
Titel gevalstudie: GRUP/MER Sigmaplan Durmevallei  
Locatie: Durmevallei stroomafwaarts van Lokeren tot aan het Groot Broek in Waasmunster 
Verantwoordelijke/Betrokken partijen: Antea Group, De Vlaamse Waterweg, Agentschap voor 
Natuur en Bos, Departement Omgeving 
Contacten (mailadressen): Marten.Dugernier@Anteagroup.com 

 

 

Context van de gevalstudie: 
In opdracht van de Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Bos en Natuur (ANB), begeleidt 
Antea Group als MER-deskundige de opmaak van het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan 
(GRUP) voor de Durmevallei. In navolging van de vernieuwde geïntegreerde procedure voor de 
opmaak van een GRUP wordt gelijktijdig een plan-milieueffectrapportage uitgevoerd (nieuwe RUP-
MER procedure).  

 
 



Ruimtelijk proces:  
☐ Landinrichting (landelijk)  

☐ Landinrichting (stedelijk) 

☐ Natuurinrichting 

☐ Ruilverkaveling 

☐ Haalbaarheidsstudie 

☐ Regionale gebiedsvisie  

☐ Complex project: verkenningsfase  

☐ Complex project: onderzoeksfase 

☐ Complex project: uitwerkingsfase 

☐ Beheerplan  

☐ Brownfieldconvenant  

☐ Beheerovereenkomst  

☐ Beleidsplan ruimte  

☐ Klimaatplan  

☐ Bekkenbeheerplan  

☐ Hemelwaterplan  

☐ Vervoersregioplan  

☐ Klimaatplan  

☐ MKBA 

☒ RUP(+MER) procedure 

☐ Omgevingsvergunning (+MER SCR) 

☐ Planologisch attest (+MER SCR) 

☐ Sectorale toets 

☐ Stedenbouwkundige verordening 

☐ Stedenbouwkundige last 

☐ Masterplan 

☐ Andere: Click or tap here to enter text. 

Fase ruimtelijk proces: 
☐ Doelstellingen verkennen en vastleggen 

☐ Doelstellingen invullen in beleidsplan 

☒ Doelstellingen invullen in omgevingsplan 

☐ invulling vastleggen 

☐ Gebiedsontwikkeling 

 
 



Ruimtelijke context (belangrijkste ecosystemen in de gevalstudie): 
Landelijk: 

☒ landbouw 

☐ bossen 

☐ graslanden 

☐ heide 

☒ moerassen en wetlands 

☒ zoetwater-ecosystemen 

☐ kust 

☐ marien 
Stedelijk: 

☐ (Half-)verhardingen en bebouwde oppervlakte 

☐ Water en natte groenvormen (wadi’s, oeverzones) 

☐ Open en droge groenvormen (grasvelden, bloemenweides, open tuinen, volkstuinen) 

☐ Struiken, hagen en houtkanten 

☐ Stadsbomen en bossen 

☐ Begroeide gevels en muren 

☐ Groendaken 
 

☐ Andere: Click or tap here to enter text. 

 

Schaalniveau:  
☐ perceel  

☐ straat / wijk 

☐ gemeente 

☒ regionaal / provinciaal 

☐ gewestelijk / nationaal 

☐ internationaal 
Oppervlakte gebied (ha): 678ha 

 

Doelstelling inzet ESD-concept: 
☒ ruimtelijke onderbouwing 

☐ situatieschets (conflicten, synergieën) 

☒ verkenning randvoorwaarden 

☐ afwegingskader alternatieven 

☐ communicatie 

☐ sensibilisatie en draagvlak-creatie 

 



Toelichting doelstellingen: 
De doelstelling van het op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Durmevallei is uitvoering 
te geven aan de beslissingen van de Vlaamse Regering in het kader van het geactualiseerde 
Sigmaplan (2004) dat een streefbeeld vastlegt voor de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid 
van het Schelde-estuarium door de combinatie van lokale dijkverhogingen –en verplaatsingen, de 
aanleg van natuurlijke gecontroleerde overstromingsgebieden en integratie van noodzakelijke 
natuurontwikkelingsprojecten gekaderd binnen Europese natuurdoelstellingen.  
Voor het plangebied de Durmevallei zijn volgende doelstellingen vastgelegd, de herbestemming van 
de verschillende deelgebieden is terug te vinden in Tabel 1: 
• de ruimtelijk-functioneel samenhangende en goed gestructureerde landbouwgebieden langs de Durme 

vrijwaren voor grondgebonden landbouw; 

• het behoud en de versterking van het gevarieerde, halfopen valleilandschap van de vallei van de Durme 
met ruimte voor waterberging, landbouw en natuur; 

• het vrijwaren van het bouwvrij karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit van de van nature 
overstroombare valleien van de Durme; 

• het versterken van de natuurlijke structuur en het voorzien van ruimte voor natuurontwikkeling om de 
Europese natuurdoelen te realiseren voor de Natura 2000-gebieden in de vallei van de Durme; 

• het vrijwaren van landschappelijk waardevolle gebieden en erfgoedwaarden in de vallei van de Durme. 
 

Tabel 1 Deelgebieden GRUP Durmevallei 

 

Gebied Oppervlakte Inrichting 

Potpolder I/Sombeekse meersen 82 ha Estuariene natuur (ontpoldering) 

Oude Durme 33 ha Wetland 

Polder van Waasmunster 11 ha Estuariene natuur 

Potpolder IV/Hof ten Rijen 103 ha Wetland/verweving (GOG) 

Potpolder V/Durmemeersen 40 ha Wetland (ontpoldering) 

 



Beschouwde ecosysteemdiensten: 
☐ voedselproductie 

☐ waterproductie 

☐ grondstoffen 

☒ beheersing overstromingen 

☐ kustbescherming 

☒ waterbeschikbaarheid en infiltratie 

☒ waterzuivering 

☐ luchtzuivering 

☐ bodemzuivering 

☐ verminderen geluidsoverlast 

☐ bestuiving 

☐ natuurlijke plaagbestrijding 

☐ bodemvruchtbaarheid 

☐ verminderen erosie 

☒ C-opslag 

☐ verkoeling 

☐ beweging en ontspanning 

☐ elkaar ontmoeten 

☒ leren 

☒ beleving van natuur 

☒ uitzicht op groen 

☒ tot rust komen 

☐ andere: Click or tap here to enter text. 

 

Gebruikte methodes en tools: 
☐ expertenadvies (kwalitatief) 

☐ kaartenatlas NARA 

☒ kaartenatlas Ecoplan 

☐ ecoplan SE 

☐ natuurwaardeverkenner 

☐ ESD-actorenanalyse 

☐ Workshop integrale waardering ESD 

☐ ESD-gestuurd ontwerpend onderzoek 

☐ Participatieve scenario ontwikkeling / ontwerp alternatieven 

☐ Participatieve kartering ESD 

☐ Klimaatportaal 

☐ MIROK omgevingskwaliteit 

☐ andere: Click or tap here to enter text. 

 



Beschrijving toegepaste methode:  
In overleg met het planteam zal worden onderzocht hoe ecosysteemdiensten kunnen worden 
ingezet in het planproces voor het MER en RUP. Naast het feit dat ze een noemer vormen 
waarmee de verschillende projectambities naast elkaar kunnen worden gelegd, wordt er ook 
beoogd om in het kader van het plan MER, de discipline klimaat vorm te geven vanuit een ESD 
georiënteerde aanpak. Dit omwille van de dubbelzinnigheid en onduidelijkheid die vandaag soms 
heerst over de discipline klimaat en het bijhorende richtlijnenboek. In deze zin is een verkenning 
om deze discipline op een meer transversale en minder discipline-georiënteerde wijze invulling te 
geven aan de orde. Hiervoor wordt het geheel van ESD onder de loep genomen, waaruit een 
selectie wordt gemaakt die kan fungeren als verklarende indicatoren (en idealiter kaarten-)set in 
klimaatmitigatie en/of –adaptatie. 
 
Met het idee deze ESD te verduidelijken met data en cartografie, wordt daarbij op basis van de 
ECOPLAN kaarten nagegaan welke ecosysteemdiensten kunnen worden versterkt binnen het 
planproces, hoe dit kan worden ingezet bij de onderbouwing van de voorgenomen activiteit, en 
welke bijdrage dit kan leveren binnen de milieueffectenrapportage alsook in het bijzonder de 
discipline klimaat. Hierna volgt een beperkte selectie van de kaarten welke werden aangemaakt in 
kader van het planproces. 
 
De actuele infiltratiekaart bevestigt dat het projectgebied voornamelijk bestaat uit zeer natte 
gebieden, zijnde alluviale gronden met impermeabele lagen, waardoor water eerder ter plekke 
wordt vastgehouden of afstroomt naar de Durme (lichte kleuren). Water infiltreert dan wel goed 
in de hoger gelegen (zand)gronden rondom het projectgebied (donkere kleuren). Deze kaart leert 
ons dat binnen het projectgebied maximaal nagedacht moet worden over hoe dit water het beste 
wordt vastgehouden. Tijdens perioden van hevige regenval dient de buffercapaciteit van de 
impermeabele gronden voldoende te zijn. Het water dient traag afgevoerd te worden naar de 
Durme of traag ter plekke te infiltreren. Dit terwijl er een balans dient gevonden te worden tussen 
de getijden van de rivier (verzanding omliggende gebied tijdens hoogtij) en de gravitaire 
afwatering naar de Durme toe (ontlasting overstromingsgebieden).  



 

  
Naast de infiltratiekaart is ook waterretentie een ESD van groot belang in valleigebieden. Zowel 
de permanente retentie als de seizoenale retentie duiden dat de Durmevallei een spons is waar 
water wordt vastgehouden. Op vlak van water vasthouden en vertraagd infiltreren leveren de 
wetlands rond de Durme dus een belangrijke klimaatbijdrage (Droogtebestrijding). Enerzijds door 
plaatsen die permanent waterverzadigd zijn, zijnde voornamelijk open water lichamen zoals de 
Durme zelf, meren, poelen, vloedbossen,… Anderzijds door het seizoenaal vasthouden van water, 
waar in tijden van veel neerslag (meestal in de winter) ook tijdelijk water aan het oppervlak staat. 
Beide zijn enorm belangrijk in het aanvullen van freatisch en diep grondwater en het op peil 
houden van de grondwaterstand. Het is te zien dat in het projectgebied grote waterpartijen 
aanwezig zijn die enorme functionaliteit hebben in het permanent vasthouden van water, en dat 
nagenoeg het gehele projectgebied een belangrijke seizoenale retentie-rol vervult. Deze kaarten 
duiden op het belang van de open ruimte gebieden in het projectgebied en hun rol in het 
opvangen, vasthouden en vertraagd afvoeren van water in de omgeving. Eventuele bijkomende 
indijkingen dienen dan ook rekening te houden met deze retentiefunctie en het risico dat 
indijkingen kunnen leiden tot een verkleinde functionele retentieoppervlakte. 



 

 

 
Merk op dat de kaart potentiëlen weergeeft. 
 
Dit leid tot de conclusie dat in het Sigmaplan, wat vandaag nog enkel gaat over veiligheid en 
natuurlijkheid, het klimaat niet over het hoofd mag gezien worden. Momenteel is het nog vroeg in 
het ontwikkelingsproces wat betekend dat er een opportuniteit is om dit doorheen het gehele 
proces mee te nemen als kernwaarde. 
 



Verder is het ook een feit dat rond de Durme nog enorm veel natte graslanden en andere 
landbouwvormen voorkomen. Hier zijn enorme potenties voor het verhogen van de mate van 
koolstofopslag in de bodem, welke de grootste koolstofsink t.o.v. bovengrondse vegetatie. De 
potentiekaart is gebaseerd op potentiële natuurlijke vegetatie. Zones in het plangebied waar 
ontwikkeling van natuur centraal staat kan op basis van deze kaart de optimale natte 
vegetatievormen selecteren voor het maximaliseren van deze ESD (en andere). Zo kan de aanleg 
van vloedbossen en veengebieden helpen om potenties te benutten, maar ook gekeken naar een 
niet totale ommezwaai van landgebruik kan ook gericht beheer van graslanden en 
landbouwgronden leiden tot enorme winsten in tonnen CO2 gecapteerd.  
 

 
 
Verder is een waterrijk landschap zoals de Durmevallei, omringd door landbouw, ook zeer functioneel mbt 
waterzuiveringsprocessen (N, P en K). De ESD kaart van denitrificatie geeft een indicatie over de levering van 
deze processen in de Durmevallei.  

 
 
In se wordt er een stuk een deel van het probleem van het omliggende landbouwgebied opgevangen in het 
valleigebied. Uitlogingen van bemesting (komende uit N en Z) wordt via anaërobe processen in 
waterverzadigde gronden omgezet naar niet-reactieve substanties, waardoor waterzuivering wordt 
bekomen.  
 



Finaal zijn ook recreatie, beleving en andere culturele ESD van belang. Voor dit te visualiseren zijn er minder 
kant en klare kaarten beschikbaar. In ECOPLAN zit ook een kaart vervat die weergeeft hoeveel bezoekers er 
per jaar naar een bepaald gebied komen. Door deze als basiskaart te nemen en verschillende andere POI aan 
te duiden wordt onderstaand kaartbeeld bekomen. 

 
 

Op de kaart is te zien dat de Durmevallei reeds een zekere rol als recreatief gebied inneemt, maar 
dat er nog grote stappen te zetten zijn op vlak van ontsluiting en faciliteiten. 

 

Gebruikte indicatoren:  
☒ kwalitatief 

☐ kwantitatief (fyisch) 

☐ monetair 

 

Betrokken experten:  
☒ studiebureaus, universiteiten, onderzoeksinstellingen 

☐ participatie-deskundigen 

 

Ingezette tijd/budget voor toepassing ecosysteemdiensten:  
Grootte orde van enkele dagen – snelle screening (GIS) van kaartmateriaal en 
analyse/rapportering ervan 

 



Welke toegevoegde waarde had de inzet van de toegepaste 
methode: 
Het project is nog niet dusdanig gevorderd dat er concrete conclusies kunnen geformuleerd worden 
mbt de toegepaste methode. De verwachtingen zijn dat de ecosysteemdiensten mogelijks op twee 
verschillende plaatsen in het project kunnen worden geïntegreerd, namelijk: 
 

- Koppeling van ecosysteemdiensten aan de plan-MER procedure. Mogelijke effectenbeoordelingen 

die hiervoor van toepassing zouden kunnen zijn: water en biodiversiteit. 

- Het gebruik van ecosysteemdiensten bij de het maken van ruimtelijke keuzes 

De grootste opportuniteit in deze case wordt gezien in het vormgeven van de weinig 
geconcretiseerde MER discipline klimaat. Aan de hand van een reeks te evalueren ESD en andere 
klimaatgerelateerde indicatoren en kaarten (Prognoses, scenario’s, klimaatportaal, MIROK,…) kan 
deze discipline dusdanig verrijkt worden. Volgende uiteenzetting wordt gezien als een backbone 
voor een mogelijk verder geconcretiseerde MER discipline klimaat. 
 
Verder was de ESD aanpak een manier om op een andere wijze het ruimtelijk-fysisch systeem te 
bekijken. Eerder dan dat een gebied een aantal vooraf bepaalde functies dient te vervullen, bieden 
ESD een bril om ruimtegebruik te gaan analyseren vanuit wat de ruimte potentieel kan en wat het 
vandaag doet. Van hier uit kan naar optimalisatie gestreefd worden eerder dan de vooraf bepaalde 
functies te gaan voldoen. Deze aanpak laat toe om de implicaties van bodemeigenschappen, reliëf 
en ecosysteemtypes voor een alluviaal systeem weer te geven op een interpreteerbare wijze. Het 
is ook omwille van deze eigenschap dat de meerwaarde van ESD kaartgegevens een meerwaarde 
kunnen bieden in het vormgeven van deze discipline klimaat. 
 
Zo was het vanzelfsprekend dat het projectgebied voornamelijk bestaat uit zeer natte gebieden. Dit 
zijn alluviale gronden met impermeabele lagen, waardoor water eerder ter plekke wordt 
vastgehouden of afstroomt naar de Durme. Water infiltreert dan wel goed in de hoger gelegen 
(zand)gronden rondom het projectgebied. Deze kaarten leren ons dat binnen het projectgebied 
maximaal nagedacht moet worden over hoe dit water het beste wordt vastgehouden. Tijdens 
perioden van hevige regenval dient de buffercapaciteit van de impermeabele gronden voldoende 
te zijn. De Durme mag niet overbelast worden en zo elders wateroverlast veroorzaken.  Het water 
dient traag afgevoerd te worden naar de Durme of traag ter plekke te infiltreren. Deze rol in 
waterbeheersing komt dan samen met ESD als koolstofcaptatie in natte ecosystemen met hoge CO2 
opslag in de bodem en hoge levering van de ESD denitrificatie. 

 

Welke doelstellingen werden niet gerealiseerd door de inzet van de 
toegepaste methode en waarvoor is verdere verbetering nodig: 
Het project is heden (02/2021) nog niet gevorderd in de mate dat er reeds conclusies kunnen 
geformuleerd worden mbt het al dan niet realiseren van doelstellingen. 
 
 

 



Heeft de inzet geleid tot een betere of versnelde realisatie van het 
project? (korte toelichting) 
Het project is heden (02/2021) nog in volle ontwikkeling. De ESD analyse heeft niet geleid tot een 
(voorlopig) snellere realisatie, echter heeft het wel een duidelijke inhoudelijke meerwaarde. 

 

Links naar relevante rapporten (indien beschikbaar): 
nvt 

 

Lessons learned voor andere cases: 
In de huidige fase van het project kunnen reeds volgende zaken geconcludeerd worden: 
 
ESD geeft een globale kijk op een ruimtelijk vraagstuk. Het laat toe om op een positieve manier te 
kijken naar ruimtelijke knelpunten en opportuniteiten, eerder dan de ‘negatievere’ benadering 
van de effecten de bepaalde ingrepen hebben. Wanneer men uitgaat van de potenties van een 
gebied, welke tastbaar worden gemaakt door ESD, kunnen deze potenties vroeg in het planproces 
meegenomen worden en gebruikt worden ter onderbouwen van behoud, omvorming of 
opwaardering. 
 
Het is tevens een goede methodiek om de doelstellingenn zelf (overstijgend van het MER) te gaan 
aftoetsen en verhelderen in participatie en communicatie. ESD vormt algemeen een nuttige 
beoordelingstechniek om in (open-ruimte) dossiers te gaan integreren en zo op een positieve 
wijze ruimtelijke keuzes gaat onderbouwen. 

 
 

 


