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Hoofdstuk 1

Inleiding

Het getijdedok ’Deurganck’ wordt gerealiseerd in opdracht van het Vlaamse Gewest en het 
Gemeentelijke Havenbedrijf van Antwerpen. De principebeslissing voor de constructie hier
van werd door de Vlaamse Regering genomen in januari 1998. Op 14 december 2001 werd 
door de Vlaamse regering het ’’validatiedecreet” bekrachtigd, afgekondigd en gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 20 december 2001. Artikel 2 voorziet in de realisatie van een 
aantal natuurcom pensaties. Door de aanleg van dit dok en de voorziene haventerreinen aan 
beide zijden, die kaderen binnen de uitbreiding van de W aaslandhaven, werden delen van 
het vogelrichtlijngebied nr. 3.6 ’Schorren en Polders van de beneden-Schelde’ vernietigd. 
Deze gebieden zijn derhalve niet meer geschikt ais hab ita t voor de vogelsoorten waarvoor 
het gebied oorspronkelijk ais speciale beschermingszone werd aangeduid. N aar de Europese 
Commissie toe is er een verantwoording vereist en moet de voorwaarde ingevuld worden dat 
er voor de Bijlage I Soorten van de vogelrichtlijn (ER 79/409), voorkomend in het gebied, 
geen nadelige evolutie te verwachten valt ais gevolg van de geplande werkzaamheden door
dat de schade hersteld of gecompenseerd wordt (Meire et al., 1998a,b; Van den Bergh et al., 
2000b,a). Op 20 februari 2002 werd daarom  door het Vlaams Parlem ent de resolutie ’’betref
fende de toepassing van de Richtlijn 79/409/E E G  en 92 /43 /E G  ter com pensatie van grote 
infrastructuurw erken in de W esterschelde en Zeesche 1de”goedgekeurd, waarin aan de V laam 
se regering een aantal aanvullende m aatregelen gevraagd worden. Zo wordt onder andere 
gevraagd dat de Vlaamse regering een protocol tussen de verschillende betrokken partijen 
goedkeurt, met het oog op de effectieve uitvoering van de com pensatiem aatregelen uit het 
com pensatieplan zoals voorzien in het validatiedecreet. Het protocol bestaat uit twee luiken. 
Een eerste luik werd ondertekend op 18 m aart 2002, een tweede luik op 21 juni 2002. Deel 2 
regelt de m onitoring van de natuurcom pensaties, de oprichting van een beheercommissie en 
een opvangregeling. De natuurcom pensaties hebben een plaats binnen een integrale aanpak 
die opgevolgd en gestuurd wordt door de werkgroep Strategische Planning. Het strategisch 
plan W aashaven (strategisch plan Linkerscheldeoever, 1999) voorziet dus ook verschillende 
acties voor de com pensatie van het geschrapte vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied die 
beknopt worden weergegeven in een com pensatiem atrix waarin de te creëren hab ita ts en hun 
oppervlakte wordt aangegeven. Deze m atrix  duidt voor de com pensatie van riet en water, ais 
zoekzones de Zuidelijke Groenzone (±  120 ha) en het Groot Rietveld aan (zie fig. 2.5).

1B.V1.R. 23/06/98, B.S. 25/07/98: Besluit van de Vlaamse Regering to t wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 17 oktober 1988 to t aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 
van de richtlijn van 79/409/EEG  van de R aad van de Europese gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand
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Onderhavige studie betreft een studie naar de potenties voor natuurontwikkeling in de 
Zuidelijke Groenzone. N atuurpotenties en inrichtingsvisies moeten, gezien de (juridische) 
achtergrond van dit gebied, duidelijk voldoen aan de reeds genomen opties van riet en water. 
De voorlopige resultaten van de studie voor het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen 
voor de Zuidelijke Groenzone wijzen eveneens in de richting van het onderhouden en waar 
mogelijk uitbreiden van dit type hab ita ts (Van Hove et al., 2003). Gezien de uitvoering van de 
natuurontwikkeling en ook deze studie onderworpen is aan de beslissingen van de werkgroep 
Strategische Planning en gezien reeds opties naar gebiedsontwikkeling door de opdrachtgever 
werden vooropgesteld, weerspiegelt de inhoud van dit document niet noodzakelijk de ’beste’ 
oplossing voor natuur, m aar eerder een ’haalbare’ oplossing, gegeven bestaande beleidsprio
riteiten.
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H oofdstuk  2

M ethodologie

2.1 G eb ied sb esch rijv in g

2 .1 .1  S itu e r in g  v a n  h e t  s tu d ie g e b ie d

Beveren

¡Antwerpen

I Si nt-Ni k laas i

[y;y;v Studiegebied 
Gemeentegrens 

Wegen
/ \ y  Autosnelweg 
/ \ y  Belangrijke_hoofdweg 
/ \ y  Andere hoofdweg A / Secundaire_weg 

Verbindingsweg 
Andere_wegen 
Bebouwing 

I  Wateroppervlaktes 
/ \ y  Waterlopen

Figuur 2.1: Situering studiegebied de Zuidelijke Groenzone

De ’Zuidelijke Bufferzone’ is een smalle (iets m inder dan een halve kilometer breed en drie 
kilometer lang) strook die een afscherming vormt tussen het industriegebied ten noorden en 
het woon- en landbouwgebied ten zuiden van de Expressweg van het W aaslandhavengebied 
(zie fig. 2.1 en zie 2.2).

Het gebied, ongeveer 134 ha, wordt begrensd door:
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600 Meiers
I Gebied 'Zuidelijke 

I" I Studiegebied 
/ V  Waterlopen

Figuur 2.2: Stafkaart met de ligging van de Zuidelijke Groenzone (IGN)

•  in het zuiden de N49 - expressweg, die over de hele lengte reeds omgevormd is to t 
A11/E34 autosnelweg

•  in het oosten het op- en afrittencom plex van de A ff  /  R2 richting Liefkenshoektunnel

•  in het noorden de in uitbouw zijnde W aaslandhaven

•  in het westen de afwateringsgraeht ’De Nieuwe W atergang’ van de Vraesenepolder (Maes 
& Van de Perre, 2004)

(zie fig. 2.2 en fig. 2.3)

2 .1 .2  J u r id is c h e  r a n d v o o r w a a r d e n  

V ogelrich tlijn

De Zuidelijke Groenzone behoort to t het vogelrichtlijngebied 3.6 ’Schorren en Polders van de 
Beneden Zeeschelde’ 1(zie fig. 2.4).

Dit vogelrichtlijngebied beslaat een to ta le  oppervlakte van 5.600 ha. De beschermde ha
b ita ts zijn de slikken en brakwaterschorren, de dijken, kreken en hun oevervegetaties. In 
Van Vessem & Kuijken (1986) werd dit vogelrichtlijngebied ais volgt beschreven: ”Het. groot
ste gedeelte van het gebied omvat nu nog polders, enkele op de rechterscheldeoever m aar het 
merendeel op linkeroever. Verder wordt dit gebied gekenmerkt door weiland, landbouwgrond,

1Richtlijn 79/409/EEG
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^M:
Koestraat

Grote watergang

Zuidelijk deel 
Westelijk deel Studiegebied 
Studiegebied

Oostelijk deel 
Studiegebied

Centrale deel 
Studiegebied

400 400 800 Meters

Figuur 2.3: Onderscheiden zones van het studiegebied

4 Kilometers

v /r t;  Studiegebied 
j  R am sargebieden 

Habitatrichtlijngebieden 
Ecologisch impulsgebied 
R egiolandschap.shp

SW aterW ateroppervlaktes
W aterlopen

Vogelrichtlijngebied

Figuur 2.4: Verschillende juridische en beleidsmatige bestem mingen van en omheen het stu
diegebied
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industriële inplantingen, de Schelde en opgespoten terreinen, en tevens schorren en slikken. 
Samen met het Paardenschor vormen het Groot Buitenschoor en het Galgenschoor de enige 
nog resterende bak-waterschorren in ons land. Het gebied kan goed vergeleken worden met 
het uitgestrekte Verdronken Land van Saeftinge in Nederland, waar het oorspronkelijk een 
uitloper van is. De schorren worden gekenmerkt door een typische afwisseling van zoet - zout, 
eb - vloed en land - water. Hierdoor on tstaa t er een karakteristieke levensgemeenschap met 
een specifieke soortenrijkdom. De meest opvallende bijlage I-soorten zijn 350 broedgevallen 
van de K luut (Recurvirostra avosetta), met een maximum aantal van 1800, 2000 Goudplevie- 
ren (Pluvialis apricaria) en 1400 K em phanen (Philomachus pugnax). Ook treffen we er een 
aantal watervogels met internationaal belangrijke aantallen: R ietgans (Anser fabalis), Kol- 
gans (Anser albifrons), Grauwe Gans (Anser anser), Bergeend ( Tadorna tadorna), Krakeend 
(Anas strepera) en Slobeend (Anas clypeata)”.

V alid a tied ecreet

Volgens het validatiedecreet 1 zijn de aanvragers (Vlaamse Regering, in d it geval) van de 
stedenbouwkundige vergunningen (i.v.m het Deurganckdok) gehouden aan het nemen van 
alle nodige m aatregelen om de compenserende m aatregelen te  realiseren en om te waarborgen 
dat de algemene samenhang van N atura  2000 bewaard blijft (zie fig. 2.5).

Deze compenserende m aatregelen kunnen worden geconcretiseerd in een stedenbouwkun
dige vergunning of bij besluit van de Vlaamse Regering. Ze compenseren gelijkwaardig de 
hab ita t- en leefgebieden waarvoor er een betekenisvolle aantasting wordt vastgesteld. Per 
hab ita t en leefgebied type waarvoor een betekenisvolle aantasting wordt vastgesteld, moeten 
de natuurcom penserende m aatregelen gelijktijdig worden aangevangen en uitgevoerd met de 
ermee corresponderende andere werken, die desgevallend zijn vermeld in een stedenbouwkun
dige vergunning.

In de Zuidelijke Groenzone werden reeds een scala aan natuurcom penserende m aatregelen 
genomen, en het gebied is aldus bij Europa aangemeld ais compensatiegebied. Deze studie 
gaat dieper in op bijkomende inrichtingsm aatregelen die eventueel (ter aanvulling) kunnen 
doorgevoerd worden om, naar de geest van het validatiedecreet, de hab ita ts binnen het stu 
diegebied geschikter te  maken ais leefgebied voor de aangemelde soorten en de algemene 
samenhang van N atu ra  2000 te  bewaren.

G ew estp lan

De Vlaamse Regering wijzigde op 8 septem ber 2002 het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren 
op grondgebied van de gemeente Beveren, Sint-Gillis-W aas en Stekene, (onder andere) naar 
aanleiding van deze com pensatiem atrix van het historisch passief van het Deurganckdok. In 
dit gewestplan wordt de bestem ming van de Zuidelijke Groenzone, oorspronkelijk ongeveer 
182 ha reservegebied voor bufferzone, opgedeeld in ongeveer 122 ha natuurgebied en 50 ha 
industriegebied (zie fig. 2.6). Ook het Groot Rietveld wordt aangeduid ais natuurgebied.

Binnen de perim eter van het studiegebied van de Zuidelijke Groenzone geeft het gewest
plan de functie ’natuurgebied’ aan (zie fig. 2.6). A ctiviteiten zijn dus onderworpen aan de 
voorschriften volgens het decreet op natuurbehoud. De RvS schorste de tweede wijziging van 
het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren voor het grondgebied Beveren-W aas. Met het arrest valt

x14 12.2001. - M inisterie van de Vlaamse Gemeenschap - Decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor 
dwingende redenen van groot algemeen belang gelden. Belgisch S taatsblad 20.12.2001. N.2001-3678
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I I Studiegebied 
G ew estplan
f a i  0 1 0 0 -w oongebied
B l  0101- w oongebied m e t kultureel, h istorische en /of esthetische  w aarde  
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m  1504- b e staande  w aterw egen
Q  1580- havenuitbreidingsgebied

4 Kilometers

Figuur 2.6: Gewestplan van 1978 van het havengebied

men terug op het oude gewestplan van 1978. In het vroegere gewestplan, da t nu weer in voege 
is, is de volledige strook in het zuiden ’reservegebied voor bufferzone’

V laam s E co log isch  N etw erk

De Zuidelijke Groenzone bevindt zich niet in het Vlaamse Ecologische Netwerk, noch in de 
eerste fase, noch in het gewenste VEN (zie fig. 2.7). N aar het functioneren van het N atura  
2000 netwerk, waarbinnen de Zuidelijke Groenzone toch duidelijk ene plaats inneemt, lijkt 
het logisch om het studiegebied ook te  incorporeren in het Vlaamse weefsel van ecologische 
netwerken.

O verige

De Zuidelijke Groenzone ligt noch in een hab ita t, noch in een Ram sargebied, noch in een 
ecologisch impulsgebied, noch is er hier een regionaal landschap actief.

2 .1 .3  G e b r u ik te  d a ta

Deze opdracht omvat, gezien de veelheid aan actoren, inventarisatiegegevens, plannen en 
publicaties die bestaan omt.rend het studiegebied, voornamelijk het opstellen van een natuur- 
ont.wikkelingsvisie op basis van deze gegevens. Met de opdrachtgever werd overeengekomen 
dat, gezien de beperkte looptijd van de opdracht, geen bijkomende inventarisaties m oesten
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Figuur 2.7: VEN havengebied

uitgevoerd worden. Bovendien moet nogmaals worden gesteld dat het studiegebied op dit mo
ment reeds is aangemeld, beschermd, verwezenlijkt en ingericht ais compensatiegebied en dat 
binnen deze opdracht dus voornamelijk moet worden gekeken naar mogelijkheden of kansen 
om de bestaande inrichting -in het kader van onze internationale verplichtingen- te versterken.

G eraad p leegd e bron n en

De geraadpleegde bronnen kunnen opgedeeld worden in, onder andere: 
B ele id sd ocu m en ten :

•  Strategisch plan Linkerscheldeoever (strategisch plan Linkerscheldeoever, 1999)

•  Langetermijnvisie Scheldeestuarium  (De Deckere & Meire, 2000)

T echnische rapporten :

•  Ecologische studie C ontainerkaai/dok-west. (De Block et al., 1998)

•  R apport voor de ecologische inrichting van de volumebuffer (Van den Bergh et al, 
2000a)

•  Bijdrage van de werkgroep buffering W aaslandhaven (Van den Bergh et a l,  2000b)

•  Integrale natuurontwikkeling rond Kallo (Gansemans & Van den Camp, 1999)
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•  Bufferdijken rond de W aaslandhaven (Meire et al., 1999)

•  S tructuur pioniersbossen op opgespoten zandterreinen (Slembrouck, 1997)

Invent arisatiegegeven s:

•  Biologische W aarderingskaar van België (Vriens et a í,  2002)

•  Beschermde hab ita ts binnen het vogelrichtlijngebied (Meire et al., 1998a)

•  W atervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde (Van den 
Bergh et al., 1998)

•  diverse artikels in ’Groenlink’ (Maes & Van de Perre, 2001)

•  K aartm ateriaal van opm etingen aangeleverd door de opdrachtgever

E colog isch e w erken: een range van werken inzake ecologisch functioneren, van tijd 
schriftartikels to t thesissen en handboeken. Hiervoor wordt echter verwezen naar de biblio
grafie.

E igen  gegeven s

Omwille van het verkrijgen van een vertrouwdheid met het gebied, een actualiseren en veri
fiëren van bestaande litera tuu rda ta  en uitbreiding van de voor handen zijnde gegevens, werd 
besloten om toch -zei het dan (omwille van tijds- en budgettaire limieten) in beperkte mate- 
’veldwerk’ uit te  voeren.

Invent arisatiegegeven s:

•  Vegetatiegegevens werden opgenomen tijdens frequente veldbezoeken

•  W aarnemingen van de fauna, tijdens veldbezoeken.

•  Bewerking van aangeleverde kaartm ateriaal to t DTM , met de bepreking dat gegevens 
over de dijk, ten  noorden van de Grote W atergang niet voorhanden waren.

•  P laatsen  van 9 peilbuizen om een idee te  krijgen van de watertafel, het verhang en de 
schommelingen

•  W aterkw aliteitsanalyse van grondwater en oppervlaktew ater (voorjaar en zomer) 

O pvragen  van d a ta  g eb eu rd e  bij v o lgen d e  in stan ties:

•  N atuurpunt: voornamelijk inventarisatiegegevens avifauna, bespreking inrichtingsm aat
regelen & relatie met omliggende gebieden

•  Instituu t voor natuurbehoud: biologische waarderingkaart, inventarisatiegegevens di
verse fauna- en flora-elementen, bespreking hydrologie in en rond studiegebied

•  AWZ: nutsinfrastructuur, hydrologie, grondwerken, infrastructuurw erken, inrichtings
m aatregelen

•  AMINAL afd. N atuur: inrichtingsm aatregelen
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•  Polder: hydrologische en hydraulische elementen

•  Diverse beheerders van nutsinfrastructuur

Twee raaien van peilbuizen werden dwars op het studiegebied geplaatst (zie fig. 3.7 en 
fig. 3.8). Peilbuizen 1 to t 5 staan gemiddeld 150 m eter van elkaar, peilbuizen 6 to t 9 staan 
gemiddeld 300 m eter van elkaar. D it om zowel een gedetailleerd idee te  krijgen van de grond- 
watertafel in het oosten, waar een sterk microreliëf bestaat; alsook om een ruim er overzicht 
te hebben van de hydrologie omheen het studiegebied (zie tab . 5.3). De peilbuizen werden 
geplaatst met hun filter snijdend aan de reductiezone. Deze zone was echter in de opgespo
ten bodem  niet overal even makkelijk te  vinden. Gemiddeld zijn de peilbuizen 2 à 3 m eter 
diep geplaatst. De grondw aterstalen, evenals de oppervlaktew aterstalen, werden onderzocht 
naar pH, C, Al, N a , K , Ca, M g, Fe, E C O P O J ,  N O ^ , N 0 2 ~ , N H ¿ ,  S O ^ , C l~ . Hiervoor 
werden technieken ais W TW , ICP emissie-analyse en spectrofotometrische bepaling met de 
Skalar ingezet. De analyses gebeurden in het erkende beproevingslaboratorium  van de UIA, 
departem ent biologie.

Vegetatiegegevens uit diverse literatuurbronnen (zie hoger) werden in het terrein geveri- 
fiëerd. De afbakening van de vegetaties gebeurde op basis van de luchtfoto’s (2000) en CAD 
kaarten (Ecolas, 1999). Eveneens op basis van deze CAD kaarten werd een DTM  van het 
gebied opgesteld. Echter, binnen de layer ’elevation’ die gebruikt werd ais input in het DTM  
ontbreekt de huidige dijk ten  noorden van de Grote W atergang, alsmede het gebied ten  zuiden 
van de Grote W atergang.
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Hoofdstuk 3

Analyse

3.1 A b io tisch e  factoren

3 .1 .1  T o p o g r a fie  /  g e o  m o r fo lo g ie  /  p e d o lo g ie

Het DTM  is, in overleg met de opdrachtgever, opgemaakt uit de bestanden van een stu 
die, uitgevoerd door het studiebureau Ecolas (Ecolas, 1999). Opm etingen omheen de Grote 
W atergang ontbreken echter in dit bestand.

Het centrale gebied van ’de Zuidelijke Groenzone’ bestaat uit twee sterk verschillende 
delen (zie fig. 3.1). Het zuidelijke deel, ten  noorden van de Grote W atergang vormt een 
depressie m et plassen en zeer vochtige percelen. De vegetatie bestaat uit rietkragen en andere 
moerassige vegetaties. Het noordelijke deel is veel hoger vanwege de berging van specie in dit 
gebied. Het gebied werd over een lengte van 2.8 km opgehoogd met specie afkomstig van de 
bovenste lagen van het uitgraven van de dokken. De bodem  is hier zeer rijk aan schelpenzand.

In het zuiden van de Groenzone is de grond m inder hoog opgehoogd en worden over het 
algemeen vegetaties van vochtigere standplaatsen aangetroffen ais rietvelden, moerasspirea- 
ruigtes en wilgenbosjes. Nauwelijks een halve kilometer noordelijker is de bodem  zeer droog 
vanwege de sterke perm eabiliteit van het zand die een drainage toelaat naar de lager gelegen 
gronden in het noorden van het studiegebied. De hoog/laag gradiënt komt vrijwel steeds 
overeen met een d roog /na t gradiënt (zie fig. 3.2).

Door de opspuitingen is het gebied zeer geaccidenteerd, vooral in een straal van 2-300 m 
omheen de centrale grote waterplas. D it geeft aanleiding to t lokaal zeer sterke verschillen in 
vochtigheidsgraad, oriëntatie ten  opzichte van de zon, tem peratuur, ... De opgespoten grond in 
de Zuidelijke Groenzone is zeer rijk aan schelpzand, waardoor de bodem  een kalkrijk karakter 
vertoont. Het aanwezige zout in het zand geeft verspreid aanleiding to t zoutm innende flora- 
elementen. De opgespoten bodems zijn echter arm  to t zeer arm, hetgeen een sterke impact 
heeft op de vegetatie; zowel wat betreft kolonisatie ais successie. De open gebieden worden 
sterk beïnvloedt door de vraat- en graafactiviteiten van de grote populatie konijnen.

Sam envattend kan worden gesteld dat de grond in de Zuidelijke Groenzone sterk verstoord 
is. De opgespoten grond bestaat voornamelijk uit een zeer grove fractie die in het noorden en 
centraal in het gebied nog steeds aan de oppervlakte ligt. De fijnere fractie komt iets meer 
to t uiting in het zuiden, verder weg van de spuitm onden. Onder de opgespoten fractie is de 
oorspronkelijke, niet verstoorde kleibodem (op een diepte van 1.5 to t 3 m) terug te vinden.
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3 .1 .2  E ig e n d o m s s tr u c tu u r

De gronden binnen de Zuidelijke Groenzone zijn voor een groot deel in eigendom van de 
A dm inistratie W aterwegen en Zeewezen van het Vlaamse Gewest (Van den Bergh et al., 
2000b) (zie fig. 3.3). In het westen van het gebied zijn een aantal percelen in gebruik van een 
m iniatuurvliegtuigclub, deze bevinden zich echter niet binnen het studiegebied. In het gebied 
zijn enkele percelen bezet met maïs, doch ze zijn niet verpacht (mond. med. dhr. W illiam 
Wilsels, AWZ). De percelen tussen de Grote W atergang en de N49 zijn nog niet in eigendom 
van het Vlaamse Gewest.

3 .1 .3  I n fr a s tr u c tu u r  

W egen in frastru ctu u r  en  toegan k elijk h eid

De spoorweg die ten  noorden van het studiegebied loopt, de Grote W atergang ten  zuiden 
en westen en de R2 ten  oosten, schermen de Zuidelijke Groenzone vrij goed af, waardoor 
er slechts een tweetal toegangen zijn om met de wagen to t aan het gebied te  geraken. De 
Groenzone wordt momenteel vooral bezocht via de ingang in het noordwesten. Deze toegang 
langs de Beverse dijk is afgesloten met betonnen paaltjes.

De huidige wegen zijn goed begaanbaar, zelfs met een hoge w aterstand, en blijven vrijwel 
zonder beheer vrij van vegetatie. Het noordelijke deel van het studiegebied wordt afgesneden 
van het centrale gedeelte door een oost-west georiënteerde, deels met asfalt verharde verharde 
servitudeweg, de Gemaalweg van ±  2,8 km (zie fig. 3.4). De wegen, vooral de verharde 
servitudeweg, zijn ook geschikt om te  fietsen. Parallel aan de Gemaalweg is een motorcross 
parcours aangelegd. Het is een onverharde weg m et veel sterk opeenvolgende heuveltjes. De 
motorcrossers zijn m inder gebonden aan één bepaalde ingang, zij rijden frequent met een 
terreinwagen en aanhanger to t centraal in het gebied van w aaruit ze vertrekken met quads 
of motoren. Dwars doorheen het gebied in het noorden is er een m otocrossparcour aangelegd 
dat wekelijks wordt bezocht door crossers (Maes & Van de Perre, 2001).

Het meest oostelijke deel, eveneens het meest opgespoten, is van het centrale deel geschei
den door een tweede servitude weg: de K oestraat, die aansluit op de Hazopweg. Aan de 
westzijde van de verharde kiezelzandweg bevindt zich een brede strook van korte grassen en 
kruiden boven een ondergronds pijpleidingentracé. In het begin van de K oestraat staa t een 
verbodsbord dat wijst op de beperkte toegankelijkheid van de K oestraat: enkel gemachtigde 
voertuigen mogen deze weg gebruiken. Ook in het westen van de Zuidelijke Groenzone is de 
toegang afgesloten voor wagens, door middel van verbodsborden en betonnen paaltjes. Ge
zien de vrij geïsoleerde ligging, rijden ook vele wandelaars met hun wagen to t aan deze ingang 
van het gebied. Ze parkeren hun wagen veelal voor de betonnen paaltjes in het noordwesten 
en wandelen van hieruit naar het oosten. De K oestraat wordt ook gebruikt door vissers die 
to t aan de Grote W atergang rijden.

De Hazopweg verbindt de industrie rond het W aaslandkanaal met de R2 en de expressweg 
N49 (via de Paardenkerkhofstraat) en wordt dus intensief gebruikt, vooral door vrachtwagens.

De meest zuidelijk gelegen (landbouw)strook van de Groenzone ligt gekneld tussen de 
Grote watergang en de Expressweg N49 (zie fig. 3.5).

N u tsin fra stru ctu u r

(zie tabel 5.2 in bijlage)
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Figuur 3.3: Eigendom sstatus van de percelen in de Zuidelijke Groenzone: groen in eigendom 
van AWZ, rood niet in eigendom
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Figuur 3.4: Nutsvoorzieningen in en omheen het studiegebied

Doorheen de Zuidelijke Groenzone, parallel aan de K oestraat, loopt een pijpleidingen- 
strook (fig. 3.4. De coördinaten van de gebruikers van deze zone zijn toegevoegd in bijlage. 
De dichtstbijzijnde waterleiding loopt ten  noorden van de Hazopweg.

In het kader van nieuwe havenontwikkelingen, zou in het zuiden, parrallel aan de N49 zelfs 
nog een nieuwe prim aire weg m oeten worden aangelegd, alsook een spoorwegverbinding en een 
leidingenst.rook (zie fig. 4.3), waardoor de meest zuidelijk gelegen strook van de Groenzone 
verder verkleint.

3 .1 .4  H y d r o g r a fie  

A fw ater in g  & stro o m g eb ied en

De afwatering van linkeroever kan grofweg opgedeeld worden in 5 zones. Ten noorden van 
Kieldrecht. en langs de Scheldeoevers to t de Melkader bevinden zich de polders en industrie
gebieden die rechtstreeks in de Schelde afwateren. De zone ’Scheldepolders’ is een gebied van 
ongeveer 3140 ha (zie fig. 3.6) da t rechtstreeks in de Schelde afw atert.

Ook de zone ’havengebied’ (2200 ha) loost in de Schelde. Het studiegebied bevindt zich 
in het zuiden van dit ’stroom gebied’.

Ten westen en zuiden van deze gebieden situeren zich de Lage Landen tussen de grens van 
Nederland en de Grote watergang to t aan de verbindingsweg tussen Beveren en Kallo. Dit 
deel van de Lage Landen, ongeveer 6400 ha, voert zijn oppervlaktew ater af via de W aterloop 
van de Lage Landen en de Grote W atergang. Het water van de W aterloop van de Lage 
Landen wordt via het pompgemaal Stenen Goot (nr. 2 op fig. 3.6) overgepompt in de Grote

22



■g
M

T3C
CO
4—»
CO0o
4—'

0
T3C
CO
CO
4—»
CO
0.0
^0
o

CL

/
-  \oo

Figuur 3.5: Noord-Zuid dwarsprofiel bestaande toestand en infrastructuur. Grote watergang 
in het noorden en N49 in het Zuiden. Dit profiel blijft vrijwel over de volledige lengte van de 
Zuidelijke Groenzone gelijk.

23



Betonsluis

Hoge landen

2000 O 2000 4000 Meters

Dols5060a-stratenplan_afw ateringszones_pol.shp  
I Rechtstreeks in de dokken

Via Stenen Goot en Watermolen 
=  Rechtstreeks in de Schelde 

Via Nieuwe Karperreed
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W atergang, die dan via pompgemaal de W aterm olen (nr. 1 op flg. 3.6) kan lozen in het 
Vraesenedok of via de Betonsluis in de Schelde.

Ook het water van de Hoge Landen (ten zuiden van de Lage Landen) komt in het knoop
punt ten  zuidwesten van het studiegebied aan en wordt via pompgemaal W aterm olen ver
pom pt. Het gebied is ongeveer 6800 ha groot.

Het pompgemaal de W aterm olen moet (bij calam iteiten en hoog water) dus het water van 
de Lage Landen en van de Hoge Landen verwerken. Indien de capaciteit overschreden wordt, 
of indien één van de pom pen buiten gebruik is, moet -indien mogelijk- het oppervlaktew ater 
van de Hoge, Lage en het havengebied geloosd worden via de Betonsluis. Het lozen via deze 
sluis is trouwens energetisch de beste oplossing en wordt wanneer mogelijk ingezet.

De Grote W atergang in het zuiden van het studiegebied dient dus ais communicatie tussen 
de afvoertrajecten in het oosten en het westen. Bij calam iteiten in combinatie met hoog water 
dient deze watergang ook ais buffer.

Het vijfde ’deelstroom gebiedje’ situeert zich ten  oosten van Kallo/Beveren en ontw atert 
via de Nieuwe Karperreed en de Melselebeek.

3 .1 .5  H y d r o lo g ie  e n  w a te r h u is h o u d in g  

O p p erv lak tew aterk w an tite it

De afwatering van de Zuidelijke Groenzone gebeurt via een grachtenstelsel, da t leidt naar de 
grote plassen. De grootste plas w atert af via een inbuizing naar de Grote W atergang die via 
het pompgemaal W aterm olen in het W aaslandkanaal u itm ondt (zie flg. 3.8).

- Peilbuis 5

’ê ilb u isT

Peilbuis 3

Plas 1 
Peilbuis 2 
Plas 2

Peilbuis 1

Vijver 1 Vijví
Grote watergang

InbuizingInbuizing

Oppervlaktewaterstaalnames

/ \ y  Waterlopen 
®  Peilbuizen

Wateroppervlaktes
100 100 200 Meters

Figuur 3.7: Peilbuizen in het oostelijke deel van het studiegebied
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O p p erv lak tew aterk w a lite it

De tijdelijke plasjes worden voornamelijk gevoed met neerslagwater. Het zure neerslagwater 
wordt zeer sterk gebufferd door het schelpenzand, hetgeen ervoor zorgt da t het water aanwezig 
in de (tijdelijke) plasjes een zeer goede kwaliteit heeft. In een analyse van het water van de 
grootste tijdelijke plas (plas 1 in flg. 3.7, ten  noordwesten van de centrale grote vijver) kon 
geen fosfaat, n itraat, n itriet of am m onium  worden aangetroffen. Ook m etalen werden vrijwel 
niet aangetroffen. Vrij hoge Calcium en carbonaat concentraties voerden de pH op to t boven 
8. Hoewel het een opgespoten gebied is, kan uit de sulfaatconcentraties worden afgeleid dat 
er toch nog een hoeveelheid kleifractie in de bodem  aanwezig is (zie tab . 3.1).

Param eter M ethode P lasl plas2 Grote vijverl Grote vijver2 Vijver sloot
pH W TW 8,0 8,4 7,15 7,55 7,7 9,4
C W TW 374 494 918 971 2120 333
Al ICP 0,18
Na ICP 7,5
K ICP 4,6
Ca ICP 58
Mg ICP 58,3
Fe Skalar 0,02

H C 03- Skalar 132
P 0 4 — Skalar <0,02 <0,02 0,04 0,02 0,02 <0,02
N 0 3 - Skalar <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N 02- Skalar <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
N H 4+ Skalar <0,08 <0,08 0,09 0,08 4,0 <0,08
S 0 4 - Skalar 75 122 202 98 8 60

Cl- Skalar 4 5 18 28 199 21

Tabel 3.1: O ppervlaktew ateranalyses van de Zuidelijke Groenzone, mei 2001. Locatie: zie 
flg. 3.7 en flg. 3.8

De waterkw aliteit van de sloten binnen de Zuidelijke Groenzone zijn niet afzonderlijk 
bepaald, doch gezien de (oppervlakkige) grond waterkw aliteit en de kwaliteit van de plassen 
(zie tab . 5.4), mag gesteld worden dat ook de waterkw aliteit van de sloten over het algemeen 
goed to t zeer goed is, met slechts nog enkele restanten van zouten. Gelokaliseerd echter, in 
de omgeving van de maïsvelden, zijn zichtbare sporen van vermesting aanwezig. Tijdens de 
inventarisatie kon eenduidig run-off van mest van de hoger gelegen maïsvelden waargenomen 
worden.

De Grote W atergang of W atergang van de Hoge Landen, die u itm ondt in de Nieuwe 
W atergang is tijdens zijn loop verontreinigd (bron: V M M -oppervlaktewaterm eetnet).

In de vijver in het westen van het studiegebied komen ten  opzichte van de heersende 
waterkw aliteit in de rest van het studiegebied zeer hoge concentraties aan amm oniak voor 
(± 4 m g /l) , d it is waarschijnlijk te  verklaren aan de hand van de grote hoeveelheden watervo
gels die op deze plas defeceren.
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Figuur 3.8: Peilbuizen in en nabij het westelijke deel van het studiegebied 

W a terb od em k w alite it

Naast, de oppervlaktew aterkw aliteit is ook de w aterbodem kw aliteit van de Grote W atergang 
verontreinigd, doch stroom afwaarts verbetert de w aterbodem kw aliteit zodat te r hoogte van de 
Provinciale B aan de waterbodem  voldoet aan de normen van VLAREA (mond. med. Polder 
van W aas o.b.v. studie uitgevoerd in 1998 door het Provinciaal Centrum  voor Milieuonderzoek 
in opdracht van de Polder van W aas). De w aterbodem  van de Nieuwe W atergang werd niet 
bemonsterd.

3 .1 .6  G r o n d w a te r  

G ron d w aterstrom in g

Een visuele in terpretatie  van flg. 3.9 laat toe te  stellen dat de grondwaterstrom ing in het 
westen (peilbuizen 6 to t 9) zeer lichtjes van zuid naar noord, weg van de dijk, in de richting 
van het talud loopt. Enkel de meest zuidelijke peiling wijst op een zeer sterke ontwatering 
in het zuiden. Deze peilbuis staa t dichtbij een diepe sloot die afw atert naar de grote plas 
in het westen (zie tab . 5.3). In het oosten van het studiegebied volgt de grondwatertafel 
eveneens sterk de topografie. Vanaf het centrum  van het studiegebied (peilbuis 3, te r hoogte 
van de onverharde weg) loopt het w ater zowel naar het zuiden ais naar het noorden. In het 
zuiden situeert zich de grote centrale plas van de Zuidelijke Groenzone, die in de W atergang 
afw atert. De peilbuis die het dichtst in de buurt van deze staa t (peilbuis 1) heeft, voor deze 
raai, gedurende het jaa r de laagste TAW waarde.
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Figuur 3.10: 3D model van het. studiegebied (gedeeltelijk zonder de dijk) met het grondwater 
op een hoogte van 5.5 m TAW

Een 3D model van het studiegebied, met een hypothetische grondwatertafel op 5.5 m TAW, 
benadert de werkelijke om trek van de plassen vrij goed (zie flg. 3.10). Een uitzondering hierop 
vormt op de ’plas’ tegen de K oestraat aan, die in werkelijkheid sterk ontwaterd wordt (zie 
flg. 3.7).

G ron d w aterk w alite it

Peilbuis M ethode 5 6 9
C W TW 1179 1432 1065

pH W TW 7,7 7,55 7,7
P 0 4 — Skalar <0,02 0,38 0,60
N 03- Skalar 0,24 0,25 <0,05
N 02- Skalar <0,01 0,04 <0,01
NH4- Skalar 0,09 1,6 <0,01
S 0 4 - Skalar 138 119 124

Cl- Skalar 11 92 28

Tabel 3.2: G rondwaterkw aliteit in de Zuidelijke Groenzone, staalnam es eind juli 2002 (in de 
ontbrekende peilbuizen was de dag na het leegpompen de sample size onvoldoende)

Het oppervlakkige grondwater valt op door zijn zeer hoge zuiverheidsgraad. In alle peil
buizen, en de ondiepe plas, komt vrijwel geen nitriet, n itraa t of fosfaat voor (zie flg. 3.11). 
Een indicatie da t het hier aanwezige grondw ater voornamelijk m inerotroof (van oorsprong 
regenwater) is en niet aangereikt wordt door de arme bodem.

Regenwater zou zuur m oeten zijn, echter, het hoge carbonaat gehalte duidt op een zeer 
kalkrijke buffer, de grote hoeveelheid aan schelpenzand waarmee de Zuidelijke Groenzone is 
opgespoten, waardoor de vrij neutrale (to t licht basische) pH van 7 à 8 gehaald wordt. De 
C aC O s-ïracüe  valt zeer sterk op in alle peilbuizen. In de meeste kan ook een duidelijk SO l~
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Figuur 3.11: M aucha-diagram m a’s van grondw aterstalen begin mei 2001 

fractie worden opgemerkt, die aan de kleifraetie gelinkt is.

3.2 B io tisch e factoren

3 .2 .1  V e g e ta t ie

Hieronder worden de aanwezige vegetatietypes besproken die voorkomen in de Zuidelijke 
Groenzone. De hier voorgestelde vegetatietypes zijn niet het gevolg van een uitgebreide vé
gétât ietypologie voor het gebied, daar dit niet in de opdracht was voorzien, m aar zijn eerder 
een weergave van bestaande inventarisaties zoals (De Block et. al., 1998), waarbij voornam e
lijk de geografische verspreiding is geactualiseerd. W aar mogelijk zullen plantensociologische 
typeringen worden aangegeven zoals die ook gebruikt werden in het rapport van De Block 
(De Block et. al., 1998), met eventueel notities inzake afwijkingen van de standaardtypes (zie
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tab . 3.3).

Z oet to t  zw ak  brak o p en  w ater

De zoetwatergem eenschap van de Zuidelijke Groenzone bestaat uit een aantal (tijdelijke) 
regenwaterplassen (voedselarm open w ater en de periodiek droogvallende bodem  hiervan), 
sloten en enkele grote plassen ((m atig) voedselrijk open water, zelden droogvallend). In en 
langs de sloten en plassen kunnen verspreid nog zoutindicatoren worden aangetroffen ais 
Zulte (Aster tripolium L.), Gerande schijnspurrie (Spergularia media (L.) C. Presl subsp. 
angustata  (Clavaud) Kerguélen et Lambinon), Zilte rus (Juncus gerardii Loisel.), Reukloze 
kamille, Strandkweek (Elymus athericus (Link) Kerguélen), Zanichellia (Zannichellia palustris 
L.), Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis (Link) Schuit.), W aterpunge (Samolus valerandi 
L.), en dergelijke en zullen op term ijn verdwijnen. In de plassen groeit onder andere ook 
nog W aterviolier (Hottonia palustris L.), Aarvederkruid , Puntkroos (Lemna trisulca L .)  en 
Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus L.).

Op kaart (zie flg. 3.12) wordt het vegetatietype ’Zoet to t zwak brak open w ater’ onder
verdeeld in tijdelijke en perm anente plassen en sloten.

(M atig ) voed selr ijk e , z o e te , s tagn eren d e  o f  licht- stro m en d e , d iep e  to t  on d iep e , 
p erm an en te  v er la n d in g sv eg e ta ties

Deze socio-ecologische groep zal hier verder benoemd worden ais ’rietvegetatie’. De ruige 
Riet- en zegge vegetaties die voorkomen in het centrale gedeelte van het projectgebied langs 
de grote plassen zijn van groot belang voor onder meer broedende riet vogels. Velen van hen 
zijn afhankelijk van overjarig Riet. Vlak rond de grote plassen en ten  zuiden hiervan is het 
riet vrij homogeen, met enkel wat ondergroei van Klein kroos (Lemna m inor L.), Gewoon 
sterrekroos (Callitriche platycarpa K ütz.), W aterviolier en Aarvederkruid. Ten noorden van 
de plassen, waar de grond iets meer is opgehoogd kunnen plaatselijk tussen het riet moeras
planten ais Heen (Scirpus m aritim us L.), B laartrekkende boterbloem  (Ranunculus sceleratus 
L.), G rote kattestaart (Lythrum  salicaria L.), W olfspoot, M oerasandoorn (Stachys palustris 
L.) en Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica L .) worden aangetroffen. Plaatselijk, 
bij een nog lagere w aterstand kunnen stukjes zeggenvegetatie worden aangetroffen met voor
namelijk Oeverzegge ( Carex riparia Curt.) en Moeraszegge (Carex acutiformis Ehrh.) Indien 
het Riet niet wordt beheerd, verbost dit, waardoor er op verscheidene plaatsen in het na
tuurgebied W ilgenstruwelen ontstaan. Omheen de rietkragen op de zandige, halfopgespoten 
gronden kunnen brede gordels Duinriet worden aangetroffen. Gezonde rietvegetaties hebben 
voldoende vocht, een geregeld m aaibeheer en een redelijke waterkw aliteit nodig.

O pen  graslan d en  op  d roge, voed se larm e to t  m a tig  voed selr ijk e , n iet to t  m atig  
kalkhoud en de grond , hoofdzakelijk  in  h et b inn en lan d

De schrale graslanden op droge bodem  herbergen plantensoorten ais Jacobskruiskruid (Sene
cio jacobaea L.), Liggende klaver (Trifolium campestre Schreb.), Zandhoornbloem (Cerastium  
semidecandrum) en dergelijke. In de ruigere weilanden (met elementen van anthropogene 
ruigten op (matig) voedselrijke, kalkrijke, niet humeuze grond) kunnen, naast het vrijwel 
overal dom inante Jacobskruiskruid, planten ais Koningskaars (Verbascum thapsus L.), Grote 
zandkool (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) en Kleine teunisbloem  (Oenothera parviflora L .)
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frequent aangetroffen worden. Deze graslanden zijn belangrijk ais broedplaats voor weide
vogels, die open vlaktes prefereren. Het behoud van deze graslanden is dus een belangrijke 
strategie in dit natuurinrichtingsproject.

Op kaart (zie flg. 3.f2) wordt het vegetatietype ’Open graslanden op droge, voedselarme 
to t m atig voedselrijke, niet to t m atig kalkhoudende grond, hoofdzakelijk in het binnenland’ 
onderverdeeld in schrale graslanden en hun verruigde variant.

V eg eta tie  m et d om in an tie  van D u in riet

Het Duinriet komt veel voor op de vochtige kalkrijke bodem  van de Zuidelijke Groenzone. De
ze vegetatie is een verzameling van socio-ecologische groepen (relatief voedselrijke graslanden 
met wisselende w aterstand of anderszins sterk fluctuerende m ilieuomstandigheden, graslan
den op m atig droge to t vochtige, (matig) kalkrijke, neutrale to t basische grond met wisselende 
w aterstand, voedselrijke, zoete, strom ende of periodiek droogvallende verlandingsvegetaties, 
en dergelijke . . .  die op zeer korte afstand van elkaar to t een complex patroon verweven zijn. 
Deze soort is kenmerkend voor droge to t vochtige, zwak zure to t basische bodems. Duinriet 
is in wezen een stikstofm innende plant, en komt in het voedselarm milieu to t ontwikkeling 
doordat er een aanrijking is met stikstof. Deze aanrijking kan het gevolg zijn van atm os
ferische depositie, verdroging en /o f een sterk wisselende grondw aterstand die mineralisatie 
bevordert. U itgestrekte, soortenarm e Duinriet velden beslaan grote oppervlaktes omheen 
de grote plas, centraal in het gebied. Hier komen fragm entair naast D uinriet (Calamagros
tis epigejos (L.) Roth) vochtm innende soorten voor ais Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica 
(L.) Bernh.), Reukloze kamille (Matricaria maritim a L. subsp.), Zeegroene rus (Carex flacca 
Schreb.), Wolfspoot (Lycopus europaeus L.), Gekroeste Melkdistel (Sonchus asper (L.) HUI) 
en onder aan de heuveltjes zelfs wat Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteoalbum L.) en 
Echt Duizendguldenkruid (Centaurium erythraea Rafn) voor. Op wat ruigere plaatsen kun
nen Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum L.), Harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum  
L.) en Gewone smeerwortel (Sym phytum  officinale L .)  tussen het Duinriet opschieten. Noor
delijker, to t tegen de de weg aan, is de grond hoger opgespoten en komt de drogere variant van 
deze vegetatie voor. Tussen het Duinriet worden Kleine teunisbloem  (Oenothera parviflora 
L.), Gewoon biggekruid (Hypochaeris radicata L .)  , S int-Janskruid (Hypericum perforatum  
L.), Grijskruid (Berteroa incana (L.) DC.), Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum L.), 
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea L.), Ringelwikke (Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray) , Gewone 
rolklaver (Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. et Kit. ex W illd.) Berher), Hopkla- 
ver (Medicago lupulina L.), Zachte ooievaarsbek (Geranium molle L.), Gewoon duizendblad 
(Achillea millefolium L.) en W itte  honingklaver (Melilotus alba Med.) frequenter aangetrof
fen.

Op kaart (zie flg. 3.f2) wordt het vegetatietype ’Voedselarme vegetatie met dom inantie 
van D uinriet’ onderverdeeld in de typische vegetatie en de variant met wilgenopslag.

V oedselrijke, n a tte  ru ig te

C entraal in het zuiden van het studiegebied komt een oppervlakte van ongeveer 8 ha voor, 
gedomineerd door stikstofrijke ruigten. Het is een vrij laag gelegen gebied, slechts weinig op
gespoten. De meest voorkomende ruderale soorten zijn Koninginnekruid, Harig wilgeroosje, 
beide aspect bepalend, Grote brandnetel (Urtica dioica L.), Beklierde besterdwederik (Epilo
bium ciliatum Rafin.), B raam  (Rubus ’fru ticosus’ groep), Haagwinde (Calystegia sepium (L.)
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Figuur 3.12: Vegetatiekaart van het. studiegebied
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R. Brown), Kleine klit (Arctium  m inus (HUI) Bernh.), Smeerwortel en dergelijke...
Op kaart (zie fig. 3.12) wordt het vegetatietype ’na tte  ru ig te’ onderverdeeld in de typische 

vegetatie en de variant met wilgenopslag. Ook de eenheid ’ta lu d ’ heeft een zeer ruige vegetatie.

B o ssen  op r e la tie f  voed selr ijk e , vo ch tig e  to t  n a tte  grond

Na verloop van tijd  komt er sporadisch opslag van wilgen, met Grauwe wilg (Salix cine
rea L.), Schietwilg (Salix alba L.), Katwilg (Salix viminalis L.), hier en daar ook wat Ruwe 
berk (Betula pendula Roth) en Zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). Verder in het 
rapport wordt hiernaar verwezen ais ’wilgenstruweel’, om dat de opgaande vegetatie voorna
melijk door wilgen gedomineerd wordt. De kruidlaag bestaat onder andere uit Oeverzegge, 
Riet, Smeerwortel, Perzikkruid (Polygonum persicaria L.), B itterzoet (Solanum dulcamara 
L.), Wolfspoot, Gele lis (Iris pseudacorus L.), ... De wilgen zijn belangrijk voor epifyten, 
voornamelijk de wilgenbosjes centraal in het gebied. Op de lagere zones omheen de stam 
men werden (door dhr. De Beer, PIH) topkapselmossen ais H aarm utsen (Ortotrichum sp.), 
Kroesmossen ((Ulota sp.) (zelfs het zeer zeldzame Broedkorrel kroesmos (Ulota phyllantha  
Brid.), Boomsnavelmos (Rhynchostegium confertum (Dicks.)Schim p.), Nerfbroefkorrelsterre- 
tje (Tortula papillosa Wils.), en vele andere . . .

Deze wilgenbosjes kunnen verspreid in de Groenzone worden aangetroffen. Uit een verge
lijking van de pioniersbossen van de opgespoten terreinen in het Antwerpse bleek dat na ca. 
40 jaa r  er nog steeds geen ’bos’ voorkomt buiten de wilgenopslag (Slembrouck, 4997). Dit 
vrij jonge stadium  in de (mogelijke) vegetatiesuccessie heeft echter ook duidelijk zijn waarde. 
Niet in de m inste plaats wat betreft een aantal typische mossoorten van pioniersbossen.

A kkers en  w eilan d en

In het gebied komen verspreid nog enkele akkers en weilanden voor. Ook deze gronden zijn niet 
te vergelijken met de natuurdoeltypen in Nederland (Bai et al., 1995), om dat ze niet meer 
op de oorspronkelijke polderhoogte liggen. De teelten (o.a. maïs) zijn door sub-optimale 
bodemgesteldheid nauwelijks productief. De botanische waarde van de akkers is beperkt to t 
de randen en ’overhoekjes’.

B o ssen  op voed se larm e to t  m a tig  voed selr ijk e , n eu tra le  to t  kalkhoud en de grond

Het oostelijke deel is deels droog met aangeplante uitheemse boom soorten, deels drassig met 
een dichte rietbegroeiing die overgaat in lange grassen en spontaan opgeschoten bos. Enkele 
jaren  geleden beplantte  de Dienst W aters en Bossen een deel van deze oostelijke flank met 
populieren en Amerikaanse eik. De extrem e armoede van de grond zorgde ervoor dat de 
v italiteit en groeikracht van de bomen erg klein is (Gansemans & Van den Camp, 1999)

De aanplantingen geven een vrij strakke, gem aakte indruk ondanks hun gevariëerde soor
tensam enstelling. De plantdichtheid is zeer hoog. Helaas werden voor de aanplant vrij veel 
uitheemse soorten gebruikt zoals Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus L.), Amerikaanse 
eik (Quercus rubra L.), Moeraseik (Quercus palustris Muenchhausen), W itte  paardekastan- 
je (Aesculus hippocastanum L.), . . .n a a s t  inheemse soorten ais H aagbeuk (Carpinus betulus 
L.), Zomereik (Quercus robur L.), W intereik (Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein), W ilde 
lijsterbes (Sorbus aucuparia L .) . . .

Op kaart (zie flg. 3.12) wordt het vegetatietype ’Bossen op voedselarme to t m atig voedsel
rijke, neutrale to t kalkhoudende grond’ geconcretiseerd waar de opgaande vegetatie een meer
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Figuur 3.13: Zekere broedgevallen van enkele veld- en bosvogels (data NP-WAL)
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Vegetatietype Oppervlakte (ha)
Loofhoutaanplant f5.800
Dijk met populieren f5.592
Akker f2.948
Weide 11.998
Ruigte met wilgen 9.793
Rietvegetatie 8.287
Voedselrijke ruigte 6.932
Populierenaanplant 4.565
Weg 4.431
Sloot 4.163
W ilgenopslag 3.325
Weide met dom inantie 
van Jacobskruiskruid

3.291

D uinriet m et wilgenop
slag

2.918

Duinriet 1.856
Grazige dijk 1.550
Hooiland 1.339
Perm anente plas 1.224
A utostrade 1.003
Droogvallende oever 0.962
Tijdelijke plas 0.379
Ruigte met dom inantie 
van M uurpeper

0.217

Ruigte met dom inantie 
van Jacobskruiskruid

0.076

Spoorwegzaten 0.044

Tabel 3.3: Oppervlakte van de vegetatietypes binnen het studiegebied in ha

homogene samenstelling kent in: ’Populierenaanplant’ en ’Populierenaanplant met wilgenop
slag’.

3 .2 .2  K o p p e lin g  v a n  v e g e t a t ie  a a n  a b io t is c h e  fa c to r e n

Om een idee te  kunnen geven inzake toekom stige vegetatiepatronen, is het nodig de huidig 
bestaande realaties tussen vegetatie en abiotische factoren in te  schatten. Zoals in hoofdstuk 
2 reeds beschreven werd, is in deze studie slechts ruim te voor een grove benadering van de ve
getatie, de grondw aterstanden en dus ook van de biotische-abiotische interrelaties binnen het 
studiegebied. Gezien vrijwel het volledige studiegebied ten  noorden van de Grote W atergang 
is opgespoten en dus een vrij homogene zanderige bodem structuur heeft, kan het voorko
men van onderscheiden vegetaties moeilijk gerelateerd worden aan bodemeigenschappen. De 
twee duidelijke, en zeer sterke variatie brengende factoren in het gebied zijn beheersvorm en 
grondwaterpeil.

Op basis van de opgevolgde peilen in het studiegebied (zie tab . 5.3), kan berekend worden
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dat. een gemiddelde grondw aterstand van ongeveer 6,3 m TAW in het gebied heerst. Een 
geografische analyse van de voorkomende vegetatietypes, gerelateerd aan de grondwaterpeilen 
geeft voor ieder vegetatietype een histogram  (zie fig. 3.14) van grond waterhoogtes.

Gecumuleerde oppervlakte (mA2) van de vegetatiegroepen per 
hoog te klasse
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Figuur 3.14: Oppervlakte in m 2 van de grondgebruikstypes ’Perm anente p las’, ’R ietvegetatie’, 
’Onbegroeide oever’ en ’W ilgenopslag’, ingedeeld per hoogt.ekla.sse in m TAW

Perm anente plassen komen in het. studiegebied dus voornamelijk voor onder de 5 m TAW, 
rietvegetaties tussen de 5.84 en 6.2 m TAW, wilgenopslag boven de 6,6 m en zo verder . . .  Deze 
variatie, uitgezet, voor de relevante, grondwater beïnvloede vegetatietypes, geeft, een beeld ais 
figuur 3.15. De doorlopende blauwe lijn is de gemiddelde grondw aterstand, de stippellijnen 
de minimale en maximale grondw aterstand. Hieruit, kan worden afgeleid dat de gebieden 
die lager liggen dan 5,04 m TAW vrijwel allen een perm anente plas vormen. Dit. minimale 
waterpeil is duidelijk een omslagpunt., want. geen van de andere vegetatietypes komt. hieronder 
voor. De aangeduidde zone is dus de minimum oppervlakte aan open water, in werkelijkheid 
zal de to tale  oppervlakte hoger liggen.

Gronden die net. boven de 5 m TAW liggen, hebben in de Zuidelijke Groenzone ais voor
naam ste ’’grondgebruikönbegroeide oever. Schommelingen in het. grondwaterpeil vanwege de 
hydrologische isolatie van het. centrale gedeelte van de Zuidelijke Groenzone kunnen dit. ver
klaren. De ’ruigte met. wilgen’, de ’ruigte met. riet.’ en op enkele vierkante m eters na. ook de 
’rietvegetatie’, komen allen voor op een hoogte van boven de 5,3 m TAW. Tussen de 5 en 5,3 
m TAW zou dus een onbegroeide oever zich kunnen ontwikkelen. De zuivere rietvegetatie, en 
ook het. verruigde riet. met. wilgen zijn m inder scherp afgetekend en situeren zich voornamelijk 
boven de zones met. onbegroeide oever, en onder de maximale hoogwaterlijn. Het. hoogste 
punt. da t op dit. moment, door ’zuiver’ riet. wordt, ingenomen ligt. op 6,6 m TAW. Andere ve- 
getatiet.ypes ais weides, duinriet.ruigt.es, jacobskruiskruid weides en wilgenopslag situeren zich 
rond en boven de m aximale grondwatertafel.

3 .2 .3  F lo r a  

R od e lijstso o r ten

Het. meest, bedreigd van de rode lijstsoorten zijn:
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Gemiddelde hoogte per vegetatietype in het studiegebied

1 0 , 0  “i-------

9,0

Figuur 3.15: Gemiddelde topografische hoogte en variatie per vegetatietype in het studie
gebied, ais referentie werden de waargenomen maximale (7 m TAW), minimale (5 m TAW) 
en gemiddelde (over het volledige studiegebied) grondw aterstand (6,3 m) met blauwe lijnen 
aangeduid.

•  Zom erbitterling (Blackstonia perfoliata (L.) Huds.), is sterk bedreigd en vertoont een 
zeer sterke achteruitgang,

•  Lidsteng (Hippuris vulgaris L.) valt onder de klasse ’sterk bedreigd’;

•  P la tte  rus ( Juncus compressus Jacq.) is potentieel bedreigd volgens de rode lijst en 
vertoont een sterke achteruitgang, m aar is op het moment nog niet zeldzaam (De Block 
et al., 1998).

De zeldzame soorten (op basis van hun voorkomen binnen uurhokfrequentieklassen na 
1972), aangetroffen in de Zuidelijke Groenzone zijn:

•  Stijve windhalm  (Apera interrupta (L.) Beauv.), die net ais de Gerande schijnspurrie 
en Lidsteng zeldzaam is, werd (nog) geen rode lijst categorie toegekend;

•  Zulte (A ster tripolium  L.),

•  Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce),

•  Smal vlieszaad (Corispermum leptopterum  (Aschers.) Iljin),

•  Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis (Link) Schuit.),
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•  Strandkweek (Elym us athericus (Link) Kerguélen),

•  Zilte rus ( Juncus gerardii Loisel.),

•  Zanddoddegras (Phleum  arenarium L.),

•  W aterpunge (Samolus valerandi L.),

•  M oerasandijvie (Senecio congestus (R. Brown) DC.) en

•  Driebloemige nachtschade( Solanum triñorum N u tt.)  vallen allen onder de categorie 
’vrij zeldzaam ’.

Z ou tin d ica toren

Binnen de Zuidelijke Groenzone komen verspreid zoutindicatoren voor. De populaties van 
zoutm innende planten - en dus ook de zeldzame planten Gerande schijnspurrie, Zulte, Zilte rus 
en Strandkweek - zullen blijvend achteruitgaan om dat de zoutconcentratie jaarlijks verm indert 
vanwege de uitspoeling door grond- oppervlakte en neerslagwater.

P ion iers  van m atig  voed se larm e gronden

De inheemse B itterling, de H erfstbitterling (Blackstonia perfoliata  subsp. serotina) is een 
plant van vochtige, hum usarme zandgrond m et een hoog gehalte aan schelpgruis. Ais de 
vegetatie zich sluit, kan het plantje nog een tijdlang stand houden in gemaaide of beweide 
duinvalleien en langs paadjes (Weeda et al., 1985). In de vochtigere zones komt hij voor samen 
met het Fraai duizendguldenkruid en W aterpunge. Het Fraai duizendguldenkruid is eveneens 
een pionier op tam elijk recent blootgekomen grond zonder profielontwikkeling. Het is een 
plantje da t gevoeliger is voor verdroging dan Bitterling, m aar het kan wel overleven in een 
dichte grasm at. W atterpunge is nog meer aan vochtige bodem  gebonden en groeit dikwijls 
op plaatsen die in de winter onder w ater staan. Het is een typische plant voor ontziltende 
gebieden, m aar heeft niet per sé zout nodig (Weeda et al., 1985). Een plantje da t hoger op 
de heuveltjes, de drogere zones, van het centrale gedeelte van de Zuidelijke Groenzone, m aar 
vooral op de gronden ten  noorden van het studiegebied m assaal voorkomt is de Bleekgele 
droogbloem. Het is een plantje van m atig vochtige, ’s zomers vaak vrij droge, kalkhoudende 
zandgrond. Het is een soort van ’secundaire’ pionier, die optreedt op kale plekken waar een 
vroeger ontwikkelde vegetatie aanwezig is geweest. Ook langs wegkanten, afgravingen, op de 
drooggevallen bodem  van greppels en op plekken waar bos of struweel verwijderd is (Weeda 
et al., 1985). Om deze pioniers te  behouden is een regelmatige verstoring dus noodzakelijk.

R u ig tep la n ten

Stijve windhalm  is een gras van zonnige, ruderale plekken op zandig substraat (Weeda et 
al., 1985). Ook Driebloemige nachtschade houdt van kalkhoudend zand. Ze verdraagt be
treding vrij goed, waardoor ze dikwijls langs wegen en paden staat. Ze duidt dikwijls op 
nutriëntentoevoer. Een plaatselijke verruiging, zoals bij begrazing op de ’m estplaatsen’ wordt 
aangetroffen, kan dus voor deze planten belangrijk zijn. N aar het beheer van de Zuidelijke 
Groenzone, vooral inzake begrazing, m oeten deze inzichten worden meegenomen.
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Figuur 3.16: Zekere broedgevallen van enkele watervogels (data NP-WAL)
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3 .2 .4  F a u n a

A vifau n a

De spontane evolutie van de Zuidelijke Bufferzone leverde een interessant biotoop op en heel 
wat waardevolle broedvogels vestigden zich er.

Op basis van zeer arbeidsintensieve inventarisaties, gem aakt door N atuurpunt Wase Lin- 
kerscheldeoever in 2000, werden de volgende broedvogels aangetroffen in de Zuidelijke Groen
zone (zie tab . 3.4).

Negen paren van de Bruine kiekendief kwamen er in 1999 to t broeden (Gansemans & 
Van den Camp, 1999), hetgeen ongeveer 10% van de to tale  Belgische populatie uitm aakt. In 
2000 konden 8 territo ria  worden waargenomen. De Knobbelzwaan, Krakeend en Tafeleend 
zijn eveneens vrij schaarse broedvogels in V laanderen (Commissie, 1989). Het zijn, net zoals 
de Bruine Kiekendief, sterk aan w ater gebonden soorten. Het behoud van open w ater in de 
Groenzone is voor deze dieren zeer cruciaal. De Kleine plevier houdt van de nabijheid van 
zoet water op de opgespoten vlakten, doch terreinen met hogere begroeiing worden vermeden. 
Een verdere verruiging van de Groenzone of uitbreiding van de opgaande vegetatie kan het 
gebied voor deze soort m inder geschikter maken. De Tureluur houdt dan weer wel van de
ze combinatie in landschapstypes, zolang voldoende open (gras)landen aanwezig blijven. De 
veelheid aan biotopen in de Zuidelijke Groenzone zorgt ervoor dat veel verscheidene soorten 
kunnen voorkomen. In de volgende figuren worden de waargenomen broedvogels geografisch 
gesitueerd en (grofweg) geordend naar preferentiëel hab ita t, zijnde opgaande vegetatie (zie 
fig. 3.13), open w ater (zie fig. 3.16) en oeverzones (zie fig. 3.17). De ’watervogels’ werden 
voornamelijk waargenomen op en omheen de twee plassen van de Zuidelijke Groenzone en 
de Grote W atergang. Een uitzondering hierop is duidelijk de Bergeend, die zich ook goed 
thuisvoelt in de open, drogere delen van de groenzone, waar zijn in de konijnenholen broedt. 
De ’bosvogels’ houden zich inderdaad, zoals figuur 3.13 toont, ook meer op in de wilgenstru
welen ten  noordoosten, en zuidwesten van het centrale gedeelte van het gebied, evenals in de 
populieren aanplant in het oostelijke deel van het studiegebied.

H erp eto fau n a

De Zuidelijke Groenzone is hydrologisch vrij geïsoleerd van de rest van het stroomgebied. 
Een vijftal soorten werden aangetroffen tijdens de inventarisatierondes van N atuurpunt: de 
Bruine en Groene kikker, de Gewone pad, de Kleine- en Alpenwatersalamander.

Z oogd ieren

Een system atische inventarisatie van de zoogdieren is niet voorhanden. Tijdens de inven
tarisatierondes werden soorten ais Egei, Konijn, Haas, M uskusrat en Wezel waargenomen. 
De Zuidelijke Groenzone is een geschikt foerageergebied voor een aantal vleermuizensoor
ten. W atervleermuis en Gewone dwergvleermuis werden hier aangetroffen (mond.med. K. 
Peeters).

B eslu it

Dier- en plantensoorten van Bijlage II van de H abitatrichtlijnen die voorkomen in Vlaanderen 
(bijlage II van het decreet op natuurbehoud) werden dus niet aangetroffen in het studiege
bied. Wél enkele dier- en plantensoorten van com m unautair belang van de Bijlage IV van de
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Figuur 3.17: Zekere broedgevallen van enkele ’oever’vogels
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Nr. V o g e lso o rt T e r r i to r ia Nr. V o g e lso o rt T e r r i to r ia
1 Dodaars 6 28 W itte  K w ikstaart 3
2 Knobbelzwaan 1 29 W itte  X Rouwkwik-

staart
1

3 Bergeend 27 30 W interkoning 27
4 Krakeend 12 31 Heggenmus 3
5 W ilde Eend 29 32 Roodborst 1

33 W itgesternde Blauw- 
borst

30

6 Slobeend 7 34 R oodborsttapuit 1
7 Tafeleend 2 35 Merel 15
8 Kuifeend 12 36 Zanglijster 2
9 Bruine Kiekendief 8 37 Grote Lijster 6
10 Sperwer 1 38 Sprinkhaanzanger 1
11 Patrijs 1 39 Bosrietzanger 29
12 Fazant 22 40 Kleine Karekiet 62
13 W aterral 6 41 Grasmus 27
14 W aterhoen 11 42 Tuinfluiter 19
15 Meerkoet 25 43 Zwartkop 15
16 Scholekster 13 44 Tjiftjaf 27
17 Kleine Plevier 1 45 Fitis 13
18 Kievit 15 46 B aardm annetje 3
19 Tureluur 1 47 Pimpelmees 1
20 Holenduif 22 48 Koolmees 9
21 H outduif 37 49 Wielewaal 1
22 Zom ertortel 1 50 Vlaamse Gaai 3
23 Koekoek 1 51 Ekster 12
24 Groene Specht 2 52 Zwarte Kraai 7
25 Grote Bonte Specht 2 53 Spreeuw 2
26 Veldleeuwerik 7 54 Vink 3
27 Graspieper 2 55 Kneu 2

56 Rietgors 21

Tabel 3.4: Broedvogelinventarisatie Zuidelijke Bufferzone (ZTJBTJ) in 2000 in: broedvogelgids 
2000, WNLW, feb. 2001
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H abitatrichtlijn , die voorkomen in Vlaanderen, zoals de opgesomde vleermuizen, twee vogel
soorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn (Bijlage IV van het decreet op natuurbehoud): 
de Bruine kiekendief en Blauwborst (zie tab . 3.4) en ettelijke soorten van bijlage 2 van de 
vogelrichtlijn (Krakeend, W ilde eend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, . . . ) .

3.3  L andschap

3 .3 .1  V is u e le  la n d s c h a p s b e le v in g

Het studiegebied bezit tegenwoordig open en gesloten delen die visueel-ruimtelijk de aantrek
kelijkheid reeds sterk verhogen. Het centrale en westelijke deel van de Zuidelijke Groenzone 
zijn open gebieden. Door de hoger opgespoten gronden en de lage vegetatie kan hier over vrij 
grote oppervlaktes heen gekeken worden. De meest dom inante, landschapsbepalende aspecten 
binnen dit vrij open gebied zijn vanzelfsprekend de wilgenbosjes. De vrije ontwikkeling van 
het grootste gedeelte van de Zuidelijke Groenzone zorgde voor een kris-kras verspreide op
slag van wilgen, in tegenstelling to t de populierenaanplant in het uiterste oostelijke deel. De 
schijnbare willekeurigheid in het voorkomen van wilgenbosjes, gecombineerd met het voorko
men van veel dood hout, scheve bomen en soms zeer dense zones, zijn zonder meer belangrijk 
voor het esthetisch beleven van deze begroeiingen (Slembrouck, 1997).

Meer naar het oosten van het studiegebied sluit een breed wilgenstruweel het landschap 
ter voorbereiding op de sterk beboste percelen bovenop de hoger gelegen gedeelten aan de 
overzijde van de K oestraat. H iertussen echter, bieden de kort gemaaide graslanden langsheen 
de K oestraat nog plots een verrassende opening over de ganse breedte van de Zuidelijke 
Groenzone. Het volledige oostelijke deel van het studiegebied is een stuk hoger opgespoten. 
De regelmatige aanplant van populieren en andere boom soorten geeft een zeer gestructureerde 
en gem aakte indruk.

De zuidelijke delen van het studiegebied bieden een veel dichtere ervaring aan de wan
delaar. Zowel vanwege de daar aanwezige dijk ais de populierenaanplant en de rietvelden 
met wilgenopslag. De dijk vormt een strakke afgrenzing van de N49. De populierenaanplant 
schermt de visueel storende elementen af, doch de geluidsoverlast wordt in onvoldoende m ate 
geweerd.

3 .3 .2  R e la t ie  m e t  o m lig g e n d e  g e b ie d e n  

D e  la n d b o u w z o n e

In het zuiden van het projectgebied bevindt zich een zone van ongeveer 100 m breed die 
evenwijdig aan de expressweg N49/A11 loopt. In het m idden hiervan stroom t de Grote W a
tergang die gedeeltelijk voorziet in de afwatering van de terreinen langs de N49. Grote delen 
van deze strook kennen een akkerlandbeheer. Enkele bosjes breken het m onotone uitzicht 
van de vlakke percelen. Deze zone is visueel sterk gescheiden van de centrale delen van de 
Zuidelijke Groenzone door een talud, beplant met populieren. Deze gronden liggen een stuk 
lager, nog op de oorspronkelijke polderhoogte (Gansemans & Van den Camp, 1999). Aan de 
overzijde van de N49 is het grondgebruik vrij gelijkaardig aan de zuidelijke strook van het pro
jectgebied. De N49 is echter een zeer sterke barrière en na de geplande infrastructuurw erken 
met een parallelweg, spoorweg en leidingenstrook wordt dit nog versterkt (zie fig. 4.3).
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D e in frastru ctu u rzon e  & S teen la n d p o ld er

Ten oosten van de verkeerswisselaar tussen de N49 en de R2 kruisen tai van wegen, spoorwe
gen en watergangen. Dit is waarschijnlijk een perm anente situatie. Via de Steenlandpolder 
en de Melkader kan de Zuidelijke Groenzone verbonden worden to t een brede groene ring 
rond Kallo (Gansem ans & Van den Camp, 1999; De Block et al., 1998). De aangrenzen
de Steenlandpolder- ten  westen van de infrastructuurzone- vertoont een duidelijk agrarisch 
karakter met waardevolle laag gelegen weilanden, knotwilgen en sloten. Enkele eenvoudige 
natuurtechnische ingrepen kunnen snel de natuurw aarde van deze polder doen stijgen. De 
Melkader herbergt in zijn waardevolle vegetatie een brede waaier aan zeldzame broedvogels 
(onder andere de Buidelmees). Nog verder, ten zuidwesten van de Melkader bevindt zich het 
Groot rietveld met een ruime aanwezigheid van typische rietvogels ais het Baardm annetje, de 
Bosrietzanger, Kleine K arekiet en dergelijke...

D e in d u str iezon e

Ten noorden van het studiegebied bevindt zich het industriegebied omheen het Vraesenedok. 
Vooral in het westen van het studiegebied is deze industrie nog duidelijk zichtbaar en vrij 
storend in het landschap. De vlaktes, zeker ten  noordwesten van de Groenzone, zijn een 
belangrijk foerageergebied voor de roofvogels die in de natuurgebieden broeden (terreinwaar- 
nemingen). Ook grote populaties K luten kunnen hier aangetroffen worden. Het verdwijnen 
of bebouwen van deze gebieden zal vanzelfsprekend een grote im pact hebben op de populaties 
in de natuurgebieden zelf.

De in te  richten ecologische buffer ten  zuiden en westen van de Zuidelijke Groenzone 
kan enkel een volwaardig alternatief voor de verloren hab ita tten  van het vogelrichtlijngebied 
beschouwd worden ais aansluiting of continuïteit verzekerd wordt en de corridorfunctie aldus 
geoptimaliseerd wordt Van den Bergh et al. (2000b).

3.4  B eslu iten

De Zuidelijke Groenzone heeft zich autonoom  kunnen ontwikkelen to t een waardevol stukje 
natuu r tem idden van een cultuurlandschap. Door de typerende topografie en nieuwe bodemei- 
genschappen ontstonden er plassen, grazigere stukken en bosachtige delen. Een conglomeraat 
van hab ita ts die intrinsiek samenwerkten om een, zowel floristisch ais avifaunistisch, geheel te 
creëren. De ’onbetrokkenheid’ van de mens in dit deeltje nieuwe na tuu r is het gebied duidelijk 
ten goede gekomen.

Enkele ontwikkelingen, die dreigen negatief (in het kader van de Europese verplichtingen, 
zie validatiedecreet) te  zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied m oeten echter bijge
stuurd worden. Hiervan zijn onder andere de sterke vergrassing door Duinriet, de verlanding 
van de plassen en de bosopslag ’natuurlijke’ patronen die dreigen andere waarden te  ver
minderen. De steeds toenem ende menselijke verstoring binnen het gebied door wandelaars, 
motocrossers, en dergelijke is een eerder ’cultuurlijk’ patroon dat ook zijn eigen specifieke 
druk op het gebied uitoefent.

De vegetatie van het oostelijke deel van het studiegebied (bosvegetatie), en de zuidelijke 
strook van het studiegebied zijn echter niet volledig volgens de verplichtingen die het Vlaamse 
gewest heeft, zoals genoteerd in de com pensatiem atrix (zie fig. 2.5). Deze evolutie moet drin
gend worden bijgestuurd en hiervoor zijn dus min of meer drastische ingrepen noodzakelijk.
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Hoofdstuk 4

Structuurvisie

4.1 In leid in g  en  randvoorw aarden

De Zuidelijke Groenzone is een complex geheel ais resultante van anthropogene ingrepen die 
tegenwoordig nog sterk het landschap en de na tuu r in het algemeen bepalen. Ondanks dit 
sterk artificiële karakter hebben zich na enkele jaren  -misschien net door de unieke fysische 
en chemische om standigheden- een heel aantal belangrijke natuurw aarden weten te vestigen. 
Deze waarden getuigen van een zeer bijzondere ecologische functionaliteit, eigen aan opgespo
ten gebieden en arm e pionier s vegetaties, die nog steeds snel evolueert naar andere stadia (zie 
hoofdstuk 3 Analyse). De complexe fysische om standigheden, de afwisseling van gradiënten, 
liggen aan de grondslag van de snel opgebouwde natuurkw aliteit (De Block et al., f998). De 
verhoging van het terrein op zich had echter niets te  maken met de inrichting van het gebied, 
in tegendeel. De natuu r is veel meer gebaat met een natuurlijk  reliëf en meer natuurlijke 
kleiiger polderbodem, mogelijks eveneens gekenmerkt door vochtigheids- en zoutgradiënten.

De aanleiding van deze studie, begin 2001, was eigenlijk de behoefte aan zandige specie 
die bestond in de haven. Deze grond zou kunnen weggehaald worden uit het oostelijke deel 
van het studiegebied en zou voornamelijk gebruikt worden voor de aanleg van de parallelweg 
naast de N49. Gezien de dynamiek van het havengebeuren, veranderde deze grondbehoefte 
enkele malen tijdens het project, waardoor de randvoorwaarden voor deze studie uiteindelijk 
resulteerden in een combinatie tussen grondbehoefte en grondoverschot. Een kwart miljoen 
kubieke m eter zand zal worden verwijderd van het oostelijke deel en een half miljoen kubieke 
m eter zal worden gestockeerd. De opzet is dan: het maken van een optim ale structuurvisie 
voor natuurontwikkeling in de Zuidelijke Groenzone gegeven deze randvoorwaarden en gege
ven de internationale verplichtingen. Binnen deze verplichtingen is het mogelijk door (of na) 
infrastructuurw erken de hab ita ts van het natuurgebied te  verbeteren voor de soorten waarvoor 
het gebied aangemeld of gecompenseerd werd. Overleg inzake mogelijke inrichtingsvarianten, 
randvoorwaarden en uiteindelijke conclusies werden gevoerd m et verschillende niveaus van de 
Vlaamse Adm inistratie, waarvan dit rapport de eindconclusies weerspiegelt.

De hier voorgestelde ingrepen zijn aldus het resultaat van een adm inistratief/technische 
consensus, en presenteren niet zozeer de ’sec’ wetenschappelijke optim ale inrichting van het 
gebied.

Gezien de dynamiek van het gebied moet de huidige en toekom stige ecologische func
tionaliteit van het heringerichte gebied op wetenschappelijk wijze geëvalueerd worden door 
m onitoring van de belangrijkste aandachtssoorten en van een aantal cruciale abiotische fac
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toren (o.a. waterkw aliteit) (Van den Bergh et al., 2000a)

4.2 D ee lv is ie  w aterh u ishou d ing

4 .2 .1  P e r m a n e n te  p la s se n

Om het verdwijnen van de zeer zuivere zoetwatergem eenschappen te voorkomen, is het van 
cruciaal belang de ontwatering van het gebied volledig stop te zetten. De Zuidelijke Groen
zone wordt nu vrijwel perm anent ontwaterd door twee draineringsbuizen van bijna 0.5 m 
doorm eter die het water afvoeren in de bestaande watergang. E r wordt voorgesteld om deze 
afvoerbuizen door middel van een kunstwerk (sluis of schotten systeem) regelbaar af te  sluiten. 
Een verhoging van het grondwaterpeil van de Zuidelijke Groenzone is hierdoor waarschijnlijk 
wel haalbaar. Gezien de zanderige structuur van de bodem  en het topografische niveauver
schil in het noorden van de Zuidelijke Groenzone, is het waarschijnlijk da t het gebied ook 
in het noorden een weinig water verliest. Een afsluiten van de ontwatering, of het plaatsen 
van een schot voor de draineringsbuizen kan de overloop in het zuiden bijvoorbeeld een halve 
m eter omhoog brengen, doch door de drainage in andere delen van het studiegebied zal het 
vrij onwaarschijnlijk zijn da t verhoging van meer van 0.5 m (oppervlakkig) grondwater zal 
optreden. Dit ’verlies’ in het noorden treedt op over de volledige lengte van het talud  en is 
niet zo eenvoudig te  beperken. De grondwatertafel heeft een koepelvormig verhang en dus 
zal een stopzetten van de afwatering de vorm van de tafel ook sterk beïnvloeden. Een bijko
mende moeilijkheid is da t het opgespoten gebied zeer heterogeen is van samenstelling en dat 
de lokale ondergrond de drainage sterk beïnvloedt. Hoewel binnen deze studie niet de ruim te 
was om een gedetailleerd grondwatermodel op te  stellen voor het studiegebied, dient er toch 
niet gewacht te  worden op de voorgestelde afsluiting. Immers, onafhankelijk van hoeveel de 
grondw aterstand netto  wordt verhoogd, kan er vanuit gegaan worden dat iedere verhoging 
de doelstelling van het validatiedecreet tegem oet komt. De verhoging van het grondwaterpeil 
zal namelijk ervoor zorgen dat de oppervlakte aan zowel open plassen, ais aan riet sterk zal 
uit breiden (zie fig. 4.1 en fig. 4.2).

Indien het waterpeil hoger dan de nu heersende schommelingen wordt opgestuwd, moet 
echter de stabiliteit van de bestaande dijk (niet zichtbaar in het DTM , zie hoofdstuk m etho
dologie) in het zuiden van het centrale gedeelte van het studiegebied eerst bestudeerd worden. 
Een doorbraak van deze dijk zou niet alleen de natuurw aarden sterk kunnen aantasten, m aar 
een ruime hoeveelheid w ater kan zand en organische bestanddelen meesleuren in de Grote 
W atergang.

4 .2 .2  G r o te  W a te r g a n g

Een tweede belangrijke m aatregel betreft het hervormen van de Grote W atergang in het zui
den van het studiegebied. De zeer onnatuurlijke loop, de slechte waterkw aliteit, sterk schom
melende debieten en verharde oevers geven geen meerwaarde aan een potentieel waardevol 
element binnen het studiegebied.

Een verhoging van de natuurw aarde van de Grote W atergang is mogelijk door een:

•  buffering van het gebied en

•  ofwel een uitbreken van de betonnen oeverstructuur en waterbodem;

•  ofwel een drastische verhoging van de waterspiegel door het afsluiten van de W atergang.
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O o s f - w e s f  aanzicht ZGZ 
Efe vation Range 
I I water

Figuur 4.1: 3D model van het studiegebied (zonder de dijk) met het. grondw ater op een hoogte 
van 6 m TAW

O o s f - w e s f  aanzicht ZGZ 
Efe vation Range 
I I water
I—I 0
m o 1

i* 1
1 2
2 2

\* 3
I* 3
1* 4
\4 5

6 b
6 6

1* 6
16 7
17 7
1 7 8
¥ 20

Figuur 4.2: 3D model van het studiegebied (zonder de dijk) met het grondw ater op een hoogte 
van 6.5 m TAW
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B u fferen  van verstor in g

Vanwege de hoge natuurw aarde en internationale relevantie van de Zuidelijke Groenzone moet 
het gebied, da t vroeger diende ais buffer, nu zélf gebufferd worden. De storende beïnvloeding 
van de N49, zowel visueel ais auditief moet worden verm inderd (zie fig. 3.5). Een gerealiseerd 
compensatiegebied dat continu onder een derm ate sterke audio-visuele druk staat, onderm ijnt 
het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Hiervoor wordt voorgesteld ten  zuiden 
van de watergang een nieuwe volumebuffer te  creëren, waardoor een min of meer rustige, 
aquatisch georiënteerde niche kan ontstaan  (zie fig. 4.3). Deze volumebuffer kan, naar analogie 
van de ecologische buffer op linkeroever rondom de haven, ecologisch worden ingericht.

Door de afdeling AWZ werd een trapezoid profiel voor de volumebuffer voorgesteld: zie 
figuur 4.3, m et een variabel verloop, een bovenbreedte van ongeveer 6 m, een talud van 8 /4  
en een hoogte van ± 12m  TAW. Deze buffer, bij het ontwerp parallel aan de watergang aan
gelegd, omvat een (geschat) volume van 300000m3. Het opvullen en nivelleren van de huidige 
maïsakkers zal ongeveer een 250000m3 vereisen en het -naar structuurkw aliteit en stabiliteit 
toe- goede zand dat nodig is voor de aanleg van de infrastructuurelem enten ten  zuiden van de
ze dijk vraagt nogmaals 250000m3. Het zand dat hiervoor nodig is kan afgegraven worden van 
het oostelijk deel van het studiegebied. O m dat deze afgraving niet to t op het oorspronkelijk 
polderpeil zal geraken moet het oostelijke deel van het studiegebied daarna na de afgraving 
worden afgewerkt m et niet-zandachtige specie. Hierop wordt verder in d it rapport dieper 
ingegaan. De voorgestelde vergravingen lijken contradictorisch met de bestem m m ing na tuu r
gebied, doch zijn noodzakelijk om over de volledige oppervlakte van het studiegebied, voor 
zover ais technisch mogelijk, de verplichtingen van het validatiedecreet na te  komen.

De to ta le  breedte van het N-gebied dat op deze m anier zal verdwijnen:

•  Leidingenstrook: 20 m

•  Spoor: 15 m

•  Gracht: 5 m

•  Prim aire weg: 9 m

•  to t m idden van de hoofdweg: 15 m

is ongeveer 64 m, en dit over een lengte van 2800 m, levert een to tale  oppervlakte op van 
bijna 18 ha. De natuurw aarden die hiermee verloren gaan zijn niet zo groot, voornamelijk 
maïsakkers en enkele rijen knotwilgen. Indien de volumebuffer, die aangelegd wordt om de 
schadelijke invloed van het verkeer te bufferen, óók ais ’niet n a tu u r’ wordt aanzien, zou de 
to tale  oppervlakte vergroten van 18 ha naar iets meer dan 27 ha.

De strook infrastructuur in het zuiden voldoet geenszins aan de bepalingen van het valida
tiedecreet. Om deze reden wordt ook voorgesteld om de ’verloren’ oppervlakte te compenseren 
in het oosten van het studiegebied. De inrichting en situering hiervan wordt verder besproken 
onder ’relatie met omliggende gebieden’. Of de volumebuffer al of niet ais uiteindelijke ge- 
westplanbestem m ing ’natuurgebied’ moet krijgen, is een beleidsmatige keuze en binnen deze 
studie kan daar geen uitsluitsel over gegeven worden. Enkel het aangeven dat de verstoring 
van de expressweg en de geplande infrastructuur best van het (verder te  ontwikkelen) na
tuurgebied gebufferd wordt, is hier op zijn plaats. Deze volumebuffer kan echter geen geluid 
bufferen voor de woonkernen die ten  zuiden van de N49 zijn gelegen. Gezien de beschermde
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Figuur 4.3: Dwarsprofiel geplande toestand  en infrastructuur (oriëntering: noord => zuid)
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hab ita ts binnen het te verdwijnen vogelricht lij ngebied ’Schorren en polders van de Beneden- 
schelde’ onder andere dijken en kreken met hun oevervegetatie zijn, kan, puur juridisch gezien, 
de dijk in het zuiden dit verlies mee helpen te  compenseren (Meire et al., 1999). Een volledig 
uit natuurbestem m ing nemen van de Grote W atergang lijkt niet opportuun, gezien elders in 
de Zuidelijke Groenzone onmogelijk zulk een krekenpatroon kan gerealiseerd worden.

Het studiegebied (fig: 2.3) is nu 112 ha groot, da t wil zeggen dat om de aangemelde 
110 effectief te verwezenlijken, nog een 25 ha buiten de perim eter van het studiegebied moet 
worden gerealiseerd.

A an leg  van krek en p atroon

Indien de watergang, door middel van het uithalen van de oever- en bodemversteviging en 
het herprofileren, glooiender en natuurlijker oevers krijgt, kan een (zij het zeer kunstm atig) 
kreken-idee geopperd worden. Gezien bij de aanleg van de haveninfrastructuurwerken voor
al dijken, sloten, kreken en w aterranden zijn verdwenen, komt dit scenario de verdwenen 
natuurw aarden sterk tegem oet. Een ’kronkelender’ verloop, met een aanzet voor het n a tu u r
lijk laten ontstaan  van eventueel wat luwt.es en wat stroomversnellingen (pool-riffle patroon) 
zal de landschappelijke en ecologische waarde van de waterloop zeker verhogen. Een sterke 
versmalling van de droogweer afvoer van de Grote W atergang en aanleggen van zijgeult.jes, 
plassen en paaiplaatsen zal de hydraulische ruwheid van de waterloop beïnvloeden, doch uit 
de studie van het instituu t voor natuurbehoud (Cabus, 2003) blijkt da t dit naar afvoerca- 
paciteit. geen problemen met zich meebrengt. Vermits het droogwaterpeil in de watergang 
schommelt rond de 0.60 m TAW kan een ’overstrom ingsdrem peltje’ op ongeveer 0.70 m TAW 
ervoor zorgen dat de grootste vuilvracht. niet doorheen de Grote W atergang loopt, en dat bij 
een stijgend peil de zijarm en en plassen onder water lopen (zie fig. 4.4).
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Figuur 4.4: Schets ecologische inrichting van de watergang, groene lijn. Vroeger voorstel van 
AWZ in het rose. (Oriëntering: noord => zuid)

Het berekenen van het volume van de volumebuffer moet echter in dit scenario opnieuw 
gebeuren, gezien het belang van glooiendere structuren  en hogere en lagere niveaus. Gegeven 
dat deze werken momenteel kunnen uit.gevoerd worden, bestaat er echter nog steeds een groot, 
knelpunt.: de kwaliteit, van het. water. De dringendheid van de realisatie van rioolwaterzui
veringsinstallaties voor alle gemeentes (voornamelijk Zwijdrecht. en Beveren) die aangesloten
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zijn op deze watergang blijft in dit scenario van groot belang, evenals de sanering van de 
waterbodem.

A an leg  van o p en  w ater

Een andere optie is het afsluiten van de Grote W atergang. In afwachting dat de kwaliteit 
van het oppervlaktew ater van Zwijndrecht verbetert, en het rioolwaterzuiveringsstation van 
Beveren in bedrijf treedt, kan eventueel gedacht worden aan een afsluiten van de watergang 
door middel van een (tijdelijk) sluizen- of schottensysteem . Eventueel is ook een drempel- 
systeem te  bedenken waarbij enkel bij calam iteiten of grote debieten (verdund) verontreinigd 
water doorheen de Grote W atergang loopt. Het stagnerende water zal dan de kans krijgen 
om, op basis van zijn zelfzuiverend vermogen, weer een aanvaardbare kwaliteit te  bereiken. 
W aar de ondergrond van de watergang kunstm atig is, moet deze vanzelfsprekend verwijderd 
worden. Het waterpeil van de Grote W atergang schommelt tussen +  0.60 en +  1.70 TAW. 
Het instellen van een ’variabel’ schottensysteem  op ongeveer 1.50 m TAW kan ervoor zorgen 
dat de grootste vuilvracht buiten de Grote W atergang blijft. Het nadeel is da t op dit moment 
net bij droog weer de Betonsluis gebruikt wordt, waardoor de hydrologische toestand in en 
rond het gebied drastisch wijzigt. Een gedetailleerde studie kan hierover uitsluitsel brengen. 
De landschappelijke en ecologische inpassing van de volumebuffer, zoals hierboven voorgesteld 
kan ook hier een toepassing vinden.

In deze fase is het misschien zelfs aan te raden om -in n a tte  periodes- een deel van het 
zeer zuivere water van de hoger gelegen delen van de Zuidelijke Groenzone in deze afgesloten 
watergang te laten lopen. D it relatief sterke aandeel van proper water kan de kwaliteit 
van het water in de watergang sterk verhogen. Tussen de twee ’sluizen’ op de bestaande 
watergang, kan eventueel gedacht worden aan een verhoging van het waterpeil. Gezien de 
vrij glooiende helling van de dijken, vergroot de oppervlakte aan open water aanzienlijk. Deze 
grote waterm assa zal watervogels aantrekken, vooral voor overwintering is dit interessant. Een 
bijkomend voordeel van de verhoging van het waterpeil is, gezien er nieuwer, hoger gelegen 
’oeverstructuren’ zullen ontstaan, da t de bestaande oeververstevigingen niet noodzakelijk 
moeten weggehaald worden.

Het afsluiten van de Grote W atergang kan passen binnen een to taalp lan  om de problemen 
in verband met wateroverlast in de gemeenten ten  zuiden van het studiegebied op te  lossen. 
Ook de problem atiek in verband m et afwatering van de gebieden ten  zuiden van van de N49 
moet in zo’n to taalp lan  bekeken worden.

B eslu it  in  verband  m et de G rote  W atergan g

Civieltechnisch betekenen beide alternatieven, zowel het afsluiten van de watergang ais het 
ecologisch inrichten, beduidende ingrepen. Aan de ene kant betreft dit het aanpassen van 
bestaande pom pstations en het uitbouwen van extra capaciteit. Aan de andere kant betreft 
dit het verwijderen van de kunstm atige bedding, oeverstructuren en een natuurtechnische in
richting van de oevers. De totaalkost van het afsluiten zal waarschijnlijk lager liggen, indien 
het aanpassen van de pom pstations kan passen binnen een groter geheel van waterkwanti- 
teitsbeheersing.

Gezien de, volgens het validatiedecreet, te  compenseren hab ita ts van het vogelrichtlijnge- 
bied zowel open water ais kreken omvat, voldoet de Vlaamse Gemeenschap in beide gevallen 
aan haar verplichtingen. Echter, gezien het ecologisch functioneren van een (diepe) strook
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stagnerend open water in vraag kan gesteld worden (vooral wat betreft m igratie, communica
tie, en dergelijke), gaat een duidelijke voorkeur uit naar het creëren van een krekensysteem. 
Bovendien moet bij de keuze tussen deze twee opties ook het decreet op het natuurbehoud 
en de kaderrichtlijn water in beschouwing genomen worden, en de natuurlijkheid van een 
watersysteem  speelt bij beiden een grote rol.

Een ecologisch goed functionerende waterloop blijft preferentieel boven een kunstm atige 
stagnatie. De waterkw aliteit laat op dit moment echter nog veel te wensen over, waardoor er 
ook daar dringend investeringen voor nodig zijn. Op lange term ijn moet gestreefd worden naar 
een ecologische inrichting van de Grote W atergang over zijn ganse lengte. Op deze manier 
kan de waterloop een belangrijke meerwaarde betekenen ais verbindend element doorheen de 
haven.

4 .2 .3  T ijd e lijk e  p la s se n

De variatie in de samenstelling van de ondergrond m aakt da t plaatselijk plassen ontstaan 
(waar meer klei in de grond zit) en plaatselijk de grond toch zeer perm eabel is. Het situeren 
van ondiepe poeltjes, is cartografisch zeer moeilijk vast te leggen, net door de sterke variatie 
in de samenstelling van de ondergrond.

Het creëren van min of meer tijdelijke plassen op het opgehoogde deel in het oosten van 
het studiegebied, is, om aan het validatiedecreet te  beantwoorden, te verkiezen boven de hui
dige beplanting van populierenbossen en jonge gemengde loofhoutaanplant. Niet alleen het 
gebrek aan relatie tussen een populierenbos en de typische haven-gebonden soorten, m aar ook 
de landschappelijke situering van een bos binnen een polder, stoffeert het idee dat een andere 
functie beter zou passen. Bovendien moet, volgens de m atrix  van het historisch passief (zie 
fig. 2.5) dit compensatiegebied preferentieel open water en riet herbergen. Gezien de vrij 
zandige ondergrond is het echter moeilijk om op dit gebied plassen te creëren. Een opspuiting 
of droge opstapeling/afw erking met niet-zandachtige specie, eventueel in combinatie met het 
uitgraven van het aanwezige zand, kan een ondergrond creëren waar (tijdelijke)plassen beter 
op kunnen ontstaan. Een (her)profilering van dit gebied kan het regenwater dan verzamelen 
in plassen m et een onderscheiden diepte en zeer glooiende oever. Hiervoor m oet deze zone 
dus eerst ontbost worden, waarvoor de heersende Vlaamse regelgeving moet worden gevolgd, 
met name óf com pensatie van het bos óf de betaling van het ontbossingsbedrag. In overleg 
met AMINAL afdeling N atuur (hoofdbestuur en buitendienst) en AWZ, werd besloten dat 
het stagneren van het regenwater in dit oostelijke deel het meeste kans op slagen heeft in
dien een volume sterk doorlaatbaar zand van 250000m3 wordt weggehaald en 500000m3 niet 
zandachtige specie wordt gestockeerd. Een belangrijke voorwaarde is en blijft natuurlijk  de 
afwerking van het geheel, gecombineerd met een in tijd  sterk beperkte uitvoeringsterm ijn. De 
drie grote, voorgestelde (tijdelijke) plassen worden uitgevoerd op onderscheiden dieptes met 
een halve m eter verschil in TAW niveau. De plassen hebben een zeer glooiende helling (1/50 
to t 1/100) die vrijwel overal uniform is om steltlopers gedurende het ganse jaa r  een habita t 
te voorzien. De uitvoering, inclusief afgraving en herinrichting moet zo sterk mogelijk in tijd 
beperkt worden. Voorgesteld werd een term ijn van één seizoen, buiten de broedperiode.

Op de Jacobskruiskruidpercelen (zie fig. 3.12) ten  noorden van de toegangsweg, (percelen 
529b, 529c, 547a, 552a, 610a) kan eventueel ook een droge opstapeling van niet zandachtige 
specie enkele tijdelijke plassen creëren. Deze opstapeling moet evenwel beperkt blijven in 
hoogte om het landschap niet verder te  verstoren. De brede grondwal zal eveneens fungeren 
ais een buffer tegen de uitbreidende industie in het noorden van het studiegebied. Een andere
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Bijlage Vogelsoort Bijlage Vogelsoort
1 Bruine Kiekendief 2/2 Knobbelzwaan
1 Blauwborst 2/2 Scholekster
2/1 Krakeend 2/2 Tureluur
2/1 W ilde Eend 2/2 W aterral
2/1 Slobeend 2/2 W aterhoen
2/1 Tafeleend 2/2 Kievit
2/1 Kuifeend 2/2 Veldleeuwerik
2/1 Meerkoet 2/2 Holenduif
2/1 H outduif 2/2 Merel
2/1 Fazant 2/2 Zanglijster
2/1 Patrijs 2/2 Grote Lijster

Tabel 4.1: In ternationaal beschermde broedvogels in de Zuidelijke Bufferzone. De kolom 
’bijlage’ geeft aan in welke van de bijlages van de vogelrichtlijn het dier is opgenomen

optie is het spontaan laten bebossen van deze percelen.

4.3  D ee lv is ie  fauna

4 .3 .1  I n te r n a t io n a a l  b e la n g r ijk e  s o o r te n

Gezien de Zuidelijke Groenzone aangemeld is ais compensatiegebied binnen de reglementering 
van de Vogelrichtlijn, in de Vlaamse gemeenschap zeker in dit gebied verplicht speciale zorg 
te dragen voor de soorten uit die richtlijn.

Uit tabel 4.1 blijkt da t de vogels die in de Zuidelijke Groenzone voorkomen én op de 
bijlages van de vogelrichtlijn staan, voornamelijk gebonden zijn aan rietkragen en open water 
(zoals o.a. Bruine kiekendief, Blauwborst, Krakeend, W ilde Eend, Slobeend, Tafeleend en 
Kuifeend).

De Bruine Kiekendief is een soort van open landschappen met grote moeras- en rietve- 
getaties. Ais nestplaats dienen voornamelijk grote overjarige rietvelden langs kreken, meren 
of plassen. Ais foerageergebied wordt het volledige landschap gebruikt, inclusief akker- en 
weiland. Bij het jagen worden naast moerassen en rietvelden ook lijnvormige elementen af
gevlogen zoals rietkragen langs perceelsranden waar hij vanop geringe hoogte op een prooi 
duikt.

De Blauwborst leeft in iets verruigde rietvelden en gevarieerde moerassen. Broedt in 
moerasgebieden, langs sloten en vennen met dicht riet, elzen, wilgen en struikgewas, . . .  Nestelt 
in graspollen of laag in dichte wilgenstruiken.

De Krakeend nestelt dicht bij meren, moerassen en poldersloten met rijke onderwatervege- 
tatie. In het broedseizoen verkiest de Krakeend vijvers en moerassen met veel riet, opgespoten 
terreinen en weilandcomplexen. In de w inter komt de soort voor op alle w aterpartijen, van 
kanalen en dokken over plassen, overstroomde meersen of broeken to t in getijdengebieden.

De Slobeend is eerder een vogel van vochtige weilandcomplexen met ondiep water, modder- 
zone’s en een weelderige oevervegetatie. In de Zuidelijke Groenzone betekent dit da t vooral 
de tijdelijke plassen van groot belang zijn voor dit dier. In de w inter zit de Slobeend in 
overstroomde meersen m aar ook op open water zoals dokken en grote vijvers (vooral tijdens
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vorst).
De Tafeleend is een broedvogel van grote vijvergebieden en opgespoten terreinen. Ta

feleenden broeden aan vegetatierijke meren met open water en aan ondiepe moerassen met 
rijke oever- en onderw atervegetatie in vele delen van Europa, ’s W inters zit zij op grote 
waterplassen en dokken. De grootste concentraties zien we tijdens strenge vorst op ijsvrije 
rivieren, kanalen en dokken, ’s Nachts gaat zij foerageren op kleinere plassen en kanalen waar 
zij overdag niet of nauwelijks te  zien is. Hierbij duikt zij to t op een diepte van 2 m eter naar 
allerlei plantaardig of dierlijk m ateriaal.

De Kuifeend houdt van allerlei wateren met rijke oevervegetatie. Het is een broedvogel van 
weilandcomplexen, open moerassen, vijvers, kanalen en opgespoten terreinen. De Kuifeend 
stelt geen hoge eisen aan haar broedbiotoop. In de w inter komt de soort vooral voor op 
grote wateroppervlakken zoals vijvers, spaarbekkens en dokken. Tijdens vorst wordt massaal 
getrokken naar ijsvrije gebieden zoals kanalen en dokken (Van Hove et al., 2003).

De ’buitenbeentjes’ in de tabel 4.1, zijn Patrijs, Fazant, H outduif en dergelijke. Ze geven 
de voorkeur aan open velden en akkerland met heggen of ander struikgewas m et droge plekken 
voor een zandbad. Leven in grasland en akkers m et brede ruige randen, ook duinen, heide en 
braakland. Akkerland is het meest in trek, vooral ais dit wordt afgewisseld met ruige dijken, 
slootranden, wegbermen en houtwallen. Beiden nestelen op de grond in dicht struikgewas. 
Gezien de duidelijke opties die reeds genomen werden in de com pensatiem atrix, is het echter 
niet opportuun voor deze twee soorten akkers te bestendigen in de Zuidelijke Groenzone. 
Graslanden (waar geen riet, noch open w ater kan gecreëerd worden) en ruigere struweelrijke 
vegetaties passen echter wel in het toekom stbeeld van de Zuidelijke Groenzone.

Bijlage I soorten zijn het strengst beschermd: voor de leefgebieden van de in deze bijlage 
vermelde soorten worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen , opdat deze soorten 
daar waar zij nu voorkomen , kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten. Op de in 
bijlage I I / 1 voorkomende soorten m oeten de L id-Staten erop toezien dat de jacht op deze 
soorten de pogingen to t instandhouding die in hun verspreidingsgebied worden ondernomen, 
niet in gevaar brengt. Op de in bijlage II/2  genoemde soorten mag in België niet gejaagd 
worden.

4 .3 .2  S o o r tg e r ic h te  in fr a s tr u c tu u r w e r k e n

Steilranden, vooral van opgespoten zand, vormen een aantrekkelijke broedplaats voor de 
Oeverzwaluw. Ais deze wanden gelegen zijn in de nabijheid van open water kan ook de 
Ijsvogel hierin zijn broedholte uitgraven.

4 .3 .3  B e s lu it

W at betreft internationale prioriteiten is het duidelijk da t een uitbreiding van de oppervlaktes 
open water en een uitbreiding van de oppervlaktes riet prioritair zijn. Andere soorten, die 
op nationaal niveau van groot belang zijn, ais W itgesternde Blauwborst, Sprinkhaanrietzan- 
ger, Bosrietzanger, Baardm annetje, Rietgors en degelijke, kunnen dan mee ’profiteren’ van 
het gevoerde beleid. W aar mogelijk m oet het gebied ook ’open’ gehouden worden om de 
fourageermogelijkheden van de dieren te  maximaliseren. De m ate waarin deze oppervlaktes 
kunnen worden vergroot, en het daarvoor te  voeren beheer worden besproken in de deelvisie 
flora.
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4.4  D ee lv is ie  flora

4 .4 .1  B e r e ik b a r e  v e g e t a t ie t y p e s  z o n d e r  w a te r p e ilv e r h o g in g

Gegeven de opdracht uit de com pensatiem atrix is het aangeraden de oppervlaktes aan open 
water en riet waar mogelijk te maximaliseren. In het deel 3.2.2 analyse werd voor de Zuidelijke 
Groenzone de link tussen het voorkomen van vegetatietypes en de hoogte in TAW (gerelateerd 
aan de lokale watertafel) grofweg bepaald. Indien deze ’tresholds’ van voorkomen (onder 
5 m TAW open water, tussen 5 en 5,3 m TAW onbegroeide oevers, tussen 5,3 en 6,6 m 
TAW rietvegetatie en daarboven wilgenstruwelen) worden toegepast op de topografie van het 
studiegebied, kan een kaart met huidig bereikbare vegetatietypes worden opgesteld (zie fig. 4.5 
en tabel 4.2). D it zijn dus de vegetatietypes die uitsluitend op basis van de grondw aterstand 
zouden kunnen worden gecreëerd. Nogmaals, gezien de beperkte ruim te voor terreinopnam es 
en het opstellen van een hydrologisch model binnen deze studie, blijft d it een grove benadering. 
De huidige vegetatietypes kunnen afwijken van deze vereenvoudigde benadering door het 
gevoerde beheer (maaibeheer, graasbeheer, . . .  )

Bij afwezigheid van dit beheer is het opvallend dat de oppervlakte aan wilgenopslag sterk 
zal uitbreiden. N aar openheid van het gebied toe is dit misschien minder aan te  raden, doch 
op basis van deze analyse kan ook geconcludeerd worden dat de rietvegetatie, vooral boven de 
m iddelste plas, zich sterk naar het noorden kan doorzetten. Vrijwel alle luzerne-weides liggen 
eigenlijk niet zoveel hoger dan de overige rietkragen en bestaan enkel vanwege het momenteel 
gevoerde maaibeheer. De hoogste potenties voor uitbreiding van de rietvegetatie situeert zich 
dus duidelijk in deze zone. Ook de vijver in het centrale gedeelte kan, met een minimum van 
beheer open gehouden worden. De potentiële waterplas aan de K oestraat is op dit moment 
volledig afwezig, ais gevolg van de ontwatering van het gebied op deze plaats door een gracht 
die uitm ondt in de Grote W atergang.

Huidig waterpeil Verhoogd waterpeil Oostelijk deel
Open water 16 ha 21 ha 6

Droogvallende oevers 3 ha 4 ha 11 ha
Riet 40 ha 53 ha

Wilgen 71 ha 52 ha
Totaal 130 ha 130 ha

Tabel 4.2: Grove inschatting van de mogelijke veranderingen in vegetatie van het centrale 
gedeelte van de Zuidelijke Groenzone en het Oostelijke deel bij een verhoging van het grond
waterpeil, op basis van het DTM  en de aannam e van een uniforme peilverhoging van 0.5 
m

4 .4 .2  B e r e ik b a r e  v e g e t a t ie t y p e s  d o o r  p e i lv e r h o g in g

Indien, zoals hoger voorgesteld in deel 4.2.1, het grondwaterpeil met ongeveer een halve m eter 
zou kunnen verhoogd worden door een (variabel) schot te plaatsen op de ontwateringsbuizen, 
geeft dezelfde analyse een ander beeld weer. De oppervlakte van de plassen is sterk verhoogd, 
en de rietzone heeft zich vanzelfsprekend ook sterk kunnen uitbreiden. De drie weilanden 
kunnen onder dit regime vrijwel volledig to t rietvegetatie ontwikkelen. De plassen in het 
zuiden van het studiegebied worden vrijwel niet meer onderbroken door wilgenstruwelen. In

56



c0 _
œ ® -X §■S  œ =■ S.<» <D Z. —Ö) T3 91 0 ( P  u  O )  c

I f l â l  -
w  ¡ s  C D  b  w  c  t é

n S  « ■ & !
w

LO CÖ

s i
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het noorden van het studiegebied zal de voorspelde onderbreking van de wilgenkant waar
schijnlijk niet optreden, want daar ontw atert het gebied ook door het aanwezige talud. Een 
ander groot verschil is het gebied in het westen dat veel sterker onder invloed zal komen te 
staan van (grond)water (zie fig. 4.6 en tabel 4.2).

Ondanks de ruwheid van de d a ta  en benadering is het duidelijk in welke richting de on
derscheiden vegetatietypes zich gaan uitbreiden bij een afsluiting van de ontwatering. Gezien 
de internationale verplichtingen is dit duidelijk de aangewezen inrichtingsoptie.

B ereik b are v e g e ta t ie ty p e s  door afw erk ing o o ste lijk  deel

Een afwerking van niet-zandachtige specie in het oosten van het studiegebied, met wat klei- 
afwerking in de lagere zones, zal ervoor zorgen dat het regenwater, net zoals in de tijdelijke 
plassen in het centrale deel van het studiegebied, blijft staan gedurende grote delen van het 
jaar. Een korte, grasachtige vegetatie biedt broed- en fourageergelegenheid aan tai van water-, 
strand- en weidevogels. Een vrij drastische vernieuwing van het oostelijke gebied is vrijwel de 
enige mogelijkheid om aan de vereisten van de com pensatiem atrix tegem oet te  komen (zie fig. 
4.6). Gezien een volledig herstel (een afgraven to t op de oorspronkelijke polderklei) van het 
gebied door de opdrachtgever niet weerhouden kan worden, kan het afwerken van de bovenste 
laag met niet zandachtige specie een alternatieve oplossing bieden. Een afwerking met niet- 
zandachtige specie, eventueel gecombineerd met een afgraven van het nog bruikbare zand, 
mag echter geen jaren  in beslag nemen. De volledige ingreep, inclusief afwerking en inrichting 
zou maximaal een jaa r in beslag mogen nemen. Bovendien moet het gebruikte specie aan de 
VLAREBO-richtlijnen voldoen.

4 .4 .3  B e h e e r

De Zuidelijke Groenzone is een zogenaamde ’halfnatuurlijke eenheid’: het algemeen uitzicht 
wordt bepaald door vroeger en huidig menselijk ingrijpen. De hoofdfunctie zal, vooral na 
de uitvoering van het inrichtingsplan, na tuu r worden. Om deze functie best to t uiting te 
laten komen is een actief beheer noodzakelijk om de eenheden to t volle ontwikkeling te  laten 
komen. In kleine natuurgebieden ais dit zijn er onvoldoende mogelijkheden voor differen
tiërende grootschalige processen, waardoor -indien doelpopulaties behouden m oeten worden
deze processen anthropogeen m oeten gesimuleerd worden (Gansemans & Van den Camp, 
1999). Successie kan in de Zuidelijke Groenzone leiden to t m inder interessante gebieden of 
vegetaties die de doelpopulaties niet ondersteunen.

A lg em en e  m aatrege len

Voor een goed broedsucces is een vrijwaring van verstoring noodzakelijk, een afsluiten van 
het natuurgebied binnen de broedperiode kan hieraan tegemoetkomen.

Zoals hoger beschreven, is een verdere verbossing van het studiegebied niet het beoogde 
doei. Een jaarrondbegrazing met grote grazers zal een verstoring aanbrengen in het gebied 
dat de vegetatiesuccessie ten  dele zal remmen, waardoor een soort van ’natuurlijker’ vege- 
tatiepatroon  zich kan ontwikkelen. Begrazing zal voor onderscheiden vegetatietypes andere 
effecten hebben, die verder per individueel vegetatietype besproken zullen worden.
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Figuur 4.6: Bereikbare vegetatietypes op basis van de topografie en grondw aterstanden, mét 
peilverhoging

5 9



R ietla n d  en  R u ig te

Om de populatie rietvogels te vrijwaren is een behoud of zelfs uitbreiding van de rietvelden 
nodig. De ruige riet- en zegge vegetaties in de Zuidelijke Groenzone bieden een geschikt 
hab ita t voor de broedende rietvogels die grotendeels afhankelijk zijn van overjarig Riet. B in
nen de rietvegetatie van de Zuidelijke Groenzone komen naast vogels ook een groot aantal 
interessante plantensoorten voor. De uitbreiding van de rietvegetatie kan vanuit deze reeds 
bestaande ’bronnen’ van variatie snel gekoloniseerd worden.

Doordat natuurlijke processen ais overstromingen niet voorkomen in een gebied ais de 
Zuidelijke Groenzone, vindt er geen natuurlijke hernieuwing van het riet plaats. Een viertal 
beheersmaatregelen kunnen worden uitgetekend:

W aterb eh eer  in fu n ctie  van  riet : De drainage naar de Grote W atergang verhinderen zal 
to t gevolg hebben dat het waterpeil zal stijgen, waardoor de geografische oppervlakte 
w aarbinnen het riet kan voorkomen groter zal worden. Afhankelijk van de groeisnelheid 
en verlanding kan een onderhoud van het Riet min of meer noodzakelijk blijken (Wee- 
da et al., 2000; van Leerdam & Vermeer, f992). Door het beheer van de voorgestelde 
stuwen op de drainagebuizen kan, wanneer er gemaaid moet worden, de w aterstand ver
laagd worden. Indien mogelijk moet d it anthopogene peilbeheer echter zoveel mogelijk 
vermeden worden.

M aaib eh eer  van  r ie tv e ld en  : De meeste typische rietvogels verkiezen een rietveld dat om 
de twee á drie jaa r gemaaid wordt. Een aantal vogelsoorten van de Zuidelijke Groenzone 
prefereren echter oudere rietlanden, zoals de Grote Karekiet, Roerdomp, Blauwborst, 
. . .  (Graveland, 1999; van K ranenburg et al., 2000; Gabrils & Van Sanden, 1994). De 
Bruine kiekendief verkiest een landschap met hoog riet (Coenradie, 1998; Devillers et 
al., 1988). Voorgesteld wordt de rietvelden op een gedifferentiëerde wijze te  maaien. De 
aanwezige rietvelden worden in stroken ingedeeld en een derde van de stroken wordt 
ieder jaa r gemaaid. Op deze m anier kan een heel mozaïkrijke vegetatie on tstaan  die 
zowel de flora ais de fauna ten  goede komt (Loff et al., 1999). De beheerskost voor het 
maaien wordt op deze m anier beter gespreid en is vrijwel homogeen ieder jaar. Maaien 
van het Riet kan het best in de w interm aanden gebeuren om dat de (bevroren) plassen 
dan beter begaanbaar zijn en de vogels niet meer broeden.

A fsch rap en  van  r ie tv e ld en  : Een snelle reductie van de opgehoopte organische stof kan 
bereikt worden door het afschrapen van de bovenste lagen. De successie van het rietland 
wordt op deze manier 10 á 20 jaa r teruggezet. Net ais het maaien van het riet moet deze 
ingreep op een gedifferentiëerde m anier worden uitgevoerd. Ook deze beheersmaatregel 
moet echter afgeraden worden vanwege de zeer sterke verstoring en drastische vege- 
tatiewijziging die ze teweeg brengt in de Zuidelijke Groenzone. Het ’laten evolueren’ 
-met eventueel bovenstaand maaibeheer- lijkt een betere oplossing dan deze drastische 
beheersoptie.

V e r g r a v in g /r u im e n /b a g g e r en  van r ie tv e ld en  : Tenzij het riet onder de waterspiegel ge
m aaid/afgeschraapt wordt, zal de rietvegetatie zich gestaag uitbreiden. Een aantal van 
de doelsoorten hebben nood aan open water, waardoor een drastischere ingreep onover
komelijk kan zijn. Indien de oppervlakte open water door vegetatiesuccessie aanzienlijk 
gereduceerd wordt zullen de bestaande plassen gebaggerd m oeten worden.
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B egrazin g  van h et r iet Het rietland kan van de begrazingsdruk worden afgeschermd door 
een prikkeldraad, doch dit type van kleinschalig beheer lijkt niet aangewezen in een (van 
nature) zeer variatierijk en aaneengesloten gebied. Het regelen van de begrazingsdruk 
zou eigenlijk m oeten volstaan om de rietvelden te  waarborgen.

O pen  w ater

Het ecotoop ’open w ater’ is belangrijk voor tai van vogelsoorten. Eenden, ralachtigen en 
andere watervogels vinden er voedsel. Een verlanding van de vijvers moet vermeden worden. 
Door een correct beheer van het Riet kan dit ecotoop gevrijwaard worden (zie beheersm aat
regelen hoger). E r zijn nog sporen van zoute invloeden te vinden in het water van de de 
sloten, grachten en plassen van de Zuidelijke Groenzone, doch de ontzilting zal op term ijn 
leiden to t volledig zoete wateren. Een karakteristieke eigenschap van de Zuidelijke Groenzone 
is de aanwezigheid van tijdelijke plassen. Deze plassen bieden een zeer specifiek biotoop voor, 
onder andere, kranswieren en Rugstreeppadden. Ook voor vogels betekenen deze plassen (of 
de nabijheid ervan) een geschikte broed-, fourageer- en /o f wijkplaats. De extreme milieuom- 
standigheden (de helft van het jaa r onder water en de helft van het jaa r  droog) in combinatie 
met de arm e ondergrond, zorgen ervoor dat onderhoud van deze plassen niet zo veel inzet 
vraagt. Een onderhoud van de nabije vegetatie (Riet of D uinriet), zodat de plas niet steeds 
kleiner wordt en langzaam aan dichtgroeit is voldoende.

O pen  b eg ro e iin g  van droge en  n a tte  kalkrijke zan d gron d en

De vegetatiesam enstelling op deze gebieden situeert zich in de regio van graslanden en pioniers- 
vegetaties. E r komen veel plantensoorten voor die vroeger m assaal in de duinen voorkwamen. 
De kale grasvlakten bieden een aangewezen broedplaats aan weidevogels.

De vraat door konijnen, in combinatie met de algemene voedselschaarste, zorgt ervoor dat 
dit vegetatietype op grote delen van de Zuidelijke Groenzone to t nu toe gevrijwaard bleef. 
Op de vochtigere stukken is het Duinriet echter sterk aan het uitbreiden. Duinriet is een 
zeer dom inante plant en heeft een verstikkende werking op veel andere planten. Zowel bo ta
nisch ais (avi)faunistisch gezien, zijn deze Duinrietvelden m inder interessant (van Duinhoven, 
f999). Een vernatting  van het studiegebied kan ervoor zorgen dat de wilgenbosjes verder 
uitbreiden naar het zuiden en uiteindelijk de open begroeiiing zullen vervangen. Ook op de 
iets drogere plaatsen zullen de schrale graslanden in de vegetatiesuccessie worden vervangen 
door bossen op zandgrond, in een eerste stadium  gedomineerd door onder andere Berk (Slem- 
brouck, f997). Om deze evoluties beperkt te houden kan begrazing door konijnen aangevuld 
worden m et een begrazing door grotere grazers. Ruigere vegetaties ais D uinriet en W ilgen
opslag kunnen best met paarden (vb. Koniks) worden beheerd. Klassiek worden graslanden 
beheerd door intensieve seizoensbegrazing, m aar gezien de vrij schrale vegetatie en de grote 
populatie konijnen kan een extensieve begrazing (van ongeveer f groot vee eenheid per f0 ha) 
reeds voldoende variatie brengen/behouden in het landschap (Kalkm an et al., f997). Zeker 
in de beginjaren na de grondwaterstandverhoging lijkt het nog niet opportuun om intensief 
graasbeheer in te  zetten. De voorkeur wordt eerder gegeven aan een opvolgen van de effecten 
van de voorgestelde vernatting, w aarna er dan kan beslist worden om de natuurlijke successie 
al of niet tegen te  gaan (zie fig. 4.7).
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Figuur 4.7: Zonering/locatie van de verschillende inrichtingsopties. In de legende zijn slechts 
enkele alternatieven aangegeven, zie tekst voor volledig overzicht.
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D u in riet v e g e ta tie s

De grote oppervlaktes met vrijwel een m onocultuur van Duinriet m oeten sterk worden terug
gedrongen. De van nature aanwezige grazers (voornamelijk konijnen) en koeien eten zelden 
D uinriet (van Duinhoven, 1999). In een beginfase van het beheer (na de nodige overgangs
periode bij de introductie van de dieren) kan de begrazing met paarden middels stroom- of 
prikkeldraad toegespitst worden op de Duinrietvelden to t hier soortenrijke graslandvegetaties 
zijn ontstaan, geschikt voor (water)vogels. Een andere aanpak van de Duinrietvegetaties is 
het jaarlijks maaien van de D uinrietvlaktes met afvoeren van het maaisel. Na een drietal 
jaa r zal het D uinriet voldoende sterk teruggedrongen zijn om een graslandvegetatie opnieuw 
te laten ontstaan. Beide m ethoden hebben hun voor- en nadelen, doch de begrazing door 
dieren is m inder arbeidsintensief (vooral in het sterk geaccidenteerde gebied). Eens de beoog
de graslandvegetaties aanwezig zijn kunnen de dieren, ook indien ze vrij kunnen foerageren, 
deze graslanden open houden. Vooral in een systeem van jaarrondbegrazing, wanneer andere 
voedselbronnen niet meer beschikbaar zijn, zal het overjarig Duinriet worden begraasd. Een 
grondwaterpeilverhoging zal de rietvegetaties de mogelijkheid geven op zich uit te breiden en 
zo gedeelten van de Duinrietvegetaties te verdringen.

W ilgen b osjes

De grootste waarde van de wilgenbosjes is hun jonge, pionierskarakter da t uniek is en in de 
praktijk  niet vervangbaar. Binnen de visie om het gebied integraal te  beheren en spontaan 
te laten ontwikkelen, staan dus ook de wilgenbosjes onder invloed van begrazing. Paarden 
verkiezen kort gras, m aar in perioden van schaarste zullen zij ook houtige planten verorberen. 
Vooral schors en twijgen van de wilgen en kunnen zo zorgen voor een vrij effectieve terugdrin
ging van de bebossing, een algemene verjonging van de wilgenscheuten en een verhoging van 
de hoeveelheid dood hout. Om binnen in de struweel- en boszones meer variatie te brengen 
kan er gedacht worden aan begrazing met runderen. Gezien deze dieren echter rijkere gron
den prefereren zal de Zuidelijke Groenzone hiervoor waarschijnlijk onvoldoende draagkracht 
hebben.

A kkers en  w eilan d en

Een optim alisering van dit gebied binnen het kader van de vogelrichtlijn heeft weinig nood aan 
akkers en intensieve weilanden. Het beheer voor de akkers bestaat dan ook uit een volledige 
braaklegging. Vegetatiesuccessie zal ervoor zorgen dat, na een fase met akkeronkruiden, 
het onderscheid tussen de voormalige akkers en de omliggende vegetatietypes stilaan zal 
verdwijnen. De kleine en grote grazers zullen de weilanden prefereren ais foerageergebied en 
deze dus in stand houden. Indien de weiden beginnen te verruigen, is d it een aanwijzing dat 
de begrazingsdruk moet verhoogd worden.

4.5 D ee lv is ie  landschap  en  recreatie

De belangrijkste beheersdoelstelling volgens Gansemans & Van den Cam p (1999) voor de 
Zuidelijke Bufferzone is het bewaren van de heterogeniteit van het gebied.
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4.5.1 V isueel - Ruim telijk

De afwisseling van open en gesloten delen, die visueel-ruimtelijk de aantrekkelijkheid sterk 
verhogen, zullen behouden worden en waar mogelijk zelfs nog versterkt. De binding van de 
vegetatiepatronen met de ondergrond: open, schrale vegetaties op de hoge zandheuvels en 
dichte vochtm innende vegetaties in de lager gelegen delen, m oeten duidelijk to t uiting blijven 
komen. Variatie en diversiteit zullen op deze manier bijdragen to t een hogere landschapsbe- 
leving. Het, na enkele jaren, verdw ijnen/verlanden van rechtlijnige (afwaterings)grachtjes, de 
vrije begrazingspatronen en de sterk wisselende w aterstanden zullen deze min of meer open 
gebieden een wild en natuurlijk  aanzicht bezorgen.

Meer naar het zuid-zuidoosten zullen in de herfst, lente en w inter verspreid over het gebied 
min of meer tijdelijke plassen voorkomen ais gevolg van het afsluiten van de oppervlaktew ater 
afvoer. Opnieuw wordt door de aanwezigheid van open water de binding m et de topografie en 
het klim aat versterkt. De grote, open waterplassen in het zuiden van het studiegebied con
trasteren  sterk met het eerder droge landschap in het noorden. Beide, zeer verschillende types 
en de overgangen ertussen, m aakt da t de wandelaar een breed spectrum  van landschappen 
kan ervaren op een toch vrij beperkte oppervlakte.

Aan de oostzijde van de K oestraat zal het landschap ronduit open overkomen. Na het 
verwijderen van de opgaande vegetatie en eventueel opspuiten van het gebied biedt het ver
hoogde terrein een plassenlandschap, gecombineerd met een wijds blikveld. Het is een drassig 
en grazig terrein waar de wind een grote invloed uitoefent. Het is een hoog gelegen gelegen 
gebied waar dynamiek een belangrijke rol speelt.

De brede, open strook vormt een drastische scheiding tussen het open dynamische, ’wilde’ 
deel en het ’statischere’ deel waar wilgenstruwelen een geslotener beeld creëren. Vanwege de 
nutsleidingen kan de overgang echter niet gradueler gem aakt worden. De Grote W atergang, 
zichtbaar van op de dijk zal een, voor zover mogelijk, meer natuurlijk  uiterlijk krijgen, glooi
endere oevers, piasbermen, oeverbeplanting en dergelijke. De landschapsbeleving van op de 
dijk, al wandelend langs wilgenstruwelen, s taa t in het teken van een stilstaand water aan de 
noordkant en een strom end water aan de zuidkant.

4 .5 .2  T o e g a n k e lijk h e id

Het gebied is en blijft in het oosten toegankelijk via de K oestraat en in het westen via 
de verharde weg die doorheen het gebied loopt. De K oestraat is vrij breed, dus er kan 
makkelijk geparkeerd worden langsheen vrijwel de volledige lengte. Hierdoor kan een ’officiële’ 
parkeerplaats worden vermeden. Vanuit de K oestraat kunnen de bezoekers over de (centrale) 
verharde weg het gebied binnenwandelen, en iets meer naar het zuiden kan ook een wandeling 
begonnen worden op de dijk. Een (vee)raster wordt best omheen het gebied geplaatst om de 
geleiding van de recreanten makkelijker te  maken, en om bezoekers aan de beide ingangen 
van het gebied duidelijk te  maken dat het hier om een natuurgebied gaat, met alle rechten 
en plichten vandien. Het wandelpad over de dijk geeft de recreant een ’birds-eye-view’ van de 
Grote W atergang. Aan het einde van het natuurgebied, biedt een bruggetje annex knuppelpad 
een ingang naar het noorden en het centrale gedeelte van het gebied.

4 .5 .3  R e c r e a t ie f  m e d e g e b r u ik

In principe is er geen bezwaar tegen zachte recreatie binnen de gebieden met natuurfunctie ais 
eindbestem m ing in het Linkerscheldeoevergebied. Zolang de verstoring aanvaardbaar blijft,
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is deze functie van recreatief medegebruik zelfs gewenst in het kader van een versterking
van het m aatschappelijk draagvlak (Van den Bergh et al., 2000b). De voorgestelde fiets- en
wandelpaden binnen de Zuidelijke Groenzone zijn zo ingericht dat:

•  zij de verstoringsgevoelige zones mijden

•  zij niet kunnen gebruikt worden ais woon-werkverkeer

•  cross-fietsers, m ountainbikes en gemotoriseerde voertuigen geweerd worden

Voor de broedvogels is rust erg belangrijk in het broedseizoen. Het is dan ook aan te 
bevelen om sommige stroken tijdelijk af te sluiten tijdens het broedseizoen.

4 .5 .4  R e la t ie  m e t  o m lig g e n d e  g e b ie d e n

De voorgestelde inrichting laat wat ruim te om de communicatie met de omliggende gebieden 
te verbeteren.

D e lan d b ou w zon e

De N49 is een zeer sterke barrière en na de geplande infrastructuurw erken met een parallelweg, 
spoorweg en leidingenstrook wordt d it nog versterkt. Bovendien is het de opdracht van deze 
studie het grondgebruik van deze percelen sterker om te vormen in de richting van de Europese 
aanmelding, zoals in het Validatiedecreet wordt opgedragen. De aanleg van een ecologisch 
ingerichte bufferdijk, ais afscherming van een kreekachtige waterloop heeft weinig relatie met 
de percelen in landbouwgebruik aan de overzijde van de N49. De geplande bufferdijk zal 
echter de relatie met de bestaande dijken in het noorden en westen en het centrale deel van 
het studiegebied versterken.

D e in frastru ctu u rzon e

Ais com pensatie van de zuidelijke (infrastructuur-)strook van de Zuidelijke Groenzone kan 
aan de oostzijde van de R2 een groengebied worden ingericht. Opties voor deze compensatie, 
locatie en inrichting, worden in tai van andere studies, onder andere de recente leefbaarheids- 
studie en het Strategisch Plan, beschreven. Het is de am bitie op deze m anier de Zuidelijke 
Groenzone, te  verbinden met de Melkader in het oosten. Een optie is het ecologisch inrichten 
van de Melselebeek en de zone daarom heen. D it is eigenlijk hydrologisch de meest interessante 
connectie met de Melkader, m aar gaat er van uit da t de ecologische verbinding via de Grote 
W atergang naar het oosten worden door get rokken.

D e in d u str iezon e

Tijdens strategische overlegrondes is de idee geopperd om de smalle strook natuurgebied aan 
de westzijde van de Nieuwe watergang op te  geven in ruil voor dezelfde oppervlakte aan de 
oostzijde van de Nieuwe watergang, in aansluiting met de Zuidelijke Groenzone. Deze opper
vlakte zal gebruikt worden om de continuïteit en verbinding van de ecologische bufferstrook, 
die van noord naar zuid langs de ganse haven loopt, met de Zuidelijke Groenzone te  ver
binden. Het is voor deze connectie zeer belangrijk de smalle strook in het westen van het 
studiegebied te  behouden en ecologisch functioneel te maken en houden.
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4.5.5 Beslu it

De Zuidelijke Groenzone is een zeer waardevol natuurgebied dat zich, na de opspuiting, semi- 
natuurlijk  heeft kunnen ontwikkelen. Tai van zeldzame, bedreigde en beschermde dier- en 
plantensoorten vinden er een geschikt biotoop. In verscheidene zones is het ’pioniersstadium ’ 
nog duidelijk aanwezig, een bewijs van de voedselschaarste in de bodem. Het gebied is hydro
logisch sterk geïsoleerd van andere delen van het hydrosysteem  en hangt vrijwel uitsluitend 
af van de ombrotrofe aanvoer van water. Voedingstoffen die nauwelijks in de bodem  aanwezig 
zijn, worden dus ook via het watersysteem  niet aangevoerd. Deze geïsoleerdheid gecombi
neerd met de schrale uitgangssituatie maken de Zuidelijke Groenzone to t een vrij robuust en 
onafhankelijk systeem.

Om te  voldoen aan het validatiedecreet van december 2001, de resolutie van m aart 2002, 
uitgewerkt in de com pensatiem atrix en de instandhoudingsdoelstellingen, moet de watertafel 
in het centrale gedeelte van het studiegebied verhoogd worden. De huidige waarden van de 
Zuidelijke Groenzone zullen dan nog worden versterkt. Om aan bovenstaande nationale en 
internationale verplichtingen te voldoen moet in het oosten van het studiegebied overgegaan 
worden to t een ontbossing en de aanleg van min of meer perm anente plassen. Door deze, 
vrij drastische, ingreep kunnen de waarden van de Zuidelijke Groenzone zich ook uitbreiden 
naar het oosten. En ais laatste  verplichting moet ook de Grote W atergang een duidelijker 
ecologische functie en inplanting kennen dan nu het geval is. Om de communicatie met 
andere internationaal beschermde gebieden te versterken en de integriteit van het N atura  
2000 netwerk te garanderen is het nodig om de Zuidelijke Groenzone zowel aan de oostzijde 
(eventueel via de watergang) ais aan de westzijde te  verbinden met ecologische infrastructuren.
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Hoofdstuk 5

Bijlagen

5.1 G econ tacteerd e in sta n ties  ivb  N u tsle id in g en

5.2 G ebruikers van de N u tsle id in g en stro o k  n aast de K oestraat

5.3 G ron d w aterm etin gen

5.4 G ron d w ateran a lyseresu lta ten
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Voorziening M aatschappij Adres
E lektriciteit /  Gas Electrabel Mechelsesteenweg 271 

2018 Antwerpen
Polypropyleen N ationale M aatschappij der Pijpleidingen M ontoyerstraat 63 

1000 Brussel
E t hy leen N ationale M aatschappij der Pijpleidingen M ontoyerstraat 63 

1000 Brussel
Telecommunicatie Belgacom Karei Coggestraat 2 

2600 Berchem
Telenet Boombekelaan 14 

2660 Hoboken
Versatel Koningin A stridlaan 166 

2018 Antwerpen
Vloeibare KWS PALL DTM

Postbus 1163 
6160 BD Geleen 
Nederland

W ater Vlaamse M aatschappij voor W atervoorziening Koning Boudew ijnstraat 46 
9000 Gent

Tabel 5.1: Volgende instanties werden gecontacteerd met betrekking to t de ligging van hun 
leidingen binnen of grenzend aan het projectgebied

Vergunninghouder A ard/soort
Soort

Vergunningsnr
Vergunningsdatum

dossiernummer

Fluxys n.v. 

Intergem  c.v. 

Belgacom n.v. 

Belgacom n.v. 

Intergem  c.v.

Gasachtigen
Aardgas
Electriciteit
Hoogafspanning +  glasvezel
Telefooncommunicatie
Telefoonkabel
Telefooncommunicatie
Glasvezel
Electriciteit
Hoogspanning +  seinkabel

R1469

21/02/95
V013
5/11/80
AL5/161
25/09/87
15AB1/ELT8/64685
21/05/90

D W V /01/06/006

D W V /01/17/107

D W V /01/05/043

D W V /01/05085

D W V /01/17/044

Tabel 5.2: Gebruikers van de Nutsleidingenstrook naast de K oestraat (info: AWZ)
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Peilbuis Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1 6,19 6,01 6,11 5,82 5,91 6,16 6,23
2 6,52 6,26 6,46 5,86 6,33 6,46 6,57
3 7,07 6,64 6,68 6,01 6,36 6,87 7,28
4 6,73 6,29 6,21 5,92 6,1 6,51 6,68
5 6,31 6,12 6,19 5,88 5,95 6,23 6,47
6 5,4 5,37 5,37 4,97 5,25 5,47 5,61
7 6,83 6,61 6,89 6,51 6,87 6,89 6,92
8 5,67 5,39 5,78 5,3 5,71 5,73 5,88
9 5,03 4,78 5,1 4,85 4,93 5,06 5,18

Tabel 5.3: G rondw aterstanden (m TAW) in de Zuidelijke Groenzone

Peilbuis M ethode 1 2 4 5 6 7 8 9 Pias
pH W TW 7,15 7,15 7,15 7,55 7,45 7,3 7,3 7,9 8,0
C W TW 2530 2630 2810 2520 1202 1138 868 1103 374
Al ICP 1,21 1,30 1,59 1,36 0,52 0,42 0,28 0,16 0,18
Na ICP 159 194 267 308 103 121 34,7 284 7,5
K ICP 12,8 16,7 13,1 10,4 10,9 8,3 4,7 7,6 4,6
Ca ICP 505 504 444 347 163 135 170 15,5 58
Mg ICP 82,3 84,4 103 89,4 33,5 26,6 17 15,5 58,3
Fe ICP 43,5 11,7 20,6 3,22 2,05 7,63 0,08 0,43 0,02

H C 03- Skalar 958 l i l i 1227 1227 554 651 435 532 132
P 0 4 — Skalar 0,02 0,02 0,11 0,10 0,14 0,11 0,02 1,61 <0,02
N 0 3 - Skalar <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N 02- Skalar <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
NH 4+ Skalar 6,5 2,5 2,6 1,3 2,1 2,6 0,15 0,39 <0,08
S 0 4 - Skalar 803 735 780 553 175 21 113 134 75

Cl- Skalar 30 60 63 62 51 80 14 32 4

Tabel 5.4: Grondwaterkwaliteit in de Zuidelijke Groenzone, staalnam es begin mei 2001
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