moeten worden zijn de zone voor gemeenschapsvoorzienin-
gen langs het Groot Schijn en het woonpark De Zetten (aan het Groot Schijn). Beide zijn van groot 
ecologisch belang en dienen dan ook behouden te blijven. De zone voor gemeenschapsvoorziening 
vormt immers de verbinding tussen de twee delen van het habitatrichtlijngebied. De Zetten hebben 
zelf een zeer hoge biologische waarde als broekbosgebied. 
 

Tabel 6.21: maatregelen voor het in overeenstemming brengen van grondbestemming met de streefbeelden 

Streefbeeld Maatregel Prioriteit 

Natuurkerngebied Handhavingsbeleid in de reeds beschermde zones en opstellen van RUP’s en na-
tuurrichtplannen. Actief aankoopbeleid in bedreigde delen. 

+++ 

Prioritaire uitbrei-
dingszone natuur 

Uitwerken overgangsbepalingen naar nieuwe natuurbestemming, met zoeken naar 
compensaties, medegebruik, … Actief aankoopbeleid 

++ 

Natuur lange 
termijn 

Afsluiten van overeenkomsten met huidige eigenaar/gebruikers: beheersovereen-
komsten, … 

+ 

 
 
Aanpassen grondgebruik aan streefbeelden 

Hoewel de onverenigbaarheden tussen gewestplanbestemming en de natuurkerngebieden uit het 
streefbeeld beperkt zijn, is het landgebruik dat niet steeds. Om een beeld te krijgen van het huidige 
landgebruik binnen de natuurkerngebieden wordt de geactualiseerde BWK gebruikt. De omzetting 
van de aanwezige BWK-codes (de eerste karteringseenheid) gebeurt volgens Tabel 6.22, hierin zijn 
de niet-natuurlijke landgebruiken opgenomen. De niet gewenste landgebruiken zijn weergegeven op 
Kaart 26. 
 

Tabel 6.22: Omzetting BWK-code naar huidig landgebruik 

Landgebruik BWK-codes Oppervlakte binnen 
natuurkerngebied 

Aanplanten pp-, p-, pop, lh-, quer 46,9 ha 

Bebouwing ua, ud, ur, un 15,3 ha 

Industrie ui, ko 1,6 ha 

Landbouw b-, hx, hp 65,2 ha 

Recreatie uv, uc 8,8 ha 

Spoorweg spoor 3,9 ha 

Weg weg 3,4 ha 
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In het habitatrichtlijngebied van de Laarse Beek zijn er tal van onverenigbare gebruiksfuncties. De 
belangrijkste liggen in het noordoostelijk gedeelte waar het overgrote gedeelte nu in gebruik is als 
spoorlijn en recreatiegebied. Het zwaar bemeste golfterrein zorgt hier voor een aanrijking van nutri-
enten in de Laarse Beek, hoewel deze beek beschermd is omwille van zijn vispopulatie. Door de 
aanleg van de HSL is een groot deel van de bufferstrook langs de Laarse Beek verdwenen.  
 
In het zuidelijke deel (Peerdsbos) zijn er door het gebruik van het domein als recreatiegebied ook 
enkele knelpunten: 
- aanwezigheid bemeste weilanden; 

Laarse Beek 

- aanwezigheid recreatiegebied (onder meer zwembad met risico op lekken naar de beek); 
- bebouwing (Melkerij, etc.); 
- parkbeheer (risico op run-off van herbiciden); 
- aanplanten van naaldbos en andere exoten. 
 
Helemaal in het oosten, in de groene gewestplanbestemmingen, zijn er ook nog diverse naaldboom-
aanplanten en weilanden. 
 
Groot Schijn 2e categorie 
In de middenloop en bovenloop van het Groot Schijn is er een grote overlap tussen het habitatricht-
lijngebied, het VEN-gebied en de groene gewestplanbestemmingen. Toch is hier het aantal botsende 
belangen wel groter, bijna de helft van de oppervlakte heeft een niet-natuurlijk landgebruik. 
 
In een groot gedeelte van het natuurkerngebied wordt er aan intensieve landbouw gedaan. Het be-
treft akkerbouw en intensief beheerde graslanden. Dit kan een belangrijke impact hebben op de na-
tuurlijke systemen binnen deze beschermde zones. Er is nu reeds een uitspoeling van nutriënten via 
grondwater vanuit landbouwgebied naar de laatste schraalgraslanden. 
 
Verder liggen er in de omgeving van het Fort van Oelegem en bij Halle enkele woningen en week-
endverblijven. Ook zijn er belangrijke oppervlaktes aanplanten aanwezig: zowel populier als naald-
bomen. 
 
Groot Schijn 1e categorie 
Ook bij de gebieden die op het gewestplan zijn aangeduid als natuurgebied wordt deze functie in 
vele gevallen niet gevolgd. Een voorbeeld is de plas van Wommelgem, gelegen aan Groot Schijn 
1e cat. Reeds jarenlang wordt deze plas uitgebaat als recreatiegebied, ondanks de aanduiding op het 
gewestplan als natuurgebied. 
 
Verder vindt men hier voornamelijk landbouwgronden terug als grondgebruikknelpunten in de na-
tuurkerngebieden, de meeste ervan zijn nu wel eigendom van Natuurpunt (vandaar hun opname in 
de natuurkerngebieden). Daarnaast liggen er nog stukken bebouwing (voornamelijk tuinen, maar 
eveneens gebouwen) en plaatselijk zelfs industriegebied (parkeerterreinen en stortplaatsen). 
 



Knelpunten en maatregelen Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn 

Opgesteld door Syncera 
pagina 128 28 oktober 2005, Eindrapport  

 

Zwanebeek 
Het grondgebruik ligt hier, zowel in het benedenstroomse als bovenstroomse deel, voornamelijk 
rond aanplantingen (voornamelijk populier, en ook naaldbomen bovenstrooms) en soortenarme gras-
landen. Plaatselijk liggen er ook woningen aan de rand van de natuurkerngebieden. 
 
Maatregelen 
Op tal van plaatsen blijkt dat de bestemming die een gebied heeft gekregen op het gewestplan niet 
overeenstemt met het eigenlijke gebruik. Daarom zijn er hier, bij grondgebruik, ook meer knelpunten 
dan bij grondbestemming. Deze gedoogtoestand doet zich reeds zeer lang voor, waardoor een opti-
malisatie van het handhavingsbeleid zeker niet alles kan oplossen. 
 
 
Grondgebruik in het valleigebied 

Vanuit ecologisch standpunt zijn er nog meer grondgebonden knelpunten dan in de vorige paragraaf 
werden besproken. Voor een volledig ecologisch herstel van het bekken van het Groot Schijn moet 
men zich niet alleen richten op de volledig beschermde zones maar is een integrale aanpak van het 
valleigebied en omgeving noodzakelijk. Als dit niet wordt gedaan, dan dreigen de nog bestaande 
natuurwaarden buiten deze beschermingszones nog verder te worden aangetast en blijven in de toe-
komst mogelijk enkele onsamenhangende en geïsoleerde natuureilanden over. 
 
In de volgende paragrafen worden belangrijke bedreigingen voor natuurwaarden in het bekken kort 
besproken. 
 
Landbouw 
Indien op landbouwpercelen niet volgens de code van goede landbouwpraktijk wordt gewerkt, kan 
dat tot een belangrijke aanvoer van nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlak-
tewater leiden. Dit kan ook buiten de landbouwgebieden invloed hebben op de ecologische werking 
en de biodiversiteit. Het niet eerbiedigen van de regelgeving met betrekking tot oeverzones langs 
waterlopen kan voor erosie van de oevers zorgen. 
 
Op landbouwpercelen worden nog altijd veel kleine landschapselementen verwijderd, waardoor het 
landschap en de natuurlijke verbindingselementen in dat landschap aangetast worden. Ook dit heeft 
negatieve consequenties voor de biodiversiteit in het agrarisch landschap. 
 
Bebouwing 
Woningen, industrieterreinen en winkelcentra zijn een belangrijke bron van problemen: 
- verharde oppervlaktes beperken infiltratie en veroorzaken wateroverlast; 
- bij wateroverlast komt er vervuiling terecht in het milieu; 
- bij bebouwing tot tegen de waterloop wordt herstel van de natuurlijke structuur bemoeilijkt; 
- lozen afvalwater; 
- in tuinen wordt overvloedig gebruik gemaakt van meststoffen en pesticiden, geregeld wordt er 
ook tuinafval in de waterloop gestort. 
 
Deze bebouwing, zowel binnen als buiten het valleigebied, moet in het kader van de ecologische 
visie voor waterloop en valleigebied in de meeste gevallen als een harde randvoorwaarde worden 
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beschouwd. De impact van de bebouwing op het natuurlijk valleisysteem kan wel worden verlicht 
door allerlei mitigerende maatregelen. 
 
Recreatie 
Dit type landgebruik is zeer divers en de daaraan gekoppelde knelpunten zijn al even uiteenlopend. 
In de meeste gevallen zal dit dus per gebied bekeken moeten worden. Hierbij worden enkele voor-
beelden gegeven: 
- Golf. In Wommelgem en Brasschaat liggen er golfterreinen langs weerszijden van de waterloop. 

Deze worden sterk bemest en er worden pesticiden gebruikt. Natuurwaarden die zich op beide 
terreinen tussen de golfvelden bevinden geraken steeds meer in de verdrukking door kap, ge-
bruik als groenstort, verwaarlozing, etc. Op beide golfterreinen zijn nauwelijks oeverzones aan-
wezig. Plaatselijk grenst het grasveld zelfs direct aan de waterloop. Hierdoor treedt inspoeling 
op van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. 

- Weekendverblijven. Deze zijn in vele gevallen nog niet aangesloten op rioleringen. Hoewel ze 
meestal in een groene omgeving gelegen zijn, wordt er een grote invloed uitgeoefend op die 
omgeving: uitzaaien tuinplanten, aanplant naaldbomen, aanplant exoten, etc. 

- Manege. Langs de Zwanebeek bevond zich een manege waar men de mest op de oevers depo-
neerde, met inspoeling van nutriënten als gevolg. 

- Overig. Er bevinden zich enkele voetbalvelden (Wijnegem), een zwembad (Brasschaat), een ten-
nisveld (Schilde) tot tegen de waterloop. De knelpunten zijn hier over het algemeen gelijkaardig 
aan die van de bebouwde gebieden: verstevigde oevers, afstroom van regenwater, gebruik be-
strijdingsmiddelen etc. 

 
Aanplanten 
Op veel locaties in de vallei wordt bos aangeplant. Veelal tracht men gebiedseigen boomsoorten te 
kiezen zoals eiken, zwarte en witte els en es. Op tal van plaatsen worden echter bossen aangeplant 
die een verarming betekenen voor de omgeving. De typische vegetatie heeft het meestal zeer moei-
lijk om te gedijen in niet-natuurlijke aanplanten. 
 
In de vochtige valleien zijn veel populierenbossen aangeplant voor houtproductie. In veel gevallen 
worden deze bossen nu niet meer onderhouden en vormen ze zich op een natuurlijke wijze weer om 
tot elzen-essenbroekbossen. Op andere locaties worden ze nog wel onderhouden, hetgeen een ver-
arming voor de aanwezige flora en fauna betekent. 
 
Op de drogere gronden liggen talloze naaldhoutaanplanten. Deze geven in de meeste gevallen een 
zeer arme indruk. Wanneer een soortenrijkere begroeiing aanwezig is wijst deze meestal op de vroe-
gere aanwezigheid van heidevegetatie. 
 
Daarnaast zijn nog vele andere aanplanten waargenomen, onder meer gewone esdoorn en rododen-
dron. 
 
Overig 
Op een aantal plaatsen in het valleigebied is nog een oude stortplaats aanwezig. Sommige van deze 
stortplaatsen ontwikkelden zich reeds tot natuurgebied, zoals De Pont in Schilde. Bij oude stort-
plaatsen moet eventuele uitspoeling van vervuilende stoffen tegen worden gegaan door sanering. In 
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het Fort van Borsbeek is er sprake van uitspoeling vanuit een stort van vliegas. De meeste overige 
storten betreffen storten van huishoudelijk huisvuil.  
 
 
6.4.2 Waterhuishouding - overstromingen 

Het belangrijkste knelpunt bij waterhuishouding in de vallei zijn overstromingen, voornamelijk vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Er is kaartmateriaal beschikbaar van de recente overstromingsgebieden 
(ROG) (actualisatie uit 2003 van Aerts et al (2000)). Deze kaarten zijn gebaseerd op diverse bron-
nen, voornamelijk interviews met gemeentebesturen, en geven de overstromingen weer tussen 
1988 en 2003. De kaart geeft een algemeen beeld, maar is zeker niet bruikbaar tot op perceelsni-
veau en is ook niet overal even volledig. 
 
Op Kaart 25 worden de risicozones weergegeven, naast de afbakening van het onderzoeksgebied 
(gebaseerd op de natuurlijke overstromingsgebieden - NOG). Op deze kaart kan men dus zien waar 
er eventueel problemen rijzen met betrekking tot toename van overstromingszones (zowel recent 
overstroomde gebieden als gemodelleerde overstromingsgebieden). 
 
In het natuurlijke deel van de vallei van het Groot Schijn komen de risicozones vrij goed overeen met 
de NOG. In het Rivierenhof is er geen goede overeenkomst aangezien dit park volledig vergraven is 
en dus niet als NOG werd opgenomen. Aan de rand van het valleigebied is veel gebouwd, vooral in 
Wijnegem en Deurne. Dit leidt tot wateroverlast voor omwonenden. 
 
Het overwelfd gedeelte van het Groot Schijn heeft reeds meerdere malen voor grote wateroverlast 
gezorgd in Merksem. Door dit overwelfd gedeelte stroomt immers niet alleen het water uit het Groot 
Schijn, dat een zeer groot gebied afwatert, maar ook van het Klein Schijn, de Laarse Beek, de Donk-
se Beek en de Oudelandse Beek. Bij hevige regenval, zoals bijvoorbeeld in september 1998, is deze 
overwelving oververzadigd geraakt. Er kon geen water uit de zijlopen afgevoerd worden, waardoor 
er ook in Ekeren en Brasschaat overstromingen ontstonden. De overlast in Merksem werd veroor-
zaakt doordat de overstorten van de rioleringen niet meer konden afvoeren naar het overwelfd 
Schijn en in de straten overstroomden (Technum, 2001). 
 
Tussen de Bredabaan en de Kapelsesteenweg is er plaatselijk overlast ter hoogte van de bewoning. 
In de rest van de vallei van de Laarse Beek zijn er geen noemenswaardige problemen van waterover-
last. 
 
Langs de Zwanebeek is er op tal van plaatsen gebouwd in het valleigebied. Langs ongeveer de helft 
van de waterloop bevindt zich aan minstens één zijde bebouwing. Desondanks beperken de over-
stromingen in bebouwd gebied van de laatste 15 jaar zich tot de Zetten (benedenloop van de Zwa-
nebeek) en het Moer (omgeving Antitankgracht). Plaatselijk overstroomt de Zwanebeek hier ook in 
de tuinen van de aangrenzende percelen, zonder noemenswaardige materiele schade te veroorzaken 
(mond. med. van diverse omwonenden). 
 
In de vallei van de Koude Beek is het probleem uitgebreider aangezien dit valleigebied veel dichter 
bebouwd is. De wateroverlast speelt zich vooral af waar de Koude Beek de woonkern binnen-
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stroomt, aangezien daar de loop vernauwt ten gevolge van de daar aangelegde rooster en overwel-
vingen. 
 
Deze wateroverlast is niet alleen een knelpunt in de bebouwde gebieden. Wanneer overstromingen 
plaatsvinden van waterlopen met een bedenkelijke waterkwaliteit zorgt dit ook voor vervuiling in de 
vallei en kunnen kwetsbare vegetaties hier onder lijden. Anderzijds kunnen overstromingen in be-
bouwd gebied (woningen, industrieterrein, ...) ook soms voor een input van vervuiling zorgen naar 
de waterloop en omliggende terreinen wanneer het regen- of beekwater er met diverse producten in 
contact komt. 
 
Wateroverlast is dus zowel te beschouwen als een ecologisch en als een sociaal knelpunt. 
 
 
Maatregelen 

Om wateroverlast te voorkomen is er één belangrijk concept “vasthouden – bergen – afvoeren” dat 
gevolgd moet worden. Indien men deze drie methodes in de correcte volgorde laat plaatsvinden 
wordt de kans op wateroverlast drastisch verminderd. Dit principe wordt uitgebreid behandeld in 
het hoofdstuk waterhuishouding in het stroomgebied (6.5.2). In dit onderdeel wordt voornamelijk 
het aspect “bergen” bekeken. 
 
Het water dat niet de kans krijgt om ter plaatse te infiltreren zal naar de nabijgelegen waterlopen 
afspoelen en zo wegstromen. Bij hevige neerslag zullen de waterlopen niet de capaciteit hebben om 
al het water te verwerken en zal het overtollige debiet ervoor zorgen dat de rivier buiten haar oevers 
treedt. Van nature gebeurde dit in overstromingsvlaktes langsheen de waterloop. Echter door de 
ophoging van oeverwallen of aanleg van dijken zijn de waterlopen op veel plaatsen niet meer ver-
bonden met deze overstromingszones. 
 
Voor ecologisch herstel is het zinvol om deze natuurlijke overstromingszones weer overstroombaar 
te maken. Dit kan gaan van de smalle zones langsheen de waterloop, de winterbeddingen, of zelfs 
ganse overstromingszones in de vallei, dit zijn de zogenaamde niet-gecontroleerde overstromingszo-
nes. Hierbij wordt het principe van ruimte voor water gevolgd, waarbij de waterloop weer een deel 
van haar oorspronkelijke ruimte kan opeisen bij piekdebieten. 
 
Het is echter niet steeds mogelijk om alle berging in de oorspronkelijke vallei zomaar opnieuw toe te 
laten. Mogelijk zijn er ondertussen woningen of industrieterrein ingeplant, werden delen opgehoogd 
of zijn er andere ruimtelijke aanspraken op die terreinen. 
 
Voor bijkomende bergingsruimte kan dan gezorgd worden door de inrichting van kunstmatige over-
stromingsgebieden. Deze kunnen variëren van zeer natuurgetrouw tot volledig uitgegraven ber-
gingsbekkens in het valleigebied waarbij de capaciteit gemaximaliseerd wordt. 
 
Vanuit ecologisch standpunt moet getracht worden om zoveel mogelijk te streven naar het herstel 
van de natuurlijke overstromingsgebieden en dat eventuele extra overstromingsgebieden op een zo 
natuurgetrouw mogelijk wijze worden aangelegd en ingericht. 
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Daarnaast moet ook duidelijk onderzocht worden in hoeverre mogelijke overstromingsgebieden (op 
basis van hydraulische modelleringen) ook ecologisch verantwoord zijn. Hiervoor worden de poten-
tiële locaties onderzocht op basis van de combineerbaarheid van overstromingen met de huidige of 
gewenste vegetatietypes en mogelijke fauna. Deze locaties zijn afkomstig uit reeds afgeronde hy-
drologische en hydraulische modelleringen in het Schijnbekken en uit de DuLo-waterplannen, voor 
de waterlopen waarvoor geen afgeronde hydrologische modellering voor handen is of waarvoor 
geen scenario’s werden uitgewerkt. De mogelijke locaties van deze overstromingsgebieden zijn 
weergegeven op Kaart 25. 
 
 
Methodologie 

Om de combineerbaarheid van waterberging en de huidige/gewenste natuurwaarden te toetsen 
wordt het model Waterberging en Natuur ontworpen door Stowa (Stowa, 2004) gebruikt. Doel van 
de studie van Stowa is “om waterbeheerders een overzicht te geven van bestaande kennis over de 
effecten van waterberging op de natuur en om aan te geven welke mogelijkheden er zijn om water-
berging en natuur te combineren”. Er dient op gewezen te worden dat de studie dus alle beschikba-
re kennis bundelt, maar enige voorzichtigheid is op zijn plaats doordat over veel processen geen 
kwantitatieve empirische kennis beschikbaar is. In het model wordt aan de hand van diverse omge-
vingsfactoren (oppervlaktewater, standplaatsfactoren) bekeken in hoeverre een bepaald overstro-
mingstype (regelmaat, seizoen, duur) combineerbaar is met de vooropgestelde natuurdoeltypes. 
 
Effecten 
Overstromingen hebben op verschillende manieren effecten op de aanwezige natuurwaarden en de-
ze worden met deze methode zo veel mogelijk geanalyseerd: 
- verdrinking 
- externe eutrofiëring 
- interne eutrofiëring 
- vergiftiging 
- alkanisering 
- verzilting en verzoeting 
 
Verdrinking 
Verdrinking kan zowel voorkomen bij de aanwezige fauna in het natuurdoeltype, maar eveneens bij 
de vegetatie. Bij vegetatie is het vooral van belang over welke tijdspanne de overstroming aanwezig 
is, hoe vaak die terugkeert en in welke periode. In de winterperiode is er minder activiteit en zal 
zuurstofgebrek niet zo snel ontstaan, terwijl een overstroming in de zomerperiode veel sneller een 
zuurstoftekort in de bodem kan creëren door hogere temperaturen en een hoge biologische activi-
teit. 
 
Externe eutrofiëring 
Bij waterberging wordt extern water aangevoerd naar het overstromingsgebied, hierbij komt ook 
sediment mee. In dit sediment, maar eveneens in het oppervlaktewater, worden nutriënten aange-
voerd (N, P, K). Deze nutriënten komen dan in de bodem terecht en zullen zorgen voor een grote 
productiviteit van de vegetatie. In veel gevallen zal dit leiden tot een verandering in de vegetatiesa-
menstelling van het valleigebied indien het geen hoogproductief vegetatietype betrof. 
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Interne eutrofiëring 
Ten gevolge van diverse biologische en chemische processen die optreden bij overstromingen kan 
de nutriëntenbeschikbaarheid in het perceel ook stijgen. Dit extra vrijkomen van reeds aanwezige 
voedingsstoffen noemt men interne eutrofiëring. Vooral fosfaat wordt op deze manier vrijgegeven, 
maar dit is vrij beperkt wanneer er veel ijzerrijke kwel aanwezig is. 
 
Vergiftiging 
De aanvoer van toxische stoffen via het sediment en oppervlaktewater kan aanleiding geven tot 
afsterven van organismen door vergiftiging. Daarnaast kunnen ook intern toxische stoffen gevormd 
worden door de zuurstofloze omstandigheden, waterstofsulfide (H2S) is hier vermoedelijk de giftig-
ste voor de vegetatie. Daarnaast verandert ook de biobeschikbaarheid van diverse zware metalen 
tijdens en na overstromingen. 
 
Alkanisering 
Door de aanvoer van bicarbonaat en aan slibdeeltjes gebonden calcium kan de pH in zure vegetaties 
stijgen. Voornamelijk in arme zand- en veengebieden zal dit een effect hebben op de vegetatietypes. 
 
Verzilting en verzoeting 
Wanneer in zilte natuurdoeltypes overstromingen plaatsvinden met zoet water zal hier verzoeting 
optreden, omgekeerd kunnen van nature zoete vegetaties verzilten. Dit heeft meestal zeer verre-
gaande gevolgen voor de vegetatie aangezien de meerderheid van de planten niet aangepast zijn 
aan zilte of zelfs zoute leefomstandigheden. Dit probleem is op dit moment onbestaand in het 
Schijnbekken. 
 
Analyse 
Telkens wordt geanalyseerd in hoeverre bovenstaande effecten een invloed hebben op de flora en 
fauna in een specifiek natuurdoeltype dat overstroomt. Deze natuurdoeltypes zijn afkomstig uit het 
Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al, 2001). 
 
De combineerbaarheid wordt per effect weergegeven op een vijfdelige schaal (0 – 4), van niet com-
bineerbaar tot kansrijk (Tabel 6.23). Vervolgens wordt ook een algemene combineerbaarheid weer-
gegeven, die rekening houdt met de laagste waarde van alle effecten. Aangezien deze methode eer-
der kwalitatief dan kwantitatief werkt is er een zekere mate van onzekerheid betrokken bij deze 
conclusies. De onzekerheid wordt weergegeven aan de hand van vraagtekens (Tabel 6.23). 
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0 - niet combineerbaar 

1 - slecht combineerbaar 
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3 - goed combineerbaar 
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Voor deze analyse moeten ook een aantal inputgegevens verstrekt worden van waaruit de combi-
neerbaarheid bekeken kan worden. Deze zijn onder te verdelen in dynamiek van de overstromingen, 
waterkwaliteit en substraatkenmerken. 
 
Dynamiek van de overstromingen 
Hier moet bepaald worden wanneer de overstromingen plaatsvinden, welke duur ze hebben en hoe 
diep ze zijn. Voor de diepte werd steeds gekozen voor ondiepe overstromingen (<50 cm), dit is een 
realistische diepte in het merendeel van de natuurlijke overstromingsgebieden. Ook voor de duur 
wordt een vaste waarde genomen, met name minder dan 2 weken (kort). Enkel zeer uitzonderlijk 
blijft het water na overstromingen in het Schijnbekken langer staan, meestal stroomt het vrij snel 
weer weg wanneer het waterpeil daalt of infiltreert het in de bodem. 
 
Voor de periode (winter of zomer) en de periodiciteit van de overstromingen werden per waterloop 
andere waarden benomen. Hiervoor zijn de gegevens uit de hydrologische en hydraulische studies 
gebruikt in verband met de gemodelleerde piekdebieten en hun terugkeerperiodes. 
 
Waterkwaliteit 
Voor de waterkwaliteit (fosfaat) en de diverse andere waterkenmerken (sulfaat, saliniteit en hard-
heid) werden de gemiddelde waardes van de diverse waterlopen genomen. Al deze waarden worden 
gebruikt om mogelijke externe eutrofiëring, verzilting, vergiftiging en alkanisering te bepalen. 
 
Substraatkenmerken 
De gevoeligheid van het ecotoop is ook afhankelijk van de eigenschappen van het substraat. Per 
overstromingsgebied moet gekeken worden naar de aanwezigheid van afbreekbaar organisch mate-
riaal, het ijzergehalte, het fosfaatgehalte en of het een kwelgebied of infiltratiegebied betreft. 
 
Door de combinatie van al deze gegevens bekomt men dan de uiteindelijke combineerbaarheid van 
de aanwezige of gewenste natuurdoeltypes met het te verwachten overstromingstype. In de onder-
staande analyses per waterloop worden meestal de volledige analyseschermen weergegeven zoals 
ze werden uitgevoerd (http://www.synbiosys.alterra.nl/waterberging). 
 
 
Laarse Beek 

In de hydrologische en hydraulische studie van het stroomgebied van de Donkse Beek, Oudelandse 
Beek en Laarse Beek (IMDC, 2004a) worden 11 scenario’s bestudeerd met betrekking tot waterber-
ging of waterafvoer. Vier van deze scenario’s zijn gelegen in het onderzoeksgebied, waarvan één 
zorgt voor een betere waterafvoer en de drie overige voor waterberging. Het zijn dan ook deze drie 
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die van naderbij zal bestudeerd worden in het kader van de waterhuishouding in het valleigebied en 
de overstromingsgebieden. 
 
Scenario 2: bergen in E10-plas 
In dit scenario kan de Laarse Beek overstorten naar de kleine E10-plas (noordelijke) en aldus deze 
bergingscapaciteit benutten. Indien de bergingscapaciteit de aanvoer overtreft zal een deel van het 
water sifoneren naar de grote E10-plas en een deel zal terug overstorten naar de Laarse Beek. 
 
Om de capaciteit te verhogen wordt voorzien om het weiland aan de Jachtwachtersdreef mee te 
laten overstromen vanuit de grote E10-plas (Figuur 6.1). Om de bergingscapaciteit te verhogen 
wordt voorgesteld om het gebied gedeeltelijk af te graven (tot 15,2 m TAW) en een ringdijk rond 
het gebied te leggen. Hierdoor ontstaat een berging van ongeveer 30.000 m³. 
 

Figuur 6.1: weiland tussen Jachtwachtersdreef en grote E10-plas, voorzien als overstromingsgebied (IMDC, 2004a) 

 
 
De ecologische impact van deze berging is niet zeer duidelijk, aangezien de omgeving van de E10-
plassen niet topografisch werd opgemeten en dus ook niet geweten is tot waar eventuele water-
peilstijgingen voor overstromingen kunnen zorgen. Dit is van belang aangezien er zich vlakbij onder 
meer een beukenbos bevindt en dit natuurdoeltype is niet combineerbaar met enige zomeroverstro-
ming en bovendien ook gevoelig voor de matige waterkwaliteit die er momenteel gemeten wordt. 
 
De ecologische impact van overstromingen op het weiland is beperkter. Als men van het huidige 
vegetatietype uitgaat (voedselrijk grasland), is de combineerbaarheid met de geplande overstromin-
gen niet mogelijk (Figuur 6.2). Dit is echter voornamelijk het gevolg van de matige waterkwaliteit 
(te hoog fosfaatgehalte) die er aanwezig is. 
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Figuur 6.2: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor het grasland aan de E10-plas 

 
 
Wanneer echter een ander natuurdoeltype nagestreefd wordt dan de huidige vegetatie, wordt de 
combineerbaarheid wel beter. Een grote zeggenvegetatie is gezien het afgraven van een deel van 
het terrein en de aldus verkregen vernatting een mogelijk natuurdoeltype dat volgens de huidige 
stand van zaken matig combineerbaar is. In Figuur 6.3 blijkt dat hier de waterkwaliteit ook alweer 
een knelpunt vormt, bij een goede waterkwaliteit wordt de combineerbaarheid zelfs kansrijk. 
 

Figuur 6.3: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor het grasland aan de E10-plas met als natuurdoeltype een 
grote zeggenvegetatie 

 
 
Verder moet opgemerkt worden dat in dit scenario ook een overstort wordt voorzien van de E10-
plas naar de Laarse Beek aan het stroomafwaartse deel van de plas. Aangezien er geen gegevens 
beschikbaar zijn over de waterkwaliteit van de E10-plas (laatste gegevens zijn bacteriologische uit 
1998) is het moeilijk om het effect hiervan op de Laarse Beek in te schatten. In tegenstelling tot 
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natuurlijke overstromingsgebieden komt hier immers voornamelijk water uit deze stilstaande plassen 
terug in de waterloop. Mogelijke ecologische knelpunten die zich hier vormen zijn: 
- afkomst water (kanaalwater) 
- opgewarmd water (bovenste waterlaag) komt in de zomer in de Laarse Beek, met negatieve ge-

volgen voor de zuurstofhuishouding en aanwezige visfauna 
- eventuele aanwezigheid van vervuilende stoffen, nutriënten, … 
- instroom van opgewoelde sedimenten uit E10-plas 
 
In de hydrologische modellering wordt ook aangegeven dat bij de ingrepen voldoende aandacht 
moet gaan naar vismigratie tussen de E10-plas en de Laarse Beek. 
 
Als conclusie kan dan ook gesteld worden dat de aanleg van dit overstromingsgebied vanuit ecolo-
gisch standpunt verdedigbaar is. Wel moeten eventueel plaatselijk oeververhogingen aangelegd wor-
den rond de E10-plas om overstromingen buiten de weilanden aan de Jachtwachtersdreef te voor-
komen, zoals ook reeds werd voorgesteld in de hydrologische modellering. Hiervoor dienen dan wel 
nog eerst topografische opmetingen te worden uitgevoerd. Verder onderzoek naar de waterkwaliteit 
van de E10-plas moet ook nog uitwijzen of hier geen negatieve impact te verwachten is op de Laar-
se Beek. Aangezien in het streefbeeld gewerkt wordt naar het wegwerken van input van gebieds-
vreemd water kan hier dan ook misschien gezocht worden naar andere oplossingen (infiltratie) om 
het waterpeil van de E10-plas te herstellen na berging. 
 
Scenario 4: bergen in Peerdsbos 
De berging in het Peerdsbos wordt voorgesteld vlakbij de Bredabaan in een vochtig bosgedeelte 
waar de Laarse Beek nog sterk meandert. Het zou gaan om een gebied van ongeveer 5 ha dat onder 
water zou komen te staan ten gevolge van de aanleg van een uitlaatconstructie die zorgt voor op-
stuwing. Aansluitend zouden de dijken langsheen de Laarse Beek ook verlaagd moeten worden. 
 

Figuur 6.4: bosgebied langs Laarse Beek in het Peerdsbos, voorzien als overstromingsgebied (IMDC, 2004a) 

 
 
Het overgrote deel van dit toekomstig overstromingsgebied bestaat uit eikenbos. Wanneer de com-
bineerbaarheid van waterberging en dit natuurdoeltype geanalyseerd wordt komt men echter tot een 
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onverenigbaarheid (Figuur 6.5). De waterkwaliteit zorgt opnieuw voor een probleem, maar zelf bij 
een sterke verbetering blijft het nog steeds slecht combineerbaar. Het grootste struikelblok is het 
bos zelf, dat met een hoge hersteltijd (>50 jaar) niet bestand is tegen overstromingen in de zomer-
periode (april – oktober) en zelfs bij incidentele zomeroverstromingen (minder dan eens per 50 jaar) 
blijft de combineerbaarheid slecht. 
 

Figuur 6.5: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor het eikenbos in het Peerdsbos 

 
 
Vanuit een ecologische visie is het dan ook niet wenselijk om dit bosgebied aan te wenden als over-
stromingsgebied. IMDC (2004a) stelt echter zelf dat dit overstromingsgebied niet zeer efficiënt is, 
maar moet gecombineerd worden met andere maatregelen elders (herinrichting en herprofilering van 
de Laarse Beek meer stroomafwaarts) om overstromingen te voorkomen. Deze geplande bergings-
capaciteit (20.000 m³) is niet onmiddellijk elders in het Peerdsbos realiseerbaar aangezien het me-
rendeel van de aangrenzende percelen bestaan uit eiken- en beukenbossen. Enkel ter hoogte van de 
Melkerij is er een perceel van 1,5 ha waarvan de huidige vegetatie een matige combineerbaarheid 
heeft met waterberging: een elzenbroekbos. 
 
Variant met omvormingsbeheer: 
Als alternatief kan natuurlijk ook gekozen worden om de huidige eikenbossen en beukenbossen die 
langsheen de Laarse Beek staan om te vormen naar een meer natuurlijk beekbegeleidend bos. Nu 
reeds is er een beperkte sterfte aanwezig in het bomenbestand. Bij deze optie wordt de combineer-
baarheid matig, met zelfs een goede combineerbaarheid wanneer de waterkwaliteit verder verbetert. 
Zeer belangrijk echter is dat deze eventuele ingreep, die slechts op middellange termijn uitvoerbaar 
is, goed gecommuniceerd wordt naar de omwonenden en gebruikers van het Peerdsbos. Overstro-
mingen zullen immers een zeer grote boomsterfte kunnen veroorzaken (zomereik, tamme kastanje, 
Amerikaanse eik, …). Dit scenario is mogelijk beter realiseerbaar midden in het Peerdsbos, dan aan 
de buitenrand, maar kan anderzijds ook educatieve voordelen hebben aan de ingang van het do-
mein. Met deze variant wordt de bescherming tegen wateroverlast van omliggende woonwijken 
verder verbeterd. Onder meer de gemeente Schoten is een voorstander van deze variant. 
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Voor dit scenario zullen beide opties dus duidelijk tegen mekaar afgewogen moeten worden op ba-
sis van ecologie en waterberging. 
 
Scenario 5: omlegging Laarse Beek en bergen tussen spoorbundels 
Voor dit scenario, gelegen in het meest stroomafwaartse deel van de Laarse Beek, werden diverse 
deelscenario’s voorgesteld. Enkele onderdelen hiervan waren: 
- gedeeltelijke omleiding van Laarse Beek naar Oudelandse Beek 
- ingebruikname van zone tussen spoorwegbundels en Prinshoeveweg als overstromingsgebied 

Spoor (langsheen deze omleiding van de Laarse Beek) 
- doortrekking van Oudelandse Beek door het natuurreservaat Oude Landen in de oude bedding 

(= herstel oorspronkelijke toestand) 
- herinrichting van de Laarse Beek op diverse trajecten 
 
De ingebruikname van de bedding van de Oudelandse Beek in het natuurreservaat Oude Landen 
werd niet in het eindscenario meegenomen. Deze ingreep ging immers gepaard met de herprofilering 
van een deel van deze oude bedding en dat was voor Natuurpunt niet aanvaardbaar. Bovendien zou 
deze ingreep weinig verhelpen aan de overstromingen in Ekeren. 
 
Bij deze ecologische beoordeling worden dan ook voornamelijk de aspecten rond het overstromings-
gebied bekeken, die samen met de gedeeltelijke omleiding van de Laarse Beek de hoofdmoot uit-
maakt van het eindscenario in dit deel van de vallei van de Laarse Beek. 
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Figuur 6.6: ISIS modelelementen van de verschillende scenario’s (IMDC, 2004a) 

 
OML: omleidingtraject Laarse Beek naar Oudelandse Beek 
blauw: overstromingsgebied Spoor 

 
Dit gebied wordt momenteel gebruikt als landbouwgebied (akkers en weilanden). Bij de uitwerking 
van het eindscenario wordt ervan uitgegaan dat het gebied eens om de 50 jaar zou volstromen, ge-
zien de hoge ligging ervan ten opzichte van de Laarse Beek en het Overwelfd Schijn. Dit gebied zou 
dus enkel overstromen bij zeer hoge waterstanden in de Laarse Beek en/of Donkse Beek/Oudelandse 
Beek. 
 
Aangezien de overstromingen ’s winters plaatsvinden en met een zeer lange terugkeerperiode is de 
impact ervan op de vegetatie zeer beperkt. Met het model Waterberging en Natuur bekomt men 
voor deze overstromingen voor de natuurdoeltypes multifunctioneel weidevogelgrasland en akkers 
(die het dichts aanleunen bij het bestaande gebruik) een matige combineerbaarheid. Deze combi-
neerbaarheid stijgt wel naar goed bij een verbetering van de waterkwaliteit. Met het huidige landge-
bruik zijn deze overstromingen dus combineerbaar. 
 
Gezien de ligging van deze overstromingszone vlakbij het VEN-gebied Oude Landen en bij de sa-
menvloeiing van drie waterlopen (Laarse Beek, Oudelandse Beek en Donkse Beek) kan ook gekozen 
worden om dit gebied door middel van een natuurinrichtingsproject in te richten als overstromings-
gebied. Hierbij kan de nieuwe omleiding van de Laarse Beek een breed profiel krijgen waardoor het 
gebied ook zorgt voor infiltratie. 
 
De omstandigheden in het overstromingsgebied Spoor zijn vrij gelijkaardig met het natte gedeelte 
van de Oude Landen: natte zware klei als ondergrond en doorkruist door een waterloop. Daardoor 
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kunnen de natuurdoeltypes in Tabel 6.24, die ook in het natuurgebied voorkomen, gebruikt worden 
om hun haalbaarheid in dit gebied te testen. 
 
Net zoals in vorige analyses blijkt ook hier de waterkwaliteit het belangrijkste knelpunt te zijn. Voor 
het overige zijn deze natuurdoeltypes goed combineerbaar, tot zelfs kansrijk. Het is dan ook ten 
zeerste aan te raden om alleszins een deel van dit toekomstig overstromingsgebied in te richten 
voor deze natuurdoeltypes. 
 

Tabel 6.24: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor de potentiële vegetatietypes in het overstromingsgebied 
Spoor 

 

flora 

Grote zeggenmoe-
ras 

Natte strooisel-
ruigte 

Dotterbloem-
grasland Wilgenstruweel 

winteroverstroming 
(verdrinking) 3 3 3 3 

zomeroverstroming 
(verdrinking) 3 3 3 3 

nutriëntenaanvoer 
(externe eutrofiëring) 3 3/2 3 3 

aanvoer basen 
(alkalinisering) 3 3 3  

aanvoer zout 
(verzoeting/verzilting) 3 3 3 3 

interne eutrofiering 3 3/3 3 3 

fauna     

winteroverstroming 
(verdrinking) 3 3 3 ? 3 

zomeroverstroming 
(verdrinking) 3 3 3 3 

     

Risico's     

risico op 
interne eutrofiëring gering gering gering gering 

risico op 
vorming sulfide gering gering gering gering 

     

Resulterende combineer-
baarheid 

4 - kansrijk 
2 - matig combi-

neerbaar 
4 - kansrijk ? 

3 - goed combi-
neerbaar 

 
Het overstromingsgebied uit scenario 5 kan een zeer belangrijke functie spelen in het bergen van de 
hoogste piekdebieten uit de Laarse Beek en omgeving en dient dan ook zeker gevrijwaard te wor-
den. De voorspelde overstromingen hebben een zeer lange terugkeerperiode en kunnen hierdoor ge-
combineerd worden met het huidige landgebruik. Eventueel kan het geheel of een gedeelte ook in-
gericht worden als natuurgebied om aldus een hogere retentie te verkrijgen, waterzuiverend te wer-
ken en een recreatieve en landschappelijke functie te vervullen. 
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Groot Schijn 1e categorie 

In de hydraulische modellering van het Groot Schijn (1e cat.) (Belgroma, 2000) werden simulaties 
uitgevoerd voor een aantal scenario’s om de waterkwantiteit beter te beheren. Het betrof hier voor-
namelijk technische ingrepen in het waterlopenbeheer: 
- openstellen van duiker onder Albertkanaal met automatisch gestuurde schuiven (uitgevoerd!) 
- plaatsing van een pompgemaal met een capaciteit van 10 m³/s (met 5 m³/s reservecapaciteit) 

aan Schijnpoort (uitgevoerd!) 
- verhogen van dijken in het Rivierenhof om overstromingen daar tegen te gaan 
- automatische regeling schuiven aan sifon Zwanebeek 
- aanleg winterbedding tussen Autolei en Dorpsloop (golfterrein) 
- oevers verlagen tussen Dorpsloop en Eenhoornstraat 
- afgraving van het gebied Den Tip 
 
De eerste vier elementen worden hier niet verder besproken, maar zullen aan bod komen bij de be-
treffende deelgebiedbesprekingen. Het zijn de laatste drie die rechtstreeks betrekking hebben op 
overstromingsgebieden. 
 
Aanleg winterbedding tussen Autolei en Dorpsloop 
In dit scenario worden de oevers van het Groot Schijn afgegraven om aldus in de winter de water-
loop een grotere berging te geven. Op deze manier krijgt de waterloop meer ruimte, het krijgt zijn 
natuurlijke winterbedding terug. 
 
De impact van deze ingreep zou vooral plaatselijk voor minder overstromingen zorgen (woonwijk 
Koolsveldlaan en golfterrein zelf). In het golfterrein Ternesse werden eind jaren ’90 een aantal nieu-
we bruggen aangelegd, op vraag van AMINAL afdeling Water werden deze zo aangelegd dat ze 
reeds inspeelden op de aan te leggen winterbedding. 
 

Figuur 6.7: ligging van onderzochte winterbedding langsheen het Groot Schijn 
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Figuur 6.8: ontwerp van winterbedding langsheen het Groot Schijn (Belgroma, 2000) 

    
 
Aangezien deze winterbeddingen volledig moeten uitgegraven worden, is het niet aan de orde welke 
de huidige vegetaties zijn en of deze combineerbaar zijn met frequente overstromingen in de winter-
periode. Wel moet gekeken worden of er geen waardevolle oevervegetaties aanwezig zijn in dit tra-
ject, aangezien die delen dan zeker niet mogen vergraven worden of toch niet in de huidige fase. 
 
In de huidige bedding is reeds op diverse plaatsen een rietvegetatie aanwezig (riet, lisdodde, …) en 
deze kan dan ook genomen worden als een goede doelstelling voor de winterbedding. Bij de toet-
sing van de combineerbaarheid van dit doeltype met frequente overstromingen (Figuur 6.9) komt 
men uit op een goede combineerbaarheid, behalve bij externe eutrofiëring ten gevolge van een ma-
tige waterkwaliteit. Bij een verbetering van de waterkwaliteit kan deze ingreep resulteren in een 
goede combineerbaarheid met o.m. rietvegetaties in de winterbedding. 
 

Figuur 6.9: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor de winterbedding langsheen het Groot Schijn 1e categorie 

 
 
In dit deel van de waterloop is het merendeel van de oevervegetatie geklasseerd als netelruigte 
(oranje) (Figuur 6.10). In het oostelijk deel zijn ook vrij veel rietvegetaties (blauw) aanwezig, die 
reeds een aanwijzing geven van de vochtigheid van de oeverzones. De broekbos- (lichtblauw) en 
glanshavergraslandvegetatie (geel) nabij de Autolei dienen zeker gevrijwaard te worden. 
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Figuur 6.10: detailweergave van de oevervegetatietypes tussen Autolei (R11) en de Dorpsloop 

 
legende: zie Kaart 15

 
Deze maatregel heeft enkel een lokale impact op de waterhuishouding. Vanuit ecologisch standpunt 
is een volledige uitgraving van een winterbedding niet wenselijk. Om op termijn extra berging te be-
komen kan eventueel plaatselijk een deel van de oevers weggegraven worden (met grondafvoer) 
waarna de waterloop zelf de verdere uitdieping en verbreding kan uitvoeren. Vergraving van grote 
stukken van de oeverzone creëert immers een zeer sterke verstoring. 
 
Oevers verlagen tussen Dorpsloop en Eenhoornstraat 
Door de verlaging van de oevers (voornamelijk op de linkeroever) tot op het niveau van het maaiveld 
kan meer water naar de vallei stromen. Hierdoor kan het algehele waterpeil tijdens overstromingen 
in deze zone nog verder dalen. Door dit scenario zou vooral het gebied rond de monding van de Die-
penbeek (Wommelgem) meer water bergen (Figuur 6.11). 
 

Figuur 6.11: mogelijke ligging van het overstromingsgebied (blauw) ten gevolge van het verlagen van oevers langs het groot 
Schijn met aanduiding van eigendom Natuurpunt (rood) 

 
 
In deze zone liggen voornamelijk weilanden, waarvan een aantal recent uit landbouwgebruik zijn 
gevallen (aankoop door Natuurpunt). Het is een van nature nat gebied waar enkele tientallen jaren 
geleden nog uitgestrekte dotterbloemgraslanden lagen (mond. med. Fons Bresseleers, Natuurpunt). 
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Als natuurdoeltype voor dit overstromingsgebied werd dan ook gekeken naar dotterbloemgraslanden 
en andere bloemrijke hooilanden. 
 
Voor dotterbloemgraslanden is de combinatie met waterberging goed te maken in dit deel van het 
bekken (Figuur 6.12). Deze graslanden zijn immers vrij productief en zijn dus niet zo gevoelig voor 
de matige waterkwaliteit die hier aanwezig is. Daarnaast komen bloemrijke graslanden (weidevo-
gels) ook in aanmerking als potentieel natuurdoeltype, maar enkel bij een verbetering van de opper-
vlaktewaterkwaliteit. 
 

Figuur 6.12: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor het overstromingsgebied ten gevolge van de verlaging 
van de oevers van het Groot Schijn 1e categorie 

 
 
De inrichting van een overstromingsgebied is, gezien de vroeger aanwezige graslanden, een goede 
combinatie hier. Wel wordt best, zoals overal, nog gesleuteld aan de waterkwaliteit en dat zeker 
ook op de Diepenbeek. Bovendien is Natuurpunt hier ook reeds vragende partij geweest, als eige-
naar van de percelen tegen het Groot Schijn en de Diepenbeek, om de oevers te verlagen om een 
meer natuurlijk waterlopenprofiel te bekomen. 
 
Afgraving van het gebied Den Tip 
Op het grensgebied Antwerpen – Wommelgem, ter hoogte van de RWZI van Wommelgem is een 
groot deel van het valleigebied opgehoogd (oud stort). Bij een eventuele afgraving van de linkeroe-
ver tot op een afstand van 350 m wordt een waterpeildaling gerealiseerd van ongeveer 15 cm in de 
nabije omgeving. De effecten dragen echter niet ver en zijn stroomop- en afwaarts vrijwel miniem. 
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Figuur 6.13: voorstel voor afgraving van het terrein Den Tip (Belgroma, 2000) 

    
 
Het gebied zou volledig afgegraven moeten worden, wat wel sterke verstoring zal veroorzaken. Op 
termijn kunnen vegetaties verwacht worden vergelijkbaar met de huidige vegetaties langsheen het 
Groot Schijn hier die niet werden opgehoogd: 
- wilgenstruweel 
- elzenbroekbos 
- grote zeggenvegetatie 
 
Alle drie deze vegetaties zijn goed tot kansrijk te combineren met overstromingen, alleen moet voor 
het elzenbroekbos de waterkwaliteit nog verbeteren. 
 
Een scenario dat niet werd bekeken is dat ook aan de overzijde van het Groot Schijn een opgehoogd 
deel is dat, mits afgraven en saneren, kan fungeren als overstromingsgebied. Daarom moet ook dui-
delijk bekeken worden of deze twee scenario’s naast ecologisch ook maatschappelijk verantwoord 
zijn. Enerzijds worden zij wel gecombineerd met de sanering van enkele oude stortplaatsen, maar 
anderzijds is de vraag of de financiële kost hiervoor verantwoord is. 
 
Waterpark Rivierenhof 
Een scenario dat niet in de hydraulische modellering werd onderzocht, maar wel al naar voor is ge-
schoven door de Provincie Antwerpen in het kader van het structuurplan Rivierenhof en het BPA 
Rivierenhof – Ruggeveld is het waterpark Rivierenhof. Hierbij wordt het zuidelijk gedeelte van het 
provinciaal domein hersteld als valleigebied. 
 
De gronden die tussen het theater en de autosnelweg liggen komen in een zone met ecologische 
doelstellingen (Figuur 6.14). Belangrijke natuurbehouddoelstelling hier is het herstel van de relatie 
tussen Groot Schijn en haar oevergronden. Dit zal gebeuren door een heterogene mengeling van 
voedselrijke hooilanden, ruigten, struweel en broekbossen waarbij de gronden ook voor waterber-
ging in aanmerking komen. De huidige (vis)vijvers worden maximaal in dit natuurherstelproject geïn-
tegreerd door een natuurvriendelijke (her)inrichting van de oevers. (Provinciaal Instituut voor Hygië-
ne, 2004) 
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Figuur 6.14: mogelijke ligging van het overstromingsgebied in het Provinciaal Domein Rivierenhof 

 
 
Aangezien dit scenario niet gemodelleerd is geweest gaat de toetsing gebeuren op basis van de ge-
schatte overstromingszones in het Rivierenhof. Dit is gebeurd op basis van de zones die in septem-
ber 1998 ook onder water hebben gestaan. Bovendien zijn exacte vegetatieopnames niet aanwezig 
van dit deel van de vallei. 
 
Op de BWK is het overgrote deel van deze zone aangegeven als kasteelpark, het gaat dus voorna-
melijk over graslanden, boomaanplanten (diverse soorten waaronder ook populieraanplanten) en 
aangeplante bosjes. Daarnaast ligt er ook een uitgestrekt elzenbroekbos beplant met populieren (het 
moerasbos), een rietveld – dotterbloemhooiland – moerasspirearuigte (westelijk deel) en ook aan de 
oostkant een goed bewaard valleivegetatiecomplex met soortenrijke hooilanden, elzen-vogelkersbos 
en rietveld. Ten zuiden van het Groot Schijn bevindt zich ook nog een uitgestrekte visvijver. 
 
Wanneer de natuurlijke vegetatietypes getoetst worden aan het model Waterberging en Natuur 
(Tabel 6.25) dan bekomt men een variëteit van combineerbaarheden, van slecht tot goed en ook 
kansrijke mogelijkheden. Het probleem dat zich hier stelt is alweer de waterkwaliteit die onvoldoen-
de is om nu reeds overstromingen hier een kans te geven. Daarnaast moet ook rekening worden 
gehouden met de boombestanden die hier aangeplant zijn en zeer gevoelig zijn voor verdrinking tij-
dens overstromingen. Net als in het Peerdsbos is hier dan ook plaatselijk boomsterfte te verwachten 
indien men dit scenario op deze grote schaal zou uitvoeren. Zeker in een openbaar domein als het 
Rivierenhof is dit een gevoelig punt, dat met de nodige aandacht en informatieverstrekking zal moe-
ten afgehandeld worden. 
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Tabel 6.25: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor de potentiële vegetatietypes in het overstromingsgebied 
Rivierenhof 

 

flora 

Grote zeg-
genmoeras 

Natte strooisel-
ruigte 

Dotterbloem-
grasland Wilgenstruweel 

Waterriet en 
biezen Elzenbroek 

winteroverstroming 
(verdrinking) 3 3 3 3 3 3 

zomeroverstroming 
(verdrinking) 3 3 3 3 3 3 ? 

nutriëntenaanvoer 
(externe eutrofiëring) 3 3/1 3 3 1 3/1 

aanvoer basen 
(alkalinisering) 3 3 3   3 

aanvoer zout 
(verzoeting/verzilting) 3 3 3 3 3 3 

interne eutrofiering 3 3/3 3 3 3 3/3 

fauna       

winteroverstroming 
(verdrinking) 3 3 3 ? 3 3 3 

zomeroverstroming 
(verdrinking) 3 3 3 3 3 3 

       

Risico's       

risico op 
interne eutrofiëring gering gering gering gering gering gering 

risico op 
vorming sulfide gering gering gering gering gering gering 

       

Resulterende combi-
neerbaarheid 

4 - kansrijk 1 - slecht 
combineerbaar 

4 - kansrijk 
3 - goed com-

bineerbaar 
1 - slecht 

combineerbaar 
1 - slecht 

combineerbaar 

 
Als men eveneens de bestaande visvijvers mee wil opnemen in het bergingsgebied, zullen ook hier 
de nodige ingrepen gevraagd worden. Deze vijvers zijn immers zeer voedselrijk door de aanwezig-
heid van watervogels en het visbestand. Bij overstromingen zou er dus mogelijk een grote nutriën-
teninput kunnen komen naar het oppervlaktewater. 
 
Voor dit overstromingsgebied kan geconcludeerd worden dat het voor de natuurlijk vegetaties in het 
Rivierenhof een goede zaak zou zijn, mits de waterkwaliteit van het Groot Schijn verder verbetert. 
Als knelpunten dient verder gekeken te worden naar de impact van deze overstromingen op het 
aanwezig bomenbestand (onder meer door topografische opmetingen) en de visvijvers. 
 
 
Groot Schijn 2e categorie 

Voor het Groot Schijn 2e categorie en de Zwanebeek wordt momenteel ook een hydrologische en 
hydraulische studie gemaakt door IMDC in opdracht van de Provincie Antwerpen, dienst Waterbe-
leid. Momenteel is er reeds een ontwerprapport van de inventarisatie en hydrologische studie be-
schikbaar (IMDC, 2005). Aangezien er nog geen hydraulische studie beschikbaar is met voorstellen 
voor overstromingsgebieden moet de analyse in dit rapport gebaseerd worden op andere voorstellen 
zonder dat deze hydraulisch werden onderzocht. Men kan dan ook slechts de algemene ecologische 
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wenselijkheid van deze locaties bespreken, maar deze zullen bij de definitieve keuze mogelijk ver-
fijnd moeten worden. 
 
Als bron voor potentiële overstromingsgebieden werd de doelstellingennota van het DuLo-waterplan 
voor het Boven-Schijn (Dienst Waterbeleid, 2004) en andere informatie verkregen van de Dienst 
Waterbeleid gebruikt. Deze worden verder aangevuld met enkele eigen voorstellen gebaseerd op de 
ecologische inventarisatie van het valleigebied. 
 
Moerasbos 
Dit gebied is gekneld  tussen het Groot Schijn en het Albertkanaal, vlakbij de sifon onder dit kanaal. 
Het is een zeer nat beekbegeleidend bos waar vroeger populieren zijn aangeplant. Dit gebied staat 
nu reeds regelmatig onder water aangezien er vrijwel geen oeverwallen aanwezig zijn tussen het 
bos en het Groot Schijn. 
 
Dit is dan ook geen nieuw te creëren overstromingsgebied, maar een bestaand dat verder in stand 
moet gehouden worden. Het kan bovendien fungeren als een typevoorbeeld van nieuwe overstro-
mingsgebieden die worden gevormd door de afgraving van oeverwallen. Volgens het model Water-
berging en Natuur is de combinatie met overstromingen voor dit type bos kansrijk. 
 

Figuur 6.15: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor het Moerasbos op de grens Wommelgem-Schilde 

 
 
Het is van groot belang om dit bestaande overstromingsgebied te behouden en eventueel verder uit 
te breiden op de rechteroever (nu gedeeltelijk gemeentelijke stortplaats voor groenafval). 
 
Samenvloeiing Groot Schijn – Kleine Beek 
In deze zone komen nu reeds geregeld overstromingen voor, met soms ook wateroverlast voor de 
omwonenden. Het is voornamelijk agrarisch gebied (weilanden en een enkele akker) en sluit aan op 
het natuurreservaat De Pont. Aangezien de zuidelijke percelen hoger liggen; zullen vermoedelijk en-
kel de noordelijk percelen onder water komen te staan (moet ook hydraulisch bestudeerd worden). 
Op deze percelen zijn nog restanten van dotterbloemhooilanden en schraalgraslanden aanwezig, die 
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echter recent sterk zijn achteruitgegaan door begrazing en mogelijk ook bemesting, hoewel zij gele-
gen zijn in natuurgebied op het gewestplan. 
 
Voor het herstel van de dotterbloemgraslanden hier is het voorkomen van overstromingen kansrijk. 
Het inrichten van een overstromingsgebied zal hier echter moeten gebeuren door de aanleg van een 
versmalling in het beekprofiel verder stroomafwaarts of het verhogen van de bedding van de water-
loop. Vermoedelijk ten gevolge van de rechttrekking van het Groot Schijn ter hoogte van het Schil-
dehof is het vrij diep ingesneden in de vallei op deze locatie. 
 
Vrieselhof – Bleyckhof 
In dit gebied bevinden zich tal van typische valleigebonden vegetaties. De mogelijkheden om hier de 
natuurlijke overstromingspatronen te herstellen zijn dan ook groot. Bovendien is de provincie Ant-
werpen reeds eigenaar van een deel van het valleigebied hier en wordt er in het kader van het Beek-
vallei-project reeds gewerkt aan herstel van het natuurlijke valleisysteem. 
 
Het merendeel van de beekbegeleidende gronden zijn begroeid met bos (elzenbroekbos, elzen-
vogelkersbos, elzen-essenbos) en lokaal komen nog rietvelden en vochtige hooilanden voor. Deze 
laatsten vormen het ecologisch meest interessante deel van het gebied, aangezien hier nog een 
goed ontwikkeld restant van blauwgrasland aanwezig is. Alle ingrepen die hier momenteel worden 
uitgevoerd in dit deel van de vallei zijn gericht op het behoud en de uitbreiding van dit vegetatiety-
pe. 
 
Als de plaatselijke data ingebracht wordt in het model met als doeltype blauwgrasland bekomt men 
een slechte combineerbaarheid voor overstromingen (Figuur 6.16). Hoewel blauwgraslanden be-
stand zijn tegen overstromingen en er in een natuurlijk systeem zelfs van afhankelijk zijn (Westhoff, 
1993), zijn ze hier op dit moment nog niet aangewezen omwille van de combinatie van een te hoog 
nutriëntengehalte in het oppervlaktewater en het meegevoerde sediment. 

Figuur 6.16: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor het blauwgrasland te Oelegem 
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De hydraulische studie kan eventueel uitwijzen of plaatselijk de oevers kunnen verlaagd worden. 
Het blauwgrasland mag op dit moment beter nog niet overstromen. De overige vegetatietypes, zo-
als in het Moerasbos, hebben wel een goede tot kansrijke mogelijkheid. 
 
Overstromingsgebied Risschot 
De Provincie Antwerpen zal langs het Groot Schijn aan de Sint-Antoniusbaan, ten noorden van de 
wijk Goudveld in Zoersel, een overstromingsgebied aanleggen, gecombineerd met een bypass voor 
de Risschotseloop rond de wijk Goudveld. Deze uiterwaarde zal gelegen zijn in een huidige maïsak-
ker met als bodem vochtige tot natte zand en zandleem. 
 
De provincie Antwerpen heeft voor deze werkzaamheden een MER laten uitvoeren waarbij twee 
alternatieven werden onderzocht. Alternatief 1 werd uiteindelijk als beste gekozen en is weergege-
ven in Figuur 6.17. Alternatief 2 had geen bypass, maar hierbij zouden ook de soortenrijke graslan-
den aan de overzijde van het Groot Schijn (iets stroomopwaarts) worden gebruikt als uiterwaarde. 
Deze optie werd als minder goed gequoteerd voor zowel waterberging als flora. Het gebied zou im-
mers gedeeltelijk afgegraven moeten worden en ook een periodieke ruiming zou nodig zijn. Ook de 
slechte waterkwaliteit (nabijheid overstort) is niet gunstig voor het behoud van deze graslanden. 
(Haskoning, 2005) 
 

Figuur 6.17: ligging van het overstromingsgebied in het Risschot 

 
 
Aangezien er geen huidige vegetatie aanwezig is om te toetsen (akker) lijkt het vanuit ecologisch 
standpunt een goede zaak om hier een overstromingsgebied aan te leggen. Wel zal de bovenste 
grondlaag (30 cm) afgegraven en afgevoerd worden om de berging te vergroten en omdat deze door 
het landbouwgebruik zeer sterk aangerijkt is met nutriënten die dan zouden kunnen uitspoelen nar 
de waterloop. 
 
Aanvullende voorstellen 
Tijdens de ecologische inventarisaties werden ook plaatselijk overstromingen waargenomen. Moge-
lijk is het interessant om deze gebieden verder in te richten als overstromingsgebied door het plaat-
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sen van knijpconstructies op de waterloop of plaatselijk verlagen van de oevers. De twee voor-
naamste gebieden zijn gelegen tussen het Zoerselbos en de Lindedreef in Halle. 
 
Het noordelijke gebied bestaat voornamelijk uit vochtige hooilanden en een met populieren beplant 
elzenbroekbos. Bovendien is een groot deel van dit overstromingsgebied reeds eigendom van AMI-
NAL afdeling Natuur, wat de verdere inrichting mogelijk vergemakkelijkt. 
 
Het zuidelijk deel bestaat uit weilanden en een akker en is nog steeds in landbouwgebruik. Net als 
het noordelijk deel staat het echter regelmatig onder water. 
 
Beide gebieden komen positief uit de ecologische toetsing, ook de vochtige weilanden (Figuur 
6.18), maar steeds mits een verdere kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. Wel is het 
noordelijk deel vanuit ecologisch standpunt interessanter om te ontwikkelen gezien de reeds aanwe-
zige natuurwaarden die dan verder kunnen ontwikkeld worden en de gunstige eigendomssituatie 
voor een deel van dat gebied. 
 

Figuur 6.18: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor de graslanden in Berkemei, langs het Groot Schijn 

 
 
 
Zwanebeek 

Net als voor het Groot Schijn 2e categorie is ook voor de Zwanebeek de hydraulische modellering 
nog in opmaak. Ook deze analyse is dus gebaseerd op minder uitgewerkte bronnen (DuLo-waterplan 
en ecologische inventarisatie). 
 
Belangrijk om te weten is wel dat een zeer groot deel van het valleigebied van de Zwanebeek be-
bouwd is en dat deze delen zeker gevrijwaard moeten worden van wateroverlast. Hierdoor is wel de 
beschikbare ruimte voor waterberging sterk afgenomen. 
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Park van Wijnegem 
In het DuLo-waterplan stelt de gemeente Wijnegem dat ze bereid is een deel van het gemeentelijk 
park in te zetten als buffergebied. Nu reeds zorgen het rietveld en de broekbossen in het park voor 
buffering. Dit kan zeker zo behouden blijven op voorwaarde dat de waterkwaliteit verder verbetert. 
 
De Zetten 
Dit gebied staat op het gewestplan aangeduid als woongebied, maar op het terrein is het een zeer 
nat broekbos dat zich uitstrekt over beide oevers van de Zwanebeek. Nu reeds fungeert het gere-
geld als buffergebied tijdens overstromingen. 
 
Wanneer de plaatselijke kenmerken ingeven worden in het model bekomt men een goede combi-
neerbaarheid van dit natuurdoeltype met een waterbergende functie (Figuur 6.19). 
 

Figuur 6.19: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor de elzenbroekbossen in De Zetten 

 
 
De gemeente Schilde heeft in haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Groep Planning, 2005) 
vastgelegd dat de helft van het nog te verkavelen gebied van De Zetten zal bebouwd mogen wor-
den. De andere helft dient de functie van groengebied en overstromingsgebied te behouden. Het is 
hierbij van belang dat de gronden tegen de waterloop sowieso worden gevrijwaard van enige be-
bouwing en bovendien is het ophogen van de te bebouwen percelen mogelijk verantwoordelijk voor 
het creëren van een nieuw knelpunt aangezien het bergend vermogen hier dan afneemt en de wa-
teroverlast zich dan naar de woonwijken stroomopwaarts of -afwaarts verplaatst. Dit dient zeker 
hydraulisch bestudeerd te worden. Bovendien zal hierbij ook een watertoets moeten uitgevoerd 
worden. 
 
Het Haar 
Het Haar is een uitgestrekt privé-domein dat voornamelijk uit allerlei bossen bestaat en vrijwel de 
gehele bovenloop van de Zwanebeek omvat, met ook een groot deel van de Antitankgracht. De ge-
bieden die hier worden aangehaald zijn reeds natuurlijke overstromingsgebieden. 
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In het gebied tussen de Fortsteenweg en de Antitankgracht stroomt de Zwanebeek nog in een zeer 
vrije loop. Langs weerszijden bevinden zich uitgestrekte mesotrofe en oligotrofe elzenbroekbossen 
met plaatselijk ook gagelstruwelen. De gagelstruwelen zijn hier niet onmiddellijk combineerbaar met 
een ingericht overstromingsgebied gezien de nutriënten- en sedimentenlast (Figuur 6.20). 
 

Figuur 6.20: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor de beekbegeleidende bossen in Het Haar 

 

 
 
Het gebied ten noorden van de Antitankgracht bestaat echter voor een groot deel uit eikenbossen 
(zomereik en Amerikaanse eik). Deze bossen zijn niet geschikt om te laten overstromen tijdens de 
zomerperiode aangezien eiken zeer gevoelig zijn voor verdrinking. 
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Figuur 6.21: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor de eikenbossen in Het Haar 

 
 
In Het Haar is het dus het best om de overstromingen zoveel mogelijk te concentreren tussen de 
Fortsteenweg en de Antitankgracht. De vegetaties hier zijn hiermee goed te combineren mits er ver-
der werk wordt gemaakt van de waterkwaliteit en ook de sedimentafstroom beperkt. 
 
Koude Beek 

De hydrologische en hydraulische studie van de Koude Beek dateert reeds van 1996/1997. In de 
hydraulische modellering (Belgroma, 1997) werden talrijke voorstellen meegegeven om de water-
overlast op diverse locaties op te lossen, deze waren echter allemaal van technische aard: 
- vervangen of weghalen duikers 
- slib baggeren 
- aanleggen natuurtechnische oeververdediging om afkalving tegen te gaan 
 
Wel wordt gewezen op het belang van de gracht van Fort III voor de berging van water uit de Kou-
de Beek. Andere locaties voor mogelijke overstromingsgebieden zijn afkomstig uit het DuLo-
waterplan (Dienst Waterbeleid, 2004) en de Ecologische Herinrichting van de Koude Beek, fase II 
(Haecon, 2005). 
 
Gracht Fort III 
Door deze gracht stroomt de Koude Beek en ze verlaat haar weer via een spindelschuif. Door het 
afsluiten van deze spindelschuif kan de gracht een grote berging voorzien (2,7 ha maal 1 à 2 m wa-
terpeilstijging = 27.000 à 54.000 m³). 
 
Langs de waterkant is er vrijwel geen oevervegetatie aanwezig waardoor er ook weinig invloed is op 
de vegetatie ten gevolge van deze waterpeilstijgingen. De enige mogelijke ecologische impact die 
hier te verwachten is van de peilschommelingen is de uitspoeling van het vervuild slib naar het 
stroomafwaartse pand van de Koude Beek. 
 
Vanuit ecologisch oogpunt lijkt het dan ook best om, indien men de gracht verder gaat gebruiken als 
buffer, om werk te maken van de sanering van de slibbodem. 
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Ecologische herinrichting zone 1 
Aan het kerkhof van Borsbeek wordt de samenvloeiing van de Koude Beek en Diepebeek heringe-
richt, wellicht in 2005-2006. Hierdoor zal ook een grotere bergingscapaciteit ontstaan. 
 

Figuur 6.22: herinrichtingsplan voor de samenvloeiing van de Koude Beek en de Diepenbeek (Haecon, 2005) 

 
 
Door het vergraven van het terrein verdwijnt hier de vegetatie. Bij de aanleg zal riet aangeplant wor-
den om de oevers vast te leggen. De rest van de vegetatie zal zich nadien op een natuurlijk wijze 
kunnen vestigen. 
 
Hoewel de bergende capaciteit beperkt is, zal het ecologisch een goede ingreep vormen door de 
zachte gradiënten die in het ontwerp werden aangebracht. Wel zal het nog enkele jaren duren voor-
aleer er zich een volwaardige moerasvegetatie heeft ontwikkeld ten gevolge van de werkzaamhe-
den. Bovendien zijn hier nu ook de natuurlijke bodemprofielen vergraven. 
 
Ecologische herinrichting zone 5 
In Morstel, ten noorden van de spoorlijn, was ook een overstromingsgebied voorzien (Dienst Water-
beleid, 2004; Haecon, 2005). Na bodemonderzoek bleken de oevers hier echter zwaar vervuild te 
zijn waardoor het project in de huidige fase van de herinrichting niet zal worden uitgevoerd. 
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Vanuit ecologische ooghoek is het echter wel van belang dat dergelijke vervuilde oevers worden 
gesaneerd, maar slechts wanneer alle vervuilingsbronnen stroomopwaarts ook afgekoppeld zijn. Op 
lange termijn zal dit overstromingsgebied zeker nog gerealiseerd kunnen worden. 
 
Molenveld 
De terreinen van het Molenveld (locatie Sfinksfestival) zullen gevrijwaard worden als open gebied, 
hoewel ze op het gewestplan nog zijn ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. De gemeente 
Boechout wil dit gebied immers vrijhouden voor waterberging. 
 
Het gebied bestaat voornamelijk uit weilanden doorsneden door knotwilgenrijen. Het is echter moei-
lijk de effecten in te schatten aangezien er geen modellering bestaat voor dit gebied (Figuur 6.23). 
Wel kan gesteld worden dat de slechte waterkwaliteit hier een belangrijke belemmering vormt om 
dit gebied te laten overstromen. 
 

Figuur 6.23: resultaten van het model Waterberging en Natuur voor het Molenveld in Boechout 

 
 
Het openhouden van dit gebied is van groot belang voor het vrijwaren van de omliggende bewo-
ning. Ook de aanwezige vegetaties zijn combineerbaar met deze overstromingen, mits de waterkwa-
liteit van de Koude Beek hier sterk verbetert. Of er effectief ingrepen moeten gebeuren aan de Kou-
de Beek om nog meer te bergen in dit gebied (uitlaatconstructie, ed.) moet afhankelijk zijn van ver-
dere hydraulische studies en ook van de maatschappelijke wenselijkheid (o.m. combineerbaarheid 
met gebruik festivalterrein). 
 
Algemene conclusie 

Op de meeste locatie waar waterberging wordt voorzien wordt uitgegaan van bestaande overstro-
mingsgebieden. Daarnaast moeten voor de optimalisatie ook oevers afgegraven worden of op enke-
le plaatsen ook een gans opgehoogd deel van de vallei. 
 
Voor de meeste locaties is de uitwerking van mogelijke overstromingsgebieden vrij vaag, met uit-
zondering van de Laarse Beek, de Koude Beek en het bergingsbekken Risschot. Hierdoor is de in-
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schatting van de ecologische impact niets steeds eenvoudig. Algemeen kan wel gesteld worden dat 
meestal de combinatie natuur – waterberging haalbaar is aangezien de valleivegetaties nog goed 
vertegenwoordigd zijn in de natuurlijke overstromingszones. Wel is er een zeer belangrijke voor-
waarde die vrijwel in het ganse bekken van toepassing is en dat is de verbetering van de oppervlak-
tewaterkwaliteit. Zonder een verdere verbetering zullen het merendeel van de geplande of mogelijke 
overstromingsgebieden immers een negatieve impact hebben op de aanwezige natuurdoeltypes. 
 
 
6.4.3 Waterhuishouding – grondwater 

 
Grondwaterkwaliteit 

Uit de metingen blijkt dat er in de meeste grondwaterraaien lithoclien water aanwezig is, met uit-
zondering van enkele meetpunten in het Vrieselhof. 
 
In het Vrieselhof waren de resultaten van het grondwater sterk naar atmoclien neigend, wat moge-
lijk een knelpunt zou kunnen vormen voor het voortbestaan van deze vegetaties. Deze gegevens 
bleken echter in de lijn te liggen van eerdere bemonsteringen en worden onder meer veroorzaakt 
doordat deze meetpunten reeds ver van de waterloop lagen (enkele zelfs bijna op de waterschei-
dingskam), die op de cruciale locaties wel lithoclien water hebben gemeten. 
 
Wel treden in het grondwater van deze graslanden (data uit 2000 en 2001) een probleem op naar 
ammonium, de waarden lagen vrij hoog, tot 0,4 mg/l, en overschrijden daarmee bijna de maximale 
toelaatbare concentratie. Vermoedelijk is deze ammonium afkomstig van de nabijgelegen landbouw-
bedrijvigheid en lozingen van huishoudelijk afvalwater in het grachtenstelsel. Hierdoor kan het laats-
te overgebleven schraalgrasland aangetast worden. 
 
Grondwaterkwantiteit 

In heel Vlaanderen treedt er verdroging op, er is vrijwel overal een stelselmatige daling van het 
grondwaterpeil (MIRA-T 2004 rapport), ook in de vallei van het Groot Schijn. Dit wordt veroorzaakt 
door het verschil tussen de onttrekking van grondwater en de infiltratie van hemelwater om het 
grondwater mee aan te vullen. 
 
Onttrekking: 
- In het Schijnbekken wordt op een aantal plaatsen grootschalig drinkwater gewonnen uit grond-

water, onder meer langs de Zwanebeek in Schilde (PIDPA), verder zijn er ook grote en kleine pri-
vé-grondwaterputten aanwezig in gans het bekken. 

- Doordat op een aantal plaatsen de waterlopen te diep zijn uitgebaggerd – onder meer Groot 
Schijn in Wommelgem, Koude Beek in Borsbeek – onttrekken deze grondwater en zorgen ze 
voor drainage; 

- Bij bouwwerken worden soms zeer grote hoeveelheden grondwater opgepompt, onder meer bij 
de aanleg van de HSL nabij de Laarse Beek. 
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Aanvulling: 
- Aangezien het Schijnbekken in een sterk verstedelijkt gebied ligt zijn er grote verharde opper-

vlaktes waardoor het regenwater niet meer kan infiltreren, maar afstroomt naar de rioleringen; 
(zie ook 6.5.2) 

- Drainage van gebieden leidt tot een snellere afvoer van regenwater en vermindert de infiltratie. 
Drainage door middel van drainagebuizen is beperkt waargenomen, het is voornamelijk aange-
legd op het golfterrein in Wommelgem en plaatselijk in tuinen. 

 
Daling van het grondwaterpeil is een belangrijk knelpunt in het valleigebied gezien het groot aandeel 
aan grondwatergebonden vegetatietypes die hier voorkomen. Daarom moet zoveel mogelijk ge-
streefd worden naar: 
- voldoende mogelijkheid tot infiltratie van neerslag (zie ook stroomgebied – waterhuishouding) 
- verhogen van waterloopbedding om vernatting van de vallei te bevorderen 
- beperken van grondwaterwinning, in het bijzonder in ecologische zones 
 

Tabel 6.26: Maatregelen voor het herstellen van het grondwaterpeil volgens de functietoekenning van de water-
loop/valleigebied 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Verhogen grondwaterpeil door ophoging waterloopbedding, afbouw grond-
waterwinning, … 

+++ 

Agrarisch Beperken grondwaterwinning ++ 

Bebouwing Voldoende infiltratie voorzien (in functie van oppervlaktewaterhuishouding), 
waterpeil niet te hoog laten komen voor bescherming bebouwing 

+ 

Recreatief Voldoende infiltratie voorzien en beperken grondwaterwinning + 

 
 
6.4.4 Flora en fauna 

Wat betreft het beheer van flora in het valleigebied, dit is reeds voor een groot deel besproken in 
het gedeelte habitatkwaliteit. 
 
Amfibieënpoelen 

Bij de ecologische inventarisatie en volgens informatie van de plaatselijk natuurverenigingen, is het 
aantal amfibieënpoelen in het onderzochte gebied sterk gedaald. Slechts weinig poelen zijn nog in 
een goede staat, hoewel zij net als paaiplaatsen (zie waterlopen – flora en fauna) ecologisch een 
belangrijke functie vervullen. Niet alleen amfibieën gebruiken ze voor hun eiafzet, maar ook tal van 
andere water- en oeverorganismen gebruiken poelen als habitat. In vele gevallen kunnen zij ook fun-
geren als stapsteen bij het (her)koloniseren van nieuwe gebieden. 
 
Als locaties voor de aanleg van poelen zijn zeer veel mogelijkheden. In agrarisch gebied kunnen ze 
echter een zeer grote ecologische verrijking zijn en bovendien een belangrijke stapsteen vormen tus-
sen de groenzones. Verdere criteria die gehanteerd kunnen worden zijn: 
- aanwezigheid van kleine landschapselementen 
- relicten van oude poelen (in deze studie niet mee onderzicht) 
- gebieden met grote aantallen verkeersslachtoffers bij amfibieën 
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Voor dit laatste is beperkte informatie verkrijgkaar bij Natuurpunt. Belangrijke zones in de onder-
zocht valleigebieden zijn: 
- Wommelgemsteenweg in Wijnegem 
- Wijnegemsteenweg en Oelegemsteenweg in Wommelgem 
- Landbouwgebied tussen Rundvoort en Schildehof (Schilde) 
- omgeving Miksebaan aan de Laarse Beek (Brasschaat en Brecht) 
 

Tabel 6.27: Maatregelen voor aanleg amfibieënpoelen volgens de functietoekenning van het valleigebied 

Streef-
beeld 

Maatregel Prioriteit 

Ecologisch Herstel en aanleg van poelen in open gebieden ++ 

Agrarisch Promoten en subsidiëren van het herstel en aanleg van poelen +++ 

Bebouwing Promoten van de aanleg van poelen in het kader van educatie en sensibilisatie ++ 

Recreatief Promoten van de aanleg van poelen in het kader van educatie en sensibilisatie ++ 

 
Verbindingszones 

Om versnippering en alzo isolatie van dieren- en plantenpopulaties te voorkomen is het van belang 
dat er voldoende verbindingszones aanwezig zijn. Deze moeten enerzijds de ecologische gebieden 
met elkaar verbinden, zowel via de waterloop als via KLE’s, maar eveneens de oeverzones met de 
rand van het valleigebied en verder. Dergelijke landschapselementen worden immers niet alleen voor 
migratie benut, maar zijn voor tal van dieren ook dagelijkse leef- en oriëntatiegebieden (vogels, 
vleermuizen, kleine zoogdieren, …). 
 
In het valleigebied werden deze kleine landschapselementen niet afzonderlijk gekarteerd, maar op de 
maatregelenkaart (Kaart 27) zijn wel een aantal zones aangegeven waar het behouden en vooral 
ook verder ontwikkelen van deze verbindingselementen van groot belang zijn. 
 
Deze zones kunnen bestaan uit: 
- hagen en houtkanten 
- bomenrijen en knotbomenrijen 
- beken en grachten, al dan niet met oeverzone 
 
 
6.5 Stroomgebied 

 
 
6.5.1 Habitatkwaliteit 

Niet alleen een goede habitatkwaliteit in het valleigebied is noodzakelijk, even belangrijk zijn de ge-
bieden erbuiten. Hun belang wordt ook aangetoond dor de aanwezigheid van Habitat- en Vogelricht-
lijngebieden, VEN-gebieden, IVON-zones, … 
 
Het opstellen en uitwerken van maatregelen hiervoor valt echter buiten het opzet van dit project. 
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6.5.2 Waterhuishouding 

Om wateroverlast te voorkomen is er één belangrijk concept “vasthouden – bergen – afvoeren” dat 
gevolgd moet worden. Indien men deze drie methodes in de correcte volgorde laat plaatsvinden 
wordt de kans op wateroverlast drastisch verminderd. 
 
Vasthouden 

Het is eerst en vooral belangrijk om de neerslag zo veel mogelijk vast te houden waar hij neervalt. 
Wanneer het water de kans krijgt om te infiltreren in de bodem zal niet enkel het risico op water-
overlast elders afnemen, maar wordt eveneens de grondwatertafel aangevuld. Bovendien zal de af-
name aan afstromend water ook erosie verminderen en door een lagere afspoeling van sediment 
naar de waterlopen kan ook de ruimingfrequentie afgebouwd worden. 
 
Een belangrijke maatregel voor het vasthouden van water in een verstedelijkt gebied als het Schijn-
bekken is het opnieuw doorlaatbaar maken van de verharde oppervlaktes. Grote delen van het 
stroomgebied zijn immers ondoorlaatbaar geworden waardoor het regenwater afspoelt naar grach-
ten, beken, rioleringen, … en aldus te snel in de grote waterlopen terechtkomt. In de bekkens van 
het Groot Schijn 2e categorie en de Zwanebeek werden afvoercoëfficiënten van 20 à 30 % gemeten 
in de winter, wat betekent dat gemiddeld 25 % van de neerslag onmiddellijk afstroomt nar de wa-
terlopen (via beken, regenbuizen en rioleringen). In het Groot Schijn 1e categorie liggen deze waar-
den rond 21 % (10 % in de zomer) (IMDC, 2005). Bij grote verharde oppervlaktes dient dus voor-
zien te worden in infiltratiemogelijkheden: 
- infiltratievoorzieningen om het regenwater in de bodem te laten infiltreren 
- waterdoorlaatbare verharding op parkeerterreinen 
- opvangen van regenwater voor huishoudelijk en industrieel gebruik 
 
Daarnaast is het van belang om het regenwater dat niet onmiddellijk kan infiltreren via een apart 
systeem (gescheiden riolering) af te voeren. Hierbij wordt in eerste instantie best gebruik gemaakt 
van het bestaande grachtenstelsel of worden de oude grachten opnieuw openge-
legd/geherwaardeerd. In deze grachten kan immers nog een deel van de neerslag infiltreren en 
wordt ook de afvoer vertraagd, om piekdebieten op de waterlopen te beperken en zorgen dus voor 
een beperkte berging. 
 
Berging 

Dit aspect is uitvoering ter sprake gekomen in het onderdeel waterhuishouding in het valleigebied 
(6.4.2). Daar is natuurlijk slechts gekeken naar de berging in de onderzochte valleigebieden. Berging 
dient echter in het ganse stroomgebied voorzien te worden, voornamelijk in de bovenlopen van de 
waterloopjes. 
 
Verder is het ook van belang om bij hevige neerslag berging te voorzien van het afvalwater dat in de 
RWZI’s toekomt. Enerzijds kan deze berging de aanvoer van extra debieten naar de waterlopen be-
perken, maar eveneens zorgt dit voor een afname van de vuilvracht die op dergelijke momenten 
wordt geloosd. Voornamelijk de RWZI’s langs de ecologisch waardevolle waterlopen (Zwanebeek) 
en geherwaardeerde waterlopen dienen hier een minimale berging te voorzien. 
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Afvoeren 

Wanneer vasthouden en bergen niet voldoen om wateroverlast stroomafwaarts te voorkomen moet 
de afvoer van water bevorderd worden. In het Schijnbekken zijn er diverse locaties waar dit voor-
zien wordt. 
 
Sifons Albertkanaal 
Bij de kruisingen van het Groot Schijn en de Zwanebeek met het Albertkanaal zijn er overstorten 
voorzien naar het Albertkanaal. Nu is er permanent een deel van het debiet dat naar het Albertka-
naal overstort, maar bij hoge debieten neemt dit nog toe. Aan de Zwanebeek kan de sifon afgeslo-
ten worden of kan het doorstroompeil verhoogd worden door middel van het manueel inbrengen van 
schotbalken. Aan de sifon van het Groot Schijn zijn automatische schuiven voorzien die gestuurd 
worden door peilstijgingen op het Groot Schijn verder stroomafwaarts aan het Ruggeveld (Deurne). 
Op deze manier wordt overtollig water afgevoerd naar het Albertkanaal dat een veel grotere afvoer-
capaciteit heeft dan het Groot Schijn. 
 
Pompstations Schijnpoort en IJskelder 
Wanneer in het Groot Schijn 1e categorie teveel aanvoer is, kan dit problemen opleveren door de 
beperkte afvoer van de overwelvingen in Merksem en Ekeren. Daarom is sinds 2005 een pompsta-
tion (capaciteit 10 m³/s) operationeel aan Schijnpoort, vlak voor de overwelving, dat het Schijnwa-
ter wegpompt naar het Lobroekdok dat in verbinding staat met het Albertkanaal. In de overwelving 
kan ook water weggepompt worden door een pompinstallatie in de RWZI Merksem (IJskelder). Ook 
dit water wordt naar het Albertkanaal gepompt. 
 
Pompstation Rode Weel 
Aangezien het Groot Schijn niet meer op een normale manier kan uitmonden in de Schelde is er op 
het einde een pompstation dat het water wegpompt naar de Schelde. Bij hoge wateraanvoer in het 
Schijnbekken kan dit pompstation weinig verhelpen aan dreigende wateroverlast. Door het zeer lage 
verval tussen Schijnpoort en dit pompstation is de aanvoer van water ook zeer traag. 
 
In de komende jaren zal dit pompstation echter afgeschaft worden en vervangen worden door een 
zuidelijker gelegen pompstation dat het water zal afvoeren naar het Churchilldok. Deze manier van 
afvoer van het water van een gans bekken blijft echter ecologisch een belangrijk knelpunt aangezien 
men enerzijds op technische oplossingen is aangewezen en er bovendien naar vismigratie geen op-
lossing is (zie waterlopen – flora en fauna). 
 
Plaatselijke maatregelen 
Bij hevige regenval en wanneer deze afvoermechanismen niet werken worden ook geregeld plaatse-
lijk pompen ingezet om lokale knelpunten op te lossen. Hier kan dan water verpompt worden van 
één waterloop naar een andere of ook bijvoorbeeld naar de Antitankgracht. Het moet duidelijk zijn 
dat dit slechts symptoombestrijdende methodes zijn die slechts in laatste instantie een oplossings-
methode zouden mogen vormen. Vasthouden  en vervolgens bergen zijn immers meer brongericht 
en dus in principe ook doeltreffendere maatregelen die ook vanuit ecologisch standpunt te verkiezen 
zijn. 
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6.5.3 Fauna en flora 

Samenhangend met een goede habitatkwaliteit moeten er ook meer soortgerichte maatregelen ge-
troffen worden voor flora en fauna. Ook dit onderdeel valt buiten het bestek van dit rapport. 
 
 
6.6 Maatregelenkaart 

 
De maatregelen die voortkomen uit deze analyse worden weergegeven op de bijgevoegde maatrege-
lenkaart (Kaart 27). Volgende maatregelen zijn hierop terug te vinden. 
 
 
6.6.1 Versnippering 

Hieronder vallen de volgende maatregelen: 
- Milderen verkeersbarrière. Op locaties waar grotere verkeersaders de waterloop kruisen moet 

gekeken worden of er mogelijkheden zijn om de verbinding tussen de oevers aan weerskanten 
van deze verkeersader te bewaren of te herstellen. Waar op dit moment al bruggen aanwezig 
zijn waaronder steile taluds liggen, kunnen bijvoorbeeld ‘otterpassages’ aangelegd worden voor 
kleine zoogdieren. Waar vernieuwingswerken plaatsvinden aan bruggen moet gekeken worden 
of de bruggen aangelegd kunnen worden met behoud van de oeverzone. Dit is bijvoorbeeld mo-
gelijk door de bruggen over de oevers aan te leggen, in plaats van door de oevers.  

- Aanpakken vismigratieknelpunten. Op basis van reeds aanwezige vispopulaties, de habitatkwali-
teit en de realiseerbaarheid is aan de verschillende vismigratieknelpunten een verschillende prio-
riteit toegekend (Monden et al, 2001). 

- Verbindingen met Churchilldok (vanuit Schoon Schijn) en Schelde (vanuit Groot Schijn). Op deze 
locaties zijn de (geplande) verbindingen tussen het Verlegd Schijn en het Churchilldok en de 
Schelde weergegeven (bron: Strategisch Plan Haven Antwerpen). Deze verbindingen kunnen er 
mede voor zorgen dat er weer vismigratie mogelijk wordt van de Schelde en de vallei van het 
Groot Schijn. 

 
 
6.6.2 Inrichten waterlopen 

Hieronder vallen de volgende maatregelen: 
- Aanleg bufferstrook. Zoals in het streefbeeld (hoofdstuk 2) is beschreven, is het van belang dat 

daar waar de waterloop door landelijk gebied stroomt er bufferstroken worden aangelegd. Een 
bufferzone zorgt voor een sterke vermindering van de hoeveelheid nutriënten die in de beek te-
recht komt. De bufferstroken kunnen tevens dienen als verbindingszone. 

- Vrije natuurlijke ontwikkeling. Als de waterloop door natuurgebieden stroomt is het mogelijk om 
de rivier de ruimte te geven. Door bijvoorbeeld oeverversteviging in deze gebieden te verwijde-
ren kan de rivier in deze gebieden zijn eigen weg zoeken. 

- Natuurlijke inpassing in stedelijk gebied. In het stedelijk gebied heeft veiligheid prioriteit. Er kun-
nen in deze gebieden wel acties ondernomen worden zodat de waterloop een natuurlijk karakter 
behoudt, ondanks de passage van stedelijk gebied. Oeververhardingen van beton of metaal kun-
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nen vervangen worden door natuurtechnische natuurbouw (NTMB-maatregelen) zoals matten 
van wilgentenen of schanskorven. 

- Natuurlijke inpassing in recreatie gebied. In deze gebieden wordt gezocht naar locaties waar na-
tuurlijke elementen zo veel mogelijk bewaard kunnen blijven. Dit kan bijvoorbeeld worden be-
reikt door natuurlijke oevers en natuurlijke landschapselementen te creëren.  

- Herprofilering waterloop. Herprofilering vindt plaats in gebieden die reeds in de ecologische her-
inrichting van de Koude Beek zijn weergegeven als ‘te herprofileren’. Herprofilering houdt in dat 
zachthellende oevers langs de beek worden gerealiseerd. 

- Uitbreiding of aanleg groenverbindingen. Tussen een aantal natuurgebieden is het van belang 
dat er (extra) groenverbindingen worden aangelegd in het valleigebied of dat de bestaande ver-
bindingen worden versterkt om de migratie van de verschillende faunapopulaties te bevorderen. 

 
 
6.6.3 Overstromingsgebieden 

Langs de waterlopen in het stroomgebied van het Groot Schijn komt in het stedelijk gebied op meer-
dere plaatsen wateroverlast voor. Zowel in de DuLo-waterplannen als de Hydrologische en hydrauli-
sche studie van het stroomgebied van onder meer de Laarse Beek is gekeken naar gebieden die mo-
gelijk gebruikt kunnen worden als overstromingsgebieden om het stedelijk gebied te ontzien. Op de 
maatregelenkaarten zijn de overstromingsgebieden weergegeven die vanuit ecologisch standpunt 
realiseerbaar zijn. 
 
 
 
 



Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn Geïntegreerde bespreking per deelgebied 

Opgesteld door Syncera 
28 oktober 2005,Eindrapport  pagina 165 

 

7 Geïntegreerde bespreking per deelgebied 

 
 
7.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een specifiek beeld van de ecologische situatie in de 8 onderzochte deelgebie-
den van het bekken van het Groot Schijn. Hiermee wordt een duidelijke aanzet gegeven om in elk 
van deze gebieden op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier meer kansen te ge-
ven aan water en natuur. 
 
Voor elk deelgebied wordt allereerst een synthese gegeven van de resultaten van de ecologische 
inventarisatie en het huidige beleid, de zogenaamde “actuele situatie”. Hiermee moet een beeld ge-
vormd worden van de uitgangssituatie waarmee vertrokken wordt voor de latere visievorming. 
 
Vervolgens wordt het algemene streefbeeld dat werd uitgewerkt in hoofdstuk 5 kort toegepast op 
het betreffende deelgebied. Eventueel wordt het verder nog aangevuld met specifieke streefbeelden 
voor bijzondere locaties. 
 
De belangrijkste onderdelen zijn de paragrafen over de knelpunten en maatregelen voor elk gebied. 
Hierbij worden opnieuw de algemene besprekingen uit hoofdstuk 6 toegepast op de plaatselijke si-
tuatie en rekening houdend met de gestelde streefbeelden. Hier wordt ook steeds rekening gehou-
den met diverse ingrepen die voorgesteld zijn, reeds gepland zijn of in uitvoering zijn door de diverse 
overheden in het deelgebied. 
 
Als laatste worden in elk deelgebied een of meerdere projecten uitgewerkt. Deze projecten zijn een 
verdere uitwerking van diverse maatregelen in een specifieke locatie of rond een specifiek thema. 
Hiermee worden onmiddellijk mogelijke actieplannen voorbereid die kunnen leiden tot de uitvoering 
van die maatregelen en het werken naar de gestelde streefbeelden. 
 
 



Geïntegreerde bespreking per deelgebied Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn 

Opgesteld door Syncera 
pagina 166 28 oktober 2005, Eindrapport  

 

7.2 Bovenloop Groot Schijn (2e cat.) 

 
 
In een groot deel van deze bovenloop is er een zwakke structuurkwaliteit: normalisaties, oever-
versteviging in woongebied en oevererosie ten gevolge van landbouwgebruik. De waterkwaliteit is 
matig tot goed. 
 
In het valleigebied vindt men nog enkele waardevolle graslanden in het landbouwgebied tussen de 
intensieve percelen (grasland en akkerbouw), voor het overige heeft men hier te maken met tal van 
aanplanten (naaldhout) en toch nog enkele vochtige broekbossen. Een groot deel van het valleige-
bied is hier bebouwd: wijk Goudveld en Halle, waar de relatie tussen waterloop en vallei vrijwel vol-
ledig verdwenen is. 
 
 
7.2.1 Streefbeeld 

In het streefbeeld moet op lange termijn een uitbreiding van de natuurlijke zones in het gebied ko-
men. Toch blijft een aanzienlijk deel behouden als landbouwgebied, dat met de nodige ecologische 
infrastructuur moet uitgerust worden, en ook als woongebied (bestaande woonkernen). 
 
Langs de waterlopen moet meer ruimte vrijkomen voor oeverzones en overstromingsgebieden, voor-
namelijk in de landbouwzones. Voor natuurontwikkeling moet de relatie met de vallei geoptimali-
seerd worden en is een meer natuurlijke loop van het Groot Schijn ten zuiden van het Goudveld ge-
wenst. Bij een verdere verbetering van de waterkwaliteit zal eveneens de waterflora en -fauna toe-
nemen. 
 
 
7.2.2 Knelpunten en maatregelen 

In dit deelgebied is de waterkwaliteit matig tot goed, ondanks een grote concentratie lozingspunten 
van huishoudelijk afvalwater in de wijk Goudveld (Zoersel) en de aanwezigheid van twee overstor-
ten. Deze overstorten bevinden zich op de grens Malle-Zoersel en in het habitatrichtlijngebied. Bo-
vendien is er de komende jaren nog geen verbetering in deze toestand te verwachten aangezien de 
rioleringen voor de wijk Goudveld zelfs nog niet in planningsfase zijn. Aangezien een deel van het 
debiet van het Groot Schijn niet meer door de wijk zal stromen door de gedeeltelijke omlegging is 
het mogelijk om hier riet aan te planten in de grachten die nu het afvalwater opvangen. Op deze 
manier kan een eerste zuivering gebeuren van het geloosde afvalwater. Dit is van groot belang ge-
zien de ligging nabij VEN-gebied en habitatrichtlijngebied. 
 
De structuurkwaliteit van de waterloop is lokaal zeer beperkt door de aanwezigheid van oever-
versteviging en door normalisatie van de waterloop. Dit is met name het geval in de wijk Goudveld 
en langs het Zoerselbos. Door de aanleg van een bypass rond de wijk Risschot zal er in deze loop 
alvast ruimte zijn voor structuurontwikkeling. Maar ook langsheen het Zoerselbos moet de beek de 
mogelijkheid krijgen om aan de rechteroever te gaan meanderen. 
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In de landbouwzone Risschot is het van belang dat de oeverzones gevrijwaard worden, de geldende 
wetgeving wordt hier immers niet nageleefd, waardoor er belangrijke uitspoeling van sediment, 
nutriënten en bestrijdingsmiddelen optreedt. 
 
Door enkele kruisende wegen wordt de migratie langs de waterloop belemmerd. Voor de connectivi-
teit van het valleigebied zijn er twee knelpunten aanwezig: de verbinding Risschot – Zoerselbos en 
de verbinding Zoerselbos – habitatrichtlijngebied. Dit eerst knelpunt zal gedeeltelijk opgelost worde 
door de bypass van het Groot Schijn, maar voor de verbinding naar het habitatrichtlijngebied dient 
de nodige ecologische infrastructuur aangelegd te worden. In de landbouwzones is nood aan KLE’s 
en ook de oeverzone dient gevrijwaard te worden. 
 
Binnen het habitatrichtlijngebied is er ook een conflict tussen de bescherming van het gebied en het 
feitelijk grondgebruik, wat verblijfsrecreatie en in beperkte mate ook intensieve landbouw betreft. 
 
Overstromingen 

Door de dienst Waterbeleid zal in het Risschot een uiterwaarde aangelegd worden binnen land-
bouwzone die de omgeving moet vrijwaren van wateroverlast. Deze aanleg wordt ook gekoppeld 
aan het omleggen van het Groot Schijn rond de wijk Goudveld, wat mogelijkheden creëert doordat 
hier ruimte ontstaat voor de waterloop: 

• oeverzones 

• meandering 

• verbetering waterkwaliteit 
 
Vismigratie 

Vorselbeemden – 3103-070 (Bijlage 12a) 
In dit agrarisch gebied liggen drie opeenvolgende duikers van landbouwwegen. Deze veroorzaken 
naast een stroomversnelling ook een probleem van doorgang door (tijdelijk) ondiep water. Bovendien 
is de opeenvolging van drie van dergelijke duikers nog een extra knelpunt voor vismigratie. De beste 
optie voor dit knelpunt is een klein herstelproject (R1T1) waarbij de natuurlijke situatie hersteld 
wordt door de aanleg van een brug of het volledig verwijderen van overgangen. 
 
De voordelen van dit project zijn dat het- vrij goedkoop is en het een zeer natuurlijke oplossing is. 
Daarnaast wordt ook de oeverstructuur hier hersteld wat ook migratie van andere diersoorten be-
vordert. Bij het weghalen van deze duikers dient rekening gehouden te worden met de aanwezige 
landbouwactiviteit om zo optimaal mogelijk deze te vervangen door bruggen. 
 
 
7.2.3 Projecten 

 
Ruimte voor de Risschotseloop 

Locatie: Groot Schijn in Risschot, wijk Goudveld en langs Zoerselbos 
 
Achtergrond: De Risschotseloop (plaatselijke naam van het Groot Schijn) werd reeds in 1750 ge-
normaliseerd langs de Antwerpse dreef en de Hallebaan. In de 20e eeuw volgden dan verkavelingen, 
dennenaanplantingen en landbouwgronden langs de nog meanderende loop. Hierdoor verloor deze 



Geïntegreerde bespreking per deelgebied Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn 

Opgesteld door Syncera 
pagina 168 28 oktober 2005, Eindrapport  

 

beek hier niet alleen zijn ruimte, maar verdwenen ook het merendeel van de omliggende heidevel-
den. 
 
Door de ingrepen die de dienst Waterbeleid hier wil uitvoeren doen zich kansen voor om nog meer 
herstelwerkzaamheden aan te pakken. De waterloop moet hier meer ruimte krijgen, zodat de ecolo-
gische potenties beter benut kunnen worden en er eveneens meer ruimte voor waterberging is. 
 
Acties: De provincie Antwerpen zal ten noorden van de wijk Goudveld de loop van het Groot Schijn 
omleggen, gedeeltelijk door een nieuw te graven uiterwaarde en verder meanderend door een 12 m 
brede strook. Deze zone zal duidelijk kansen geven aan flora en fauna van vochtige zones, naast het 
beperken van overstromingen. Door het afgraven van de voedselrijke toplaag bij de aanleg van de 
uiterwaarde bestaat zelfs de kans op herstel van (vochtige) heidevegetaties 
 
In de agrarische zone ten noorden van de uiterwaarden dient een brede oeverzone afgebakend te 
worden opdat er geen nutriënten en sediment kunnen uitspoelen van de akkers en weilanden. Dit 
zou de ontwikkelingen in het nieuwe voedselarme overstromingsgebied immers negatief kunnen be-
invloeden. In hetzelfde kader moet het overstort dat er gelegen is, worden uitgerust met een buffer-
bekken.  
 
De loop die nog door de wijk Goudveld stroomt moet echter ook meer ruimte krijgen, waar mogelijk. 
Over ongeveer de helft van de lengte hier moet minstens één van beide oevers vrij kunnen meande-
ren om aldus ook meer structuur in de loop te verkrijgen. Dit traject heeft, als natuurlijke loop, im-
mers belangrijke potenties als habitat voor bijvoorbeeld rivierdonderpad. 
 
In de wijk moet echter op korte termijn werk gemaakt worden van de zuivering van het afvalwater. 
Indien de aansluiting op een RWZI/KWZI niet op korte termijn gerealiseerd wordt, moeten andere 
maatregelen getroffen worden. Eventueel kan de afvoer van zijgrachten gedeeltelijk afgesloten wor-
den zodat er enkel bij hoge debieten afvoer is. Wanneer deze dan met riet beplant zouden worden 
kan hier een belangrijke zuivering optreden, zonder de rest van het bekken te vervuilen. 
 
Na 250 jaar moet ook de Risschotseloop langs de Schriekheide opnieuw kunnen meanderen. Door 
hier meandering in te brengen verhoogt opnieuw de structuurkwaliteit, maar zal dit eveneens zorgen 
voor een lichte opstuwing van de waterloop, die hier vrij diep ingesneden ligt. Deze meandering 
moet sowieso plaatsvinden langs de zijde van de Schriekheide, dit wordt vermoedelijk reeds gereali-
seerd in het kader van het natuurinrichtingsproject Zoerselbos van VLM. Maar hermeandering kan 
ook langs de Hallebaan, zolang hier minstens een smalle strook behouden blijft voor wandelaars, 
paardrijders, fietsers en landbouwvoertuigen. Deze hermeandering ligt echter moeilijk gezien de 
ruimte die nodig is voor de passage van landbouwvoertuigen. De samenvloeiing van het Groot 
Schijn en zijn bypass kan dan ook op een meer natuurlijk manier aangelegd worden. Om deze me-
andering te bekomen wordt voorgesteld om stroomdeflectoren aan te brengen om deze natuurlijke 
evolutie te laten versnellen. 
 
 
Inpassing in agrarisch gebied Vorselbeemden 

Locatie: landbouwzone Berkemei – Vorselbeemden (Halle) 
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Achtergrond: Dit landbouwgebied is gelegen tussen het Zoerselbos en de dorpskern van Halle. Het 
heeft een vrij kleinschalige structuur en is plaatselijk beplant met populieren. In het oostelijk deel 
heeft AMINAL afdeling Natuur een aankoopproject lopen. VLM werkt hier op dit moment ook een 
natuurinrichtingsproject uit waarin deze projecten kunnen opgenomen worden. 
 
Acties: In deze zone is de inpassing van het open agrarisch gebied in een ecologisch kader van be-
lang. Hiervoor is de afbakening van oeverzones de voornaamste voorwaarde. Deze zone zal dan 
immers de belangrijkste verbinding gaan vormen tussen het Zoerselbos en de middenloop van het 
Groot Schijn. 
 
In het valleigebied zelf moeten de waardevolle vochtige graslanden, deels eigendom van afdeling 
Natuur, in stand gehouden worden door een aangepast beheer. Langs de gronden die in landbouw-
gebruik zijn moeten de structuurelementen zoals bomenrijen en houtkanten uitgebreid worden. De 
dennenaanplanten die in het valleigebied liggen moeten plaats maken voor meer natuurlijke vegeta-
ties. 
 
De aanwezige vismigratieknelpunten dienen snel aangepakt te worden opdat vissen zonder proble-
men ook meer stroomopwaartse delen van het bekken kunnen bereiken. 
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7.3 Middenloop Groot Schijn (2e cat.) 

Het Groot Schijn heeft in dit deelgebied een zeer goede waterkwaliteit, met eveneens een uitbundi-
ge beddingvegetatie. De goede waterkwaliteit komt onder meer door aanvoer van zuiver (maar ge-
biedsvreemd) water uit de Antitankgracht. Ook de structuurkwaliteit in dit deel van de rivier is voor 
het overgrote deel waardevol tot zeer waardevol, met enkel zeer lokaal een rechtgetrokken loop. 
 
Het valleigebied is vrij breed hier en bevat zeer veel biologisch zeer waardevolle vegetaties die ty-
pisch zijn voor natte valleigebieden: broekbossen (es, zwarte els, vogelkers), moerasvegetaties, 
soortenrijke graslanden, rietvelden en dergelijke. Men treft hier dan ook grote concentraties van fre-
atofyten en ook een aantal planten uit de Rode Lijst aan. Dit gebied is ook voor een groot deel be-
schermd als habitatrichtlijngebied en opgenomen in het VEN. 
 
In dit deelgebied is ook een uitbundige fauna aanwezig. Van de visfauna valt vooral de kleine mod-
derkruiper op. Er is ook een uitgebreide libellenfauna die deze zone als leefgebeid heeft. 
 
 
7.3.1 Streefbeeld 

Dit deel van het Schijnbekken is van zeer groot ecologisch belang en bestaat dan ook voor een 
groot deel uit natuurkerngebieden. Op lange termijn moet dit een aaneengesloten groene zone vor-
men met slechts sporadisch aan de rand enkele weilanden en akkers. In het westen is ook het wa-
terproductiecentrum van AWW gelegen, dit moet echter, vooral naar aanplanten, beter in de omge-
ving ingepast worden. 
 
In de valleigebieden wordt opnieuw gestreefd naar een volledig herstel van de oorspronkelijke vallei-
vegetaties met beekbegeleidende bossen, moerassen en soortenrijke vochtige graslanden. Vooral de 
schraalgraslanden hebben hier een hoge prioriteit. Binnen deze ecologische functie moet wel ruimte 
blijven voor zachte recreatie (provinciaal domein Vrieselhof, gemeentelijk park Schilde). 
 
In het Groot Schijn zelf moet migratie voor vissen weer volledig mogelijk zijn en ook de laterale ver-
bindingen naar het valleigebied moeten hersteld worden (grachten, ed.). Vrije meandering en struc-
tuurvorming is mogelijk in het ganse traject en dient bij rechtgetrokken delen bevorderd te worden. 
Zo moet ook de waterloop volledig zijn ruimte kunnen innemen zonder enige belemmering. Aan de 
waterkwaliteit moet nog steeds gewerkt worden om deze even goed te houden. 
 

Rivierdonderpad en kleine modderkuiper zijn soorten die hier (verder) moeten kunnen uit-
breiden door een goed ecologisch werkende waterloop. Langs de waterlopen wordt hier 
vooral gestreefd naar het behoud van de schraalgraslanden en elzen-vogelkersbossen. 

 
 
7.3.2 Knelpunten en maatregelen 

Op dit traject liggen ecologisch de meeste potenties. Kleinere knelpunten worden hier dus snel zeer 
belangrijk. Voorbeelden zijn enkele kleinere vismigratieknelpunten die opgelost dienen te worden. 
Ook zijn er plaatselijk amateuristische oeververdedigingen aangebracht, onder meer met gebruik van 
afval. Deze belemmeren de vrije ontwikkeling van de waterloop in deze zones. 
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Langs agrarisch gebied dient minimaal een 5 m brede oeverzone aanwezig te zijn om directe uit-
spoeling van nutriënten in de waterloop tegen te gaan, om migratie langs de oevers te bevorderen 
en verdere natuurlijke ontwikkeling van de beekstructuur mogelijk te maken. 
 
Op het einde van dit traject verliest het hydraulisch systeem van het Groot Schijn een belangrijke 
hoeveelheid water met een hoge kwaliteit en veel waterleven aan het Albertkanaal. In 2005 werd 
de duiker onder het Albertkanaal opnieuw geopend, hier dient echter steeds gewaakt te worden dat 
een zo groot als hydraulisch verantwoord is debiet naar het benedenstroomse pand moet kunnen 
stromen. Dit water levert daar immers een belangrijk deel van het zuiver water in de waterloop. 
 
Binnen het habitatrichtlijngebied kunnen de natuurwaarden nog verder ontwikkeld worden. Plaatse-
lijk is er sprake van verrijking van het grondwater met nutriënten, zodat het kwelwater er schrale 
graslanden bedreigt. De verbinding voor migratie tussen het habitatrichtlijngebied en het natuurge-
bied De Pont/gemeentelijk park Schildehof moet ook verder ontwikkeld worden, zowel langs de wa-
terloop als via een netwerk in het landbouwgebied. 
 
Vismigratie 

Rooster Antitankgracht – 3103-060 (Bijlage 12b) 
Bij de sifons (3) die het Groot Schijn onder de Antitankgracht leiden zijn roosters aanwezig om het 
meestromend afval tegen te houden. Door de ophoping van afval creëren deze echter een verval in 
de waterloop, met hoge stroomsnelheden aan de zijkanten van de roosters. 
 
Door regelmatig beheer kan dit knelpunt beperkt worden, maar mogelijk kan dit onderhoudswerk 
beperkt worden door de installatie van schuine roosters waarbij het afval naar boven wordt ge-
duwd. Het nadeel hierbij is dat dit knelpunt steeds aanwezig zal zijn, maar wel met een kleinere im-
pact. Een andere optie is de roosters te verwijderen, het belangrijkste nadeel hierbij is dat dan de 
sifons onder de Antitankgracht verstopt geraken en de watertoevoer naar het afwaartse traject 
vermindert en er stroomopwaarts overstromingen kunnen ontstaan. Daarom wordt hierbij voorge-
steld om een schuin rooster aan te leggen op deze locatie. 
 
Stuw Bleyckhof – 3103-050 (Bijlage 12c) 
In het kasteeldomein Bleyckhof is een bodemplaat aanwezig die het Groot Schijn opstuwt zodat die 
de gracht rond het kasteeldomein kan voeden. Deze creëert echter een verval van 10 à 20 cm en is 
daarom niet passeerbaar. 
 
Indien de eigenaar erin toestemt dat het peil van de kasteelgracht daalt, kan dit kunstwerk gewoon 
verwijderd worden. Dit zou zorgen voor een natuurlijk herstel (R1) en kan eventueel gecombineerd 
worden met een hermeandering, hoewel het Groot Schijn hier reeds sinds 1750 deze loop volgt (na 
inrichting van een blekerij (Bungeneers et al., 2000)). 
 
Indien opstuwing noodzakelijk blijkt kan men beter opteren voor stenen visdoorgangen in de water-
loop, zoals bijvoorbeeld een stenen helling (R2T2V2). Deze optie is goed toepasbaar voor deze ge-
ringe opstuwing en kan op de beschikbare afstand (150-tal m) gerealiseerd worden. Door de diverse 
stromingspatronen is het ook geschikt voor diverse vissoorten. Wel dient de aanleg te gebeuren met 
V-vomige dwarsprofielen om ook in de zomer, bij lagere debieten, migratie mogelijk te houden. 
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Sifon Albertkanaal – 3103-040 (Bijlage 14d) 
Deze sifon onder het Albertkanaal is recent geruimd en daardoor zijn de mogelijke obstakels vóór 
(aanslibbing) als in (slib, afval) de beide sifons verwijderd. Op dat vlak vormt het dus geen knelpunt 
meer. Of sifons met een lengte groter dan 70 m knelpunten vormen voor vismigratie moet nog ver-
der onderzocht worden. 
 
 
7.3.3 Projecten 

 
Beekvalleiproject Vrieselhof 

Locatie: provinciaal domein Vrieselhof (Oelegem) 
 
Achtergrond: In dit gebied worden reeds enkele jaren plannen uitgewerkt voor het herstel van het 
valleigebied van het Groot Schijn, met de nadruk op het behoud van het daar gelegen blauwgras-
land. In dit project van de Provinciale Groendomeinen wordt advies verleend door medewerkers van 
het PIH, AMINAL, dienst Waterbeleid, Instituut voor Natuurbehoud, Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer, Natuurpunt, … 
 
Ook VLM heeft plannen met het valleigebied van het Groot Schijn voor een natuurinrichtingsproject. 
Momenteel wordt er niet verder aan gewerkt, maar er werd reeds een visie opgesteld die nauw aan-
sluit bij het streefbeeld in deze studie. 
 
Acties: Als belangrijkst knelpunt komt naar voor de waterkwaliteit, zowel oppervlakte- als grondwa-
terkwaliteit. Een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit moet dus worden nagestreefd, hoe-
wel deze hier al vrij hoog is. Zonder een verdere verbetering is het echter niet verantwoord om het 
blauwgrasland en omgeving te laten overstromen. Voor de waterkwaliteit van het grondwater dient 
een oplossing gezocht te worden voor het agrarisch gebruik van de gronden in de omgeving en 
eveneens de lozingen van huishoudelijk afvalwater in het nabije grachtenstelsel. Voor grondenruil is 
het probleem dat er weinig vrije landbouwgronden in de omgeving beschikbaar zijn. 
 
Om de structuur van de waterloop verder te ontwikkelen, wordt gedacht om het Groot Schijn hier 
te verondiepen en de oeverwallen te verlagen. Hierdoor stijgt het waterpeil en wordt de oude loop 
reeds meer benaderd. Oorspronkelijk was het Schijn hier immers veel ondieper en stroomde het in 
de winter vlechtend door de vallei. Dit type loop is nog voor een stuk behouden in de Zwanebeek 
tussen de Houtlaan en het Albertkanaal. Actieve hermeandering is hier niet gewenst, maar meande-
ring kan wel gestimuleerd worden. 
 
In het valleigebied dienen alle maatregelen genomen te worden om het blauwgrasland te laten uit-
breiden. Op korte termijn zal een eerste strook bomen op het aangrenzende perceel gekapt worden 
en wordt het verschralingbeheer op aangrenzende percelen verdergezet. Echter niet alle omliggende 
percelen zijn reeds eigendom van de provincie Antwerpen, deze aankopen zijn prioritair. De overige 
graslanden dienen verder als hooiland beheerd te worden. Er zal ook een uitgebreid ecohydrologisch 
onderzoek worden opgestart om de ganse problematiek in de omgeving te analyseren: grondwater-
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stromingen, infiltratie en kwel, impact ontbossing op grondwater, bodemgesteldheid, … Daarna kan 
een definitief herstelplan voor dit gebiedje opgesteld worden. 
 
De broekbossen (zwarte els, es, vogelkers) moeten behouden blijven, de aanwezige populier is stil-
aan aan het verdwijnen. Op middellange termijn kunnen de oeverwallen langs deze bossen plaatse-
lijk afgegraven worden om opnieuw verbonden te worden met de waterloop. Op lange termijn moe-
ten de op de zuidelijke oever opgehoogde percelen, nu beplant met naaldhout, afgegraven worden 
tot op het oorspronkelijk niveau. 
 
Gezien de ligging van het Groot Schijn in een openbaar domein als het Vrieselhof moeten alle ingre-
pen hier ook kaderen in een sensibilisatie van het grote publiek voor het Integraal Waterbeleid. Hier-
voor dient de waterloop ook herkenbaar en zichtbaar te zijn in het landschap van dit domein. 
 
 
Natuurontwikkeling en –herstel omgeving Schildehof 

Locatie: zone tussen Den Heuvel en Witte Brug (Schilde – Oelegem) 
 
Achtergrond: In deze zone is tussen het Groot Schijn en het Albertkanaal een waterproductiecen-
trum aangelegd, dat niet alleen voor een rechttrekking van de meanders heeft gezorgd, maar even-
eens het grondwaterpeil in de omgeving doet dalen door bemalingen. Daarnaast ligt er ook het ge-
meentelijk park van Schilde (Schildehof) en het natuurreservaat De Pont. 
 
Acties: In het landbouwgebiedje juist stroomafwaarts Den Heuvel ligt het Groot Schijn plaatselijk vrij 
diep ingesneden. Door een hermeandering langs het Schildehof wordt de loop van het Schijn hier 
opnieuw langer en zal dit het water terug opstuwen. Aangezien het productiecentrum en ook een 
deel van het Schildehof opgehoogd zijn is het niet zo vanzelfsprekend. Aangezien er ook een dijk 
rond dit productiecentrum aangelegd is, is de actieve aanleg van nieuwe meanders in dit deel het 
meest aangewezen. Enkel ter hoogte van De Pont (oostelijk deel) is er voldoende ruimte voor na-
tuurlijke hermeandering. 
 
Door de opstuwing die door de hermeandering ontstaat kan ook de infiltratie van grondwater hier 
versterkt worden. In het productiecentrum wordt er immers permanent gepompt om de waterpro-
ductiebekkens te vrijwaren van contaminatie door grondwater. Hierdoor verdroogt ook de omgeving 
(onder meer moerasgebied in De Pont, parkvijver), dit wordt wel gecompenseerd door instroom van 
kanaalwater om verdroging tegen te gaan, het is echter geen duurzame oplossing. 
 
De inpassing van het productiecentrum in het landschap dient ook beter te gebeuren, aangezien de 
bermen er nu aangeplant zijn met naaldbomen. Een meer streekeigen begroeiing is hier gewenst, net 
als een ontwikkeling van een oevervegetatie. 
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7.4 Benedenloop Groot Schijn (1e cat.) 

De benedenloop van het Groot Schijn ontspringt aan de monding van de Grote Merriebeek aan het 
Albertkanaal en heeft daar een slechte tot matige waterkwaliteit. De waterkwaliteit verbetert 
stroomafwaarts. Langs vrijwel het gehele traject zijn dijken aanwezig waardoor geen regelmatige 
overstroming van de natuurlijke overstromingsgebieden plaatsvindt. Het Groot Schijn stroomt zeer 
sterk meanderend door dit gebied. De waterkwaliteit wordt bedreigd door de aanvoer van ongezui-
verd afvalwater uit Ranst en overstorten op het Groot Schijn en de zijlopen. 
 
In de benedenloop zijn heel wat van de typische valleivegetaties aanwezig: elzenbroekbossen, voch-
tige ruigtes, rietveld, vochtige graslanden en dergelijke. De vegetaties in dit deel zijn typerend voor 
iets drogere gebieden dan die in de middenloop van het Groot Schijn. Daarnaast liggen in het vallei-
gebied nog uitgebreide stukken agrarisch gebied. Het betreft voornamelijk graslanden en verruigde 
graslanden. Verder wordt de vallei ingenomen door woongebied, industrieterrein, golfterrein en 
parkgebied. 
 
 
7.4.1 Streefbeeld 

In dit deelgebied wordt de menselijke invloed op het valleigebied veel sterker, maar toch moeten 
hier zeker nog duidelijke ecologische streefdoelen uitgevoerd worden. Hier moeten de streefdoelen 
uit het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (Studiegroep Omgeving, 2001) meegenomen 
worden om de Schijnvallei uit te bouwen tot een groene vinger vanuit de Kempen naar de stad 
Antwerpen. 
 
De natuurkerngebieden concentreren zich rond de natuurreservaten Het Veer en Beemdkant, beide 
op de grens Wommelgem – Wijnegem en op langere termijn ook op Ruggeveld, ter hoogte van de 
samenvloeiing Groot Schijn – Koude Beek. Het Rivierenhof heeft eveneens een belangrijke groen-
functie, die verder ook gecombineerd wordt met een sociaal-recreatieve. 
 
De landbouwgebieden nemen nu reeds in oppervlakte af en moeten in de toekomst ook meer geïn-
tegreerd worden in de vallei door middel van een fijnmazig netwerk van KLE’s. Het recreatiegebied 
Golf Ternesse doorsnijdt het valleigebied en moet daarom ook zijn interne groenstructuur uitbreiden. 
Rond de bestaande industrieterreinen en woongebieden dient een voldoende bufferzone gecreëerd 
te worden met de waterlopen om de wederzijdse invloeden te beperken.  
 
Als voorkamer van het stedelijk gebied is er ook nood aan het herstel van de natuurlijke overstro-
mingsgebieden.  
 
Vanuit de benedenloop van het Groot Schijn moet er ook migratie, zowel van vissen, ander water-
organismen als landdieren, mogelijk zijn naar de rest van het bekken: de middenloop, de Zwane-
beek, de Koude Beek en de Schelde. Ook binnen het valleigebied mogen wegen geen hindernis vor-
men. 
 
Op middellange termijn dient de waterkwaliteit nog sterk te verbeteren, net als de structuur van de 
waterloop zelf. Hoewel de meandering van dit deel van het Groot Schijn nog bijzonder goed gecon-
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serveerd is, toch moet de kwaliteit van de oever- en beddingstructuur zich opnieuw vrij kunnen 
ontwikkelen. 
 
 
7.4.2 Knelpunten en maatregelen 

De structuurkwaliteit is hier vrij goed. De verbinding vallei-rivier wordt belemmerd door de aanwe-
zigheid van dijken. De waterkwaliteit dient ook te verbeteren. Hiervoor is tegengaan van lozingen 
vanaf het industrieterrein Wijnegem en voornamelijk de Grote Merriebeek nodig. De verbinding met 
de middenloop van het Groot Schijn moet worden verbeterd om vismigratie mogelijk te maken. Ver-
der zijn er op dit deelgebied geen noemenswaardige vismigratieknelpunten. 
 
In de vallei zelf is toezicht nodig op de naleving van de wettelijke oeverzone langs de waterlopen en 
zijlopen. Thans wordt deze zone in het agrarisch gebied niet overal nageleefd. Maar vooral op het 
golfterrein Ternesse is deze strook overal nodig om de impact van meststoffen en herbiciden tegen 
te gaan. Op dit golfterrein zou ook het netwerk van groenverbindingen, dat in de loop der jaren 
sterk is aangetast, hersteld kunnen worden. Voor de migratiemogelijkheden van kleine landdieren 
zouden de knelpunten bij de kruising van grote wegen en het Groot Schijn aangepakt kunnen wor-
den. Bij dit alles moeten ook de groengebieden, langsheen het Groot Schijn, aansluiting vinden met 
elkaar en met de groene zones tegen de stad Antwerpen (Rivierenhof en Ruggeveld). 
 
 
Vismigratie 

Roosters Schijnpoort – 3103-030 (Bijlage 12e) 
Vlak voor de overwelving van het Groot Schijn zijn er krooshekken aanwezig die mogelijk een knel-
punt kunnen vormen bij het aanslibben met afval en plantenresten. Hier wordt het peilverschil voor 
en na het hekken permanent gecontroleerd en indien de niveau sterk verschilt worden de hekkens 
automatisch gereinigd. Hier zal zich dus nooit een langdurig knelpunt voordoen. 
 
 
7.4.3 Projecten 

 
Verbinding middenloop en benedenloop 

Locatie: kruising Groot Schijn en Albertkanaal 
 
Achtergrond: tussen 1930-1939 werd het Albertkanaal hier aangelegd en dit doorkruist nog steeds 
de vallei van het Groot Schijn. Verder liggen er aan de zuidkant van het kanaal, aan weerszijde van 
het Groot Schijn, industrieterreinen die plaatselijk tot tegen de waterloop komen. 
 
Acties: Het Albertkanaal moet weer passeerbaar worden voor flora en fauna. Waterorganismen kun-
nen sinds 2005 opnieuw door de sifon migreren tussen beide panden van het Groot Schijn. Verder 
onderzoek naar vismigratiegedrag moet echter uitwijzen of deze sifons geen migratieknelpunt vor-
men en of ze eventueel verbeterd kunnen worden. Voor grotere landdieren is het Albertkanaal moei-
lijk passeerbaar. In 2004-2005 werden de oevers van het kanaal tot vlakbij de kruising met het 
Groot Schijn heringericht met vooroevers en uittreedplaatsen voor fauna. Deze uittreedplaatsen 
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moeten zeker ook verder stroomafwaarts aangelegd worden zodat dieren die langs het Groot Schijn 
passeren zwemmend het kanaal kunnen overteken: reeën, vossen, marterachtigen, … 
 
Ter hoogte van de samenvloeiing van het Groot Schijn en de Grote Merriebeek moet er ruimte ge-
creëerd worden langs de waterloop. Plaatselijk liggen bedrijfsgebouw tot tegen de oevertop, op lan-
ge termijn moeten deze verplaatst worden. Ook de zone afgebakend als bufferzone op het gewest-
plan moet als dusdanig ingericht worden om een verbindingsstrook te realiseren tussen de midden-
loop van het Groot Schijn en de natuurgebieden in de benedenloop (onder meer Het Veer). 
 
Om deze verbindingen te optimaliseren moet ook de waterkwaliteit hier verbeteren door het ver-
sneld aansluiten van de riolering van Ranst op een RWZI en hiermee de kwaliteit van de Grote Mer-
riebeek te verbeteren. Ook is er nood aan faunapassages onder de brug van de Eenhoornstraat of 
kunnen er verkeersremmende maatregelen genomen worden. Deze laatste optie komt ook de om-
wonenden ten goede aangezien deze baan druk gebruikt wordt voor sluipverkeer. 
 
 
Ecologische ontwikkeling samenvloeiing Groot Schijn – Diepenbeek – Zwanebeek 

Locatie: valleigebied tussen Park van Wijnegem en Sombeke (Wijnegem – Wommelgem) 
 
Achtergrond: In deze zone komen de Diepenbeek vanuit Wommelgem en de Zwanebeek vanuit Wij-
negem in het Groot Schijn. Bij hevige regenval stroomt dit gebied dan ook onder. Op de noordelijke 
oever is het merendeel van de gronden eigendom van de gemeente Wijnegem (Park van Wijnegem) 
en op de zuidelijke oever bezit Natuurpunt een aantal percelen. 
 
Acties: De meandering en structuur is hier nog vrij goed, alleen is op de meeste plaatsen een hoge 
oeverwal aanwezig. Indien die plaatselijk kan afgegraven worden krijgt het Groot Schijn wat meer 
speling om te meanderen. Ook ontstaat er dan meer berging bij overstromingen in het valleigebied. 
Natuurpunt is hier zelf vragende partij om de oevers van de Diepenbeek te verlagen, langs het Groot 
Schijn zijn op die plaats amper oeverwallen. Alleen moet de waterkwaliteit nog verbeteren. 
 
Tegen het Groot Schijn ligt hier ook een klein bedrijventerrein, dat materiaal opslaagt tot op de oe-
vertop. Hier moet zeker opgetreden worden om de oevervegetatie zich te laten ontwikkelen, er 
wordt hier dan ook best een oeverzone afgebakend, net als langs de landbouwzones op de ganse 
linkeroever. Op lange termijn wordt dit bedrijventerrein best geherlocaliseerd aangezien het hier 
landschappelijk niet thuishoort in het valleigebied. Ook de zonevreemde woningen in het valleige-
bied moeten een uitdovend karakter hebben. 
 
In het agrarisch gebied moeten ook de kleine landschapselementen opnieuw ontwikkeld worden. Op 
enkele jaren tijd zijn hier immers diverse houtkanten en knotwilgenrijen verdwenen. 
 
Wanneer de waterkwaliteit voldoende is kan ook de uiterwaarde, op Wijnegems grondgebied, aan-
gesloten worden op het Groot Schijn. Deze kan dan als rust- en paaiplaats dienen voor allerlei wa-
terorganismen. 
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Verweving van ecologie en recreatie 

Locatie: Provinciaal domein Rivierenhof – Ruggeveld / Den Tip – Golfterrein Ternesse (Deurne – 
Wommelgem – Wijnegem) 
 
Achtergrond: In deze zone dringt de groene vinger van de Schijnvallei het stedelijk weefsel binnen. 
Tegelijkertijd is er ook een belangrijke recreatieve druk vanuit de wijde omgeving op deze open ruim-
te. Hier komen dus twee behoeftes bijeen die verzoend moeten worden: een ecologische en een 
maatschappelijke. 
 
Acties: In het ganse traject is er voldoende ruimte beschikbaar om het Groot Schijn vrij te laten me-
anderen. Enkel aan de grote bruggen kan de oever verstevigd blijven en ook hier moet dan voorzien 
worden in faunapassages. De meandering en structuur is nog vrij goed, enkel in het golfterrein kan 
overwogen worden om de oude arm van het Groot Schijn door de restanten van het spuihuis terug 
open te graven en aan te sluiten als oude arm. Deze actie kadert ook in historisch herstel, maar 
zorgt eveneens voor een ecologische meerwaarde als paaiplaats. 
 
In het golfterrein is, naast een oeverzone, eveneens nood aan het hertstel van de KLE’s die er de 
laatste jaren aan het afnemen zijn. De bestaande houtkanten en bomenrijen moeten zich volledig 
kunnen ontwikkelen, net als de aanwezige grachten en vijvers die ook een ecologisch beheer vra-
gen. In het golfterrein zijn bovendien enkele waardevolle bossen aanwezig die beter beheerd moeten 
worden, op diverse plaatsen worden ze nu immers gebruikt als groenafvalstort en dat is gezien de 
biologische waarde (onder meer uitgebreide voorjaarsflora) niet toelaatbaar. Voor het terrein moet 
dan ook een ecologisch beheersplan opgesteld worden, hiervoor kan samengewerkt worden door de 
eigenaars, AMINAL afdeling Natuur en Natuurpunt. Deze laatste hebben reeds contacten gehad in 
die zin, waardoor reeds een eerste aanzet is gegeven. 
 
In het noordelijk deel van het Ruggeveld is een belangrijke recreatieve zone ontwikkeld (sportvelden, 
verenigingslokalen, …). Tegen het Groot Schijn en ten zuiden ervan (Den Tip) moet de natuur echter 
volop kansen krijgen. De bestaande vochtige vegetaties kunnen op termijn uitgebreid worden door 
het herstel van het valleigebied: 
- gedeeltelijk afgraven en saneren oud stort (zowel Ruggeveld als Den Tip) 
- vrijmaken zone tussen woonwagenpark en rivier 
- herstellen overstromingen 
- verwijderen naaldboomaanplanten (Boterlaarhof) 
Deze zone moet meer als stedelijk natuurgebied worden beschouwd, waar ecologie en waterhuis-
houding centraal staan, maar waar ook aandacht gaat naar ontsluiting voor zachte recreatie en na-
tuurbeleving (wandelpaden, bruggetjes, vogelkijkhut). 
 
Het Rivierenhof heeft belangrijke natuurwaarden, maar is eveneens een intensief recreatief parkdo-
mein. De nu reeds biologisch waardevolle zones (hooilanden, rietveld, broekbossen) moeten verder 
op een ecologische manier beheerd worden, wat nu reeds gebeurt. Voor de ontwikkeling van een 
natte zone ten zuiden van het domein moeten alleszins nog hydraulische berekeningen gemaakt 
worden om de reikwijdte van overstromingen juist in te schatten. Door deze vernatting te combine-
ren met de aanleg van verhoogde wandelpaden en bruggen verhoogt de recreatieve waarde, tegelij-
kertijd met extra waterberging en ontwikkeling van natte natuur. 
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In het algemeen is ook de herkenbaarheid en promotie van het Groot Schijn van belang. Het thema 
integraal waterbeheer wordt veel tastbaarder wanneer er waterlopen herkenbaar worden voor de 
bevolking. Met het Groot Schijn in dit gebied kan dan ook ingespeeld worden op de sensibilisatie 
rond diverse wateraspecten: 
- regenwatergebruik en infiltratie 
- watervervuiling 
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7.5 Verlegd Schijn (1e cat.) 

 
 
Het Verlegd Schijn stroomt vanaf Schijnpoort (Deurne) in een overwelving van ongeveer 8 km lang 
tot aan het Muisbroek (Ekeren), waar het opnieuw dagzoomt. In deze kokers (begint met 1 koker, 
eindigt met 3) komen onderweg nog enkele waterlopen bij (Klein Schijn, Rode Loop, Laarse Beek, 
Donkse Beek, Oudelandse Beek), net als overstorten, RWZI-effluent en rioleringen. 
 
Na deze overwelving (Overwelfd Schijn) komt een gracht, de Hoofdgracht, van ongeveer 7 km lang 
en een achttal meter breed die uitmondt in een van de boezems waaruit het pompstation Rode Weel 
pompt. Het Schijnwater wordt dan naar de Schelde gepomt. 
 
In dit deel is er van een natuurlijk ecologisch systeem weinig terug te vinden. De waterkwaliteit en 
structuurkwaliteit zijn allebei slecht. Zeker de overwelfde gedeelten hebben geen ecologische waar-
de. 
 
Een echt valleigebied is hier niet meer aanwezig, maar langs de Hoofdgracht zijn wel zeer waarde-
volle en uitgestrekte rietkragen ontstaan. In de rietvelden broeden tal van zeldzame vogels onder 
meer de rietzanger en de blauwborst. Deze rietvelden vormen ook een verbindingselement tussen 
enkele groengebieden in de haven van Antwerpen: Kuifeend, Bospolder en Ekers Moeras. 
 
 
7.5.1 Streefbeeld 

Het belangrijkste streefbeeld voor dit deel van het Groot Schijn kan samengevat worden in “ecolo-
gisch herstel”. Het Verlegd Schijn moet vooraleerst de verbinding vormen tussen het ganse Schijn-
bekken en de Schelde (en zee) en vormt dus een zeer belangrijke schakel die niet zomaar genegeerd 
kan worden. De link naar de Schelde moet dus opnieuw hersteld worden: 
- fysisch herstel, dus verdwijnen van diverse barrières 
- ecologisch herstel, door verbeteren van de waterkwaliteit 
- hydrologisch herstel, voor voldoende waterafvoer naar de Schelde 
 
De aanwezige natuurwaarden moeten ook minstens behouden worden: rietkragen, open water, om-
liggende natuurgebieden, … 
 
Verder is het ook van belang om de omwonenden weer droge voeten te bezorgen. Op termijn is in 
deze omgeving dus een grootschalig hydraulisch herstelplan nodig, waar zeker ook voldoende aan-
dacht is voor ecologie. 
 
 
7.5.2 Knelpunten en maatregelen 

Hier kan men spreken van één groot knelpunt. Dit gedeelte van het Groot Schijn en een stukje van 
de Laarse Beek is immers volledig verlegd, verstevigd, gemodificeerd. 
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Waterloop 

De waterkwaliteit is er slecht en bovendien is in de Hoofdgracht een grote hoeveelheid vervuild slib 
aanwezig. De kokers werden de afgelopen jaren reeds geruimd. 
 
Verder is de structuurkwaliteit van de waterloop slecht. Ofwel ligt het Groot Schijn er in betonnen 
kokers ofwel in rechte grachten, met weinig of geen stroming en structuurvariatie. 
 
Daarnaast vormen de kokers en ook het pompstation Rode Weel onoverkomelijke vismigratieknel-
punten. De overwelfde gedeelten bieden geen gelegenheid voor kleine (zoog)dieren om zich te ver-
plaatsen vanuit het Rivierenhof naar de groengebieden in de haven en omgeving (Oude Landen, 
Ekers Moeras, Bospolder, Kuifeend). 
 
De overwelving van het Groot Schijn is bovendien een van de belangrijkste oorzaken voor de water-
overlast in het laatste decennium in de regio Ekeren – Brasschaat – Merksem. 
 
Vismigratie 

Overwelfd Schijn – 3103-030 (Bijlage 12f) 
Hoewel een duiker van meer dan 70 m lengte geen bewezen knelpunt vormt voor vismigratie, mag 
men veronderstellen dat een overwelving van 8 km dat wel is. Deze overwelving, gaande van 1 ko-
ker tot uiteindelijk 3 kokers, bevat ook nog twee sifons onderweg en heeft geen lichtinval. 
 
Een oplossing voor dit (vermoedelijk) knelpunt is niet te vinden bij de natuurlijke (R1) of semi-
natuurlijke (R2) oplossingen, gezien de ligging ervan in stedelijk gebied. Hier is een volledige 
(her)aanleg van deze duiker (R3T6V1) nodig. De gedeeltelijke openlegging van deze overwelving om 
vismigratie weer toe te laten zal zeer kostelijk zijn, gezien de grote lengte en de locatie (in bebouw-
de kom, tegen snelwegtalud). Daarom is een volledige herschikking van de waterloop een mogelijke 
optie (zie projecten). 
 
Pompstation Rode Weel – 3103-020 (Bijlage 12g) 
Dit pompstation verpompt het water uit de Hoofdgracht naar de Schelde bij laag tij. Het betreft hier 
een aantal zeer krachtige perspompen, die vismigratie onmogelijk maken. In het kader van de herte-
kening van de verlegde Schijns zal dit pompstation vervangen worden door een ander aan het Chur-
chilldok. Bij dit pompstation zal rekening moeten gehouden worden met mogelijkheden voor vismi-
gratie. 
 
Bij de analyse van dit knelpunt wordt het Groot Schijn hier beschouwd als een polderloop in een 
vlak gebied, gezien het geringe verval. Aangezien een open verbinding (R1) naar de dokken hier niet 
mogelijk is wegens peilverschillen, moet men een technische oplossing zoeken. Afhankelijk van de 
exacte locatie en techniek bij het nieuwe pompstation zal een aangepaste techniek gehanteerd moe-
ten worden (afhankelijk van beschikbare ruimten, hoogteverschil, …). Op dit moment lijkt een vis-
sluis (R3T3) of een visvijzel (R3T5) de meest aangepaste techniek. Ze zijn beide op een kleine op-
pervlakte realiseerbaar en kunnen grote hoogtes overbruggen, ook zijn alle soorten vissen hiermee 
gediend. Het blijven wel technische oplossen die regelmatig onderhoud vergen en ook slechts in 
cycli werken, dus niet permanent passeerbaar zijn. 
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Valleigebied 

Onder meer ten gevolge van de nodige uitbreidingen van het rangeerstation Antwerpen-Noord van 
de NMBS werd een strategisch plan rechter Schelde-oever (SPRSO) opgesteld waarbinnen een ana-
lyse werd gemaakt van een duurzaam grondgebruik in het havengebied. Hieruit werd een herschik-
king voorgesteld waarbij het verlegd Schijn en de omliggende rietvelden op termijn verdwijnen. 
Langsheen de loop van het Schoon Schijn wordt de nieuwe afwateringsloop voor het Groot Schijn 
voorzien. 
 
 
7.5.3 Projecten 

 
Afschaffing Hoofdgracht – Aansluiting op Schoon Schijn 

Locatie: Verlegde Schijns - havengebied 
 
Achtergrond: Door de uitbreiding van de spoorbundels van de NMBS en aanverwanten en om de 
waterhuishouding in het gebied te verbeteren wordt op middellange termijn de Hoofdgracht (en 
Voorgracht) afgeschaft als waterloop. 
 
Acties: De waterlopen die nu uit het Overwelfd Schijn komen zullen samen met het Schoon Schijn 
(of Kaartse Beek) naar de oude bedding van het Schoon Schijn geleid worden en van daaruit naar 
het Churchilldok gepompt worden. Dit zou dus de nieuwe monding van het Groot Schijn worden. 
Hierbij wordt ook een boezem voor het pompstation voorzien om het water op te vangen. Het 
Schoon Schijn kan hier ook verbreed worden om zoals in de huidige Hoofdgracht rietkragen te ont-
wikkelen voor allerlei flora en fauna, maar ook voor waterzuivering. 
 
Aan dit pompstation moet ook voorzien worden in vismigratiemogelijkheden. Gezien het hoogtever-
schil dat hier overbrugd moet worden en de beperkte ruimte is een visgemaal hier mogelijk een goe-
de en niet vis-selectieve oplossing. 
 
Op lange termijn moet dit project uitgebreid worden met de aanleg van een open loop voor de Laar-
se Beek waarin dan ook de Oudelandse en Donkse Beek kunnen uitmonden om aldus de ecologische 
waarde van deze waterloop verder te ontwikkelen en vismigratie effectief mogelijk te maken. 
 
 
Verbinding tussen Groot Schijn en Schelde 

Locatie: stad Antwerpen 
 
Achtergrond: Het groot Schijn wordt reeds decennia lang verlegd, de oorspronkelijke loop ligt echter 
in de stad Antwerpen. Om die loop daar terug te krijgen is technisch mogelijk gebleken uit een haal-
baarheidsstudie (IMDC, 2004). 
 
Acties: Op lange termijn moet het Schijn, althans gedeeltelijk, uit de overwelving gehaald worden 
en in een open loop door de stad stromen. Technisch is hier nog zeer veel studiewerk voor nodig, 
maar een beslissing is zeer dringend om de toekomstige loop te vrijwaren van eventuele extra be-
lemmeringen: ondergrondse parkeergarages, bebouwing, nutsleidingen, … 
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Twee mogelijke zoekzones zijn via het spoorwegemplacement Antwerpen-Noord en ten zuiden van 
het Eilandje of langs het Albertkanaal en zo via het noorden van het Eilandje naar de Royerssluis. 
Door deze nieuwe loop kan een deel van de wateroverlastproblematiek opgelost worden (echter niet 
volledig) en wordt dit ook een aantrekkingspunt in de stad. Daarnaast kan de vismigratie van de 
Schelde naar het Groot Schijn na meer dan 50 jaar opnieuw in het vooruitzicht gesteld worden. 
 
Een tijdelijke oplossing op korte termijn kan bestaan in de aanleg van vismigratiemogelijkheden aan 
het Schijnpoort tussen het Groot Schijn en het Lobroekdok of Albertkanaal. Hier is een technische 
oplossing nodig zoals bij de verbinding met het Churchilldok (vijzels). 
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7.6 Koude Beek 

De Koude Beek stroomt door een sterk verstedelijkt gebied met een nog groot agrarisch belang. Er 
zijn zo goed als geen natuurlijke overstromingsgebieden meer, aangezien het merendeel nu bebouwd 
is (Borsbeek). Een groot deel van de Koude Beek in Borsbeek is eveneens overwelfd, waardoor de 
structuurkwaliteit daar zeer laag is. Ook de rest van de loop van de Koude Beek heeft een lage 
structuurkwaliteit door het groot aandeel aan oeververstevigingen en rechttrekkingen. 
 
De waterkwaliteit is er matig, met een belangrijke impact vanuit de twee aanwezige rioolwaterzui-
veringsinstallaties. Daarnaast stroomt de beek ook door de zeer zwaar vervuilde fortgracht van Fort 
III (Borsbeek) (zware metalen e.d.). 
 
 
7.6.1 Streefbeeld 

In het valleigebied van de Koude Beek overheersen de functies woongebied en recreatie. Enkel tus-
sen de Herentalsebaan en de monding in het Groot Schijn heeft een deel van het valleigebied een 
groene functie. Ook het valleigebied tussen de woonkern van Borsbeek en Fort III is voorzien als 
natuuruitbreiding op korte termijn. 
 
In deze sterk verstedelijkte zone worden toch nog potenties gezien voor een aantal natuurkernen. 
 
De loop van de Koude Beek is sterk gewijzigd en moet, ook in het verstedelijkt gebied, weer gedeel-
telijk een meer natuurlijke loop krijgen. Vanaf de Herentalsebaan, bij het naderen van het Groot 
Schijn moet er volledige vrijheid komen voor deze beek. 
 
In het bovenstroomse deel van de beek, in de agrarische zone in Boechout – Mortsel, moet een in-
passing in de vallei voorzien worden om aantasting van het watersysteem te beperken vanuit het 
landgebruik. 
 
 
7.6.2 Knelpunten en maatregelen 

De structuurkwaliteit in de Koude Beekvallei is bijzonder matig en ook de waterkwaliteit is matig tot 
slecht. Dit is onder meer het gevolg van twee effluentlozingspunten. Vooral de talrijke oeververste-
vigingen in het benedenstroomse stedelijke gedeelte vormen hier een knelpunt. Verder liggen er in 
de waterloop ook verscheidene vismigratieknelpunten. Aanpak van deze vismigratieknelpunten is 
niet prioritair gezien de beperkte vispopulatie. 
 
In Borsbeek is ook een belangrijk stuk van de Koude Beek overwelfd. Dit leidt tot overstromingen, 
een vismigratieknelpunt en het belemmeren van migratie langs de oevers. Openleggen van deze loop 
is een belangrijk element om de waterloop ecologisch te verbeteren. 
 
In het agrarische gedeelte is vrijwel nergens de noodzakelijke 5 m-oeverzone aanwezig. De verbin-
dingselementen tussen het Fort van Borsbeek en het Bessemgebied zouden ook verbeterd kunnen 
worden door het uitbouwen van KLE’s. 
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Vismigratie 

Duiker E-313 (Bijlage 12h) 
Waar de Koude Beek onder snelweg E-313 stroomt is de bedding gebetonneerd, de natuurlijk bed-
ding is echter dieper ingesneden waardoor er een verval van 10 à 15 cm kan ontstaan. Hier dient 
deze betonnen bedding gedeeltelijk afgebroken te worden en vervangen door een semi-natuurlijke 
oplossing door de plaatsing van stenen in de bedding als in een pool-riffle patroon (R2T2V1), hoe-
wel de beste oplossing de volledige heraanleg van deze duiker zou zijn. 
 
Door deze stenen ontstaat opnieuw een vismigratiemogelijkheid tussen Groot Schijn en de Koude 
Beek. Wel dient rekening gehouden te worden met eventuele toekomstige lage debieten van de 
Koude Beek indien het natuurlijk debiet wordt hersteld (afkoppeling RWZI). Bij lage debieten werken 
deze oplossingen niet optimaal door een onvoldoende waterdiepte. 
 
Stroomversnelling Hoogveld (Bijlage 12i) 
Ter hoogte van de Veldstraat (Wommelgem) is er een zeer sterke stroomversnelling aanwezig. Mo-
gelijk is dit reeds een semi-natuurlijke oplossing voor een eerder vismigratieknelpunt gezien het gro-
te aantal stenen in de bedding, deze werd alleszins niet door de provincie Antwerpen aangelegd. Dit 
dient best onderzocht te worden op zijn passeerbaarheid, gezien de hoge stroomsnelheden over een 
50-tal meter. 
 
Overwelvingen en rooster (Bijlage 12j) 
Net als op het Groot Schijn zijn hier enkele kilometers van de Koude Beek overwelfd, met telkens 
aan de ingang een schuin rooster. Deze roosters worden geregeld geruimd, voornamelijk tegen op-
stuwing en wateroverlast, maar dit komt ook de vismigratie ten goede. De overwelvingen zelf blij-
ven echter een probleem. 
 
Op lange termijn moet een belangrijk deel van deze overwelvingen opnieuw geopend worden. Dit zal 
echter alleen kunnen met verstevigde oevers, gezien de nabijheid van woningen. Op de meeste 
plaatsen is de ruimte boven de waterloop nog open (tuinen) of bebouwd met garageboxen. Deze 
ruimte moet steeds gevrijwaard worden om deze maatregel niet te hypothekeren. Naast vismigratie 
zal dit ook een deel van de wateroverlastproblematiek in Borsbeek kunnen oplossen. 
 
Stuw gracht Fort III (Bijlage 12k) 
Aan de uitloop van de gracht van Fort III is een spindelschuif aanwezig om bij dreigende waterover-
last alle afvoer hier tegen te houden en de gracht als bufferbekken te benutten. Nu reeds is er een 
verval aanwezig bij een open stand, door de opstapeling van allerlei plantenmateriaal en afval op de 
rooster ervoor. 
 
Inloop fortgracht (Bijlage 12l) 
Door het recent verlagen van het waterpeil van de gracht rond Fort III is de inloop van de Koude 
Beek (overwelfd over enkele tientallen meters) nu met een verval van ongeveer 50 cm. Vismigratie 
is hier volledig uitgesloten. 
 
Dit knelpunt kan opgelost worden door het opnieuw opstuwen van de gracht met 0,5 m. Dit is ech-
ter met de huidige uitlaatconstructie technisch moeilijk en bovendien creëert men dan een nieuw 
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knelpunt aan die uitstroom. Er zal getracht worden om de constructie manueel in te stellen om en 
hoger waterpeil te halen. 
 
Daarom wordt verkozen om hier opnieuw de natuurlijke loop te herstellen tussen het landbouwbe-
drijf en de fortgracht. Bij deze ingreep kan de beek opnieuw opengelegd worden met meandering. 
Belangrijke nadelen hiervan zijn dat de beek hier zeer diep zit ten gevolge van de ophogingen bij de 
bouw van Fort III en bovendien is dit deel van het fort (buitenglacis) mee beschermd als monument. 
 
Overstort RWZI (Bijlage 12m) 
Bij het overstort van de RWZI is een zware oeververdediging aangebracht om de kracht van het 
overstort tegen te houden. Ook de bedding is mee gebetoneerd en vormt nu een belangrijke hinder-
nis. Zowel het verval vormt een probleem, maar eveneens de zeer dunne waterlaag die hier stroomt 
bij lage debieten. 
 
Indien deze oeververdediging dient behouden te blijven is een heraanleg van dit profiel nodig, waar-
bij een dieper gelegen en V-vormig profiel wordt gebruikt zodat ook bij lage debieten passage moge-
lijk is. 
 
Duikers en betonnen afzinken(Bijlage 12n) 
Op diverse locaties in de Koude Beek zijn duikers en betonnen afzinken aanwezig. Deze zorgen voor 
hogere stroomsnelheden, verval en dunne waterlagen. Deze dienen allen verwijderd te worden of 
vervangen door bruggen door middel van kleine herstelprojecten (R1T1). 
 
Stuw (Bijlage 12o) 
Aan de Boechoutselei werd door een privé-persoon een stuwtje aangelegd op de Koude Beek. Ver-
moedelijk om de beek watervoerend te houden in de tuin in perioden van lage debieten. Dit zorgt 
echter voor een knelpunt en dient dan ook verwijderd te worden. Hier zijn geen specifieke ingrepen 
nodig, aangezien de stuw (houten plank) gewoon verwijderd kan worden. 
 
 
7.6.3 Projecten 

 
Herstel stedelijke Koude Beek 

Locatie: vallei van de Koude Beek tussen Hoogveld en de Krijgsbaan (Deurne – Wommelgem – Bos-
beek) 
 
Achtergrond: De Koude Beek stroomt hier door een overwelving van bijna 1 km lang en ook nog 
eens door twee kortere. Deze overwelving belemmert niet alleen ecologische ontwikkeling, maar 
veroorzaakt bovendien wateroverlast. 
 
Acties: De korte overwelving nabij het Hoogveld (sportterrein) dient best volledig uitgebroken te 
worden, samen met, waar mogelijk, de aangebrachte oeververstevigingen. De Koude Beek stroomt 
hier immers door een strook parkgebied, al liggen er vlakbij bedrijvengebouwen en sportvelden. In 
deze ganse parkzone zou de Koude Beek voorzien moeten worden van een oeverzone en kunnen 
eventueel vroegere en recente ophogingen ongedaan gemaakt worden. 
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De langste overwelving bevindt zich nu onder tuinen in de gemeente Borsbeek. Een volledig herstel 
zal hier niet mogelijk zijn wegens de nabijheid van onder meer appartementsgebouwen. Toch moet 
deze overwelving op termijn over een groot deel van de lengte weer opengelegd worden. Waar 
technisch mogelijk moet ook de betonnen bedding vervangen worden door meer natuurtechnische 
methodes zoals schanskorven. Indien de betonnen bedding toch noodzakelijk is, kan het aanbrengen 
van stenen zorgen voor een beperkte structuur in de bedding. Bij het openleggen van deze loop 
moeten ineens de eventueel aanwezige lozingen nog afgekoppeld worden. 
 
Zelfs het stuk Koude Beek met een open bedding moet aangepast worden aan de NTMB-inzichten. 
De betonnen en stalen oevers moeten vervangen worden door meer ecologische oeververstevigin-
gen. 
 
 
Ecologisch Project Koude Beekvallei (Borsbeek) 

Locatie: Koude Beekvallei tussen dorpskern en Fort III (Borsbeek) 
 
Achtergrond: In 2002 werd hier een eerste ecologische herinrichting uitgevoerd met aankoop van 
oeverzones, actieve en passieve hermeandering, aanleg plasberm en aanleg wandelpad. In 2005-
2006 wordt de tweede fase uitgevoerd. Daarnaast kocht de Stichting Kempisch Landschap in de 
vallei het merendeel van de gronden voor een landschappelijke inrichting. 
 
Acties: In de Koude Beek is er nu reeds natuurlijke afkalving van de oevers en hermeandering bezig. 
Op middellange termijn zal de oeverzone dan ook moeten uitgebreid worden indien met het huidige 
wandelpad wenst te behouden, wat vanuit maatschappelijk en natuureducatief standpunt zeker no-
dig is. 
 
De samenvloeiing van de Koude Beek en de Diepenbeek zal heringericht worden met zachthellende 
oevers. Door de verstoorde gronden zal er de eerstvolgende jaren extra gemaaid moeten worden om 
een stabiele vegetatie te bekomen. Bij deze herinrichting worden langs de woonpercelen ook dijkjes 
aangelegd om ze te beschermen tegen eventuele wateroverlast. 
 
In de vallei zelf wordt het landschap ingekleed, wel zonder het open karakter ervan volledig te slui-
ten. In een gesloten landschap zou de populatie hazen die hier leeft immers niet overleven. Er zullen 
enkele bomenrijen en bosjes aangelegd worden in het landbouwgebied, waar ook extensieve land-
bouw zal blijven bestaan. Ook zal een zijgracht uitgediept worden en opnieuw aangesloten worden 
op de waterlopen, deze kan dan als refugium dienst doen. 
 
Het rechte en snelstromende deel van de Koude Beek vlak na Fort III moet nog verder meanderen. 
In 2005 werd hier stortsteen aangebracht als stroomdeflector, de invloed ervan zal verder moeten 
opgevolgd en eventueel bijgestuurd worden. 
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7.7 Bovenloop Zwanebeek 

De Zwanebeek is hier volledig rechtgetrokken, maar stilaan komt er opnieuw structuur in de water-
loop. De waterkwaliteit is hier goed. Dit verklaart dat in deze beek nog enkele belangrijke vissoor-
ten, waaronder de rivierdonderpad, aanwezig zijn.  
 
Het overgrote deel van het uitgestrekte valleigebied hier bestaat uit vochtige broekbossen en eiken-
beukenbossen. Dit gebied is ook grotendeels in een privé-domein gelegen. Hierdoor is het beheer 
hier grotendeels economisch gericht: bosbouw (met kapvlaktes) en weilanden. 
 
 
7.7.1 Streefbeeld 

Het bovenstrooms deel van de Zwanebeek heeft een uitgestrekt valleigebied met een vrijwel volle-
dige bestemming als natuurkerngebied. Hier moet dan ook de relatie tussen waterloop en vallei her-
steld worden. De natuurlijke valleivegetaties als broekbossen en gagelstruwelen krijgen hier de volle 
kans om zich te ontwikkelen. 
 
De waterloop kan de huidige natuurlijke hermeandering verderzetten om aldus opnieuw een natuur-
lijke loop te krijgen. Eventueel kan onderzocht worden of de oorspronkelijk loop (gedeeltelijk) her-
steld kan worden, hoewel de beek nu al meer dan 150 jaar het huidige traject volgt. 
 
 
7.7.2 Knelpunten en maatregelen 

In dit deel van de Zwanebeek is de normalisatie van de beek het grootste knelpunt. Er is heel veel 
structuurvariatie verdwenen door de rechttrekking van de waterloop. In het meest stroomopwaartse 
gedeelte is recent een deel van de waterloop gedempt en ingepalmd als tuin. Ook het volgende tra-
ject wordt door de aangelanden volgestort met groenafval. Vrije meandering, eventueel gestuurd 
door stroomdeflectoren of andere ruwheden, is hier zeker aangewezen. 
 
In het valleigebied dient werk gemaakt te worden van de aanleg van overstromingszones gezien de 
wateroverlast die men stroomafwaarts ondervindt. Vooral de zone tussen de Fortsteenweg en de 
Antitankgracht is hiervoor geschikt. 
 
 
Vismigratie 

Sifon Antitankgracht – 4029-010 (Bijlage 12s) 
Net als bij de sifons onder het Albertkanaal is dit geen zeker knelpunt. Wel dient de rooster vrij ge-
houden te worden van afval en plantenresten. 
 
 
7.7.3 Projecten 

 
Overstromingen en beekherstel in Het Haar 

Locatie: vallei van de Zwanebeek tussen de Fortsteenweg en de Antitankgracht 
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Achtergrond: Dit deel van de Zwanebeek is net als de rest van de bovenloop ooit rechtgetrokken 
geweest, maar is alweer duidelijk aan het hermeanderen. Op beide oevers liggen uitgestrekte broek-
bossen, met onder meer plaatselijk ook gagelstruwelen. 
 
Acties: Nietsdoen beheer is hier het best op zijn plaats. Dit is een mooi voorbeeld van een beek die 
zichzelf weer aan het meanderen heeft gezet. Het is dan ook van belang om deze toestand zo ver-
der in stand te houden. Kleine ingrepen die wel mogen gebeuren is het weghalen van vroegere in-
richtingen in de beek, zoals de rioleringsbuizen die als brug dienst deden. 
 
Dit gebied kan ook als bergingsgebied aangewend worden om de overstromingen meer stroomaf-
waarts in het woongebeid te voorkomen. Hiertoe dient aan de Fortsteenweg een knijpconstructie 
geplaatst te worden die bij hoge debieten het water in het gebied laat opstuwen. Ingrepen in het 
gebied zelf zijn niet aangewezen, gezien de ecologische waarde. Deze actie dient echter nog hy-
draulisch doorgerekend te worden op de effecten en besproken te worden met de eigenaar. 
 
Aan de Antitankgracht stroomt er ook permanent kanaalwater in de Zwanebeek. Dit overstort moet 
afgesloten worden met schotbalken, zodat eventueel in noodgevallen dit overstort nog gebruikt kan 
worden. Onder normale omstandigheden is het kanaalwater echter niet gewenst in het Schijnbek-
ken. 
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7.8 Benedenloop Zwanebeek 

Dit gebied vertoont duidelijke overeenkomsten met de middenloop van het Groot Schijn. Ook hier is 
er een grote concentratie aan vochtige en biologisch zeer waardevolle vegetaties. Er liggen heel wat 
broekbossen die nog duidelijk beïnvloed worden door de Zwanebeek. Dijken zijn afwezig. Het ge-
deelte stroomafwaarts van het Albertkanaal ligt volledig in verstedelijkt gebied, met een gedeelte 
grenzend aan het Park van Wijnegem. 
 
De waterkwaliteit is hier matig en de structuurkwaliteit varieert van waardevol tot zeer zwak. Voor-
al in het gebied De Zetten/Wijnegembrug is een mooi ontwikkelde structuur aanwezig, met weinig 
tot geen oeverversteviging. Door de aanwezigheid van een sifon onder het Albertkanaal is er niet 
steeds een uitwisseling van water tussen boven- en benedenstrooms deze sifon, wat soms zorgt 
voor een slechtere waterkwaliteit. 
 
 
7.8.1 Streefbeeld 

Het overgrote deel van dit valleigebied is ingenomen door woonpark, waar echter meestal voldoen-
de ruimte is langs de waterlopen om de verbindende functie van waterlopen te voorzien en ook 
structuurontwikkeling van de oevers toe te laten. Voor het meest stroomafwaartse deel moet alles-
zins de natuurfunctie primeren en hier dient verder ook een verbinding te ontstaan met de Schijnval-
lei gelegen ten zuiden van het Albertkanaal. 
 
Ter hoogte van de Paters Scheutisten moet op lange termijn een aaneengesloten natuurkern ont-
staan, die verbinding maakt met de overige natuurkernen in de vallei en via de Antitankgracht. In al 
deze gebieden primeren de elzenbroekbossen en vochtige ruigtes. 
 
Binnen de ganse loop dienen de risicozones voor overstromingen uit de woongebieden geweerd te 
worden. Binnen de onbebouwde valleigebieden hebben natuurlijke overstromingen volop de vrije 
hand. 
 
Gezien de aanwezigheid van een kleine populatie rivierdonderpad dient hiervoor prioritair werk ge-
maakt te worden van een verbetering van de waterkwaliteit en vooral het wegwerken van alle vis-
migratieknelpunten opdat deze soort zich ook kan verspreiden naar onder meer het Groot Schijn. 
 
 
7.8.2 Knelpunten en maatregelen 

In dit gebied loopt de Zwanebeek voor een klein deel door nog ongerepte valleibossen. Slechts 
plaatselijk zijn er oeververstevigingen aangebracht. Anderzijds loopt een groot deel door villaparken 
waar recent over grote afstanden de oever werd verstevigd. Het is van belang om op zoveel moge-
lijk plaatsen weer ruimte te geven aan de waterloop, ook in de woonwijken. Door de volledige oe-
ververstevigingen hier is er geen structuurvariatie mogelijk waardoor plaatselijk belangrijke vissoor-
ten als de rivierdonderpad geïsoleerd geraken. 
 
De waterkwaliteit verandert in de benedenloop van zeer goed naar matig, vermoedelijk ten gevolge 
van het effluent van de RWZI Schilde en lozingen vanuit de woonwijken. Verder is er sprake van 
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een verlies aan zuiver water bij de sifonering onder het Albertkanaal. Enerzijds wordt het natuurlijk 
debiet aangevuld met effluent uit de RWZI (meer dan de helft!), maar de helft van het debiet ver-
dwijnt iets laten in het Albertkanaal. Een afzonderlijk afleiding van het effluentwater is hier dan ook 
wenselijk om de natuurlijke waterkwaliteit te beschermen. 
 
In het valleigebied moeten er wel verbindingen door de villaparken heen gecreëerd worden, die door-
lopen naar het stroomafwaarts gelegen park van Wijnegem en de vallei van het Groot Schijn. Migra-
tie langs de oevers is in grote delen verhinderd door de aanleg van afrasteringen in de villawijken. 
Zowel handhaving als sensibilisatie zijn nodig om deze vrije ruimte te realiseren, indien dit niet helpt 
op middellange termijn moet eventueel worden overgegaan tot onteigeningen in het kader van het 
oeverzonebeheer. 
 
 
Vismigratie 

Stuw park – 4029-010 (Bijlage 12p) 
In het Park van Wijnegem is er een stuw op de Zwanebeek die de beek op peil moet houden om de 
parkvijver bij te vullen. Deze stuw veroorzaakt een verval van 50 cm en is gezien het ecologisch 
belang van de Zwanebeek ook aangeduid als prioritair. 
 
Hier kan geopteerd worden voor hermeandering van de Zwanebeek met extra verruwing van de 
bedding (R1T2V1) om het peil op te stuwen. Nadelig aan deze oplossing is dat dan heel wat ecolo-
gisch waardevolle zones in het park (elzenbroekbos, sleutelbloemweide, rietveld) die langs de beek 
liggen vergraven zullen worden. Bovendien is de ruimte vrij beperkt gezien de aangrenzende bebou-
wing. 
 
Als betere optie kan getracht worden om de stuw volledig te verwijderen met slechts een lichte op-
stuwing met stenen (R2T2). Dit moet dan wel gekaderd worden in het algemeen beheer van het 
parkdomein en in het bijzonder de voeding van de vijver. Als laatste oplossing kunnen nog V-
vormige bekkentrappen aangelegd worden in de beek (R3T1V1). 
 
Sifon Albertkanaal – 4029-020 (Bijlage 12q) 
Deze sifon onder het Albertkanaal vormt mogelijk geen knelpunt, verder onderzoek dient immers 
nog uit te wijzen of sifons van meer dan 70 m een knelpunt zijn. Wel moeten de roosters aan de 
ingang steeds goed open gehouden worden. 
 
Bij de eventuele heraanleg van de sifons in het kader van de verbreding van het Albertkanaal dient 
men rekening te houden met vismigratie en de sifons voldoende ruim en ruw te voorzien. Daarnaast 
moet getracht worden zo veel mogelijk lichtinval te krijgen in de sifons. 
 
Stuwen Scheutisten – 4029-030/040 (Bijlage 12r) 
Aan het domein van de Paters Scheutisten zijn 3 opeenvolgende stuwen aanwezig. Afhankelijk van 
de stand van de balken en het debiet vormen zij al dan niet een knelpunt. Met een beperkte opru-
wing van de bedding (R2T2) en het heraansluiten van iets stroomopwaarts gelegen afgesneden me-
ander (R1T2V1), kunnen deze drie stuwen verwijderd worden. 
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Een knelpunt bij deze oplossing is dat het niet duidelijk was welke functie deze stuwen hebben of 
hadden. Hiermee dient bij de uiteindelijke uitvoering eventueel wel rekening gehouden te worden. 
 
 
7.8.3 Projecten 

 
Zwanebeek temidden de mensen 

Locatie: Tussen de Houtlaan en de Fortsteenweg (Schilde) 
 
Achtergrond: Hier loopt de Zwanebeek voor een groot deel door de achtertuinen van woonparken 
en zijn de oevers sterk verstevigd. Enkel ter hoogte van het domein van de Paters Scheutisten is er 
nog vrije ruimte langsheen de beek. 
 
Acties: In overleg met de omwonenden moet hier in functie van de beschikbare ruimte zoveel moge-
lijk een oeverzone afgebakend te worden. Op sommige plaatsen is er hiervoor ruimte beschikbaar, 
terwijl op andere de bewoning vrij dicht bij de waterloop aanwezig is. Een oeverzone van enkele tot 
een vijftal meters is hier vrij belangrijk gezien anders alle vormen van migratie langs de waterloop 
onmogelijk wordt. Zeker belemmeringen in die oeverzone moeten verdwijnen: afrasteringen, tuin-
huisjes, serres, … Ook kan de beek dan een beperkte vrijheid terugkrijgen en kan de structuur van 
de waterloop zich herstellen. Aangezien de Zwanebeek een leefgebied van de rivierdonderpad is, in 
de structuurvariatie van groot belang. 
 
De waterkwaliteit moet ook hier nog kunnen verbeteren, onder meer door het optreden tegen huis-
houdelijke lozingen. Ook de vismigratieknelpunten op de Zwanebeek (3 stuwen) moeten prioritair 
verdwijnen. Als paaiplaats kan de afgesneden meander ten noorden van deze stuwen opnieuw aan-
gesloten worden, de oostelijke staat nu bij hoog water nog in verbinding met de waterloop zelf. 
 
Voor migratie over land worden aan de Fortsteenweg en de Brasschaatsebaan zeker faunapassages 
noodzakelijk geacht, gezien het drukke verkeer. In het valleigebied moet ook passage naar achterlig-
gende bossen mogelijk zijn. Dit ligt echter zeer moeilijk gezien het ganse terrein reeds bewoond is. 
Op de maatregelkaart zijn echter een paar mogelijk routes aangegeven die best vrij blijven: langs 
zijbeken, wegen en enkele onbebouwde percelen. 
 
Op de terreinen van de Paters Scheutisten zijn nog meer ontwikkelingsmogelijkheden. Hier moet 
echter rekening gehouden worden met de waterwinning. Hierdoor zijn overstromingen hier uitgeslo-
ten en is er ook een lage waterstand. Op lange termijn moeten dergelijke grondwaterwinningen af-
gebouwd worden en is het te verkiezen om oppervlaktewater of gefilterd effluentwater (cfr. duinen-
project) te gebruiken voor drinkwaterproductie. 
 
 
Verbindingen over Albertkanaal 

Locatie: tussen de ’s Gravenwezelsesteenweg en het Park van Wijnegem (Wijnegem) 
 
Achtergrond: Net als het Groot Schijn wordt ook de Zwanebeek doorsneden door het Albertkanaal. 
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Acties: Eerst en vooral in er nood aan een betere inpassing van de Zwanebeek in de stedelijke om-
geving van Wijnegem. De oevers zijn er immers volledig gebetoneerd waardoor oeverstructuur on-
mogelijk is geworden. Plaatselijk, waar woningen niet tot tegen de waterloop komen, moeten zware 
ingrepen gebeuren om deze versteviging te vervangen door een meer aanvaardbare vorm (schans-
korven ed.). Verder kan er meer structuur in de bedding gebracht worden door middel van stort-
steen. 
 
Deze stortsteen kan tegelijkertijd ook zorgen voor een gedeeltelijke opstuwing van Zwanebeek zodat 
de stuw stoomafwaarts verwijderd kan worden, deze is immers onoverkomelijk voor vissen. Indien 
de toevoer van de Zwanebeek niet gegarandeerd kan worden door deze opstuwing (moet gemodel-
leerd worden in de hydraulische studie) wordt geopteerd voor v-vormige vistrappen. 
 
Wanneer de passage langs de Zwanebeek door dit stukje Wijnegem hersteld is, moet ook de over-
steek van het Albertkanaal gegarandeerd worden door de aanleg van uittreedplaatsen voor fauna. 
Bij de heraanleg van de sifon bij de verbreding van het Albertkanaal moet deze geoptimaliseerd 
worden voor vismigratie: opruwing, zoveel mogelijk lichtinval, zachte hellingen. 
 
Naar waterkwaliteit moet op korte tot middeltermijn het overstort naar het Albertkanaal afgeschaft 
worden, door het debiet van de RWZI Schilde niet meer in de Zwanebeek te lozen. Op die manier 
verbetert de waterkwaliteit van de Zwanebeek zonder grotere debieten te moeten verwerken. Ook 
kan dan de Zwanebeek permanent doorstromen naar Wijnegem en worden daar de geur- en kwali-
teitproblemen die ontstaan bij een gesloten sifon en stilstaand water opgelost. Een noodoverstort 
naar het Albertkanaal zal waarschijnlijk wel noodzakelijk blijven. Dit treedt dan echter enkel automa-
tisch in werking bij extreem hoge waterpeilen stroomafwaarts het kanaal. 
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7.9 Laarse Beek 

De Laarse Beek heeft een goede waterkwaliteit met een overwegend matige structuurkwaliteit. In 
de waterloop vindt men goed ontwikkelde watervegetaties en ook de visfauna is hier van groot be-
lang (o.a. rivierdonderpad). 
 
Het zuidelijke deel van de Laarse Beek stroomt door het domein Peerdsbos en wordt daar omgeven 
door loofbossen: eikenbossen, moerasbossen en beukenbossen. Hier is een hoge biologische waar-
de aanwezig. Dit gebied is eveneens aangeduid als habitatrichtlijngebied omwille van deze waarde 
en de aanwezigheid van de rivierdonderpad. 
 
Meer stroomopwaarts neemt de ecologische waarde van de vallei af door de aanwezigheid van be-
bouwing, spoor/snelweg en een golfterrein. Lokaal komen nog enkele loofbossen voor. Ook is een 
uitgestrekt naaldbos aanwezig. 
 
Over de gehele loop van de Laarse Beek zijn de aanwezige vegetaties eerder typerend voor drogere 
bodems (weinig freatofyten). Het is duidelijk dat de band tussen de waterloop zelf en de valleivege-
taties beperkt is. Dit heeft vermoeelijk te maken met de zandige bodem en ook plaatselijke ophogin-
gen in de oude kasteeldomeinen langs de Laarse Beek (park van Brasschaat, Peerdsbos, …) 
 
 
7.9.1 Streefbeeld 

In de Laarse Beek ontstaan twee natuurkernen: het Peerdsbos en de omgeving van de Antitank-
gracht. In het Peerdsbos wordt de vallei gekenmerkt door oude eiken- en beukenbossen, in de natte-
re delen aangevuld door elzenbroekbossen. Op lange termijn moet hier het ganse valleigebied, ook 
waar nu nog bebouwing is, naar een natuurfunctie gaan. Hier dient echter ook de aanwezigheid van 
een zacht-recreatieve functie in acht genomen te worden door het behouden van wandelwegen en 
dergelijke. 
 
In het noordelijk natuurkerngebied, dat minder aaneengesloten is, bestaat het streefbeeld op lange 
termijn ook uit een verbindend geheel met de Antitankgracht. Vooral in dit gedeelte moet de water-
kwaliteit, structuurkwaliteit en connectiviteit verbeterd worden om de belangrijke ecologische vis-
fauna te laten uitbreiden. 
 
In de bestaande woongebieden en recreatiezones (golfterrein) worden de nodige maatregelen getrof-
fen om negatieve invloeden op de Laarse Beek, als ecologisch waardevolle beek, te beperken. Voor-
al in het stroomafwaartse deel dient de ecologische structuur nog sterk te ontwikkelen. 
 
 
7.9.2 Knelpunten en maatregelen 

Een gedeelte van de Laarse Beek is aangeduid als habitatrichtlijngebied voor de rivierdonderpad. 
Toch vindt men hier nog enkele vismigratieknelpunten in het bovenstroomse deel, waarvan enkele 
zelfs recent zijn aangelegd (deze worden reeds door de provincie opgelost). Het aanpakken van deze 
knelpunten is hier van prioritair belang. 
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De waterkwaliteit is over het algemeen vrij goed. In de bovenstroomse deel is de waterkwaliteit ma-
tig. Hopelijk herstelt het natuurlijk debiet zich na de bemalingswerken die voor de aanleg van de 
HSL werden uitgevoerd. 
 
In het valleigebied zouden opnieuw overstromingszones aangelegd kunnen worden om de water-
overlast tegen te gaan in het benedenstroomse deel. Langs de waterloop moet er bovendien op-
nieuw natte natuur kunnen komen, zodat de relatie waterloop-vallei weer hersteld wordt. Belangrij-
ke zones voor deze overstromingen zijn het gebied Spoor (nabij Oude Landen) en de E10-plas. 
 
In het habitatrichtlijngebied is ook aandacht nodig voor het medegebruik, opdat dit geen negatieve 
invloed heeft op de ecologische waarden. Onder meer de toenemende recreatie kan hier een pro-
bleem vormen: werken aan zwembad, sportvelden, golfterrein, etc. Het is wenselijk dat er ook ver-
bindingszones komen voor de verbindingen tussen Peerdsbos-Oude Landen en Peerdsbos-Bloso-
terrein. 
 
 
Vismigratie 

Overwelving en rooster – 3432-010 (Bijlage 12t) 
Aan het einde van de Laarse Beek is er nog een deel overwelfd, voor dat zij in het Groot Schijn uit-
mondt. Zoals bij het Groot Schijn (Verlegd Schijn) reeds gezegd, kunnen dergelijke lange overwel-
vingen wel een probleem vormen. 
 
Betonnen afzink (Bijlage 12u) 
aan het Laar is er in de Laarse Beek nog een restant van een gebetoneerde bedding te vinden die nu 
een verval veroorzaakt. Om dit knelpunt op te lossen moet die beton uit de bedding verwijderd wor-
den en wordt die plaats best gedeeltelijk opgevuld met stenen voor een semi-natuurlijke oplossing 
(R2T1). 
 
Een mogelijk probleem is de stabiliteit van de muren die hier tot tegen de beek zijn aangebouwd. 
Eventueel dient dus ook de oever verstevigd te worden om schade aan de aangrenzende percelen te 
vermijden. 
 
Beekversmalling Kapelsesteenweg (Bijlage 12v) 
Ten gevolge van de werkzaamheden aan de HSL is er aan de Kapelsesteenweg puin in de beek te-
rechtgekomen die nu zorgt voor stroomversnellingen en een groter dan normaal verval. Vispassage 
is hier sterk bemoeilijkt. 
 
Hier moet de beek opnieuw naar de natuurlijke staat hersteld worden (R1) of toch zover mogelijk. 
Dit knelpunt is eenvoudigweg op te lossen door het puin uit de beek te ruimen. Eventueel kan plaat-
selijk nog extra steen gestort worden om de stroomsnelheden en waterdieptes verder te regelen. 
(Dit werd in de loop van 2005 zeer uitgevoerd) 
 
Brug Peerdsbos – 3432-040 (Bijlage 12w) 
Het water onder dit bruggetje stroomt doorheen drie buizen. Bij deze buizen is er een verval van on-
geveer 10 cm en ook een zeer dun waterlaagje. 
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De brug dient vervangen te worden door een constructie zonder betonnen bedding (R1T1) om ver-
val en ondieptes tegen te gaan.  
 
Bodemplaat Peerdsbos – 3432-050 (Bijlage 12x) 
Stroomopwaarts van de brug is een oude stenen stuwconstructie (niet meer functioneel) met een 
lengte van 4 m. Het water stroomt er over de bakstenen bodemplaat, waardoor het waterpeil er erg 
laag is en de stroomsnelheid erg hoog. 
 
Het herstel van migratiemogelijkheden over de bodemplaat is redelijk moeilijk aangezien er zeldzame 
varens op de oude stuwmuren groeien en deze dus niet afgebroken kunnen worden. Eventueel kan 
wel een deel van de stenen bedding uitgebroken worden om aldus een verruwing van de bodem te 
bekomen en vispassage wel mogelijk te maken. 
 
Duiker Golfterrein (Bijlage 12y) 
In het golfterrein van Brasschaat is een duiker aanwezig die bij lage debieten slechts een zeer dun 
waterlaagje doorlaat. Dit waterlaagje en het kleine veroorzaakte verval laten geen vismigratie toe en 
isoleren aldus de aanwezige vispopulaties in de Laarse Beek. 
 
Deze duiker dient uitgebroken te worden en vervangen door een brug, of indien nodig, door een bo-
demloze duiker (R3T6V1). Op die manier blijft migratie, zelfs bij lage debieten mogelijk. 
 
Stuwen openluchtschool (Bijlage 12z) 
In de zomer van 2004 stond de Laarse Beek ter hoogte van de openluchtschool droog. Wel waren 
hier twee stuwen aanwezig die onder normale omstandigheden een knelpunt zouden vormen. Het 
betreft twee oude betonnen vaste stuwen. 
 
Deze stuwen kunnen vermoedelijk gewoon verwijderd worden aangezien de bedding aan beide zij-
den ongeveer op hetzelfde niveau liggen. Bovendien zijn het allebei oude stuwen die vermoedelijk 
nog slecht weinig invloed hebben op de hydrologie van de waterloop. 
 
Duiker E-10-plas – 3432-080 
Deze duiker die vroeger de Laarse Beek onder de E-10-plas leidde is afgeschaft. De Laarse Beek 
stroomt terug bovengronds via een natuurtechnisch aangelegde nieuwe waterloop. 
 
 
7.9.3 Projecten 

 
Vrije loop voor de Laarse Beek 

Locatie: stroomafwaartse gedeelte van de Laarse Beek in Ekeren 
 
Achtergrond: In dit deel van de loop is een groot deel van de Laarse Beek vastgelegd door middel 
van betonnen oevers, schanskorven en geotextiel bij de aanleg van de hogesnelheidslijn. 
 
Acties: In deze zone moet de Laarse Beek opnieuw een natuurlijke loop krijgen, zonder oeververste-
viging waar mogelijk. Aangezien de beek voor een groot deel door (verlaten) landbouwgebied 
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stroomt is dit zeker mogelijk. De aangebrachte geotextiel (plastiek matten met asfalt) worden op 
korte termijn verwijderd, dit kan eventueel in fases zodat de beekoevers zich met vegetatie tussen-
door kunnen vastleggen en niet volledig uitspoelen. In de gebetoneerde delen tegen de HSL moet 
rekening gehouden worden met de stabiliteit van de kunstwerken aldaar, toch moet ook hier over-
wogen worden de oevers te vervangen door schanskorven of aanverwante constructies om meer 
structuur toe te laten. Eveneens zal aandacht moeten besteed worden aan de in de omgeving gele-
gen leidingen, die meandering mogelijk kunnen beperken. 
 
De oude arm van de Laarse Beek (gelegen aan de andere kant van de HSL en stroomafwaarts ver-
bonden via een koker met verval van ongeveer 50 cm) herbergt nog een uitbundige waterflora en –
fauna (vissen, libellen, …) en wordt best opnieuw aangesloten op de Laarse Beek als paaiplaats. 
Een hydraulische studie moet uitwijzen in hoeverre dit mogelijk is aangezien het waterpeil er nu bij-
na een halve meter hoger staat in vergelijking met de Laarse Beek. De Laarse Beek ligt dus blijkbaar 
dieper dan vroeger, waardoor opstuwing nodig zou kunnen zijn: meandering, verruwing, … 
 
Volgens de hydraulische modellering is een aftakking naar de Oudelandse Beek doorheen het land-
bouwgebied een goede optie om dan dit gebied te benutten als overstromingsgebied. Ook hier kan 
een meanderend traject zorgen voor opstuwing van het waterpeil. 
 
 
Geef ruimte aan de beek 

Locatie: de vallei van de Laarse Beek ter hoogte van de woonwijk Leeg en het golfterrein Rietbeem-
den 
 
Achtergrond: ondanks de inkleuring als woongebeid is de omgeving van het Leeg nog voornamelijk 
in gebruik als landbouwgrond. De Laarse Beek doorkruist hier ook het golfterrein Rietbeemden. 
 
Acties: Langs de Laarse Beek dient hier over de volledige lengte een oeverzone afgebakend te wor-
den. In het golfterrein is hier plaatselijk reeds een smalle strook van maximaal een meter, deze moet 
echter uitbreiden tot een vijftal meters. In het Leeg is er over een grote lengte reeds een houtkant 
aanwezig van enkele meters breed, deze moet zeker behouden blijven en liefst uitgebreid worden 
tot de volledige lengte. Op die manier krijg de waterloop een buffer tegen nutriënten en bestrij-
dingsmiddelen, maar kan de meandering zich hier verder op natuurlijke wijze ontwikkelen. 
 
Op het golfterrein moeten de aangebrachte overwelvingen en duikers verwijderd worden en, zoals in 
het golfterrein Ternesse, vervangen worden door bruggen. Hiermee wordt ook een van de vismigra-
tieknelpunten met hoge prioriteit opgelost. 
 
In het valleigebied moet voldoende aandacht gaan naar de ontwikkeling van een groene infrastruc-
tuur. Vooral in het Leeg moet voldoende ruimte gevrijwaard blijven voor migratie. 
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Ecologische aanpak rond E-10-plas en E-19 

Locatie: Bloso sportcentrum, Antitankgracht en onderdoorgang snelweg. 
 
Achtergrond: De Laarse Beek werd ook hier bij de aanleg van de HSL verlegd en vastgelegd, hoewel 
er ook een gedeeltelijk ecologisch herstel is uitgevoerd. 
 
Acties: Bij het weghalen van de duiker onder de E10-plas werd een nieuwe bovengrondse en mean-
derende loop aangelegd, evenwel in een niet biodegradeerbaar geotextiel. Dit wordt dan ook best 
(gefaseerd) verwijderd. Ook stroomopwaarts werden deze geotextiel gebruikt en vormde er zelfs 
een vismigratieknelpunt dat ondertussen reeds opgelost zou zijn. 
 
Hier is overal voldoende ruimte om de beek vrij te laten meanderen, zowel in de nieuwe als oude 
panden. Hierdoor zal bij verbetering van de structuur een nieuw habitat ontstaan voor de rivierdon-
derpad, mits de vismigratieknelpunten stroomafwaarts op korte termijn opgelost worden. Wel is de 
onderdoorgang van de Laarse Beek onder de E-19-snelweg een smalle structuurloze duiker. Hierdoor 
is migratie van kleine dieren langs de oever onmogelijk, vissen kunnen wel passeren. Op middel ter-
mijn moet deze duiker vergroot en verbreed worden tot een bodemloze duiker met oeverontwikke-
ling. Ook reeën moeten via deze duiker kunnen oversteken. 
 
Aan de verblijfsrecreatie moet de oeververdediging plaatselijk verwijderd worden aangezien bepaal-
de constructies tot op de oevertop ingeplant zijn. Structuurontwikkeling wordt dan ook sterk be-
lemmerd. 
 
In de E-10-plas zal er ook waterberging plaatsvinden bij hoge waterdebieten vanuit de Laarse Beek. 
 
 





Ecologische inventarisatie en visievorming – Groot Schijn Besluit 

Opgesteld door Syncera 
28 oktober 2005,Eindrapport  pagina 199 

 

8 Besluit 

 
 
Voor de eerste maal werd een dergelijke grote ecologische inventarisatie uitgevoerd in het bekken 
van het Groot Schijn. Met deze studie is nu een globaal overzicht opgesteld van de aanwezige eco-
logische waarden, maar eveneens knelpunten en potenties, in de waterlopen en hun valleigebied. 
 
In het zicht van reeds lopende of kortelings beginnende projecten en studies in dit gebied is het dan 
ook van belang dat voorliggend rapport, samen met de verzamelde data mee gebruikt wordt om af-
wegingen te maken op vlak van natuur: 
- DuLo-waterplannen (actieplannen) 
- natuurinrichtingsprojecten 
- afbakening oeverzones 
- uitbouw overstromingsgebieden 
- opstellen beheersplannen voor natuurreservaten en groengebieden 
- ecologische inrichtingen van beekvalleien 
- structuurplanning 
- … 
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Bijlage 1: Beschermde landschappen 

Bescherming Beschrijving Gemeente 

Landschap Boekenbergpark Antwerpen 

Landschap Buitenpark Veltwijckkasteel Antwerpen 

Landschap De Oude Landen Antwerpen 

Landschap Herentalse Vaart Antwerpen 

Landschap Kerkhof rond de Sint-Fredeganduskerk Antwerpen 

Landschap Omgeving Bouckenborghpark Antwerpen 

Landschap Omgeving kasteel Veltwijck (thans gemeentehuis) en omliggend park Antwerpen 

Landschap Onmiddellijke omgeving huis 'd'Exter' Antwerpen 

Landschap Onmiddellijke omgeving van de pastorie Sint-Bartholomeus Antwerpen 

Landschap Domein Ertbrugge - Zwarte Arend (te antwerpen en wijnegem) Antwerpen-Wijnegem 

Landschap Kerkhof bij de Sint-Bavokerk Boechout 

Landschap Het Peerdsbos Brasschaat 

Landschap Oude pastorie en omgeving Brasschaat 

Landschap De Brechtse Heide Brecht 

Landschap Omgeving van de sint laurentiuskerk Hove 

Landschap De Kalmthoutse Heide Kalmthout 

Landschap Het rood en omgeving Kapellen 

Landschap Omgeving van de kerk van hoogboom Kapellen 

Landschap Sint-Benedictuskerk en oud kerkhof met zijn onmiddellijke omgeving Mortsel 

Landschap De Kastanjelaan Ranst 

Landschap De vallei van het Groot Schijn Ranst 

Landschap Het Bos van Ranst Ranst 

Landschap Catershof Schilde 

Landschap De Antitankgracht Ranst tot Antwerpen 

Landschap Pastorie met omgeving Schilde 

Landschap Kasteel met omliggend park uitgezonderd de sportterreinen, stadion en speelplein Schoten 

Landschap O.L.V.kerk en omgeving Stabroek 

Landschap Omgeving Jan Vlemincktoren Wijnegem 

Landschap De kapel van Sint Jan en omgeving Wommelgem 

Landschap Het Zoerselbos Zoersel 

Landschap 4 Bomen in de tuin van de pastorie Zoersel 

Gebouwen Plantin Moretuslei 66-90 en 55-91 en de aansluitende bebouwing in de 
van Immerseelstraat 

Stadsgezicht Antwerpen 

Geheel gevormd door het Sterckxhof met inbegrip van de omgrachting en gronden 
binnen de omgrachting 

Stadsgezicht Antwerpen 

Gevels en bedakingen van de Victor Jacobslei en begrensd door de St. Hubertuskerk 
en Statiestraat 

Stadsgezicht Antwerpen 

Stadsgezicht Koraalplaats Antwerpen 

Stadsgezicht Omgeving watertorens NMBS-station Antwerpen-Schijnpoort Antwerpen 

Stadsgezicht Unitas tuinwijk Antwerpen 

Watertorens NMBS-station Antwerpen-Oost en onmiddellijke omgeving (o.a. brug 
Draakplaats/Tramplein) 

Stadsgezicht Antwerpen 

Stadsgezicht Wijk Zurenborg (zie oa001082, oa001131-1134, oa001690-1735, oa001767-1890) Antwerpen 

Opgesteld door Syncera 
28 oktober 2005,Eindrapport  Bijlagen 

 



 

Bescherming Beschrijving Gemeente 

Dorpsgezicht Omgeving kasteel 'Runcvoort' Antwerpen 

Dorpsgezicht Omgeving van de hoeve 'Royenborg' Antwerpen 

Dorpsgezicht Dorpsplaats Boechout 

Dorpsgezicht Het Appelkanthof Boechout 

Dorpsgezicht Het geheel gevormd door de landhuizen gelegen Heuvelstraat 25-29-31-33 Boechout 

Het geheel gevormd door de landhuizen te a. Franckstraat 17 - 20 en dr. T. Tuts-
straat 20 met tuinen 

Dorpsgezicht Boechout 

Het geheel gevormd door de tuin, de toegangen en de dienstgebouwen van het land-
huis la châtaigneraie 

Dorpsgezicht Boechout 

Dorpsgezicht Het geheel gevormd door het spokenhof en de tegenover gelegen hoeve Boechout 

Dorpsgezicht Kasteel Fruithof en nabijgelegen hoeve Boechout 

Het geheel gevormd door de hoeven met hun aanhorigheden gelegen Frans Beiren-
slaan 2 en Langbaan 4-6 

Dorpsgezicht Borsbeek 

Dorpsgezicht Bredabaan 262, de rode leeuw Brasschaat 

Dorpsgezicht Engelse tuin Brasschaat 

Dorpsgezicht De herenhuizen, Edegemstraat 19-21 met hun onmiddellijke omgeving Hove 

Dorpsgezicht De herenhuizen, Meylstraat 20-22 Hove 

Dorpsgezicht Het kasteel Rattennest met omgeving Hove 

Dorpsgezicht Kasteel Cappenberg met omgeving Hove 

Dorpsgezicht De kerk, pastorie en tuin Kapellen 

Pharazijnshof, hof te vijvers, heidehof en starrenhof met omringende parken, grach-
ten, bermen ... 

Dorpsgezicht Kapellen 

Dorpsgezicht De omgeving het de oude delen van het kasteel Cantecroy Mortsel 

Dorpsgezicht De omgeving van de duiventoren van de hoeve gelegen Hendrik Consciencelaan 107 Mortsel 

Dorpsgezicht De omgeving van het Jezuïtenhof Mortsel 

Dorpsgezicht De villa's gelegen Wouwstraat 30-32-34 en de brouwerij op de Quinten Matsijslei Mortsel 

Dorpsgezicht Diezegemhoeve met onm. omgeving Mortsel 

Dorpsgezicht Omgeving huizen Lindenlei 6-8 Mortsel 

Dorpsgezicht Omgeving van het Kasteel ten Dorpe Mortsel 

Dorpsgezicht Omgeving van het Kasteel ter Varent Mortsel 

Dorpsgezicht Onmiddellijke omgeving hoeve de schrans Mortsel 

De Runcvoorthoeve met haar onmiddellijke omgeving, de voormalige brouwerij met 
onmiddellijke omg. 

Dorpsgezicht Ranst 

Domein met dienstgebouwen en funderingen van het voormalige kasteel Zevenber-
gen 

Dorpsgezicht Ranst 

Kasteeldomein met omwatering,de tuin,het poortgebouw van 1880 en de langge-
strekte hoeve 

Dorpsgezicht Ranst 

Dorpsgezicht Omgeving van de Cijnshoeve Ranst 

Dorpsgezicht De "Spreeuwenberghoeve" met haar onmiddellijke omgeving, het park en het kasteel Schilde 

Dorpsgezicht De Couwenberghhoeve met haar onmiddellijke omgeving Schilde 

Dorpsgezicht De Dobbelhoeve met haar onmiddellijke omgeving Schilde 

Dorpsgezicht De dreef te 's Gravanwezel Schilde 

Dorpsgezicht De hoeve Schilde 

Dorpsgezicht De hoeve met haar onmiddellijke omgeving Schilde 

Dorpsgezicht De Molenhoeve met haar onmiddellijke omgeving Schilde 

Dorpsgezicht De pastorie met haar omgeving Schilde 

Dorpsgezicht De Pastoriedreef Schilde 

Dorpsgezicht De schans d'Oudaen met haar omgeving Schilde 

Dorpsgezicht De Schranshoeve Schilde 

Dorpsgezicht De Sint-Katharinakerk met haar omgeving Schilde 
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Bescherming Beschrijving Gemeente 

Dorpsgezicht Het herenhuis "Tollenberg" met zijn onmiddellijke omgeving Schilde 

Dorpsgezicht Het Hof te Schilde met inbegrip van de Bellevuedreef en de grote hoeve Schilde 

Dorpsgezicht Het Hof ter Linden met omgeving Schilde 

Dorpsgezicht Het kasteel van ‘s Gravenwezel en de duyvendaelhoeve Schilde 

Het Puttenhof met zijn omgeving bestaande uit de omgrachting, het park, de kluis, 
de aanhorigheden, 

Dorpsgezicht Schilde 

Dorpsgezicht Het Vinkenhof met onmiddellijke omgeving Schilde 

's Gravenhof met onmiddellijke omgeving (waarin begrepen de verder liggende hoe-
ve) 

Dorpsgezicht Schilde 

Dorpsgezicht De pastorij met tuin, de bibliotheek, St.-Cordulastraat 17,19, 21, 34 Schoten 

Dorpsgezicht Gelmelenhof, Gelmelenstraat 16 en de woningen Gelmelenstraat 81-83 Schoten 

Hotel Wenduyne en Westende, deel van het kanaal inbegrepen brug en brugwach-
terswoning 

Dorpsgezicht Schoten 

Dorpsgezicht Ravenhof en omgeving Stabroek 

Kasteel met onmiddellijke omgeving, omwatering, bijgebouwen en dreef van het 
kasteel naar kanaal 

Dorpsgezicht Wijnegem 

Dorpsgezicht Kasteel Pulhof Wijnegem 

"Hof van Sompeke" : dubbele omwalling en de binnen de omwalling gelegen hoeve-
gebouwen 

Dorpsgezicht Wommelgem 

De bestrating en beplanting van de stoep rond de kerk en van het verhoogde deel 
van het Dorpsplein 

Dorpsgezicht Wommelgem 

Dorpsgezicht De omgeving van het kasteel met inbegrip van de verbouwde remise en de boerderij Wommelgem 

Dorpsgezicht Hofke moons met zijn onm. omgeving Wommelgem 
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Bijlage 2: Trendlijnen BBI oppervlaktewater 
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Bijlage 3: Transformatieformules voor de berekening van de Prati-
index voor zuurstofverzadiging 

Index voor één meting (Prati et al., 1971) 

X = Prati-index 
Y = gemeten verzadigingspercentage aan opgeloste zuurstof 
Z= 100 - Y 

2Indien   Y < 50 %  X<50 % = 4,2 . 0,437 * Z/5 + 0,042 * (Z/5)

Indien 50% ≤ Y ≤ 100 %  X  = 0,08 * Z 50-100 %

 = 0,08 * (-Z) Indien   Y > 100 %  X> 100 %

 
Index voor een jaarreeks met n waarnemingen 

PIO = ∑ Xi/n 
Belangrijke opmerking: de PIO wordt slechts berekend als er minstens 3 metingen in het eerste 
halfjaar én minstens 3 metingen in het tweede halfjaar gebeurden. 
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Bijlage 4: Trendlijnen PIO oppervlaktewater 
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Bijlage 5: Analyse parameters oppervlaktewater 
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Chemisch Zuurstofverbruik 
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Bijlage 6: Exoten aanwezig in de oevervegetatie 
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186 1     1 

189 2     1 

198 1     1 

G
ro

ot
 S

ch
ijn

 2
e  

ca
te

go
ri
e 

206 2     1 

228 1     1 

229 2     1 

230 1     1 

232 1     1 

235 2     1 

237 5     1 

K
ou

de
 B

ee
k 

255    2  1 

waarden weergegeven als dichtheden in Tansley-schaal (Tabel 3.2) 

 



 

Opgesteld door Syncera 
Bijlagen 28 oktober 2005, Eindrapport  

 

262 2     1 

275    5  1 

278    5  1 

300    5  1 

301    5  1 

311    3  1 

314    5  1 

315    5  1 

316    5  1 

319     1 1 

Z
w

an
eb

ee
k 

323     1 1 

331   *   1 

335  2 2   2 

338   2   1 

339  5    1 

340  2 1   2 

341   3   1 

344 1 5    2 

345  2    1 

346 1     1 

347 1     1 

349 3     1 

357    5  1 

358    1  1 

359    1  1 

361 2     1 

365    1  1 

366    5  1 

367 1     1 

368    5  1 

370    1  1 

377    5  1 

393     * 1 

401    1  1 

402   1   1 

404     1 1 

405     2 1 

406     1 1 

410    5  1 

411    2 2 2 

426  3    1 

La
ar

se
 B

ee
k 

428    5  1 

 Eindtotaal 6 33 19 7 21 86 

waarden weergegeven als dichtheden in Tansley-schaal (Tabel 3.2) 
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Bijlage 7: Grondwaterpeilen 2004-2005 

Grondwaterstandsverloop Rivierenhof (30/07/2004-14/07/2005)
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Grondwaterstandsverloop Het Veer (30/07/2004-14/07/2005)
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Grondwaterstandsverloop Vrieselhof 1 (30/07/2004-14/07/2005)
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Grondwaterstandsverloop Vrieselhof 2 (30/07/2004-14/072005)
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Grondwaterstandsverloop Koude Beek (30/07/2004-14/07/2005)
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Bijlage 8: Chemische grondwaterkwaliteit 

Overzichtstabel van de gemeten parameters voor de bemonsterde peilbuizen Park van Wijnegem en Het Veer. De gemeten 
waarden zijn getoetst aan de VLAREM IIbis-normen. Overschrijding van de maximaal toelaatbare concentratie (MTC) en het 
minder strenge richtniveau (RN) is aangegeven met respectievelijk vetgedrukte  en cursieve waarden. 

 Normen Park van Wijnegem Het Veer 

Parameter RN MTC P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P11 

Zuurgraad 
(pH) 

6,5 à 
8,5 

 6,72 6,98 6,95 6,99 6,99 6,96 7,29 7,09 7,29 7,20 

Geleidbaarheid 
(μS/cm) 

400  522 499 889 975 752 1335 459 1280 772 663 

Temperatuur 
(°C) 

12 25 17,9 18,3 17,8 17,8 16,1 13,1 13,0 14,9 13,0 14,6 

Chloride 
(mg/l) 

25  
< 

13,3 
16,4 44,4 77,7 50,6 48,6 18,6 19,1 19,7 149 

Ammonium-N 
(mg/l) 

0,04 0,4 0,14 0,60 1,13 0,66 0,29 0,35 0,19 0,37 0,53 0,17 

Nitraat-N+ Nitriet-N 
(mg/l) 

  
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
0,75 0,4 

Nitriet – N 
(mg/l) 

 0,03 
< 

0,016 
0,034

< 
0,016 

< 
0,016 

0,039
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
0,03 0,028 

Nitraat – N 
(mg/l) 

5,6 11,3 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
0,72 0,37 

Orthofosfaat-P 
(mg/l) 

0,17 2,2 
< 

0,039 
< 

0,039 
< 

0,039 
< 

0,039 
0,15 0,16 0,04 

< 
0,039 

0,06 0,06 

TAP pH=8,3 
(°F) 

  
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 

TAM pH=4,3 
(°F) 

  30,33 33,81 33,68 30,54 28,25 37,12 20,15 24,5 40,64 35,69 

Bicarbonaat 
(mg/l) 

  370,0 412,5 410,9 372,6 344,7 452,9 245,8 298,9 495,8 435,4 

Sulfaat 
(mg/l) 

25 250 18,3 18,2 152 149 105 447 48 272 34 34 

Calcium 
(mg/l) 

100  134 92 191 220 160 334 86 237 160 156 

IJzer 
(mg/l) 

0,05 0,2 
< 

0,05 
0,862 2,05 14,5 6,52

< 
0,05 

26,2
< 

0,05 
0,875

< 
0,05 

Kalium 
(mg/l) 

10 12 
< 
1,2 

15
< 
1,2 

7,6 1,5 4,6 1,9 11,8 11,6 13,6

Magnesium 
(mg/l) 

30 50 2,3 5,8 8,0 13,4 2,0 9,3 3,9 10,4 8,9 5,5 

Natrium 
(mg/l) 

20 150 1,7 9,8 8,0 15,6 10,1 11,6 10,1 25,4 31,2 33,8 
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Vervolg overzichtstabel : Rivierenhof en Koude Beek 

 Normen Rivierenhof Koude Beek 

Parameter RN MTC P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Zuurgraad 
(pH) 

6,5 à 
8,5 

 6,94 7,07 6,71 6,71 7,14 7,07 7,19 6,93 6,84 

Geleidbaarheid 
(μS/cm) 

400  702 619 988 600 1033 1008 571 804 1095 

Temperatuur 
(°C) 

12 25 13,1 12,9 12,5 13,2 13,1 12,5 13,5 13,3 13,4 

Chloride 
(mg/l) 

25  19,8 25 17,6 47,2 90,3 36,7 34,8 37,4 140 

Ammonium-N 
(mg/l) 

< 
0,10 

< 
0,10 

< 
0,10 

< 
0,10 

< 
0,10 

0,04 0,4 0,25 0,10 0,70 0,10 

Nitraat-N+ Nitriet-N 
(mg/l) 

  
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
65,5 16,1 8,64 1,78 

Nitriet – N 
(mg/l) 

 0,03 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
0,286 0,121 0,082

Nitraat – N 
(mg/l) 

5,6 11,3 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
1,77 65,2 16,0 8,56 

Orthofosfaat-P 
(mg/l) 

< 
0,039 

0,17 2,2 
< 

0,039 
0,04 

< 
0,039 

0,05 
< 

0,039 
0,09 0,07 

< 
0,039 

TAP pH=8,3 
(°F) 

  
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 

TAM pH=4,3 
(°F) 

  34,98 19,75 12,03 22,03 53,17 22,31 21,43 36,56 37,21 

Bicarbonaat 
(mg/l) 

  426,8 241,0 146,8 268,8 648,7 272,2 261,5 446,0 454,0 

Sulfaat 
(mg/l) 

25 250 41,0 86,8 218 70,4 97,0 37,7 31,6 37,7 58,7 

Calcium 
(mg/l) 

100  138 106 172 115 232 205 119 178 206 

IJzer 
(mg/l) 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

0,05 0,2 2,72 55,9 0,261 1,46 0,058 

Kalium 
(mg/l) 

< 
1,2 

< 
1,2 

< 
1,2 

< 
1,2 

10 12 1,6 1,8 2,4 2,0 3,4 

Magnesium 
(mg/l) 

30 50 3,0 2,6 3,9 2,6 8,5 6,8 4,6 3,0 5,8 

Natrium 
(mg/l) 

20 150 7,6 18,8 18,6 9,4 5,7 15,5 24,5 27,3 35 
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vervolg overzichtstabel : Laarse Beek en Zwanebeek 

 Normen Laarse Beek Zwanebeek 

Parameter RN MTC P21 P22 P23 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 

Zuurgraad 
(pH) 

6,5 à 
8,5 

 6,88 6,58 6,66 7,35 7,42 7,46 7,54 7,96 7,53 6,22 

Geleidbaarheid 
(μS/cm) 

400  287 227 274 636 523 587 584 545 477 520 

Temperatuur 
(°C) 

12 25 15,2 16,2 17,7 16,9 13,6 15,3 14,8 12,6 12,9 13,3 

Chloride 
(mg/l) 

< 
13,3 

< 
13,3 

25  17,7 18,5 22,6 29,7 37,2 35,2 25,2 30,5 

Ammonium-N 
(mg/l) 

< 
0,10 

0,04 0,4 0,32 3,65 1,64 0,12 0,28 0,44 0,11 0,30 0,31 

Nitraat-N+ Nitriet-N 
(mg/l) 

  
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 

Nitriet – N 
(mg/l) 

 0,03 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
0,029 

Nitraat – N 
(mg/l) 

5,6 11,3 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 

Orthofosfaat-P 
(mg/l) 

0,17 2,2 0,07 0,84 0,05 0,04 
< 

0,039 
< 

0,039 
< 

0,039 
< 

0,039 
0,05 0,04 

TAP pH=8,3 
(°F) 

  
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 

TAM pH=4,3 
(°F) 

  7,25 10,62 5,48 32,3 20,41 10,39 11,02 25,52 26,08 19,86 

Bicarbonaat 
(mg/l) 

  88,5 129,6 66,9 394,1 249,0 126,8 134,4 311,3 318,2 242,3 

Sulfaat 
(mg/l) 

25 250 42,6 61,1 44,8 51,6 45,9 97,8 133 48,1 45,4 52,8 

Calcium 
(mg/l) 

100  41,6 32,1 35,8 98,5 75,4 91 132 114 110 96,3 

IJzer 
(mg/l) 

0,05 0,2 13,3 33,9 15,0 0,875 8,51 13,6 0,364 3,55 0,373 14,9

Kalium 
(mg/l) 

< 
1,2 

10 12 3,3 3,3 5,5 5,5 6,3 6,6 9,8 9,8 5,2 

Magnesium 
(mg/l) 

30 50 3,1 2,7 2,1 13,1 5,4 3,9 3,5 3,9 5,6 4,3 

Natrium 
(mg/l) 

20 150 6,0 4,7 5,7 14,5 14,7 15,5 19,9 19,9 22,2 24,3 
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vervolg overzichtstabel : Vrieselhof 

 Normen Vrieselhof 

Parameter RN MTC P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 

Zuurgraad 
(pH) 

6,5 à 
8,5 

 6,63 6,92 6,85 7,25 6,16 6,17 6,15 

Geleidbaarheid 
(μS/cm) 

400  487 519 149 363 219 366 287 

Temperatuur 
(°C) 

12 25 12,7 14,4 13 12,9 14,7 15 16,9 

Chloride 
(mg/l) 

25  17,2 16,0 13,5 14,3 43,0 35,7 30,9 

Ammonium-N 
(mg/l) 

0,04 0,4 0,59 0,38 0,17 0,25 0,21 0,64 0,58

Nitraat-N+ Nitriet-N 
(mg/l) 

  
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
< 

0,15 
0,29 0,15 1,52 

Nitriet – N 
(mg/l) 

 0,03 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 
< 

0,016 

Nitraat – N 
(mg/l) 

5,6 11,3 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
< 

0,16 
0,28 1,5 

Orthofosfaat-P 
(mg/l) 

0,17 2,2 0,07 0,05 0,04 0,09 0,08 0,15 
< 

0,039 

TAP pH=8,3 
(°F) 

  
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 
< 

0,05 

TAM pH=4,3 
(°F) 

  18,85 10,01 2,16 14,8 3,35 8,02 5,65 

Bicarbonaat 
(mg/l) 

  
229,9

7 
122,1

2 
180,5

6 
26,35 40,87 97,84 68,93 

Sulfaat 
(mg/l) 

25 250 30,4 102 26,1 29,7 64,6 46,0 25,3 

Calcium 
(mg/l) 

100  84,4 91,4 3,4 62,0 15,6 37,3 28,8 

IJzer 
(mg/l) 

0,05 0,2 16,4 8,55 0,314 1,63 2,67 18,9 0,354

Kalium 
(mg/l) 

10 12 5,1 3,5 1,4 5,7 3,3 13,1 15,2

Magnesium 
(mg/l) 

30 50 1,8 1,9 0,9 2,5 4,0 2,2 2,5 

Natrium 
(mg/l) 

20 150 12 5,8 14,9 11,7 22,2 21,7 22,1 
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Bijlage 9: Stiffdiagrammen grondwater 

Enkele typische Stiffdiagrammen voor grondwater 
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Bijlage 10: Mauchadiagrammen grondwater 
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Bijlage 11: Ternaire diagrammen grondwater 
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Bijlage 12: Foto’s vismigratieknelpunten 

eA. Vorselbeemden (Groot Schijn 2  cat.) 
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H. Duiker E313 (Koude Beek)  I. Stroomversnelling Hoogveld (Koude Beek) 
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L. Inloop fortgracht (Koude Beek) M. Overstort RWZI (Koude Beek) 

  
  
N. Duikers en betonnen afzinken (Koude Beek) 
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Q. Sifon Albertkanaal (Zwanebeek) 
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U. Betonnen afzink (Laarse Beek) V. Beekversmalling Kappelsesteenweg (Laarse 
Beek) 
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