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Samenvatting 
 
Dit rapport geeft de toestand weer van Natura 2000 in het linkerscheldeoevergebied anno 
2004. Het betreft de resultaten van het tweede monitoringjaar in uitvoering van de resolutie 
van het Vlaams Parlement van 20/2/2002 en hoort als bijlage 8.7 bij het tweede jaarverslag 
van de Beheercommissie Natuurcompensaties LSO. Het monitoringplan evalueert de 
evolutie van de natuurwaarden in het Natura 2000 gebied in de Waaslandhaven. Het 
hoofddoel is te evalueren of de uitgevoerde compensatiemaatregelen voldoen om de 
habitatten en soorten in stand te houden waarvoor de Natura 2000 gebieden in het 
Linkerscheldeoevergebied zijn aangeduid. Onderzochte parameters zijn de vogelpopulaties, 
de vegetatie, enkele insectengroepen, amfibieën, kwaliteit en kwantiteit van grond- en 
oppervlaktewater in relatie tot fauna en flora. 
 
 
De habitatdoeltypen voor de compensatiegebieden volgens de compensatiematrix van het 
Validatiedecreet zijn slik en schor, weidevogelgebied, strand en plas, en riet, water, plas en 
oevers. In 2004 waren de beoogde weidevogelgebieden nog grotendeels in 
landbouwgebruik, of reeds onteigend maar nog niet ingericht. Een aantal verworven percelen 
werden in afwachting wel omgezet in grasland. Enkel het natuurreservaat De Putten en de 
zuidelijke weiden in de Steenlandpolder hadden goede grondwaterstanden en waren echt 
geschikt als weidevogelgebied. In 2003 werd gerapporteerd dat slechts 10% van de 
landbouwgronden in de polder weide was. Deze waren bovendien sterk ontwaterd, te 
intensief begraasd en vooral te schaars en te versnipperd. Aan deze situatie is in 2004 op 
het terrein niets wezenlijk veranderd. Bijkomend slik en schor werd in 2004 gerealiseerd in 
het Paardenschor waar 11 ha slik en schor bijkwam. Riet werd in 2004 niet uitgebreid, maar 
in de Steenlandpolder zijn door de inrichting wel potenties gecreëerd voor rietuitbreiding. 
Door de inrichting er is in dit gebied wel open water bijgekomen. Voor strand en plas wordt 
momenteel bijkomend tijdelijk habitat gecreëerd in de MIDA zone. In 2004 was dit reeds 
deels beschikbaar. Broedvogels van dit type habitat kunnen op lange termijn ook geschikte 
broedplaats vinden op slik en schor, als dit habitat type meer aanwezig is.  
 
 
Na het droge jaar 2003 werd door een natte winter de grondwatertafel terug op niveau 
gebracht. Het voorjaar was echter opnieuw zeer droog, waardoor de waterstanden in het 
broedseizoen 2004 niet hoger waren dan het jaar voordien, behalve in het Groot Rietveld en 
Steenlandpolder waar door beheer of inrichting vernatting werd gerealiseerd. Tijdelijke 
plassen vielen veelal droog voor of tijdens het broedseizoen. Het grondwater varieerde van 
zoet tot brak en van neutraal tot basisch. Brak grondwater komt vooral voor in zandlemige of 
zandige ondergrond, overeenkomend met vroegere geulen of landafwaarts gelegen delen 
van het toenmalig slik en schor. Op verschillende plaatsen werden pesticidenresidu’s in het 
grondwater aangetroffen, zowel in landbouw- als in natuurgebied. Meestal bleven de 
waarden onder de maximaal toegelaten concentraties van VLAREM II. De 
pesticidenverontreiniging in het oppervlaktewater in de polders was veel zwaarder. Gehaltes 
aan zware metalen in het grondwater waren bijna altijd beneden de VLAREBO 
achtergrondwaarden. Op de oudere opgespoten gronden werden enkele overschrijdingen 
voor Arseen vastgesteld.  
 
In 2004 kwamen 9 soorten broedvogels van de bijlage I van de Vogelrichtlijn tot broeden, 
waarvan zeven in de compensatiegebieden. Het aantal broedparen voor de Kluut 
Recurvirostra avosetta en de Visdief Sterna hirundo was nog steeds laag in vergelijking met 
de jaren voor het monitoringprogramma van start ging. Aan de Verrebroekse Plassen nam 
de kolonie Zwartkopmeeuw dit jaar toe tot veel grotere aantallen. De Lepelaar Platalea 
leucorhodia was, met vijf broedgevallen in de Verrebroekse Plassen, een nieuwe Bijlage I 
broedvogel (2003 en 2004) voor het Vogelrichtlijngebied. De aantallen voor Roerdomp 
Botaurus stellaris, Bruine Kiekendief Circus aeruginosus, Slechtvalk Falco peregrinus,  



 

 

IJsvogel Alcedo atthis en Blauwborst Luscinia svecica waren vergelijkbaar met die van de 
voorgaande jaren.  
 
 
De meeste soorten van strand- en plasvlaktes, slikken en schorren (Kluut en plevieren), 
weidevogels (Grutto Limosa limosa, Tureluur Tringa totanus, Veldleeuwerik Alauda arvensis, 
Graspieper Anthus pratensis) en soorten van open water (eendachtigen) kenden een lichte 
stijging in vergelijking met 2003. Enkel voor de Visdief Sterna hirundo bleven de aantallen 
dalen. Enkele compensatiegebieden trokken reeds de beoogde doelsoorten aan. Het ging 
onder meer over Steenlandpolder, Drijdijck en Putten West. Ook binnen de tijdelijke 
compensatiegebieden (Verrebroekse Blikken en Vlakte van Zwijndrecht) kenden 
verschillende doelsoorten hogere broedaantallen dan in 2003. 
 
 
Speciale aandacht ging naar het overwinteren van Grauwe Ganzen Anser anser en 
Kolganzen Anser albifrons. De Kolganzen bleven op de graslanden in de polders, Grauwe 
Ganzen maakten ook gebruik van akkers, plassen, schorren en meer geïsoleerde 
weilandcomplexen. Het natuurreservaat De Putten was de enige vaste pleisterplaats voor 
ganzen in het poldergedeelte. Het lijkt aangewezen om ecologisch te beheren 
polderpercelen gegroepeerd om te zetten in grasland om verstoringbestendige 
pleisterplaatsen voor ganzen te creëren. De gegevens van de watervogels van het 
winterhalfjaar 2003/2004 werden nog niet verwerkt. Er werden echter geen opvallende 
verschuivingen of veranderingen waargenomen. 
 
 
Op 23 plaatsen in het studiegebied werden stalen voor water- en oppervlaktewantsen 
genomen. Deze toonden een duidelijk verschil aan tussen reeds aanwezige ecologisch 
waardevolle gebieden met soms grote soortendiversiteit en de omliggende polders waar 
slechts één of enkele soorten aangetroffen werden. De staalnames werden zoveel als 
mogelijk in nieuw in te richten gebieden genomen teneinde een referentiesituatie te hebben. 
Monitoring van deze groep insecten zal dan toelaten om de ecologische kwaliteit van nieuwe 
aquatische biotopen te evalueren.  
 
 
Vlinderroutes werden verder opgevolgd. Hierbij ging vooral aandacht naar het gewijzigd 
beheer van bermen en leidingstroken, waar sinds 2004 gefaseerd wordt gemaaid. Er kon 
duidelijk worden aangetoond dat de gewijzigde vorm van maaibeheer de vlinderpopulaties 
ten goede komt. 
 
 
Naast verdere opvolging van rugstreeppad werd in het kader van monitoring van soorten van 
bijlage III van het natuurdecreet ook vleermuizenmonitoring opgestart. Voornaamste 
conclusie tot nog toe is dat het gebied door zijn waterpartijen een aantal belangrijke 
fourageerplaatsen voor vleermuizen herbergt. 
 
 
In het tweede deel wordt de toestand anno 2003 besproken per compensatiegebied voor de 
onderwerpen avifauna, hydrologie en habitats. Slechts in enkele gebieden worden de 
doelstellingen nu al grotendeels gehaald (o.a. Groot Rietveld, Verrebroekse Plassen, 
Zuidelijke Groenzone). In Steenlandpolder werden de nodige inrichtingswerken uitgevoerd, 
waardoor plasgebied werd bijgecreëerd. Het gebied moet nu spontaan verder evolueren 
naar een groter aandeel riet. In gebieden waar de doelstellingen niet gehaald worden, ligt dit 
voornamelijk aan het feit dat de inrichtingsmaatregelen nog moeten beginnen of bezig waren 
tijdens en na het broedseizoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Drijdijck, Putten West, 
Zoetwaterkreek, en Doelpolder Noord. Op de vlakte van Zwijndrecht werden in afwachting 



 

 

van een grondige inrichting al enkele kleine ingrepen uitgevoerd. Visdief en Kluut kwamen er 
tot broeden. De gedeelten Plas en Oever van de Verrebroekse Plassen waren bijzonder 
succesvol. Alles hangt af van het creëren van de juiste uitgangssituaties met aangepaste 
hydrologie waarop de beoogde vegetaties zich kunnen ontwikkelen die met aangepast 
beheer op hun beurt de biotopen voor de beoogde soorten vormen. Algemene conclusie is 
hierdoor wel dat, de totale broedvogelpopulatie beschouwd, een aantal soorten wel hogere 
aantallen haalden dan in 2003, maar in vergelijking met vroegere jaren zijn de aantallen voor 
veel soorten nog vrij laag. De aanvang en vooral finalisatie van de inrichtingswerken blijven 
dringend, wil men de aanwezige populaties op Linkeroever behouden.  
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Inleiding 
 
De afbakeningen van de Waaslandhaven (K.B. 7/11/78) en van het Vogelrichtlijngebied 
(79/409/EEG) 3.6 “Schorren en polders van de Beneden Schelde” (B.V.E. 17/10/88) vallen 
grotendeels samen. De schorren en slikken in het gebied behoren eveneens tot het 
habitatrichtlijngebied (92/43/EEG) ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens 
tot Gent’ (B.V.E 14/2/96). De ontwikkeling en uitbouw van de haven (in casu het uitgraven 
van het Verrebroek- en Deurganckdok) tast deze beschermingsmaatregelen aan waardoor 
artikel 6 van de Habitatrichtlijn van kracht wordt. Het Validatiedecreet (VL.R. 14/12/2002) en 
de resolutie van het Vlaams Parlement van 20/2/2002 verzekeren samen dat de bouw en 
exploitatie van het Deurganckdok kunnen doorgaan op voorwaarde dat de vogel- en 
habitatrichtlijn gerespecteerd worden. Enerzijds verzekert het Validatiedecreet o.a. het 
afleveren van de bouwvergunningen voor de geplande infrastructuurwerken en de bijhorende 
compensatiemaatregelen, anderzijds vorderde de resolutie van de Vlaamse regering een 
uitvoeringsbesluit omtrent de uitwerking van de compensatieplicht in het 
Linkerscheldeoevergebied: het gelijktijdigheidprincipe, compensatie voor het historisch 
passief, het oprichten van een beheercommissie voor de begeleiding van de compensaties, 
een opvangregeling voor het geval de compensatiemaatregelen niet tijdig kunnen uitgevoerd 
worden en evaluatie en bijsturing van de compensatiemaatregelen op basis van monitoring. 
In opdracht van AMINAL afdeling Natuur is het IN verantwoordelijk voor het opstellen en 
uitvoeren van het monitoringplan en startte hiermee in oktober 2002. Dit rapport geeft de 
wetenschappelijke resultaten weer van het tweede jaar monitoring en hoort als bijlage 8.7 bij 
het tweede jaarverslag van de beheercommissie. In eerste instantie moet deze rapportage 
toelaten om de effectiviteit van de compensatiemaatregelen in het kader van het Natura 
2000 Netwerk te beoordelen. In tweede instantie worden aan de beheercommissie 
suggesties gedaan voor het beheer van de Natura 2000 gebieden onder haar 
verantwoordelijkheid.  
 
Het monitoringplan evalueert de evolutie van de natuurwaarden in het Natura 2000 gebied in 
de Waaslandhaven en in de compensatiegebieden. Onderzochte parameters zijn de 
vogelpopulaties, de vegetatie, dagvlinders, libellen, amfibieën, water- en 
oppervlaktewantsen, kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater in relatie tot 
fauna en flora. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de evoluties in de 
compensatiegebieden. Aangezien het voornamelijk om vogelrichtlijngebied gaat ligt de 
grootste nadruk op het vogelonderzoek (Gyselings et al., 2003). Het luik ornithologie omvat 
broedvogels, overwinteraars en doortrekkers. Aandachtsgroepen zijn de Bijlage I soorten 
van de Vogelrichtlijn (70/409/EEG), Vlaamse Rode Lijst soorten (Devos & Ansellin, 1999) 
internationaal belangrijke soorten volgens de criteria van de Ramsarconventie (Wetlands 
International, 2002) en soorten met voor Vlaanderen belangrijke aantallen (5% norm, Kuijken 
1984).  
 
Het hoofddoel van de monitoring is te evalueren of de uitgevoerde compensatiemaatregelen 
voldoen om de habitatten en soorten in stand te houden waarvoor de Natura 2000 gebieden 
in het Linkerscheldeoevergebied werden aangeduid en de soorten van communautair belang 
die zich na de aanmelding in het gebied vestigden. Om te oordelen of aan deze voorwaarden 
voldaan wordt moeten instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot fauna en flora 
opgesteld worden voor het gebied, waaraan de monitoringresultaten kunnen getoetst 
worden. Bij het vaststellen van deze doelstellingen moet het stand-still principe voorop staan. 
Doelstellingen worden geformuleerd in termen van te beschermen habitat voor de 
Habitatrichtlijn en in termen van habitatbehoefte, gespecificeerd naar broed-, rust- en 
foerageergebied voor de Vogelrichtlijn. De verschillende habitattypen worden geprioriteerd 
op basis van een aantal criteria. De UIA stelde de instandhoudingsdoelstellingen op voor de 
speciale beschermingszones in de Zeehaven van Antwerpen (Van Hove et al., 2003). Een 
methodologie werd op punt gesteld om in stand te houden habitattypen te kwantificeren op 
basis van prioritering van de habitattypen volgens gespecificeerde criteria en de evolutie van 
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populatiegrootten en –dichtheden van de aandachtssoorten in het gebied. De 
monitoringresultaten van het Linkerscheldeoevergebied worden in deze rapportage echter 
nog niet getoetst aan deze instandhoudingsdoelstellingen. De toepassing van de 
voorgestelde methodologie op het Antwerps havengebied wordt momenteel nog ruimtelijk 
vertaald in opdracht van AMINAL, afdeling natuur.  

Dit is het tweede monitoringrapport. Het is nog steeds voorbarig om verregaande conclusies 
te trekken uit gegevens van slechts twee opeenvolgende jaren. Dit neemt niet weg dat 
bepaalde veranderingen zich aandienen. Ook in de afzonderlijke compensatiegebieden zijn 
er al resultaten te rapporteren. Wij gaan er echter van uit dat onderbouwde resultaten pas uit 
een meerjarige monitoringstudie, van meer dan 3 jaar, kunnen verwacht worden.   
 
De betrokken Natura 2000 gebieden 
 
Drie Natura 2000 gebieden situeren zich geheel of gedeeltelijk in het Antwerps havengebied 
(Figuur 1). Vogelrichtlijngebied 2.3 ‘Kuifeend en Blokkersdijk’ bevindt zich buiten de 
perimeter van het Linkerscheldeoevergebied en valt volledig buiten het studiegebied van het 
monitoringprogramma. De andere twee vallen gedeeltelijk binnen het studiegebied. 
 

Figuur 1. Natura 2000 gebieden in het Antwerps Havengebied: a. Het Vogelrichtlijngebieden 2.1 
‘Kuifeend en Blokkersdijk’ (rood) en  3.6 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ (blauw); b. 
Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 
(geel). 
 
Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ beslaat een totale 
oppervlakte van 5.600 ha. De beschermde habitatten zijn de slikken en brakwaterschorren, 
de dijken, kreken en hun oevervegetaties. 
Ingevolge een Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 1998 (BS, 25 juli 1998) werden 
de begrenzingen van ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ aangepast in het kader 
van de uitbreidingswerken in het havengebied van Antwerpen. Enerzijds werd in het gebied 
een zone geschrapt voor de bouw van het Deurganckdok, en anderzijds werd ter 
compensatie hiervoor een gebied van de Kruibeekse Polder in Kruibeke, Bazel en 
Rupelmonde (KBR) bij de SBV-V ‘Durme en Middenloop van de Schelde’ gevoegd (BVR, 17 
juli 2000). 
 
Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens 
tot Gent’ beslaat een oppervlakte van 6006 ha en valt voor een groot deel samen met het 
Vogelrichtlijngebied ‘Durme en middenloop van de Schelde’ en gedeeltelijk met 
Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. Dit habitatrichtlijngebied 
werd in 1995 als speciale beschermingszone voorgesteld omwille van het unieke en 
waardevolle karakter van de complete estuariene gradiënt met z’n typische habitatten op 
Europees vlak.  
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Het studiegebied en onderwerp van het monitoringplan 
 
Het monitoringplan beslaat het ecologische netwerk (Natura 2000, N- en R gebieden, de 
ecologische buffer, temporele en permanente compensatiegebieden, de 5% ecologische 
infrastructuur,…) binnen de perimeter van het oorspronkelijke vogelrichtlijngebied 3.6 
‘Schorren en polders van de Beneden Schelde’  in het Linkerscheldeoevergebied, het deel 
van het Habitatrichtlijngebied (92/43/EEG) ‘Schelde- en Durme-estuarium van de 
Nederlandse grens tot Gent’ in het Linkerscheldeoevergebied en het deel van het geplande 
gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR) waar de inrichting 
van weidevogelgebied voorzien wordt als compensatie voor de bouw van het Deurganckdok 
(Figuur 2). 

Figuur 2 : Studiegebied, 1 Vogelrichtlijngebied; 2 Habitatrichtlijngebied; 3 KBR 
 
De compensaties voor het Deurganckdok, het Verrebroekdok en het historisch passief 
omvatten het creëren van weidevogelgebied, ecologisch beheerde polder, brakwater slik en 
schor, kreken, rietkragen, zoetwaterplassen en strand- en plasvlakte (Figuur 3). De 
streefoppervlakten voor elk habitat, de zoekzones waar deze oppervlakten kunnen 
gerealiseerd worden, de fase van de infrastructuurwerken waaraan de realisatie gekoppeld is 
en de verdeling van de verantwoordelijkheden zijn weergegeven in de ‘compensatiematrix’ 
van het Validatiedecreet. 
 
De eerste doelstelling van het monitoringprogramma is evaluatie van de inrichtingsprojecten 
uit de compensatiematrix en desgevallend het formuleren van voorstellen om het beheer bij 
te sturen. 
 
De tweede doelstelling is de evolutie weergeven van de avifauna en de habitatten waarvoor 
de Linkerscheldeoevergebieden aangemeld/aangekondigd zijn. Daarom worden ook de 
delen van het studiegebied die buiten de compensatiezones vallen bij de monitoring 
betrokken.  
 

1

2

3
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Figuur 3: de compensatiegebieden en bijhorende doelhabitattypen 

 

Leeswijzer 
 

In navolging van de doelstellingen is het rapport tweeledig opgevat. In de hoofdstukken van 
deel I wordt de toestand anno 2004 van Natura 2000 in het Linkerscheldeoevergebied 
weergegeven met betrekking tot de soorten en habitatten waarvoor het werd aangemeld. 
Achtereenvolgens komen broedvogels, overwinterende watervogels, ganzen Bijlage III 
soorten van de Habitatrichtlijn, habitattypen, hydrologie van het gebied en enkele 
invertebratengroepen aan bod. Voor elk van deze aspecten worden materiaal en methoden 
toegelicht. In het tweede luik worden vervolgens de compensatiegebieden besproken. Ze 
worden gesitueerd in het geheel en per afzonderlijk gebied wordt meer in detail ingegaan op 
de hierboven aangehaalde aspecten. Gebruikte materialen en methoden in deel II zijn 
dezelfde als die voor deel I en ze worden hier dan ook niet herhaald. 
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Deel I: toestand van Natura 2000 in het 
Linkerscheldeoevergebied 
 
 

 
 
 
Broedvogelaantallen 
 
Materialen en methoden 

 
Inventarisatie gebeurde aan de hand van territoriumkarteringen en werd uitgevoerd voor een 
selectie van de broedvogelpopulaties in het volledige studiegebied en voor een selectie van 
broedvogelpopulaties in specifieke compensatiegebieden. De geselecteerde populaties 
waren de soorten van de bijlage I van de Vogelrichtlijn en enkele aandachtssoorten voor 
Vlaanderen: rode lijst soorten (Devos & Anselin, 1999), voor Vlaanderen belangrijke 
aantallen (5%, Kuijken, 1984) en de soorten van het project bijzondere broedvogels 
Vlaanderen van het Instituut voor Natuurbehoud (Devos & Anselin, 1996). 
Territoriumkartering geeft als resultaat een beeld van het aantal broedgevallen/territoria per 
soort per gebied. Deze methode levert zeer betrouwbare resultaten op én is slechts matig 
arbeidsintensief en tijdrovend. Bovendien zijn de resultaten onderling en van jaar tot jaar 
vergelijkbaar zodat zij goed ingepast kunnen worden in monitoring evaluaties. Een te 
inventariseren deelgebied is maximaal 150 ha groot. Hierin wordt een traject uitgestippeld 
zodat alle plaatsen maximaal 100 meter van dit traject liggen. Het traject moet, 
inventariserend, op maximaal 4 uur te belopen zijn. Tijdens het broedseizoen (eind maart-
begin juli) worden langs dit traject minimaal 7 keer alle vogels gekarteerd (zowel auditieve 
als visuele waarnemingen). Een inventarisatieronde begint ongeveer één uur voor 
zonsopgang. Er kan één avondronde voorzien worden. De inventarisatieronde gebeurt 
telkens van op een andere startplaats langs het traject om voor iedere soort een paar maal 
de actiefste periode te beslaan. Bij de verwerking krijgt men een beeld van het aantal 
territoria per soort in het gebied. Territoria worden afgebakend op basis van criteria zoals 

Broedvogels 
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aantal geldige waarnemingen, uitsluitende waarnemingen, fusie-afstand, datum-grenzen… . 
Uiteindelijk kan men van een gebied zeggen hoeveel koppels van elke soort er gebroed 
hebben of territoria hadden. 

 

Resultaten 
 
Hieronder volgt een evaluatie van het Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren en polders van de 
beneden-Schelde’ en het Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium 
van de Nederlandse grens tot Gent’ op basis van de inventarisaties van het broedseizoen 
2004. Tevens worden de gegevens van het eerste monitoringsjaar (2003) weergegeven. De 
evaluatie van de broedvogels gebeurde onder voorbehoud, op basis van twee seizoenen 
kunnen geen populatietrends beschreven worden, daarvoor zijn tijdsreeksen van minstens 3 
à 5 jaar nodig. Toch werden mogelijke oorzaken aangegeven van waargenomen wijzigingen 
in de aantallen en werden eventueel mogelijke maatregelen voorgesteld om de situatie te 
verbeteren. In tabel I van de Bijlagen, wordt een volledig overzicht gegeven van de 
broedvogelterritoria in de grote deelgebieden van het Linkerscheldeoevergebied. 
 
 
Broedvogels Bijlage I 
 
Er kwamen 9 soorten broedvogels van de bijlage I tot broeden in het Vogelrichtlijngebied, 
waarvan 7 in de compensatiegebieden. Porseleinhoen kwam dit jaar niet tot broeden, 
Steltkluut al enkele jaren niet meer. Enkel voor Visdief daalden de aantallen. De andere 
soorten vertoonden soms spectaculaire stijgingen in hun broedaantallen. 
 
Roerdomp  (2003: (1)/2004:2) 
Deze soort broedde in 2002 voor het eerst in het gebied (Groot Rietveld). In 2004 waren er 2 
zingende vogels aanwezig. Op de Verrebroekse Blikken kwam het tot een geslaagd 
broedgeval. De vogel in de MIDA-zone bleef bij broedverdacht. De verhoging van de 
watertafel in het Groot Rietveld zou deze soort de komende jaren ten goede komen. 
   
Lepelaar  (2003: 1/2004:5)  
In 2003 broedde deze soort voor het eerst op Linkeroever (Verrebroekse Plassen), met 2 
uitgevlogen jongen. Dit jaar waren daar 5 broedpaar aanwezig die in totaal 10 uitgevlogen 
jongen voortbrachten. Rekening houdend met het aantal niet-broedvogels en overzomeraars 
daar aanwezig valt er een toename van het broedsucces te verwachten zolang het gebied 
functioneel blijft. 
 
Bruine Kiekendief  (2003: 21 à 22/2004:26) 
Ongeveer 80 % van het huidig aantal broedpaar broedde in compensatie- of natuurgebieden 
binnen het Vogelrichtlijngebied. Voor de instandhouding van deze soort is het behoud van 
voldoende grote oppervlakten jachtgebied belangrijk. 
 
Slechtvalk  (2003: 2/2004:1) 
Deze soort broedde in de nestkasten opgehangen aan de koeltorens van de kerncentrale te 
Doel (2003) en de elektriciteitscentrale te Kallo (2003 & 2004). Voor zijn voedsel hangt hij 
evenwel af van voldoende prooisoorten binnen het Vogelrichtlijngebied. 
 
Porseleinhoen (2003: 2/2004:0) 
Dit jaar werden geen langdurige territoria van deze moeilijk te inventariseren soort 
opgetekend. Ook op Vlaams niveau zijn er enorme schommelingen van het broedbestand 
voor deze soort, en was het jaar 2004 een zwak jaar. Waterpeilbeheer in het Groot Rietveld 
en de Zuidelijke Groenzone zouden deze soort ten goede komen. 
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Kluut  (2003: 70-100/2004:163) 
Geleidelijk aan lijken de aantallen toe te nemen. Zoals naar verwachting voor deze soort 
waren er weer verschuivingen binnen het Vogelrichtlijngbied. Binnen compensatiegebieden 
waren er vestigingen op de Vlakte van Zwijndrecht (43 paar) en de MIDA-zone (20 paar). 
 
Zwartkopmeeuw  (2003: 206/2004:479) 
De hoge aantallen van 2003 werden dit jaar nog eens verdubbeld. Het broedgebied is echter 
tijdelijk zodat de aandacht voor deze soort jaarlijks moet blijven. 
 
Visdief  (2003: 104/2004:16 (67)) 
In 2004 lag de enige grote kolonie (51 broedpaar) op een privaat terrein (INEOS), dat 
bovendien door vegetatiesuccessie minder geschikt werd als broedgebied voor deze soort. 
Merk op dat dit net buiten het Vogelrichtlijngebied ligt. 
Om deze soort binnen de compensatiegebieden op te vangen dienen inrichtingswerken te 
gebeuren. De Vlakte van Zwijndrecht (na inrichting), Verrebroekse Plassen en langs de 
Schelde zijn de huidige mogelijkheden op korte termijn voor vestiging van kolonies. 
 
IJsvogel  (2003: 2 à 3/2004:2) 
Deze soort kent sterk fluctuerende broedaantallen in Vlaanderen, vooral onder invloed van 
strenge winters. De aantallen op Linkeroever waren normaal te noemen. Toename blijft 
mogelijk, maar om voormelde redenen evengoed ook afname. De soort foerageerde 
regelmatig in de compensatiegebieden (bv. Groot Rietveld & Verrebroekse Blikken) maar 
broedde erbuiten. 
 
Blauwborst  (2003: > 188/2004: >180) 
Ongeveer 65 % van deze soort broedde in de compensatie- en natuurgebieden binnen het 
Vogelrichtlijngebied. Na inrichting zullen de compensatiegebieden, waar in 2004 een status 
quo t.o.v. 2003 was, en de buffer bovendien nog interessanter zijn voor deze soort, o.a. 
Drijdijck, Putten West, ecologisch ingerichte polder… . 
  
 
Broedvogels, aandachtssoorten 
 
Vogels van open water 
 

Aantal territoria 2003 2004 

   
Dodaars 18 à 19 44 
Geoorde Fuut 18 74 
Bergeend > 148 > 150 
Zomertaling 2 1 
Krakeend > 80 > 90 
Slobeend > 31 > 30 
Kuifeend > 61 > 60 
Tafeleend > 18 > 30 
Kokmeeuw > 2130 > 2200 
   

 
Het aantal fuutachtigen nam duidelijk toe. Alle eenden vertoonden een lichte stijging of 
bleven stabiel. Behalve voor Bergeend zat meer dan de helft van de broedparen in de 
compensatie- en natuurgebieden. Voor de instandhouding van de eendachtigen is de 
inrichting van de compensatiegebieden (o.a. Drijdijck, Putten West, kreken) dus nog altijd 
onontbeerlijk.  
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Vogels van rietlanden en moeras 
 

Aantal territoria 2003 2004 

   
Waterral > 24 > 13 
Snor 1 4 
Sprinkhaanzanger 9 à 10 11 
Rietzanger (24) > 60 
Kleine Karekiet (220) > 200 
Bosrietzanger > 30 > 40 
Baardmannetje (15) 11 
Buidelmees 1 0 
Rietgors (100) < 100 
   

 
Het broedseizoen 2004 nam enkele onduidelijkheden weg die er waren in 2003 doordat 
enkele gebieden niet volledig gekarteerd waren. Van de meeste soorten kunnen de aantallen 
doorgaans als positief geëvalueerd worden. 
 
Steltlopers en weidevogels 
 

Aantal territoria 2003 2004 

   
Kievit 323 à 334 > 260 
Scholekster 55 à 61 > 50 
Kleine Plevier 13 9 (18) 
Strandplevier 1 3 
Bontbekplevier 1 0 (1) 
Grutto 32 à 39 > 55 
Wulp 1 1 
Tureluur 58 à 59 > 60 
Veldleeuwerik 87 > 60 
Oeverzwaluw 285 950 
Graspieper > 23 > 20 
Gele Kwikstaart > 13 14 
   

 
Verschillende soorten waren merkbaar in aantal gestegen. De helft van de Kleine Plevieren 
en de enige Bontbekplevier broedden op een privaat industrieterrein net ten Zuiden van het 
vogelrichtlijngebied (cumulatief aantal tussen haakjes). In biotopen vertaald was er een 
tekort aan strand- en plasvlakten, schorren en slikken én weidevogelgebied in de polder. 
Voor de populaties van deze groepen vogels is het belangrijk dat het verlies aan nuttige 
oppervlakte van broedbiotoop door geplande inrichtingswerken wordt gecompenseerd. Dat 
hiermee al van start gegaan is, blijkt ook uit de positieve resultaten. 
 
 
Evaluatie Compensatienetwerk 
 
In onderstaande tabel worden de totaalaantallen binnen de compensatiegebieden voor 2003 
en 2004 naast elkaar getoond. Volgende gebieden werden niet mee opgenomen: Kruibeke 
en Ecologische Polder, daar de werken nog niet in uitvoering waren. In Tabel 2 van de 
Bijlagen wordt een volledig overzicht gegeven van de broedvogelterritoria in de afzonderlijke 
compensatiegebieden. 
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Broedvogelterritoria 
in de Compensatiegebieden 2003 2004 

Bijlage I – soorten 

   
Roerdomp 1 2 
Lepelaar 1 5 
Bruine Kiekendief 11 à 12 13 
Slechtvalk 0 0 
Porseleinhoen 2 0 
Kluut 3 63 
Zwartkopmeeuw 200 453 
Visdief 0 1 
IJsvogel 0 0 
Blauwborst > 68 66 
   

Aandachtssoorten 
   
Dodaars 18 à 19 36 
Geoorde Fuut 18 74 
Aalscholver 2 7 
Bergeend > 42 56 
Zomertaling 2 1 
Krakeend > 33 50 
Slobeend > 11 21 
Kuifeend > 26 36 
Tafeleend > 14 25 
Waterral 22 11 
Kievit 108 103 
Scholekster 12 21 
Kleine Plevier 5 7 
Bontbekplevier 0 0 
Strandplevier 0 0 
Grutto 12 23 
Wulp 0 0 
Tureluur 14 24 
Kokmeeuw > 750 1090 
Veldleeuwerik 27 29 
Oeverzwaluw 55 202 
Graspieper 5 6 
Gele Kwikstaart 3 3 
Roodborsttapuit 6 7 
Graszanger 0 0 
Snor 1 0 
Sprinkhaanzanger 7 à 8 8 
Rietzanger > 7 40 
Kleine Karekiet > 70 110 
Bosrietzanger > 13 31 
Baardmannetje 6 9 
Buidelmees 1 0 
Rietgors > 19 40 
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Een louter numerieke vergelijking geeft voor 27 soorten een toename, voor 10 soorten een 
status quo en voor slechts 6 soorten een afname aan. In globo kan men toch duidelijk 
spreken van een positieve evolutie. 
 
 
Discussie en verder onderzoek 
 
Aangezien we slechts het tweede jaar van de monitoring rapporteren, moeten de resultaten 
onder het nodige voorbehoud geïnterpreteerd worden.  Toch kan de aandacht reeds 
gevestigd worden op volgende punten: 
 
Soorten van strand- en plasvlaktes, schorren en slikken (zoals Kluut, Visdief en 
plevieren), weidevogels (Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper…) en soorten 
van open water (eendachtigen) haalden in 2004 doorgaans toch nog lagere aantallen 
dan in de periode voor de monitoring. De meeste soorten leken wel positief te 
evolueren en de meeste rietvogels haalden nu reeds hoge aantallen. 
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Broedsucces  
 
Materialen en Methoden 
 
Kokmeeuwen 
 
Op Linkeroever broedden in 2004 meer dan 2200 koppels Kokmeeuw verspreid over 5 
kolonies. Tussen de Kokmeeuwen broedden ook 479 koppels Zwartkopmeeuw. De 
ecologische behoeften tijdens het broedseizoen zijn voor beide soorten vergelijkbaar. Door 
een goede kennis van de broedbiologie van de Kokmeeuw binnen het studiegebied kan ook 
uitspraak gedaan worden over de Zwartkopmeeuwen. Tijdens het broedseizoen 2004 was 
het niet mogelijk om gestandaardiseerd onderzoek te verrichten op broedende 
Zwartkopmeeuwen.  
 

Het onderzoek naar het broedsucces van de Kokmeeuw gebeurde in een kolonie binnen de 
werf van het Deurganckdok. Rond 24 nesten werd een enclosure opgesteld waarbinnen 
jongen bij elk bezoek gewogen en gemeten (kop/snavellengte) werden. Telkens werden ook 
de nieuw uitgekomen jongen geringd en werden mortaliteiten genoteerd. Dit onderzoek 
gebeurde voor het tweede opeenvolgend seizoen. Na drie seizoenen zullen reeds enige 
conclusieve resultaten over het broedsucces van Kokmeeuwen in het studiegebied kunnen 
naar voor gebracht worden. 
 

Visdieven 
 
Er bevond zich in 2004 geen kolonie Visdieven in het studiegebied die groot genoeg was om 
het broedsucces wetenschappelijk onderbouwd te onderzoeken. 
 
Resultaten 
 
Broedsucces kolonie 
 

Parameters Aantal 
nesten 

Legselgrootte Uitkomst-
succes 

Uitvlieg-
succes 

Broed-
succes 

Broedsucces

Gehele 
kolonie 

Deurganckdok 

2003 

36 2.55 66-88 % 49-66 % 1.11 

(0.8-1.5) 

Goed 

Deurganckdok 

2004 

24 2.1 78 % 60 % 1 Goed 

 

Van de 24 nesten binnen de enclosure was de gemiddelde legselgrootte 2,1 eieren per 
nest. Mogelijks lag dit aantal iets hoger doordat voor het eerste bezoek waarschijnlijk al 
enkele eieren gepredeerd waren. Het uitkomstsucces (procentueel aandeel van eieren dat 
effectief uitgekomen was) lag op 78 %. Het uitvliegsucces is de procentuele weergave van 
het aantal jongen dat vliegvlug geworden is tegenover het aantal jongen dat uitgekomen is. 
Bij deze enclosure lag dit op 60 %. 

Deze drie waarden kunnen als normaal tot vrij goed beschouwd worden. Er is in elk geval 
geen reden om te veronderstellen dat tijdens een bepaalde fase van de broedcyclus de 
waarden niet voldeden aan die van een zich normaal ontwikkelende kolonie. Een klein 
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verschil met vorig jaar was de al vrij hoog opgeschoten vegetatie. Deze was van die aard dat 
verwacht kan worden dat de plaats met enclosure dit jaar minder geschikt was voor een 
Kokmeeuwenkolonie. Mogelijks was dit de oorzaak voor het verlaten van een volledig legsel 
door 2 koppels Kokmeeuw. 

Door vermenigvuldiging van bovenstaande drie waarden bekomt men het broedsucces, of 
het gemiddelde aantal vliegvlugge jongen per koppel, van de vogels binnen deze steekproef. 
Deze was hier 1,0. Als controle kan dat ook numeriek berekend worden door het aantal 
vliegvlugge jongen (24) te delen door het aantal koppels binnen de enclosure (24). Doordat 
deze resultaten overeen komen, blijken de voorgaande parameters correct te zijn. 

De resultaten van de kleine steekproef (24 nesten) werden als maat genomen voor de 
volledige kolonie. De controle of de steekproef inderdaad representatief was voor de kolonie 
kon alleen gevoelsmatig gebeuren. Door de resultaten te toetsen aan een ruwe schatting van 
het totale resultaat voor de kolonie. Alleen grote afwijkingen tegenover de gevonden 
resultaten worden op deze wijze opgemerkt. Dit was in deze kolonie niet het geval. Er 
werden honderden vliegvlugge jongen genoteerd zodat men er van kan uitgaan dat de 
resultaten wel representatief waren.  

De variatie van het broedsucces tussen kolonies Kokmeeuwen is vrij groot. Vooral negatieve 
waarden zorgen voor deze ruime variatie. Kolonies die geen of slechts enkele jongen 
voortbrengen zijn geen uitzondering. Vooral dergelijke gebeurtenissen beïnvloeden op 
termijn de populatiegrootte van Kokmeeuwen in een bepaalde regio. Van de kolonies in het 
Linkerscheldeoevergebied vertoonden geen enkele een verwaarloosbaar of gering 
broedsucces zodat we van een vrij normale situatie kunnen spreken en de bekomen 
waarden van de steekproef als representatief voor het studiegebied kunnen beschouwd 
worden. 

Conditie index en groeicurve Kokmeeuwen 
Hieronder worden de groeicurves van de jaren 2003 en 2004 weergegeven. In 2004 werden 
pulli vanaf de uitkomst ook meegewogen. De hogere richtingscoëfficient voor 2004 wijst op 
een nog iets betere opgroei dan in 2003. Het is aangewezen om pas besluiten te trekken 
door vergelijking met andere kolonies wanneer men over groeicurven van verschillende jaren 
beschikt. 

Groeicurve Kokmeeuwen 2003
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Figuur 1: Groeicurve van jonge Kokmeeuwen binnen de enclosure op de werf van het Deurganckdok 
in 2003 
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Groeicurve Kokmeeuwen 2004
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Figuur 2: Groeicurve van jonge Kokmeeuwen binnen de enclosure op de werf van het Deurganckdok 
in 2004 
 
 

Discussie en verder onderzoek 
 
De resultaten van het jaar 2004 sloten nauw aan bij die van het vorige jaar. Over 2 jaar 
genomen lijkt het broedsucces van deze kolonie dus zeer constant te zijn. Wanneer dit 
onderzoek nu ook in 2005 kan doorgaan, kunnen degelijk onderbouwde resultaten voor het 
broedsucces van de Kokmeeuwen in het studiegebied gepresenteerd worden. In het 
volgende monitoringsrapport zullen deze resultaten dan ook voor periode van 3 jaar verwerkt 
worden.  
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Materialen en methoden 
 
Inspanning van de inventarisatie 
 
- telling van alle waterrijke gebieden binnen het studiegebied, zowel binnendijks als 

buitendijks 
- de tellingen van de buitendijkse gebieden langs de Schelde gebeuren van op een boot 

door medewerkers van het Instituut voor Natuurbehoud 
- de binnendijkse gebieden worden geteld door vrijwilligers van Natuurpunt  
- deze tellingen gebeuren éénmaal maandelijks in de periode oktober-maart in het kader 

van de Vlaamse Watervogeltellingen gecoördineerd door het Instituut voor Natuurbehoud 
- aanvullende tellingen van doortrek- of vorstpieken   
 
Methode van inventarisatie : integrale telling 
 
In hetzelfde telweekend (idealiter dezelfde teldag) worden alle waterrijke gebieden integraal 
geteld. Hierbij worden de aanwezige aantallen van alle watervogels (eenden, ganzen, futen, 
steltkopers, meeuwen) geteld.  
Het beoogde resultaat is een zesdelige dataset van alle gebieden over het hele 
winterhalfjaar gespreid. Hieruit kan dan het aantalsverloop van alle soorten watervogels door 
het winterhalfjaar weergegeven worden. Bijkomend kan aangegeven worden wanneer 
eventueel afwijkende aantallen buiten de teldata genoteerd werden.  
 
 
Resultaten 
 
De resultaten van de winter 2003/2004 werden in dit rapport niet verwerkt, omdat de 
resultaten van de midmaandelijkse tellingen 2004 nog niet allemaal beschikbaar zijn. In één 
van de volgende rapporten zal een overzicht van de laatste 3 winters gemaakt worden.   
 

Watervogels 
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Materialen en methoden 
 
Inspanning van de inventarisatie 
 

- van begin oktober 2003 tot en met begin maart 2004 werd met een periodiciteit van 7 
à 10 dagen het volledige poldergebied dat deel uitmaakt van het Vogelrichtlijngbied 
(aangevuld met de schorren en waterplassen) op aanwezige ganzen geteld 

- één volledige telling duurde 3 à 5 uur 
- wanneer mogelijk werd door 2 tellers tegelijkertijd geteld in verschillende delen van 

het gebied. Hierdoor werd het effect van verstoring op de getelde aantallen quasi 
nihil. 

 
Methode van inventarisatie : integrale telling 
 
Het volledige poldergedeelte van het Vogelrichtlijngebied werd gescreend op de 
aanwezigheid van ganzen. Alle waargenomen ganzen werden op perceelsniveau genoteerd. 
Hierbij werd ook telkens het grondgebruik van het betreffende perceel genoteerd en de 
activiteit van de ganzen (rustend of foeragerend). 
Het beoogde resultaat was een situering van de voorkeursgebieden, aanwezigheid per 
grondgebruik en verloop van de aantallen per soort doorheen het winterhalfjaar.  
 
 
Resultaten 
 
Dit was het eerste seizoen dat de monitoring een volledig winterhalfjaar beslaat. Tijdens het 
vorig winterhalfjaar werd enkel in de periode januari-maart geteld. Hierdoor konden enkele 
hypothesen over het aantalsverloop die vorig jaar gesteld werden, bekrachtigd worden.  
 
Soorten 
 
In het Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘ Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ kwamen, net 
zoals vorige winter, enkel Kolgans (Anser albifrons) en Grauwe Gans (Anser anser) in 
redelijke aantallen voor. De andere soorten zoals Toendrarietgans (Anser rossicus), 

Ganzen
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Taigarietgans (Anser fabalis), Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus) en Brandgans 
(Branta leucopsis) werden niet behandeld omdat zij in verwaarloosbare aantallen 
voorkwamen. De exoten, hoewel zij soms in aantallen tot enkele honderden voorkwamen, 
werden ook buiten beschouwing gelaten.  
 
 
Aantallen 
 
Grauwe Gans Anser anser 
 
Er werden tot bijna 8000 Grauwe ganzen geteld in het studiegebied. De hoge aantallen in 
het gebied werden tot aan de jaarwisseling waargenomen. Dit werd vorig jaar al vermoed en 
is waarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van een tijdelijk zeer grote en makkelijk 
bereikbare voedselbron, namelijk oogstresten. Enkel in de natuurgebieden werden op elke 
telling Grauwe ganzen aangetroffen. Dit zijn De Putten, de Grote Geul, het Schor Ouden 
Doel en de Verrebroekse Blikken. Deze doen dienst als toevluchtsoord na verstoring in het 
agrarisch gebied. Bij intense verstoring vlogen grote groepen ganzen echter steevast naar 
Saefthinge. In de grafiek over het grondgebruik van de Grauwe Gans werden de procentuele 
aantallen in deze gebieden niet meegeteld om een beter zicht te hebben op de situatie in het 
agrarisch gebied. Men kan ze er evenwel gemakkelijk uit afleiden.  
    
Kolgans Anser albifrons 
 
Er werden over de gehele periode maar tot 1700 Kolganzen geteld, wat al duidelijk minder 
was dan het maximum van vorige winter tijdens de tellingen (3000 ex.). Mogelijks waren er 
wel kortstondig hogere aantallen buiten de gestandaardiseerde tellingen in het gebied 
aanwezig. Tussen begin december en eind januari werden telkens meer dan 1000 
exemplaren geteld zodat deze periode als een winterpiek naar voren komt.  
 
 

Aantalsverloop Ganzen
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Figuur 1: Aantalsverloop van Grauwe Gans en Kolgans tijdens de tellingen in het vogelrichtlijngebied 
3.6 in het winterhalfjaar 2003/2004 
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Verspreiding en grondgebruik van de ganzen 
 
In de beschouwde periode kon men het grondgebruik van de ganzen in 2 periodes opdelen. 
In de periode begin oktober tot eind november werden grote aantallen aangetroffen op 
oogstresten, in het bijzonder van maïsakkers. Tegen half november is deze korttijdige 
voedselbron meestal verdwenen door omploeging en egalisering van de akkerpercelen.   
Daarna (in de loop van november) waren de ganzen vooral geconcentreerd op de resterende 
graslanden in de polder. Deze zijn echter zeer schaars geworden, ongeveer 10 % van het 
volledig agrarisch gebied in de polder. Op de akkers bevonden zich delen van grote groepen 
die door plaatsgebrek niet helemaal op de resterende graslandpercelen terecht konden en 
zo gedeeltelijk op akkerland zaten. In enkele gevallen gebruikten grote groepen ganzen ook 
de omgeploegde akkers als rustgebied. Het bovenstaande geldt vooral voor de Grauwe 
Gans (zie figuur 2). Procentueel zat voor de jaarwisseling 73 % van alle getelde Grauwe 
Ganzen op akkers en slechts 25 % na de jaarwisseling. De Kolganzen leken bijna volledig 
afhankelijk van de aanwezigheid van graslanden. Op de meeste tellingen zat zelfs 100 % 
van alle getelde Kolganzen op deze graslanden (zie figuur 3). 
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Figuur 2: Procentuele verdeling van Grauwe Gans op grasland en akker per telling tijdens de tellingen 
in het vogelrichtlijngebied 3.6 in het winterhalfjaar 2003/2004 
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Figuur 3: Procentuele verdeling van Kolgans op grasland en akker per telling tijdens de tellingen in het 
vogelrichtlijngebied 3.6 in het winterhalfjaar 2003/2004 
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Een andere invloedsfactor was de relatief zware verstoringsdruk door landbouw. Opgestoten 
groepen ganzen verlieten dikwijls het gebied na verstoring omdat zij weinig keuze hadden 
om verder te foerageren in het gebied zelf. Dit zou een aannemelijke verklaring zijn voor een 
aantal tellingen met zeer lage aantallen die samenvielen met hoge verstoring door 
landbouwactiviteiten in de polder. De verdere inrichting van grote, onverstoorde 
graslandcomplexen in de polder zoals Putten West en Doelpolder Noord kan deze verstoring 
milderen. Momenteel zijn de natuurgebieden De Putten en het Schor Ouden Doel de enige 
toevluchtsoorden voor Grauwe Ganzen in het poldergebied, waar omzeggens altijd ganzen 
pleisterden. De Kolganzen leken hier niet genoeg mee te hebben en vlogen meestal richting 
Saefthinge bij verstoring.  
 
 
Discussie en verder onderzoek 
 
Discussie 
 
In het Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ kwamen vrij 
hoge aantallen Grauwe en Kolgans voor. De Kolganzen beperkten zich tot de authentieke 
polder en dan vooral tot de graslanden. De Grauwe ganzen maakten ook gebruik van 
plassen, schorren en meer geïsoleerde weilandcomplexen. De aantallen tijdens de 
onderzoeksperiode waren aan de lage kant voor de Kolgans. Zoals gesteld in het vorige 
rapport waren de aantallen van Grauwe Gans voor de jaarwisseling aanzienlijk hoger dan 
erna. Dit lijkt het normale seizoenaal patroon te zijn. 
 
De enige vaste pleisterplaats binnen het poldergedeelte voor beide soorten is het 
natuurreservaat De Putten. In andere natuurgebieden zoals het Schor Ouden Doel vond 
alleen de Grauwe Gans een toevluchtsoord. Het lijkt aangewezen om bij ecologisch te 
beheren polderpercelen over te gaan naar grasland en deze percelen te groeperen teneinde 
vaste en verstoringbestendige pleisterplaatsen te verkrijgen. Tijdens de onderzoeksperiode 
was het aandeel van de twee soorten op akkerland trouwens zeer klein (<30 % bij Grauwe 
gans en <10% bij Kolgans). 
 
Hieruit kunnen al de volgende aanbevelingen afgeleid worden: 
 

- omzetting van akkerland in grasland is noodzakelijk om de populatie te 
onderhouden 

      -     groepering van graslanden teneinde mogelijke verstoring te verminderen    
 

 
Verder verloop van het onderzoek 
 
De tellingen werden in oktober 2004 hervat en zullen het gehele winterhalfjaar.beslaan. 
Percelen die in het kader van het compensatienetwerk in grasland omgezet werden, worden 
hierbij extra opgevolgd.  
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Rugstreeppadden 
 
 
Materialen en methoden 

Inspanning van de inventarisatie 
 
Op regelmatige basis werden tijdens de zangperiode (’s avonds en ’s nachts) in de periode 
april tot en met juli plaatsen bezocht waar zich vermoedelijk rugstreeppadden Bufo calamita 
voortplantten. Deze werden ook op kaart genoteerd.  

Overdag werden ook poelen en sloten gecontroleerd op aanwezigheid van het larvaal 
stadium, eisnoeren of dikkopjes.  

Methode van inventarisatie : integrale telling 
 
Alle plaatsen waar de kenmerkende zang van adulte mannetjes werd gehoord, werden op 
kaart genoteerd. Op verschillende plaatsen werd daarna gecontroleerd waar de voortplanting 
specifiek gebeurde. Kleine poelen en slootjes werden gecheckt op aanwezigheid van 
dikkopjes. Hierdoor werd een degelijk beeld verkregen van de populatiespreiding over het 
studiegebied. 
 
 
Resultaten 
 
De populatie Rugstreeppadden op Linkeroever leeft zeer verspreid en komt enkel voor op 
het opgespoten gedeelte (cfr. kaart 1). Dit werd ook in 2004 nog eens bevestigd. Doordat 
verschillende populaties actief warenzijn net op de rand van het opgespoten terrein kunnen 
we er wel van uit gaan dat overwintering ook in de polder gebeurde.  
 
De populatie kon opgesplitst worden in vier deelpopulaties: 
 

- Vlakte van Zwijndrecht en omgeving 
- Van Kallo tot Drijdijck 
- Doeldok ( Putten Hoog tot MIDA) 
- Bayer en Deurganckdok 

 

Bijlage III-soorten 
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Tussen deze vier populaties lagen slechts enkele restpopulaties en was er bovendien weinig 
of geen (mogelijkheid tot) uitwisseling. 
 
 
 

 
Figuur 1: Weergave van de populaties Rugstreeppadden op het opgespoten gedeelte van het 
Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. 
 
 
Discussie en verder onderzoek 
 
Er werden verschillende plaatsen gevonden waar in tegenstelling tot in 2003 in 2004 wél 
Rugstreeppadden voorkwamen. Voorbeelden zijn de westrand van de Verrebroekse Blikken 
(incl. rand grote plas), de noordrand van het Groot Rietveld en een klein plasje binnen de 
afrastering van de Zuidelijke Groenzone. Bij de golf nabij Kallo Sluis bleek de populatie in 
2004 uitgebreider te zijn dan in 2003. De populatie langs de Steenlandlaan was in 2004 niet 
meer aanwezig, vermoedelijk door ontwikkeling van het terrein.  
 
Verschillende populaties zijn in de nabije toekomst bedreigd door havenuitbreiding. Een 
groot deel van de populaties langs de noordelijke oever van het Doeldok en in en rond de 
werfzone van het Deurganckdok ging al verloren. Dieren die hier nu nog voorkomen zijn 
genoodzaakt zich naar de langssloten van de havenwegen te begeven.  
In de aanleg van de buffer én het kiezen van het type ecologische infrastructuur dient met 
deze soort rekening gehouden te worden. Op sommige plaatsen zal bij deze de mogelijkheid 
tot veilige migratie mee ingebouwd moeten worden. Waar het leefgebied van kernpopulaties 
dreigt te verdwijnen, dienen uitwijkmogelijkheden voorzien te worden. Dit zal bijvoorbeeld al 
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gebeuren op het oostelijk deel van het Groot Rietveld te Kallo, om de populatie op het tijdelijk 
compensatiegebied ‘Vlakte van Zwijndrecht’ op te vangen. 
 
De aanwezige populaties zullen jaarlijks opgevolgd worden. Door klimatologische 
omstandigheden (ontstaan efemere plassen bij hoge regenval in winter) kunnen jaarlijkse 
verschillen verwacht worden (zoals tussen 2003 en 2004) die ook een beeld van de 
dispersiecapaciteit van deze soort binnen het onderzoeksgebied kunnen geven.  
 
 
Vleermuizen 
 
Materialen en methoden 
 
In de zomer 2004 werd gestart met monitoring naar Vleermuizen in samenwerking met de 
Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.  
 
Dergelijk monitoring houdt in eerste instantie in dat het gebied wordt doorkruist met bat-
detector (Peterson D100 en Peterson D240) om plaatsen met vleermuizenactiviteit in kaart te 
brengen. Aan de hand van deze gegevens kan monitoring worden opgestart door op 
plaatsen met vleermuizenactiviteit gedurende drie minuten te meten en per soort 
aanwezigheid te noteren. Om een idee te krijgen van de mate van activiteit wordt dit 
genoteerd op een schaal van 0 tot 4: 
 

• 0: geen signaal 
• 1: één keer signaal 
• 2: af en toe signaal 
• 3: regelmatig signaal, maar met tussenpozen 
• 4: bijna continu signaal 

 
 
Resultaten 
 
soorten 
 
De in 2004 aangetroffen soorten zijn Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), 
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Watervleermuis (Myotis daubentonii), 
Meervleermuis (Myotis dasycneme) en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula). De drie eerst 
vermelde soorten werden op verschillende plaatsen in het gebied aangetroffen. Verspreiding 
zoals tot nog toe waargenomen is weergegeven op onderstaande kaarten. Figuur 2 geeft 
een totaalbeeld, de daaropvolgende figuren geven de verspreiding per soort. Hierbij moet 
opgemerkt wordt dat zeker nog een volledig seizoen nodig is om een goed beeld te krijgen. 
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Figuur 2: Metingen van vleermuisactiviteit 
 

 
Figuur 3: Activiteit van Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus. 
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Figuur 4: Activiteit van Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii. 
 

 
Figuur 5: Activiteit van Watervleermuis Myotis daubentonii. Plaatsen waar op basis van het 
detectorsignaal geen onderscheid kon gemaakt worden tussen verschillende Myotis soorten worden 
mee op deze kaarten aangegeven, vermits watervleermuis de meest waarschijnlijke is. 
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Figuur 6: Activiteit Meervleermuis Myotis dasycneme en Rosse vleermuis Nyctalus noctula. 
 
 
Belangrijke gebieden 
 
Belangrijke foerageergebieden voor Vleermuizen in het gebied zijn hoofdzakelijk open water. 
De voornaamste plaatsen zijn Verrebroekse plassen, Groot Rietveld, Putten Weide, Putten 
Hoog, Grote Geule en Fort St. Marie. 
Aanwezigheid van voldoend oude bomen kan ook voor foerageerhabitat zorgen. Dit is in het 
gebied echter zeldzaam. Enkel aan de noordkant van Drijdijck en rond de Grote Geule werd 
veel vleermuisactiviteit tussen boomopslag waargenomen. Op het opgespoten terrein 
rondom Fort Liefkenshoek werd opvallend weinig tot geen activiteit waargenomen. Hoewel 
geschikt habitat aanwezig is, is dit gebied mogelijk te moeilijk bereikbaar door de grote 
lichthinder rondom rond. 
Om deze gebieden voor vleermuizen te behouden is het belangrijk dat de gebieden via 
kleine landschapselementen ook toegankelijk blijven. 
 
 
Verder onderzoek 
 
Naast verdere monitoring van vleermuizenactiviteit zal aan de hand van de verzamelde 
inventarisatiegegevens ook verder geprobeerd worden kolonies, slaapplaatsen en 
vliegroutes in kaart te brengen. Deze informatie kan zeer nuttig zijn voor het beheer van het 
gebied naar vleermuizen toe, maar is er momenteel niet. Ook historische gegevens zijn voor 
dit studiegebied bijna niet aanwezig. 
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Vissen 
 
Historiek van het onderzoek 
 
De Provinciale Visserij Commissie onderzoekt sinds 2002 het visbestand in het 
Linkerscheldeoevergebied en wordt daarbij ondersteund door het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek voor de wetenschappelijke onderbouwing. Het onderzoek in 2002 was 
gericht op de glasaalintrek vanuit de Schelde in waterlopen in de polder en in de dokken (in 
casu het Verrebroekdok). Vanaf 2003 werd een meer algemeen visserijonderzoek gestart 
rond het Verrebroekdok. Daarnaast werd ook een continue monitoring van de Verrebroekse 
Plassen opgestart. Er werd gevist met glasaalfuiken, sleepfuiken en schietfuiten (Samsoen 
2004). 
 
Aangetroffen soorten in Linkerscheldeoevergebied 
 
Er werden geen soorten van de Bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn tijdens dit onderzoek 
gevangen. Tabel 1 geeft een overzicht van de gevangen soorten per onderzocht deelgebied. 
 
Verder onderzoek 
 
In de winter 2004-2005 worden vergaderingen belegd om het verdere verloop van het 
visserijonderzoek in het Linkerscheldeoevergebied te bespreken. Dit zal verder gezet worden 
door de Provinciale Visserij Commissie. 
 
 Verrebroekdok Verrebroekse 

Plassen 
Watergang 

Verrebroekse 
Blikken 

Paling Anguilla anguilla X  X 

Brasem Abramis brama X   

Kolblei Abramis bjoerkna  X X 

Giebel Carassius auratus  X X 

Karper Cyprinus carpio  X X 

Vetje Leucaspius delineatus  X  

Blankvoorn Rutilus rutilus  X X 

Rietvoorn Rutilus erythrophthalmus  X X 

Spiering Osmerus eperlanus X   

Stekelbaars spec. X   

Pos Gymnocephalus cernuus  X X 

Baars Perca fluviatilis   X 

Snoekbaars Stizostedion lucioperca   X 

Bot Pleuronectes flesus  X   

Zeebaars Dicentrarchus labrax X   

Tabel 1: Overzicht van de aangetroffen soorten in de onderzochte wateren in het 
Linkerscheldeoevergebied. 
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Materialen en methoden 
 
Voor alle compensatiegebieden werden habitatkaarten opgemaakt. Deze kaarten werden 
opgemaakt met behulp van luchtfoto’s, aangevuld met terreinmetingen met hand GPS. 
Habitattypes werden bepaald aan de hand van voorkomende planten en vegetatiestructuur.  
 
Resultaten 
 
Kaarten 
 
De opgemaakte habitatkaarten zijn toegevoegd in bijlage, kaarten 1 tot 8. 
 
Legende 
 
De onderscheiden habitattypes worden hieronder per legende eenheid besproken. 
 
Permanente plas en tijdelijk uitdrogende plas 
 
Permanente plas omvat open water met voldoende diepte om gedurende het ganse jaar niet 
droog te vallen. Tijdelijk uitdrogende plas omvat open water dat wel uitdroogt in de loop van 
het voorjaar of de zomer, en aanleiding geeft tot plas dras situaties of gemeenschappen van 
het Tandzaad Verbond (Bidention tripartitae), met in het gebied vooral soorten als Rode 
Ganzevoet (Chenopodium rubrum), Perzikkruid (Polygonum persicaria), Goudzuring (Rumex 
maritimus), Waterpunge (Samolus valerandi) of Watermunt (Mentha aquatica). Op een 
aantal plaatsen staan hierin ook zoutminnende planten als Zulte (Aster tripolium), Zeekraal 
(Salicornia europaea) en Zilte Schijnspurrie (Spergularia marina). 
Daarnaast worden beide legende onderdelen ook gebruikt om grachten en afwateringen aan 
te geven. 
Tijdelijk uitdrogende plassen zijn belangrijk als fourageerhabitat voor steltlopers, en in 
combinatie met zandig terrein als leefgebied voor Rugstreeppad. Behalve een belangrijk 
habitat voor vogels is open water ook een belangrijk fourageerhabitat voor diverse soorten 
vleermuizen. 
 
Riet, verruigd riet, riet met struweelopslag 
 
Een vegetatie werd als riet gekarteerd als het riet een bedekking had van meer dan 80% en 
minimum 2 meter hoog was. Riet met een duidelijk aandeel nitrofiele ruigteplanten als Braam 
(Rubus sp.) of brandnetel (Urtica dioica) wordt als verruigd riet aangegeven. Riet met natte 
ruigte elementen als Harig wilgerroosje (Epilobium hirsutum) wordt momenteel niet 

Habitats Habitats 
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afzonderlijk gekarteerd. Struweelopslag wordt wel aangegeven met een arcering. 
Struweelopslag met kroonsluiting wordt gekarteerd als boom- en struweelopslag. 
 
Ruigte, ruigte met struweelopslag 
 
Ruigte omvat gemeenschappen van nitrofiele zomen (Galio-Urticetea) of ruderale 
gemeenschappen (Artemisietea vulgaris) (Stortelder et al. 1999). Het zijn vooral deze laatste 
die in het gebied voorkomen op gronden die niet meer als akker worden gebruikt, maar nog 
niet verder zijn ingericht. Vooral op Steenlandpolder hebben zij een groot oppervlak. In 2003 
ging het daar nog om een redelijk gevarieerde ruigtevegetatie, maar die ontwikkelde zich in 
2004 tot een zeer soortenarme ruigte met bijna uitsluitend Akkerdistel (Cirsium arvense) en 
Speerdistel (Cirsium vulgare). Struweelopslag wordt aangegeven met een arcering. 
 
Open zand 
 
Open zand wordt als eerste pionierstadium afzonderlijk gekarteerd. Eventueel zeer schaarse 
begroeiing met soorten als Stekend loogkruid (Salsola kali) of Driebloemige nachtschade 
(Solanum triflorum) kunnen hierin voorkomen, maar open zand neemt minstens 80% van de 
oppervlakte in beslag.  
Naakte grond in de polder die ontstond door afplaggen in het kader van de inrichtingswerken 
werd momenteel ook als open zand gekarteerd. 
Ruigte opslag wordt aangegeven met een paarse arcering. Het gaat hierbij vooral om 
Akkerdistel. 
 
Zand met pioniersvegetatie 
 
Een volgend stadium op het opgespoten terrein is zand met pioniersvegetatie. De 
pioniersvegetatie bestaat voor een belangrijk aandeel uit mossen. Voorbeelden zijn Bleek 
dikkopmos of Purpersteeltje. Belangrijk aan dit stadium is dat het zand is gefixeerd. Deze 
fixatie is dikwijls tot stand gebracht door het inzaaien van grassen die nu, zeer kort door 
konijnen afgegrazen, ook deel uitmaken van de pioniersvegetatie. Dit habitat is een 
geschikte broedplaats voor een soort als Kleine plevier. Ruigte opslag wordt aangegeven 
met een paarse arcering. Het gaat hierbij vooral om Akkerdistel. 
 
Pioniersvegetatie met jong duinriet 
 
Dit type is het beginstadium van vergrassing van het pioniermilieu, wat hoofdzakelijk gebeurt 
door Duinriet (Calamigrostis epigejos). Het gaat om duinriet in vegetatieve toestand zonder 
bloeiende halmen. De vegetatiehoogte van het duinriet bedraagt om en bij 20 cm. Het open 
karakter van de pioniersvegetatie blijft behouden. Ruigte opslag of struweel opslag worden 
hierin met een arcering aangegeven. 
 
Duinriet 
 
Duinriet omvat door duinriet gedomineerd grasland. (Rompgemeenschap Calamagrostis 
epigejos, klasse der droge graslanden op zandgrond, Schaminée et al. 1996). Dit 
vegetatietype komt zeer veel voor op de opgespoten gronden. Het is vrij soortenarm, maar 
Zomerbitterling (Blackstonia perfoliata), Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea) en 
Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) komen er algemeen in voor. Ruigte 
opslag of struweel opslag worden hierin met een arcering aangegeven. 
 
Kapvlakte 
 
Dit legende onderdeel werd specifiek voor de Vlakte van Zwijndrecht toegevoegd. In 
afwachting van de inrichtingswerken werd voor het broedseizoen 2004 een deel van de 
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struweelopslag gekapt. Dit gaf het gebied een opener karakter. De bodem kon echter niet als 
pionierssituatie bestempeld worden, en daarom werd een afzonderlijke karteringseenheid 
toegevoegd. 
 
Overig grasland, verruigd grasland, wei, hooigrasland 
 
Overig grasland omvat alle types grasland die niet worden beweid, met uitzondering van 
duinrietgrasland omdat dit laatste een heel eigen karakter vertoont. Ook hooigrasland wordt 
afzonderlijk gekarteerd. Overig grasland omvat daarmee vooral bermen en leidingstroken, 
die dikwijls met grasmengsels werden ingezaaid en zich daarna onder maaibeheer verder 
ontwikkelden. Aanwezigheid van ruigte elementen wordt met een arcering aangegeven als 
verruigd grasland. Grasland dat wordt beweid wordt gekarteerd als wei. Percelen waarop 
gras werd ingezaaid voor productie van hooi of in afwachting van verdere inrichting worden 
gekarteerd als hooigrasland. 
 
Boom- en struweelopslag, boomgaard 
 
Verspreide opslag van struweel in een ander type wordt aangegeven met een groene 
arcering. Aaneengesloten stukken struweel worden gekarteerd als boom- en struweelopslag. 
Ook boom aanplanten, meestal populier, worden hieronder opgenomen. In de polders wordt 
dit type ook gebruikt voor het aangeven van bomen als kleine landschapselementen, omdat 
zij belangrijk zijn als corridor voor vleermuizen. Boomgaarden bestaande uit fruitbomen 
worden afzonderlijk gekarteerd.  
 
 
Overeenkomst met de doeltypes uit de compensatiematrix 
 
Riet en water:  
 
Het doeltype riet en water omvat de drie onderscheiden riettypes, permanente plas en 
tijdelijk uitdrogende plas. Daarnaast moet riet ongeveer driekwart van de totale oppervlakte 
uitmaken. 
 
Plas en oever: 
 
Plas en oever omvat dezelfde legende onderdelen als het type “Riet en water”, maar in de 
oppervlakteverhouding moet de nadruk zeer sterk op de watertypes liggen. Permanente plas 
moet aanwezig zijn. 
 
Strand en plas: 
 
Strand en plas omvat tijdelijk uitdrogende plassen in combinatie met pionierhabitat. 
Pionierhabitat omvat de legende onderdelen open zand, zand met pioniersvegetatie en 
pioniersvegetatie met jong duinriet. Permanente plas kan bij het type worden gerekend als 
onderdeel van een complex met tijdelijke plassen, op voorwaarde dat het oppervlakte 
aandeel beperkt blijft. 
 
Weidevogelgebied 
 
Weidevogelgebied omvat de legende eenheid wei. Om als kwaliteitsvol weidevogelgebied te 
worden aanzien moet de grondwaterstand tijdens het broedseizoen echter ook voldoende 
hoog zijn (max. 25 cm beneden maaiveld). 
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Slik en Schor 
 
Vermits tijdens broedseizoen 2004 nog geen slik en schor in de compensatiegebieden 
aanwezig was, zijn hier nog geen types voor voorzien in de legende. Dit wordt in het verder 
verloop van de monitoring aangepast. 
 
Habitat evolutie 
 
In broedseizoen 2004 waren er geen zeer grote verschillen ten opzichte van 2003. De 
meeste inrichtingsprojecten vorderden in planfase, maar waren nog niet effectief uitgevoerd 
op het terrein. Uitzondering is Steenlandpolder, waar de inrichtingswerken in het najaar van 
2003 werden afgerond. Daardoor werd in het gebied vooral meer open water gecreëerd, en 
was er tijdelijk ook een deel pioniersituatie beschikbaar. Riet heeft zich nog niet uitgebreid, 
maar de potenties zijn gecreëerd. Op de vlakte van Zwijndrecht werd in afwachting van de 
inrichtingswerken een deel geploegd, om zo meer pioniershabitat te verkrijgen. 
Pioniershabitat komt ook ter beschikking in het tijdelijk compensatiegebied MIDA, waar 
werken in 2004 aan de gang waren. Dit habitat was tijdens het broedseizoen 2004 reeds 
deels beschikbaar, naast nog aanwezige riet partijen. 
Nat weidevogelgebied werd nog niet uitgebreid in 2004, maar in afwachting werden een 
reeks percelen die al in eigendom waren omgezet naar grasland. Een aantal koppels Grutto 
maakten hiervan reeds gebruik, maar de densiteiten waren nog niet wat verwacht wordt van 
hoogwaardig weidevogelgebied. In Drijdijck werden de graslanden in de tweede helft van 
2003 ook beweid, maar de hydrologische condities lieten nog niet toe dit als echt 
weidevogelgebied te bestempelen. 
In 2004 werd ook het Paardeschor afgewerkt, waardoor 11,3 ha slik bijkwam. 
 
Per doelhabitat uit de compensatiematrix geeft dit volgend overzicht: 
 
“Riet en water” en “Plas en Oevers” 
 
Ten opzichte van 2003 was het aandeel van deze habitats slechts beperkt gestegen. Ze 
werden voornamelijk gerealiseerd in het Groot Rietveld, Haasop en de Verrebroekse 
Plassen, wat drie gebieden zijn die er reeds verschillende jaren waren. Steenlandpolder is 
intussen bijgekomen, maar het aandeel hiervan was beperkt. Het gaat immers om een klein 
gebied, dat ook nog verder moet ontwikkelen. Inrichtingswerken voor verdere creatie van 
deze habitattypes zijn aangevat of in planning, maar hebben nog geen resultaat op het 
terrein. Dit is vooral van belang voor de eendachtigen, maar ook voor de rietvogels is 
bijkomend habitat nodig, vermits een aantal onder hen een aanzienlijk deel van hun 
broedgevallen realiseren buiten de compensatiegebieden. 
 
Strand en Plas 
 
Uit de vergelijking van de aantallen van bijvoorbeeld Kluut of plevieren blijkt duidelijk dat het 
tekort aan strand en plasvlakten groot was. Meer dan de helft van de pioniersituatie in de 
compensatiegebieden lag rond de Verrebroekse Plassen, maar die was vrij monotoon met 
weinig plas dras en kende geen groot succes. De verdere inrichting van de Vlakte van 
Zwijndrecht en de evolutie van de MIDA zijn daarom belangrijk. De meeste doelsoorten van 
dit habitattype vinden (op termijn) echter ook een geschikt habitat op slik- en schorgebieden. 
 
Weidevogelgebied 
 
Ten opzichte van 2003 is geen extra weidevogelgebied bijgekomen. Een aantal verworven 
percelen werden wel ingezaaid met gras, wat toch voor een aantal bijkomende 
broedgevallen van weidevogels zorgde. Toename aan natte weidegebieden blijft echter 
cruciaal opdat verschillende soorten de instandhoudingsdoelstellingen zouden halen.  
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Slik en schor 
 
In 2004 werd door afgraving van het Paardenschor 11,3ha van de 25ha doeloppervlakte slik 
en schor gerealiseerd. 
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Materialen en methoden 
 
Peilbuizennetwerk 
 
Het peilbuizennetwerk zoals uitgezet in 2003 werd verder opgevolgd. De peilbuizen van de 
Universiteit Antwerpen in het gebied De Putten werden in 2004 mee gevolgd. Bijkomende 
peilbuizen werden geplaatst in het gebied Steenlandpolder, vermits de inrichting daar eind 
2003 voleindigd was. In Doelpolder Noord werden vanaf de zomer nieuwe peilbuizen, 
geplaatst in het kader van het lopende project-MER, mee in het netwerk opgenomen. Ook 
werden in verschillende gebieden peilschalen bijgeplaatst voor opvolging van de 
oppervlaktewaterstand. Het totale netwerk is geschetst in figuur 1.  
 

 
Figuur 1: Peilpunten Waaslandhaven 2004 
 

Hydrologie 
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Grondwaterstand 
 
Het niveau van het grondwater in de peilbuizen werd tweewekelijks opgemeten. Uit deze 
tijdsreeksen werden een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG, gemiddelde van de 3 
hoogste metingen), gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG, gemiddelde van de 3 laagste 
metingen) en een gemiddelde broedseizoen grondwaterstand (GBG) berekend. Naar 
analogie met voorgaande indicatoren hebben we deze gedefinieerd als de gemiddelde 
grondwaterstand in de maand mei (gemiddelde van 1 mei, 15 mei en 31 mei) (Spanoghe et 
al. 2003). Om een vollediger beeld te geven van het hele broedzeizoen berekenden we dit 
jaar ook een gemiddelde broedseizoen grondwaterstand als gemiddelde uit 5 data (15 april, 
1 mei, 15 mei, 31 mei en 15 juni), verder aangeduid als GBG5. Er moet worden opgemerkt 
dat al deze indicatoren momenteel berekend werden op basis van één jaar, maar om ze te 
interpreteren als karakteristiek voor het betreffende gebied is eigenlijk een tijdsreeks van 
minimum acht jaar nodig (Finke et al., 2001).  
 
Waterkwaliteit 
 
In juni werden alle peilpunten bemonsterd. Hierbij werden pH, geleidbaarheid en 
ionensamenstelling en zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) bepaald. Dezelfde 
analyses gebeurden tijdens de eerste helft van mei in en reeks tijdelijke plassen. Een aantal 
permanente plassen en bijkomende sloten werden later in het seizoen eveneens 
bemonsterd. De staalnameplaatsen van de plassen en sloten zijn aangegeven in figuur 2.  
Begin juli werden staalnames uitgevoerd voor bepaling van N-herbiciden. De onderzochte 
pesticiden zijn Desisopropylatrazine, Desethylatrazine, Cyanazine, Simazine, Hexazinone, 
Atrazine, Sebuthylazine, Terbuthylazine, Propazine, Prometryn, Terbutryn, Bentazon, 
Metoxuron, Monolinuron, Chloortoluron, Metobromuron, Methabenzthiazuron, Metazachloor, 
Isoproturon, Diuron, Linuron en Metolachloor.  
 
 

 
Figuur 2: Staalname plaatsen oppervlaktewaterkwaliteit plassen en grachten 2004 
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Analysen van pesticiden gebeurden door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne te 
Antwerpen, andere analyses door het laboratorium van Instituut voor Natuurbehoud. 
 
Voor het evalueren van de waterkwaliteit volgen we de Hydrochemische Facies Analyse 
(HYFA) van Stuyfzand (Stuyfzand, 1993).  Deze methodiek werd ontwikkeld voor het typeren 
van waters uit de Nederlandse kustduinen en de aangrenzende polders. Door de analoge 
ondergrond is ze zeer geschikt om toe te passen in het binnendijkse deel van het estuarium 
van de Beneden Zeeschelde, bestaande uit polders en opgespoten terreinen. Grondwater 
wordt daarbij getypeerd aan de hand van zijn chemische samenstelling via een hiërarchisch 
classificatiesysteem. De eerste parameters die in rekening worden gebracht zijn zoutgehalte 
en alkaliniteit. Deze parameters worden hieronder voor het ganse gebied besproken, naast 
verontreinigingsgraad. Een diepgaandere analyse komt waar nodig aan bod bij de 
bespreking van de deelgebieden. 
 
 
Resultaten 
 
Klimaat 
 
Na het zeer droge jaar 2003 (630mm neerslag in het KMI meetstation Stabroek), volgde een 
natte winter. Gedurende de maanden december 2003 en januari en februari 2004 viel er 
217mm neerslag, iets meer dan normaal. Hiervan viel 100mm in januari, wat 50% meer is 
dan normaal in deze maand. Het voorjaar daarentegen was zeer droog. Gedetailleerde 
gegevens van het meetstation Stabroek waren bij het opmaken van dit rapport nog niet 
beschikbaar, maar in Ukkel viel in maart, april en mei slechts 103mm neerslag, waar het 
normaal 168mm is. De zomer was op zijn beurt terug nat met voor juni, juli en augustus in 
Ukkel een totaal van 313mm neerslag tegen 216mm normaal. De neerslaghoeveelheden zijn 
grafisch weergegeven in figuur 3. 
 
Waterstand 
 
Algemeen kan worden gesteld dat tijdens de natte maand januari de grondwaterstanden 
overal een normaal winterniveau bereikten, even hoog als de winter ervoor. Door het droge 
voorjaar daalde de grondwatertafel naar het broedseizoen toe opnieuw, op de meeste 
plaatsen vergelijkbaar met 2003 of zelfs droger. Dit is duidelijk te zien aan de GBG waarden, 
welke voor peilbuizen en peillatten in de compensatiegebieden en de polder weergegeven 
zijn in tabel 1. Uitzonderingen zijn Steenlandpolder en Groot Rietveld, waar door inrichting of 
beheer een beoogde vernatting werd gerealiseerd. Hierop wordt bij de bespreking per gebied 
gedetailleerd ingegaan. In de compensatiegebieden werden optimale grondwaterstanden 
voor weidevogelgebied enkel gehaald in Steenlandpolder. Buiten de compensatiegebieden 
was dit enkel het geval in De Putten Weide. In dit laatste gebied drijgt een te gebrekkige 
waterafvoer de zilte weidevegetatie zelfs achteruit te doen gaan. Zomerwaterstanden waren 
in 2004 bijna even hoog als de voorgaande winterwaterstanden. Bijsturing van het beheer 
werd inmiddels afgesproken. 
 
Tijdelijke plassen op opgespoten terreinen vielen door het droge voorjaar veelal droog voor 
of tijdens het broedseizoen. Dit was zeer uitgesproken op de Broedvlakte van Zwijndrecht en 
op de terreinen ten zuiden van Indaver, waar zij een belangrijk onderdeel vormen van het 
aanwezig habitat.  
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Figuur 3: neerslaghoeveelheden KMI.  a. meetstation Stabroek  b. meetstation Ukkel 
 
 
 
 
Waterkwaliteit 
 
Zoutgehalte 
 
De indeling in zoutklassen volgens Stuyfzand gebeurt aan de hand van het chloridegehalte. 
Gangbare indelingen gebaseerd op de geleidbaarheid zijn in waters zoals ze hier voorkomen 
slechts beperkt bruikbaar. Door de dikwijls zeer hoge bicarbonaat gehalten kan bij 
geleidbaarheden beneden 2000 µS/cm zonder chemische analyse geen onderscheid 
gemaakt worden tussen zoet of brak water.  
Stuyfzand onderscheidt acht zoutklassen. Zij zijn weergegeven in tabel 2. Het grondwater in 
het gebied varieert van klasse “oligohalien – zoet” tot klasse “brak – zout”.  

a

b

2004 

2003 

normaal 
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peilpunt biotoop 2004
2003 2004 2003 2004

Zoetwaterkreek Buffer West
Putten West
WAHP241 weide / grasland -88 -98 -90 -97

Steenlandpolder
WAHP453 grasland -292 -234 -291 -236
WAHP456 ruigte -142 -127 -147 -129
WAHP457 ruigte -79 -109 -86 -112
WAHP462 ruigte - -35 - -34
WAHP463 weide - -22 - -22
WAHP465 grasland - -46 - -47
WAHS46 open water - 116 - 115
WAHS47 open water - 63 - 63

Kreek Buffer Noord
Doelpolder Noord
WAHP211 grasland -80 -79 -83 -79

Drijdijck (1)

WAHP261 verruigd grasland -59 -84 -63 -85
WAHP262 verruigd grasland -69 -90 -73 -91
WAHP263 - -74 - - -
WAHP264 - -30 - -40 -
WAHP265 weide -125 -144 -126 -144
WAHP266 open grond -47 -91 -58 -91
WAHP267 weide -18 -57 -30 -57
WAHP268 weide -27 -57 -39 -58

Haasop (zuidelijke groenzone)
WAHP511 riet - -83 - -84
WAHP513 duinriet - -172 - -170
WAHP514 ruigte -126 -159 -131 -158
WAHP515 duinriet - -92 - -92
WAHS51 open water - droog(2) - droog(2)

WAHS52 open water - 43 - 43

Groot Rietveld
WAHP711 riet + ruigte -36 -38 -46 -39
WAHP712 riet 5 15 3 14
WAHP713 duinriet - -71 - -72
WAHS72 open water 30 39 28 38

Overige lokaties in de polder
WAHP412 weide -61 -69 - -68
WAHP413 grasland -66 -73 -74 -72
WAHP422 weide / akker -140 -140 -141 -141
WAHP423 weide -95 -92 -96 -95
WAHP431 boomgaard -122 -138 -127 -140
WAHP433 ruigte -163 -158 -163 -159
WAHP437 weide -97 -98 -103 -98

GBG GBG5
1 mei -15 mei 15 april - 15 juni

 
Tabel 1: broedvogelwaterstanden. Peilpuntlokaties zijn weergegeven op habitatkaarten in bijlage. (1): 
Gegevens van Drijdijck zijn gerefereerd naar het maaiveldniveau voor afplaggen. (2): Drooggevallen 
in de loop van de maand mei. 
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Hoofdtype Code Chloride concentratie (mg/l) 

   
oligohalien G 0 – 5 
oligohalien – zoet g 5 – 30 
zoet F 30 – 150 
zoet – brak f 150 – 300 
brak B 300 – 1000 
brak – zout b 1000 – 10000 
zout S 10000 – 20000 
hyperhalien H > 20000 
   
Tabel 2: Indeling in zoutklassen volgens Stuyfzand (1993). 
 
 
Door het verschil in bodemgenese moet voor een goede interpretatie onderscheid gemaakt 
worden tussen de polders en de opgespoten terreinen. Voor het grondwater in de polders 
zijn de zoutgehalten op de bodemkaart (Van Ranst & Sys 2000) gezet in figuur 4. Hierbij valt 
op dat algemeen gesproken brak tot zout grondwater voorkomt in de vroegere geulen en 
vroegere noordelijke landafwaartse delen van de polders, op de bodemkaart te herkennen 
aan hun zandlemige of zandige ondergrond (geel, oranje of helder licht blauw op de 
bodemkaart). Zoeter grondwater wordt aangetroffen in de zuidelijke vroeger hogere delen 
met kleiige ondergrond (licht en donker grijsgroen en groen op de bodemkaart). De 
peilpunten in Prosperpolder vormen hierop een uitzondering. Het peilpunt in Putten West valt 
op de bodemkaart nog net in het zandlemig deel, maar uit de boring van het peilpunt volgt 
duidelijk dat de ondergrond er nog wel kleiig is. 
 
Deze zoet zout gradiënt is zeer uitgesproken aanwezig binnen de compensatiegebieden 
Drijdijck met een noordelijk brak en zuidelijk zoet deel, en in Steenlandpolder waar het 
noordelijk deel zoet is en het zuidelijk deel brak. Vergelijking met oude kaarten (Van Gerven 
1977) geeft aan dat het afritcomplex van de R2, dat de Steenlandpolder doorsnijdt, 
samenvalt met de vroegere dijk tussen de Sint Niklaaspolder en de Sint Anna polder. Dit 
verklaart zowel het brakwater in het zuiden van het gebied als de hogere ligging van het 
noordelijk deel, vermits de Sint Anna polder ongeveer 100 jaar later werd ingepolderd. In 
Putten West kan voortgaande op de bodemkaart ook een zoet-brak variatie worden 
verwacht. 
 
In de peilpunten op de opgespoten terreinen is het grondwater grotendeels zoet tot zelfs 
oligohalien. In de opgespoten zanden vormt zich door infiltratie van regenwater een 
zoetwaterlens. 
 
Het oppervlaktewater is over het ganse gebied veeleer brak. Dit is weergegeven in figuur 5. 
Tijdelijke ondiepe plassen op het opgespoten gebied zijn voornamelijk brak. Dit kan wijzen 
op lokaal kleiiger sediment met geadsorbeerd zout dat cyclisch in oplossing gaat en terug 
neerslaat. Zoet water komt enkel voor in enkele grotere plassen op opgespoten gebieden. 
Hier gaat het eerder om depressies in het gebied die de grondwatertafel snijden. In de polder 
zijn de grotere afwateringen brak. Zoet water kan voorkomen in lokale grachten in gebieden 
met zoet grondwater. 
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Figuur 4: Zoutklasse van het grondwater in de polder 
 

 
Figuur 5: Zoutklasse van het oppervlaktewater 
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Alkaliniteit 
 
De alkaliniteit is het gehalte aan carbonaat en bicarbonaat. De gehaltes hieraan zijn voor 
grondwater en oppervlaktewater weergegeven in figuur 6 en figuur 7, gebaseerd op de 
classificatie volgens Stufzand (1993). deze indeling is weergegeven in tabel 3. Carbonaat en 
bicarbonaat komen voornamelijk in het water terecht door oplossen van mineralen, vooral 
calciet en aragoniet. Zij zijn het hoofdbestanddeel van schelpen, en komen in de bodem van 
het gebied veel voor. De alkaliniteit van het grondwater is in het gebied redelijk hoog tot bijna 
extreem. In het oppervlaktewater variëren de waarden van laag tot zeer hoog. Lage waarden 
wijzen op een grotere invloed van regenwater dat weinig contact heeft gehad met mineralen.  
 

Type Code alkaliniteit als bicarbonaat concentratie (mg/l) 

   
zeer laag * < 31 
laag 0 31 – 61 
redelijk laag 1 61 – 122 
middelmatig 2 122 – 244 
redelijk hoog 3 244 – 488 
hoog 4 488 – 976 
zeer hoog 5 976 – 1953 
bijna extreem 6 1953 – 3905 
extreem 7 > 3905 
   
Tabel 3: Indeling in zoutklassen volgens Stuyfzand (1993). 
 
 

 
Figuur 6: alkaliniteit van het grondwater  
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Figuur 7: alkaliniteit van het oppervlaktewater 
 
 
 
Verontreiniging door zware metalen 
 
Zware metalen werden op bijna alle peil- en staalname punten gemeten. Bijna nergens 
werden waarden aangetroffen die hoger zijn dan de achtergrondwaarden volgens 
VLAREBO. Slechts één keer werd de maximaal toelaatbare concentratie (MTC) volgens 
VLAREM II overschreden. Een overzicht van de overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden is weergegeven in tabel 4. Op bijna alle plaatsen werden ook hoge pH 
waarden aangetroffen (6,5 tot 9,2). In dergelijke omstandigheden zijn zware metalen zeer 
slecht oplosbaar en blijven ze geadsorbeerd aan het bodemcomplex. 
 
 

Concentratie (µg/l) Peilpunt Element 
gemeten achtergrond MTC 

Gebied 

      
WAHP413 Zink 94 60 100 Doelpolder 
WAHP713 Arseen 55 5 50 Groot Rietveld 
WAHP513 Arseen 34 5 50 Haasop (zuid. groenzone) 
WAHR502 Arseen 32 5 50 Vlakte van Zwijndrecht 

      
Tabel 4: Overschrijdingen van de achtergrondwaarde voor zware metalen.  Peilpuntlokaties zijn 
weergegeven op habitatkaarten in bijlage. 
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Verontreiniging door pesticiden 
 
Pesticiden werden gemeten begin juli, temidden van het spuitseizoen. Zij werden algemeen 
aangetroffen in grond- en oppervlaktewater, zowel in landbouwgebied als in natuurgebied. 
Volgens Quaghebeur et al. (2004) kan transport van pesticiden via de atmosfeer naar 
omliggende gebieden niet worden verwaarloosd. Zij concludeerden dit na 4 jaar monitoring 
van regenwater in Vlaanderen.  
 
Om de pesticidenconcentraties te classificeren werd een beoordelingstabel opgesteld 
analoog aan de classificatie van HYFA (Stuyfzand 1993) voor verontreinigingen. HYFA zelf 
brengt pesticiden namelijk niet in rekening. Daarbij werd uitgegaan van volgende punten: 
 

• De tabel is gebaseerd op totale pesticidenconcentratie. 
• Pesticiden komen van nature niet voor in het milieu. Een klasse “niet verontreinigd” 

wordt daarom enkel toegekend als geen enkele component boven detectielimiet 
wordt aangetroffen. 

• De schaal is logaritmisch. Een verdubbeling van de totale concentratie leidt tot één 
klasse hoger. 

• Een totale concentratie hoger dan de maximum toelaatbare concentratie (MTC) voor 
grondwater volgens VLAREM II (0,5 µg/l) komt overeen met een klasse 
“verontreinigd” of hoger. 

 
De resulterende beoordelingstabel is weergegeven in tabel 5. Waarnemingen zijn 
weergegeven in figuur 8 voor grondwater en figuur 9 voor oppervlaktewater. Voor 
oppervlaktewater zijn in VLAREM II geen normen voor N-pesticiden opgenomen. Om een 
vergelijk mogelijk te maken werd echter dezelfde beoordelingstabel gebruikt. Dit lijkt 
verantwoord, omdat in andere reglementeringen, zoals de Europese drinkwaterrichtlijn 
(98/83/EC), dezelfde normen terugkomen. 
 
 

klasse Pesticide concentratie (µg/l) 

  
niet verontreinigd 0; geen pesticiden boven detectielimiet 
bijna niet verontreinigd 0 – 0,125; pesticiden gedetecteerd 
licht verontreinigd 0,125 – 0,250 
matig verontreinigd 0,250 – 0,500 
verontreinigd 0,500 – 1,000 
zwaar verontreinigd 1,000 – 2,000 
zeer zwaar verontreinigd 2,000 – 4,000 
extreem verontreinigd > 4,000 
  
Tabel 5: Beoordelingskader voor pesticiden 
 
 
Uit figuur 8 volgt dat pesticidenverontreiniging in het grondwater overal verspreid in het 
gebied voorkwam maar er werd slechts één normoverschrijding vastgesteld (Doelpolder 
Noord, WAHP215). De concentraties in oppervlaktewater (figuur 9) in het landbouwgebied 
waren merkelijk hoger, en verieerden van matig verontreinigd tot extreem verontreinigd. De 
hoogste concentraties werden gemeten in de Nieuw Arenbergpolder ter hoogte van de 
Muggenhoek (7,98 µg/l) en in Prosperpolder (5,78 µg/l). Ook in de Grote Geule werd een 
zware verontreiniging vastgesteld (1,07 µg/l).  
 
Behalve totale concentratie stelt VLAREM ook een norm op de verschillende pesticiden 
afzonderlijk (0,1 µg/l). Op plaatsen waar de totale verontreiniging beneden de norm blijft kan 
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er dus nog wel een normoverschrijding voorkomen voor een component afzonderlijk. Dit 
deed zich voor in het grondwater in Prosperpolder en Steenlandpolder voor Bentazon. In de 
afwateringsgracht aan de Muggenhoek werd 7,2 µg/l Bentazon waargenomen. 
 

 
Figuur 8: Pesticiden verontreiniging in grondwater 
 

 
Figuur 9: Pesticiden verontreiniging in oppervlaktewater 
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Vlinders 
 
Materialen en methoden 
 
Vlindermonitoring werd verder gezet door opvolging van dezelfde routes en noteren van 
losse waarnemingen. Voor details over de methode wordt verwezen naar het rapport van 
2003 (Spanoghe et al., 2003). 
 
 
Resultaten 
 
Waarnemingen 
 
In vergelijking met vorig jaar werden duidelijk minder trekvlinders waargenomen. 
Distelvlinder (Vanessa cardui) en Atalanta (Vanessa atalanta) kwamen in 2004 sporadisch 
voor, waar ze in 2003 bijzonder hoge aantallen haalden. Oranje luzernevlinder (Colius 
croceus) werd dit jaar niet waargenomen.  
 
Bruin blauwtje (Aricia agestis) werd in 2004 duidelijk meer waargenomen dan in 2003. Op de 
routes langs de Scheldedijk en de op de leidingstroken werd Bruin blauwtje 11 keer 
waargenomen t.o.v. 2 keer in 2003. Eenzelfde trend werd waargenomen in de duinen van de 
Westkust, waar de soort op 24 plaatsen werd waargenomen t.o.v. 2 in 2003 (D. Maes, pers. 
med.). Heivlinder (Hipparchia semele) werd dit jaar niet waargenomen. 
 
Voor de andere soorten zoals vermeld in de soortenlijst van het rapport 2003 zijn de 
veranderingen te beperkt om reeds een analyse te maken. 
 
Bermbeheer 
 
Bermen en leidingstroken in het industriegebied werden in 2003 volledig gemaaid in juni. Dit 
had een negatieve invloed op vlinderaantallen in de zomer. In 2004 werd overgegaan op 
gefaseerd maaibeheer, waarbij 20-25% van de leidingstrook niet werd gemaaid. Bedoeling 
hiervan was een refugium te creëren voor insecten. Een van de gelopen vlinderroutes ligt 
voor een deel in een gemaaid en een deel in een niet gemaaid stuk. Aan de hand van de 
resultaten van deze route na het maaien kon het maaibeheer worden geëvalueerd. De route 
werd na de maaibeurt van juli vijf keer gelopen. Totale aantallen van deze vijf keer zijn 
weergegeven in tabel 1. De resultaten zijn samengevat in tabel 2. Hieruit volgt duidelijk dat in 
het niet gemaaide deel zowel totale aantallen, aantal soorten en soortendiversiteit (gemeten 
via de Shannon index) hoger waren. Zwartsprietdikkopje, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje, 
Bruin zandoogje en Oranje zandoogje blijken te profiteren van het overlaten van een 
ongemaaid stuk. Voor Klein koolwitje en Hooibeestje heeft gefaseerd maaien geen effect.  
 
 

Ongewervelden 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HOOIBEESTJE 1 3 3 7 5 7 1 3 2 1 2 3 4 12 4 5 2 5 11 3
ICARUSBLAUWTJE 1 3 1 1 2 5 4 2 4 5 6
KLEIN KOOLWITJE 1 1 1 1 1
BRUIN BLAUWTJE 1 3 1 1
ZWARTSPRIETDIKKOPJE 1 5 2 1 4
ORANJE ZANDOOGJE 1 1 1
BRUIN ZANDOOGJE 1 1 1 1 4
TOTAAL 1 4 8 9 6 7 4 3 2 1 2 3 8 12 13 15 6 11 21 17
aantal soorten 1 2 4 3 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 4 3 4 7 4
Shannon Index 0 0.24 0.55 0.3 0.2 0 0.6 0 0 0 0 0 0.53 0 0.55 0.55 0.48 0.5 0.61 0.59

gemaaid ongemaaid
TRAJECT

 
Tabel 1: Totaal aantal waarnemingen per traject in gemaaide en ongemaaide leidingstrook. 
 
 

 gemaaid niet gemaaid verhouding 

    
Hooibeestje 3,86 5,00 1,3 
Icarus blauwtje 0,57 4,33 7,6 
Klein koolwitje 0,21 0,33 1,6 
Bruin blauwtje 0,07 0,83 11 
Zwartsprietdikkopje 0,07 2,00 28 
Oranje zandoogje 0,07 0,33 4,7 
Bruin zandoogje 0,14 1,00 7 
    
TOTAAL 5,00 13,8 2,8 
Aantal soorten 1.93 4,3 2,2 
Shannon Index 0.17 0,55 3,2 
    
Tabel 2: Gemiddelden per traject in gemaaide en ongemaaide leidingstrook. 
 
 
Discussie en verder onderzoek 
 
Gefaseerd maaien draagt duidelijk bij tot een grotere diversiteit aan vlinders op de 
leidingstroken. Ook Bruin blauwtje profiteert sterk van deze vorm van beheer. Vermits dit een 
Rode lijst soort is, is dat een belangrijk resultaat. 
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Water- en Oppervlaktewantsen 
 
 
Materialen en methoden 
 
In de zomer van 2004 werden op 23 plaatsen in het Vogelrichtlijngebied stalen genomen 
voor waterwantsen en –kevers (zie figuur 1). De locaties werden zoveel mogelijk gekozen in 
of in de buurt van de nog in te richten compensatiegebieden en in de natuurgebieden. 
 
De bemonstering gebeurde met behulp van een aangepast waterkevernet. Dit is een zeer 
fijnmazig sleepnet dat voldoende stevig is om alle verschillende plaatsen in een sloot 
voldoende te kunnen bemonsteren. Per locatie werd ervoor gezorgd dat alle aanwezige 
biotoopjes voldoende bemonsterd werden om een representatief monster te bekomen. Door 
de grote diversiteit aan dieptes, bodemstructuur en vegetatiestructuur van de verschillende 
waterpartijen was het onmogelijk gestandaardiseerde staalnames uit te voeren, maar op de 
gevolgde wijze was de trefkans op alle aanwezige soorten voldoende groot (Bonte et 
al.,.2001).   
 
Alle waterwantsen, oppervlaktewantsen en waterkevers werden onderzocht. De gegevens 
over de waterkevers werden echter minder grondig verwerkt; de schaal waarop de 
staalnames gebeurden is wellicht niet representatief voor de diversiteit aan waterkevers die 
slechts in kleine aantallen voorkomen. Bovendien wordt er in Vlaanderen relatief meer 
onderzoek op waterwantsen verricht en werd de Rode Lijst recent herwerkt (Bosmans, 1994 
& Bonte et al., 2001), zodat voor deze groep meer nuttig vergelijkinsmateriaal bestaat. De 
determinaties voor de waterwantsen gebeurden aan de hand van Nieser, 1968. Voor de 
waterkevers werden Drost et al., 1992 en Barendregt & van Nieuwenhuyzen, 1995 gebruikt. 
 
In tabel 3 van de bijlage zijn alle soorten per staalnameplaats opgelijst. Doordat de meeste 
staalnameplaatsen in nog te ontwikkelen compensatiegebieden lagen zullen deze gegevens 
als referentietoestand voor verdere monitoring in deze gebieden kunnen dienen. Bovendien 
bevonden bijna alle locaties zich dicht bij staalnameplaatsen voor oppervlaktewaterkwaliteit 
Het verband tussen oppervlaktewaterkwaliteit en de aanwezigheid van waterwantsen zal in 
de toekomst uitgewerkt worden.  
 

Staalnameplaatsen Waterwantsen en Waterkevers 

1 ZGZ Vijver 13 Blikken Moeras 
2 ZGZ Lidsteng 14 Blikken Plas 
3 ZGZ Rietmoeras 15 Steenlandpolder Z 
4 Muggenhoek 16 NZ-verbinding Weel 
5 Putten West C 17 Drijdijck Watergang 
6 Putten West baan 18 Steenlandpolder N 
7 Putten West N 19 Doelpolder Kerncentrale 
8 De Putten poel 20 Doelpoder N 
9 Fort St.-Marie, 21 Doelpolder Vlaamsche Dijk 
10 Kallo Dredging 22 Grote Geul West 
11 Groot Rietveld 23 Prosperdorp 
12 Doelpolder WLWeg   

Tabel 1: Staalnameplaatsen Waterwantsen en Waterkevers in het Vogelrichtlijngebied 3.6 Schorren 
en polders van de Beneden-Schelde in 2004. 
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Figuur 1: Overzichtskaart van de Staalnameplaatsen voor Waterwantsen, Oppervlaktewantsen en 
Waterkevers (zie tabel 1) (staalnameplaats 22 Grote Geul niet op kaart wegens excentrische ligging). 
 
 
 
 
 
 



 

 46

Resultaten 
 
Soortenlijst voor 2004 
 
De soorten worden weergegeven in de systematische volgorde van de families volgens 
Nieser, 1968. 
 
De Rode Lijst ‘sensu strictu’ (Bonte, 2001) bevat enkel de categorieën ‘Uitgestorven in 
Vlaanderen’, ‘Met uitsterven bedreigd’, ‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’. Tijdens de staalnames in 
2004 werden in het Linkerscheldeoevergebied 3 soorten uit de categorie ‘Kwetsbaar’ 
gevonden. Daarnaast bestaan echter ook de categorieën ‘Zeldzaam’ en ‘Momenteel niet 
bedreigd’ (Rode Lijst sensu latu). Alle andere gevonden soorten behoren tot deze laatste 
categorie. Wanneer voor een soort een significante daling werd vastgesteld in de periode 
1977-2000 voor Vlaanderen dit ook vermeld.  
 
Grote schaatsenrijder Gerris paludum 
Momenteel niet bedreigd 
 
Bruine Schaatsenrijder  Gerris thoracicus 
Momenteel niet bedreigd 
 
Buiktandje  Gerris odontogaster 
Momenteel niet bedreigd 
 
Platte Waterwants  Ilyocoris cimicoides 
Momenteel niet bedreigd 
 
Staafwants  Ranatra linearis 
Momenteel niet bedreigd 
 
 
Dwergrugzwemmer  Plea leachi 
Momenteel niet bedreigd 
 
Gewoon Bootsmannetje  Notonecta glauca 
Momenteel niet bedreigd; licht significante daling van het aantal hokken met vindplaatsen. 
 
Gewone Duikerwants  Corixa punctata 
Momenteel niet bedreigd; significante daling van het aantal hokken met vindplaatsen, vooral 
in Oost-Vlaanderen. 
 
Venduikerwants  Corixa dentipes 
Kwetsbaar.  
 
Deze soort ging in Vlaanderen sterk achteruit in de periode 1977-2000 (Bonte et al., 2001). 
In deze periode werd ze bovendien enkel in de Kempen (provincies Antwerpen en Limburg) 
teruggevonden. Dit betreft de eerste waarneming in de provincie Oost-Vlaanderen sinds 
1980. De vindplaats in het Linkerscheldeoevergebied, de Haasop, vertoont wel de meeste 
gelijkenissen met de vindplaatsen in de Kempen. Het betreft eveneens voedselarme waters 
met lage pH en geleidbaarheid.  
 
Kustduikerwants  Corixa affinis 
Momenteel niet bedreigd; significante daling van het aantal hokken met vindplaatsen! 
 
 



 

 47

Schaarse Duikerwants  Corixa panzeri 
Kwetsbaar 
 
Ook voor deze soort wordt een significante daling van het aantal vindplaatsen in 2000 
tegenover de periode 1977-89 beschreven. (Bonte et al., 2001). De hoofdmoot van haar 
verspreidingsgebied in Vlaanderen bevindt zich in de kust- en Scheldepolders. In het 
Linkerscheldeoevergebied werd deze soort op verschillende plaatsen aangetroffen 
(Verrebroekse Blikken, Steenlandpolder, Zuidelijke Groenzone). Mogelijks kunnen we het 
gebied als een bolwerk voor deze soort beschouwen van waaruit zij omliggende gebieden 
zou kunnen herkoloniseren, wanneer deze kwalitatief verbeteren. 
 
Vlekmoeraswants  Hesperocorixa linnei  
Momenteel niet bedreigd 
 
Donkere Moeraswants  Hesperocorixa sahlbergi  
Momenteel niet bedreigd; significante daling van het aantal hokken met vindplaatsen! 
 
Streeppoot  Callicorixa concinna 
Momenteel niet bedreigd; significante daling van het aantal hokken met vindplaatsen! 
 
Brakwatersigaar  Sigara stagnalis 
Kwetsbaar 
 
In de periode 1977-2000 daalde het aantal vindplaatsen met meer dan de helft. Deze soort 
komt enkel in de Kust- en Scheldepolders voor. In het Linkerscheldeoevergebied werd zij 
aangetroffen in de randsloot van Putten West en in de sloot aan de Muggenhoek. Nergens 
ging het om grote aantallen. De nieuwe compensatiegebieden zouden voor deze ‘brakke 
soort’ een ideaal netwerk kunnen worden om een stabiele populatie op te bouwen. 
 
Zwartvoetje  Sigara lateralis 
Momenteel niet bedreigd 
 
Gewone Sigaar  Sigara striata 
Momenteel niet bedreigd 
 
Groothandsigaar  Sigara falleni 
Momenteel niet bedreigd 
 
 
Bespreking per gebied 
 
Tijdens de staalnames van 2004 werden over het gehele studiegebied 18 soorten 
waterwantsen gevangen. In de Zuidelijke Groenzone werden 14 van deze 18 soorten 
aangetroffen. Andere gebieden waar meer dan 5 soorten waterwantsen werden aangetroffen 
waren: de Verrebroekse Blikken, Steenlandpolder en de Muggenhoek. Dit laatste is 
opmerkelijk gezien de zeer lage soortendiversiteit in de omliggende polder. Op verschillende 
andere staalnameplaatsen in de polder werd regelmatig slechts één soort gevangen 
(Zwartvoetje). De hogere diversiteit aan de Muggenhoek is te verklaren door de rijkdom aan 
water- en moerasplanten in een ongeruimde gracht en de gebufferde ligging tussen 
historisch permanent grasland. 
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Discussie en verder onderzoek 
 
De staalnameplaatsen kunnen in 2 groepen opgesplitst worden. Gebieden met grote 
wateroppervlakken (brede sloten of plassen), voorzien van weelderige plantengroei 
herbergden een vrij groot tot groot aantal soorten. Het gaat hier voornamelijk over de 
plassen op de opgespoten terreinen of gebieden die op één of andere manier gebufferd 
waren van intensieve landbouw (Steenlandpolder en Muggenhoek). Gebieden in de polder 
gelegen, temidden het intensieve landbouwgebruik, kenden een zeer laag aantal soorten. Dit 
gold in 2004 voor alle andere staalnameplaatsen in de polder behalve voor de Muggenhoek 
(cfr. supra). 
 
Bij de inrichting van verschillende compensatiegebieden in de polder wordt een uitbreiding 
voorzien van het open water en afkoppeling van het landbouwwater uit het intensief gebruikt 
agrarisch gebied. Hierdoor kan een toename van de diversiteit aan water- en 
oppervlaktewantsen verwacht worden. Deze groep van aquatische invertebraten lijkt de 
meest geschikte indicatorgroep voor verbeterde ecologische omstandigheden in aquatisch 
milieu.  
 
In 2005 zullen in enkele grote gebieden (o.a. Grote Geul) een aantal bijkomende staalnames 
uitgevoerd worden om een vollediger beeld te bekomen van de soortendiversiteit in.  
In een volgende rapportage zullen ook analyseresultaten weergegeven worden van het 
verband tussen de waterkwaliteit en het voorkomen van waterwantsen.  
 
 
Waterkevers 
 
Tabel 4 van de bijlage geeft een overzicht van de gevonden soorten per staalnameplaats in 
2004. Deze worden hier nog niet besproken aangezien een intensivering van de staalnames 
nodig lijkt voor deze groep teneinde een degelijk beeld te krijgen van de soortendiversiteit in 
het studiegebied.  
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1. Gedempt deel Doeldok 
 
Broedvogels  
 
Aangezien deze demping nog niet van start gegaan is, werden hier net zoals in 2003 geen 
broedvogels genoteerd. 
 
Watervogels:  
 
Het Doeldok is een belangrijk toevluchtsoord voor overwinterende watervogels. Vooral voor 
soorten als Fuut, Geoorde Fuut, Krakeend, Smient en Meerkoet is het één van de 
belangrijkste deelgebieden binnen het Vogelrichtlijngebied. 
 
Hydrologie:  
 
Aangezien de demping nog niet van start gegaan is, gebeurde hier nog geen hydrologische 
monitoring. 
 
Vegetatie / Habitats: 
 
Momenteel bestaat de ganse oppervlakte nog uit open water. Het doeltype is 74 ha strand en 
plasvlakten. De situatie is dezelfde als in 2003 en zoals gerapporteerd in het jaarverslag september 
2002-oktober 2003. 

 

Deel II: Bespreking per gebied 
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2. Opgespoten MIDA 
 
Broedvogels:  
 
Dit gebied kende een grondige ‘shift’ in aantallen en diversiteit van broedvogels door het 
klaarmaken voor en het begin van de opspuiting. Onverwacht was het gebied in 2004 nog 
een belangrijke schakel binnen het vogelrichtlijngebied, in het bijzonder voor broedvogels 
van plas en oever. 
 
 

Broedvogelterritoria Opgespoten MIDA 

  2003 2004

Bijlage I-soorten 

Roerdomp 0 1
Bruine Kiekendief 2 1
Porseleinhoen 1 0
Kluut 0 20
Blauwborst 6 3

Aandachtssoorten 

Dodaars 0 7
Geoorde Fuut 0 13
Bergeend 10 10
Krakeend 2 4
Slobeend 0 1
Zomertaling 0 1
Kuifeend 0 5
Tafeleend 0 4
Waterral 3 0
Kleine Plevier 0 2
Kievit 13 0
Scholekster 0 2
Grutto 4 0
Tureluur 1 0
Veldleeuwerik  1 1
Oeverzwaluw 0 140
Snor 1 0
Sprinkhaanzanger 1 0
Rietzanger 1 0
Kleine Karekiet > 10 3
Bosrietzanger 2 1
Baardmannetje 1 0
Rietgors 3 1
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Watervogels: 
 
Tijdens de winter was er vrij veel verstoring door de werken wat resulteerde in 
verwaarloosbare aantallen watervogels. 
 
Hydrologie:  
 
In het deelgebied “Opgespoten MIDA” gebeurde geen hydrologische opvolging, gezien de in 
uitvoering zijnde opspuiting. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
De habitats in het deelgebied “Opgespoten MIDA” werden dit jaar niet gekarteerd. Doordat 
de opspuiting aan de gang is, is de habitatbeschikbaarheid in volle verandering en kunnen 
moeilijk oppervlaktecijfers worden bepaald. Er kan gesteld worden dat de habitats vermeld in 
het jaarverslag september 2002-oktober 2003 verdwenen zijn en volop worden omgezet in 
het doeltype “Strand en plasvlakten”. In 2004 was dit reeds deels beschikbaar. Daarnaast 
waren ook nog steeds rietpartijen aanwezig. 
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3. Vlakte van Zwijndrecht 
 
Broedvogels:  
 
Het uitbreiden van de nuttige oppervlakte aan strand- en plasvlakten was niet echt 
succesvol, mede door het droge voorjaar. De vestiging van een redelijke kolonie Kluten kan 
wel door het ‘openmaken’ van het terrein beïnvloed zijn. 
Het gebied blijft ook nog een belangrijk foerageer- of baltsgebied voor enkele broedvogels 
van het Groot Rietveld (o.a. Bruine Kiekendief).  
 

Broedvogelterritoria Vlakte van Zwijndrecht 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

Kluut 3 43
Visdief 0 1
Blauwborst 6 12

Aandachtssoorten 

Dodaars 1 1
Bergeend 13 11
Krakeend 4 4
Slobeend 3 5
Kievit 18 22
Scholekster 1 1
Kleine Plevier 3 0
Tureluur 9 7
Veldleeuwerik 12 12
Graspieper 2 2
Gele Kwikstaart 2 1
Kleine Karekiet 4 5
Bosrietzanger 1 9
Rietgors 4 5
 
 
Watervogels: 
 
 ’s Winters komen er op de Vlakte van Zwijndrecht geen noemenswaardige aantallen 
watervogels voor. Pas vanaf maart verschijnen de eerste watervogels die dan grotendeels 
bestaan uit de broedvogels. 
 
Hydrologie:  
 
In het deelgebied “Vlakte van Zwijndrecht” gebeurde geen grondwater-monitoring. Het 
doeltype “Strand en plasvlakten” vereist geen specifieke opvolging van grondwater. Door het 
zeer droge voorjaar droogden een aanzienlijk deel plassen al tijdens het broedseizoen uit. In 
het begin van het voorjaar werden in twee tijdelijke plassen stalen genomen voor analyse. 
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De tijdelijke plassen worden gekenmerkt door brak water met een hoge pH (gemeten 
waarden 8,6 en 9,2). In een van de staalnames werd ook een verhoogde concentratie aan 
arseen teruggevonden. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
In het jaarverslag september 2002-oktober 2003 werd aangegeven dat de Vlakte van 
Zwijndrecht deels voldeed aan het doeltype strand- en plas, maar dat er ook minder 
interessant habitat aanwezig was. De inrichtingswerken die dit moesten omzetten waren in 
het voorjaar 2004 nog niet uitgevoerd. Wel werd een deel van de struweelopslag verwijderd 
(2,6ha). Deze kapvlakten konden door het aanwezige strooisel niet als pioniersituatie 
bestempeld worden, maar droegen wel bij tot een opener structuur van het gebied. In het 
zuiden van het gebied werd een deel monotoon duinrietgrasland, wat minder geschikt voor 
(vooropgestelde) broedvogels, geploegd om het terug om te zetten tot pionierhabitat. 
Hierdoor was er 1,7ha pioniersituatie meer beschikbaar dan in 2003. Dit bracht het aandeel 
gerealiseerd doelhabitat van 35% naar 38%. Tijdens de zomer is dit in hoge mate terug 
gekoloniseerd door duinriet en door akkerdistel. 
 
Door het droge voorjaar vielen veel tijdelijke plassen al zeer vroeg droog, waardoor er 
uiteindelijk weinig strand en plas situatie beschikbaar was. 
De hieronder vermelde oppervlaktes slaan op het hooggelegen deel. De lager gelegen put 
van Fien, de waterloop en de bijhorende rietkragen werden bij het Groot Rietveld gerekend. 
 
 

habitat Oppervlakte (ha) 
tijdelijk uitdrogende plas 2.7
pioniersituatie 19.2
riet 1.5
duinriet 13.9
ruigte 1.0
boomopslag, struweel en bos 3.5
kapvlakte 1.8
TOTAAL 43.5
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 21.8
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 50%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 23.3
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 54%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 57
Aandeel gerealiseerd 38%
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4. Zoetwaterkreek 
 
Broedvogels:  
 
Dit gebied werd in de tabel samengenomen met Putten West (zie 9). Enkele percelen die in 
2003 ingezaaid werden, trokken nu al vooropgezette doelsoorten aan. Het ging om Grutto en 
Tureluur. Het inrichtingsplan voorziet een zoetwaterkreek met aangrenzend 
weidevogelgebied. Hierop kunnen hogere dichtheden van deze soorten en nog andere 
soorten weidevogels en eendachtigen verwacht worden. 
 
Watervogels:  
 
Ook dit deel van de polder werd regelmatig gebruikt door overwinterende ganzen en 
sporadisch door Kieviten of Wulpen. Net zoals de rest van de polder kan men echter niet 
spreken van een regelmatige pleisterplaats. 
 
Hydrologie:  
 
Gezien de verwantschap met deelgebied “9 Putten West”, wordt naar de bespreking hiervan 
verwezen. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
Tijdens het broedseizoen 2004 was het gebied nog in gebruik voor landbouw. Op een aantal 
percelen was akkerland intussen omgezet in grasland, echter zonder beweiding en zonder 
aanpassing van de hydrologische condities. Een klein stuk was afgeplagd als start van de 
inrichtingswerken.  
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
weiland 0.5
grasland 7.5
akker 6.8
overige types 1.6
TOTAAL 16.3
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 0.0
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 0%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 0.5
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 3%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 17.8
Aandeel gerealiseerd 0%
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5. Steenlandpolder 
 
Broedvogels:  
 
Dit was het eerste broedseizoen na de inrichting van het gebied in 2003.  Bijna alle soorten 
van rietlanden en water kenden een stijging van de broedaantallen. Ook de weidevogels 
reageerden in positieve zin. Het ging echter om variaties op kleine aantallen. De vestiging 
van 3 paartjes Kleine Plevier moet waarschijnlijk als een tijdelijk fenomeen gezien worden.  
 
 

Broedvogelterritoria Steenlandpolder 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

Bruine Kiekendief 1 0
Blauwborst 5 5

Aandachtssoorten 

Dodaars 0 1
Bergeend 1 4
Slobeend 0 2
Krakeend 1 5
Kleine Plevier 0 3
Kievit 16 22
Scholekster 1 3
Grutto 3 2
Tureluur 0 3
Veldleeuwerik 1 0
Rietzanger 1 1
Kleine Karekiet 5 8
Bosrietzanger 0 2
Graspieper 0 0
Rietgors 1 2
 
Watervogels  
 
Het gebied werd in het winterhalfjaar 2003-2004 slechts matig gebruikt door trekkende of 
overwinterende watervogels. Het gaat voornamelijk over meeuwen, Kieviten en Kuif- en 
Krakeenden. Het gebied is te weinig gebufferd tegen de nabijgelegen drukke infrastructuur 
om hoge aantallen te herbergen. 
 
Hydrologie:  
 
De inrichtingswerken die werden uitgevoerd in het najaar 2003 resulteerden in een 
aanzienlijke vernatting van voornamelijk de westkant van het gebied. Door opstuwing van het 
water ontstonden nieuwe plassen en plas dras situaties. In de nabijheid hiervan wordt een 
permanent hogere waterstand gemeten ten opzichte van 2003. Aan de oostzijde van het 
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gebied zet zich dit niet door. Enerzijds is dit stuk hoger gelegen, anderzijds is de ondergrond 
zeer kleiig. De winterwatertafel aan de westzijde lag iets hoger dan vorig jaar, maar doordat 
de plassen de watertafel kunnen blijven voeden resulteerde dit tijdens het broedseizoen in 
een vernatting die lokaal varieert van 20 tot 50cm. Door de relatief hoge ligging van het 
maaiveld geeft dit in de meeste aanpalende grasland- en ruigtezones echter nog steeds een 
waterstand van meer dan 1 meter beneden maaiveld.  
 
Enkel in het noordelijkste deel werd ook een stuk grasland sterk vernat, maar de oppervlakte 
is relatief klein. In het begin van het broedseizoen werd er een gunstige waterstand van 
20cm beneden maaiveld gemeten, maar door het droge voorjaar kromp het aandeel nat 
grasland er snel in. De vernatting in noordelijk deel moet dus vooral worden gezien in het 
licht van het creëren van plas en potentie voor rietuitbreiding.  
 
Het zuidelijk deel van de Steenlandpolder was vroeger reeds nat. Tijdens het broedseizoen 
was de gemiddelde waterstand in het weidedeel hier tussen 22 en 34cm beneden maaiveld, 
wat een optimale situatie voor weidevogels is. In dit deel wordt ook een lichte kweldruk 
waargenomen. 
 
De vernatting wordt duidelijk geïllustreerd in onderstaande grafieken van enkele peilpunten 
in Steenlandpolder. Voor de juiste lokatie van de peilpunten wordt verwezen naar de 
habitatkaarten in bijlage. WAHS46 is het peil net achter de stuw, gemeten vanaf de 
installatie, en geeft dus een goed beeld van de peilstijging in het riet. De daling begin 
november was te wijten aan een tijdelijke verwijdering van enkele schotbalken. 
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Hydrochemisch was er een duidelijk verschil tussen het noordelijk en het zuidelijk deel. Het 
noordelijk deel is eerder zoet, het zuidelijk deel is brak tot zout. Het water in het zuidelijk deel 
heeft daarenboven voor brak water een hoge verhouding Ca/Na, wat wijst op zout- of brak 
water dat ionenwisseling met het bodemcomplex heeft ondergaan. Het gebied vertoont dus 
ook een lichte zilte kwel. Vergelijking met oude kaarten (Van Gerven 1977) geeft aan dat het 
afritcomplex van de R2, dat de Steenlandpolder doorsnijdt, samenvalt met de vroegere dijk 
tussen de Sint Niklaaspolder en de Sint Anna polder. Dit verklaart zowel het brakwater in het 
zuiden van het gebied als de hogere ligging van het noordelijk deel, vermits de Sint Anna 
polder ongeveer 100 jaar later werd ingepolderd.  
 
In 2003 werd gerapporteerd dat normoverschrijdende concentraties bentazon werden 
aangetroffen in Steenlandpolder. Ook nu het gebied niet meer in gebruik is, werd Bentazon 
nog aangetroffen, maar niet meer normoverschrijdend. De concentraties liepen in 2004 op 
tot 60% van die in 2003. Verdere monitoring zal uitwijzen hoe snel dit verder verdwijnt.  
 
Vegetatie / Habitats:  
 
Vermits de inrichtingswerken plaats vonden na het groeiseizoen was het voornaamste 
verschil ten opzichte van 2003 de grotere aanwezigheid van water en plas dras. Voor 
rietuitbreiding zijn een aantal potenties gecreëerd, maar een duidelijke toename van het riet 
moet vooral vanaf volgend jaar worden verwacht. Het aanwezige riet is op de meeste 
plaatsen wel duidelijk vernat. Uit de tabel blijkt dat de totale oppervlakte voor het doeltype 
wel gehaald wordt, maar dat dit voor 2004 toch sterk worden gerelativeerd. Voor het 
doeltype riet en water zou ongeveer 75% van de oppervlakte riet moet zijn, en dat is zeker 
nog niet het geval. De aanwezige rietpartijen liggen ook versnipperd over het gebied. Door 
zandberging zijn op sommige plaatsen pioniersituaties ontstaan, die echter snel zullen 
verruigen. 
De nog aanwezige akkers werden uit gebruik genomen en ontwikkelden allemaal tot ruigte. 
De weilanden in het zuiden zijn nat en zilt en beantwoorden daarmee aan het doeltype 
weidevogelgebied. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 3.2
tijdelijk uitdrogende plas 1.9
pioniersituatie 2.6
riet 4.7
weiland 1.7
duinriet 0.3
ruigte 17.1
grasland 4.8
overige types 0.9
TOTAAL 37.2
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 9.9
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 27%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 11.6
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 31%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 10
Aandeel gerealiseerd 99%
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6. Kreek buffer-Noord 
 

Broedvogels:  
 
Gezien de oppervlakte van het gebied zijn de resultaten aan de zeer lage kant te noemen. 
Na inrichting kan een duidelijke stijging van soorten en aantallen broedvogels verwacht 
worden. 
 
 

Broedvogelterritoria Kreek Buffer Noord 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

Blauwborst 1 1

Aandachtssoorten 

Bergeend 1 0
Kievit 3 1
 
Watervogels:  
 
In dit gebied zitten regelmatig Grauwe Ganzen en Kolganzen, soms vergezeld van Wulpen, 
Kieviten of Goudplevieren. Andere watervogels zijn hier niet aanwezig. 
 
Hydrologie:  
 
Het gebied was in 2004 nog in landbouwgebruik. De hydrologie werd dus volledig bepaald 
door de drainage van de polder. Deze wordt algemeen voor het poldergebied besproken 
onder het deel “6.13 Percelen van de Vlaamse overheid”. Op meetpunt WAHP241 was de 
waterstand tijdens het broedseizoen bijna een meter beneden maaiveld. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
Tijdens het broedseizoen 2004 was het gebied nog in gebruik voor landbouw. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
riet 0.1
weiland 5.2
grasland 0.9
akker 29.0
overige types 1.1
TOTAAL 36.2
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 0.1
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 0%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 5.3
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 15%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 17.8
Aandeel gerealiseerd 1%



 

 60

7. Paardenschor 
 
Broedvogels:  
 
De werken in dit gebied hebben het volledige broedseizoen beslaan. Het gebied was dan 
ook ongeschikt voor broedvogels.  
 
Watervogels: 
 
Behalve Grauwe ganzen en Wulpen kwamen in dit gebied voor de aanvang van de 
inrichtingswerken geen overwinterende watervogels voor. Aantallen na de inrichtingswerken 
komen aan bod in het volgende jaarrapport waar het winterseizoen 2004-2005 zal worden 
besproken. Tot nog toe zijn er alvast waarnemingen van onder andere Kleine Zilverreiger, 
Lepelaar, Bergeend, Kluut, Kievit en aanzienlijke groepen Grauwe Gans. Deze soorten zitten 
hier vooral wanneer door vloed het voorliggende slik onder water staat. 
 
Hydrologie:  
 
Een hydrologische opvolging wordt niet opgezet gezien het om slik gaat, maar de evolutie 
van het slik wordt opgevolgd. Vanaf volgend jaar wordt dit hier gerapporteerd. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
De hier vermelde gegevens zijn opgemeten na de inrichting. Het slik werd pas na het 
broedseizoen 2003 beschikbaar. Tijdens de zomer werd reeds kolonisatie door Nopjeswier 
(Vaucheria sp.) waargenomen over grote oppervlakten. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
slik 11.3
overige types 3.2
TOTAAL 14.5
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 11.3
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 78%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 11.3
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 78%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 14.5
Aandeel gerealiseerd 78%
 
Fysische opvolging van de evolutie van het slik 
 
Voor de opvolging van sedimentatie en/of erosie werd een raai van sederoplots geplaatst op 
het nieuw ingericht Paardenschor. Deze raai is aangegeven in onderstaande figuur.  
 
Tot november 2004 was sedimentatie of erosie te beperkt om te kunnen worden 
geïnterpreteerd. Veranderingen waren beperkt tot maximaal 2 centimeter, en waren niet altijd 
systematisch. Er is duidelijk een langere periode nodig om een evolutie waar te nemen. 
 
Het sedimentatie/erosie-patroon op het voorliggende stuk onderging voorlopig geen 
wezenlijke veranderingen ten gevolge van de ontpoldering. 
 
Analyse van gesedimenteerd materiaal is nog voorbarig. Wel kan worden gezien dat aan 
DO3, DO4 en DO5 de bovenste laag eerder slibbig is (korrelgrootte tussen 2 en 63 µm, 
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Verbessem et al., 2002). DO2 is meestal gemiddeld zand (korrelgrootte tussen 250 en 500 
µm, Verbessem et al., 2002). DO1 is zeer wisselend. 

 
 
 
Opvolging van Benthos 
 
Opvolging van benthos werd gestart. Ook hier is de periode nog kort om een evaluatie te 
maken, maar aanwezigheid van slijkgarnaal Corophium volutator werd alvast eerder 
waargenomen dan bij de inrichting van Ketenisseschor. 
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8. Doelpolder Noord 
 
Broedvogels:  
 
De aantallen weidevogels die hier in 2003 en 2004 tot broeden kwamen zijn maar een fractie 
van wat hier na inrichting verwacht kan worden. Deze jaren kunnen als referentie genomen 
worden om de aantallen na inrichting als weidevogelgebied te evalueren.  
 

Broedvogelterritoria Doelpolder Noord 

2003 2004
  

Bijlage I-soorten 

Blauwborst 0 1

Aandachtssoorten 

Bergeend 4 3
Kievit 2 6
Scholekster 2 2
Grutto 0 2
Kleine Karekiet 0 2
Bosrietzanger 0 1
 
Watervogels:  
 
Op een klein deel van de oppervlakte zaten regelmatig Grauwe ganzen en Kolganzen, soms 
vergezeld van Wulpen, Kieviten of Goudplevieren. Andere watervogels zijn hier niet 
aanwezig. 
 
Hydrologie:  
 
Het gebied was in 2004 nog in landbouwgebruik. De hydrologie werd dus volledig bepaald 
door de drainage van de polder. Deze wordt algemeen voor het poldergebied besproken 
onder het deel “13 Percelen van de Vlaamse overheid”. De peilgegevens opgemeten in dit 
gebied zelf geven aan dat er geen beduidend verschil was met 2003. Ter hoogte van het 
peilpunt bedroeg de gemiddelde waterstand tijdens het broedseizoen 83cm beneden 
maaiveld. Na het broedseizoen werd het peilbuizennetwerk in dit gebied aanzienlijk 
uitgebreid met het oog op de komende inrichting. Dit was in 2003 nog niet mogelijk gezien 
toen onvoldoende percelen waren verworven. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
In 2004 was het gebied nog in landbouwgebruik. Wel waren een aantal reeds verworven 
percelen omgezet in grasland. 
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Habitat Oppervlakte (ha) 

Weiland 5.8
Grasland 5.9
Akker 46.6
boomgaard 10.9
overige types 2.0
TOTAAL 71.1
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 5.8
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 8%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 5.8
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 8%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 71
Aandeel gerealiseerd 8%
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9. Putten West 
 
Broedvogels:  
 
Dit gebied werd in de tabel samengenomen met Putten West (zie 4). Enkele percelen die in 
2003 ingezaaid werden, trokken nu al vooropgezette doelsoorten aan. Het gaat om Grutto en 
Tureluur. Het inrichtingsplan voorziet een zoetwaterkreek met aangrenzend 
weidevogelgebied. Hierop kunnen hogere dichtheden van deze soorten en nog andere 
soorten weidevogels en eendachtigen verwacht worden. 
 

Broedvogelterritoria Putten West (+ zoetwaterkreek) 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

-    

Aandachtssoorten 

Bergeend 1 3
Kievit 29 21
Scholekster 1 3
Grutto 0 11
Tureluur 0 2
Veldleeuwerik 1 2
Graspieper 0 2
Gele Kwikstaart 0 2
 
Watervogels:  
 
Ook dit deel van de polder wordt regelmatig gebruikt door overwinterende ganzen en 
sporadisch door Kieviten of Wulpen. Net zoals de rest van de polder kan men echter niet 
spreken van een regelmatige pleisterplaats. 
 
Hydrologie:  
 
Het gebied was in 2004 nog deels in landbouwgebruik. De hydrologie werd nog volledig 
bepaald door de drainage van de polder. Deze wordt algemeen voor het poldergebied 
besproken onder het deel “13 Percelen van de Vlaamse overheid”. Ter hoogte van het 
peilpunt bedroeg de gemiddelde waterstand tijdens het broedseizoen 97cm beneden 
maaiveld. In het broedseizoen 2003 was dit 90cm. 
 
Vegetatie / Habitats: 
 
Tijdens het broedseizoen 2004 was het gebied nog in gebruik voor landbouw. Op een aantal 
percelen was akkerland intussen omgezet in grasland, echter zonder beweiding en zonder 
aanpassen van de hydrologische condities. 
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Habitat Oppervlakte (ha) 

weiland 4.3
grasland 19.0
ruigte 2.9
akker 24.4
overige types 1.1
TOTAAL 51.8
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 4.3
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 8%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 4.3
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 8%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 52
Aandeel gerealiseerd 8%
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10. KBR weidevogelgebied 
 
Broedvogels: 
 

Broedvogelterritoria KBR 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

-    

Aandachtssoorten 

Kievit 5 2
Scholekster 1 0
 
In 2004 werden hier opnieuw enkel de broedende steltlopers geïnventariseerd. De gegevens 
beslaan de volledige polder die 600 ha beslaat. Deze kunnen dienen als referentiesituatie. 
Ondertussen werden op verschillende percelen al beheersovereenkomsten met landbouwers 
gesloten waarvan verwacht wordt dat die vanaf het broedseizoen 2005 toch al enige effect 
op de broedvogelpopulaties zal hebben. Na de inrichting van het weidevogelgebied mag hier 
een merkbare stijging aan broedende weidevogels verwacht worden. 
 
Watervogels:  
 
Gezien de ligging buiten Linkeroever werden de watervogeltellingen van dit gebied niet 
verwerkt. 
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11. Drijdijck 
 
Broedvogels:  
 
Ondanks de verstoring door werkzaamheden in het voorjaar, kwamen hier nog redelijke 
aantallen broedvogels tot broeden. Verschillende soorten (in het bijzonder Tureluur) 
reageerden bovendien zeer snel op het verschijnen van een grote oppervlakte kale bodem 
met hier en daar een tijdelijk plasje door regenwater. De verdere inrichting als plas- en 
weidevogelgebied kan hier een zichtbare stijging van de beoogde soorten teweeg brengen. 
De momenteel al broedende vogels kunnen hier naar verwachting na de inrichting in hoger 
aantal tot broeden komen. 
 

Broedvogelterritoria Drijdijck 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

Blauwborst 4 4

Aandachtssoorten 

Bergeend 1 0
Kievit 6 9
Scholekster 1 1
Tureluur 0 1
Roodborsttapuit 1 2
Kleine Karekiet 3 4
Bosrietzanger 4 1
 
Watervogels:  
 
Dit gebied werd vorige winter ook nog niet gebruikt door watervogels.  
 
Hydrologie:  
 
Tijdens het broedseizoen 2004 waren de inrichtingswerken aan de gang tot mei. De 
grondwaterstand tijdens het broedseizoen was 20 tot 30cm lager dan in 2003. Hij varieerde 
van 60 tot 150cm beneden maaiveld, gerefereerd naar het maaiveldniveau voor afplaggen. 
Na afplaggen ontstonden lokaal wel nattere stukken.  
Hydrochemisch bevat het gebied een uitgesproken zoet zout gradiënt van zuid naar noord. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
De meeste percelen van Drijdijck werden in 2003 ingezaaid met een mengsel van grassen 
en klaver, en in het najaar beweid. Tijdens de eerste fase van de inrichtingswerken tot mei 
werd daarvan 14,3ha afgeplagd. Riet was net zoals vorig jaar aanwezig als lijnvormig 
element in sloten. 
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Habitat Oppervlakte (ha) 

pioniersituatie 14.3
riet 0.5
weiland 21.9
ruigte 3.4
akker 4.2
boomopslag, struweel en bos 4.2
overige types 17.5
TOTAAL 51.7
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 0.5
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 1%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 36.7
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 71%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 31.6
Aandeel gerealiseerd 1%
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12. Verrebroekse Plassen 
 
Broedvogels:  
 
Dit gebied evolueerde op korte termijn naar één van de belangrijkste broedgebieden binnen 
het Vogelrichtlijngebied. De omheining van het gebied in het voorjaar 2003 heeft voor de 
nodige rust onder de broedvogels gezorgd. Het vormt momenteel een belangrijke schakel 
van het vogelrichtlijngebied voor zowel broedende als doortrekkende en overwinterende 
vogelsoorten. Voor soorten als Lepelaar, Geoorde Fuut, Fuut, Aalscholver en Knobbelzwaan 
is het de enige broedlocatie binnen het Vogelrichtlijngebied. Het aantal Lepelaars groeide in 
2004 tot 5 koppels die 10 uitgevlogen jongen produceerden. Daarnaast was er dit jaar ook 
een succesvol broedgeval van Roerdomp. Bij verlies van dit gebied kan geen enkel ander 
gebied deze soorten en de aantallen watervogels opvangen, zonder aanzienlijke 
inrichtingswerken. 
 
Watervogels:  
 
Dit gebied is momenteel naast Putten Plas en het Doeldok één van de drie belangrijkste 
watervogelgebieden van het Vogelrichtlijngebied. Het is vooral belangrijk voor Smienten, 
Wintertalingen, Wilde eenden en duikeenden. 
 
Hydrologie: 
 
In het gebied gebeurde geen grondwatermonitoring. Het doeltype van het gebied is Plas en 
Oevers. Het gebied omvat 55,2 ha plas. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
Wat vegetatie betreft noteren we geen verandering ten opzichte van 2003. Het gebied blijft 
een bijzonder waardevolle aaneenschakeling van diep en ondiep water met eilanden, 
rietpartijen en pioniersituaties. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 51.1
tijdelijk uitdrogende plas 4.1
pioniersituatie 77.2
riet 6.7
ruigte 1.4
duinriet 17.5
overige types 1.4
TOTAAL 159.4
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 61.9
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 39%
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 139.1
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 87%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix niet bep.
Aandeel gerealiseerd -
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Broedvogelterritoria Verrebroekse Plassen 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

Roerdomp 0 1
Lepelaar 1 5
Bruine Kiekendief 1 1
Zwartkopmeeuw 200 416
Blauwborst 9 5

Aandachtssoorten 

Dodaars 6 8
Geoorde Fuut 18 61
Aalscholver 2 7
Bergeend 7 12
Krakeend 19 25
Slobeend 5 7
Zomertaling 1 0
Kuifeend 19 16
Tafeleend 8 6
Waterral 2 1
Kievit 18 14
Scholekster 4 5
Kleine Plevier 2 1
Grutto 5 6
Tureluur 5 9
Kokmeeuw > 750 950
Veldleeuwerik 10 10
Oeverzwaluw 55 62
Graspieper 3 2
Gele Kwikstaart 1 0
Rietzanger 1 4
Kleine Karekiet 10 19
Bosrietzanger 0 1
Baardmannetje 0 1
Rietgors 2 3
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13. Percelen van de Vlaamse overheid 
 
Broedvogels:  
 
Het doel van deze percelen is de ecologische waarde van de polder te verhogen. Hier wordt 
daarom de toestand van de ganse polder in 2004 beschreven. Dit is inclusief de 
compensatiegebieden die in de polder gelegen zijn maar exclusief het natuurreservaat De 
Putten. We merken een duidelijke stijging van een aantal soorten zoals Grutto en Tureluur. 
Dit was gedeeltelijk door het inzaaien van graslanden. Ook een graslandperceel dat geschikt 
werd door de afbraak van de aangelegen hoeve in Doelpolder werd onmiddellijk 
gekoloniseerd door weidevogels. De totale aantallen en gemiddelde densiteiten blijven 
echter beperkt. Deze gegevens wijzen op de noodzaak van goed ingerichte 
weidevogelgebieden, maar ook op het feit dat bijkomende gebieden snel worden 
gekoloniseerd. 
 

Broedvogelterritoria Weidevogels ganse polder 

  
  

2003 2004

Kievit 157 147
Scholekster 17 19
Grutto 10 36
Tureluur 1 7
Bergeend 49 41
Krakeend 3 3
Veldleeuwerik 11 9
Graspieper 2 4
Gele Kwikstaart >5 11
 
Watervogels:  
 
Onder de overwinterende watervogels zijn vooral de ganzen belangrijk naast kleinere 
aantallen van Wulpen, Kieviten en Goudplevieren. 
 
Hydrologie:  
 
Het doel van deze percelen is de ecologische waarde van de polder te verhogen. Hier wordt 
daarom de toestand van de ganse polder in 2004 beschreven. Door de gecontroleerde 
drainage van de polder waren de broedseizoen waterstanden in 2004 binnen een marge van 
enkele centimeter gelijk aan die van 2003, wat wil zeggen gemiddeld tussen 70 en 160cm 
beneden maaiveld. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
In het jaarverslag september 2002-oktober 2003 werd aangegeven dat gemiddeld slechts 
10% van de polder weide is. Veel weidepercelen zijn klein en versnipperd. Dikwijls gaat het 
om huiskavels die ook sterk aan verstoring onderhevig zijn. Deze situatie is in 2004 niet 
wezenlijk veranderd. Enkele percelen werden in afwachting van inrichting ingezaaid met 
gras. Ook in Nieuw Arenbergpolder werd een blok percelen ingezaaid met gras, maar in een 
zeer droog deel van de polder. Het peilverloop van het aangrenzend peilpunt WAHP433 
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wordt hieronder weergegeven. Daarenboven ligt het blok aangrenzend aan bebouwing en 
een boomgaard. Tot nog toe werden op dit blok geen broedvogels of ganzen waargenomen. 
Mits een weloverwogen inplanting zou bijkomend grasland de polder ten goede komen. 
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14. Zuidelijke Groenzone / Haasop 
 
Broedvogels:  
 
Het gedeelte van dit gebied met riet- en waterbiotoop kan als zeer waardevol 
broedvogelgebied beschouwd worden. De hoger gelegen, drogere gronden, die een groot 
deel van de totale oppervlakte bestrijken, zijn echter van gering belang naar broedvogels toe. 
Een uitbreiding van de riet- en waterbiotopen zou een duidelijke meerwaarde aan het gebied 
geven, indien ze gerealiseerd kan worden. 
 

Broedvogelterritoria Haasop 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

Bruine Kiekendief 4 6
Porseleinhoen 1 0
Blauwborst 18 14

Aandachtssoorten 

Dodaars 8 7
Bergeend 12 8
Krakeend 8 7
Slobeend 4 2
Kuifeend 9 6
Tafeleend 3 8
Waterral 7 5
Kievit 2 1
Scholekster 4 3
Roodborsttapuit 3 4
Sprinkhaanzanger 1 2
Rietzanger 1 2
Kleine Karekiet 38 32
Bosrietzanger 7 6
Rietgors 6 6
 
 
Watervogels:  
 
Dit gebied wordt doorgaans niet meegeteld tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen. 
Door het gering aandeel aan open water komen hier ook lage aantallen overwinterende 
watervogels voor. 
 
Hydrologie:  
 
Tijdens het broedseizoen 2004 varieerden de grondwaterstanden in het gebied Haasop van 
enkele tot 30 cm beneden het peil van 2003. Dit is te wijten aan het droge voorjaar. Het 
gebied is hooggelegen en bestaat voor een groot deel uit goed doorlatende zandgrond. 
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Natte stukken en plassen aan de zuidzijde van het gebied zijn mogelijk te wijten aan lokaal 
voorkomende klei. Een vernatting van het gebied zou de natuurwaarden kunnen verhogen, 
maar de haalbaarheid ervan is nog niet duidelijk. Verdere opvolging en onderzoek moeten 
daar duidelijkheid in brengen. Uit analyse van de huidige grondwatertafel blijkt dat er zich in 
de winter een waterlens vormt in het gebied, met een drainage in zowel zuidelijke als 
noordelijke richting. Dit is heel duidelijk merkbaar in onderstaand profiel. Of het dichten van 
een aantal afwateringsbuizen een effect zal hebben kan pas beantwoord worden na de 
volgende winter. 
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Vegetatie / Habitats:  
 
Ten opzichte van 2003 is er geen verandering in de vegetatie van het gebied Haasop. De 
doeltypes Water en Riet zijn in het gebied, in verhouding tot de totale oppervlakte, beperkt 
aanwezig. Het mozaïek met een aantal andere types is waardevol, maar het aandeel duinriet 
en populieraanplant is hoog. De vermelde pioniersvegetatie is voor het grootste deel te sterk 
verruigd om waardevol te kunnen zijn. Een vernatting zou de waarden van het gebied 
kunnen verhogen als ze mogelijk is. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 6.2
tijdelijk uitdrogende plas 1.3
pioniersituatie 11.8
riet 12.2
ruigte 4.1
duinriet 24.7
akker 7.8
boomopslag, struweel en bos 36.8
overige types 2.2
TOTAAL 107.1
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 19.7
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 18%
Totaal behorend tot het doeltypes uit de compensatiematrix 31.5
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 29%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 120
Aandeel gerealiseerd 16%
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15. Groot Rietveld 
 
Broedvogels:  
 
De maatregel om de watertafel hier gevoelig te verhogen in de winter kan als een positieve 
maatregel naar het broedvogelbestand beschouwd worden. Gegevens tussen haakjes voor 
het jaar 2003 geven indicatief de broedaantallen aan. Een gestandaardiseerde 
broedvogelkartering werd toen niet uitgevoerd. Voor enkele rietvogels moet dit gebied samen 
met de Vlakte van Zwijndrecht (zie 3) bekeken worden. 
 

Broedvogelterritoria Groot Rietveld 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

Roerdomp -1 0
Bruine Kiekendief 3 à 4 4
Blauwborst (> 20) 20

Aandachtssoorten 

Dodaars 3 à 4 12
Bergeend ng 2
Zomertaling 1 0
Krakeend ng 4
Slobeend ng 3
Kuifeend ng 6
Tafeleend > 3 7
Waterral -10 5
Kievit 2 1
Veldleeuwerik ng 1
Roodborsttapuit 3 1
Sprinkhaanzanger (3 à 4) 6
Rietzanger -3 33
Kleine Karekiet ng 37
Bosrietzanger ng 10
Baardmannetje 5 8
Buidelmees 1 0
Rietgors ng 23
 
 
Watervogels: 
 
In het gebied komen kleine aantallen overwinterende watervogels voor. Het gaat 
voornamelijk over Wilde Eenden, Meerkoeten en Waterhoen. 
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Hydrologie:  
 
Door verbeteringswerken aan de stuwen werd de waterstand in het Rietveld verhoogd. 
Tijdens het winterseizoen en het broedseizoen lag de watertafel 10 centimeter hoger dan in 
2003. In combinatie met de natte zomer zorgde dit ervoor dat de plasgebieden niet meer 
volledig droog kwamen te staan.  
De waterstanden voldoen nu veel meer aan de ideale omstandigheden voor een vitale groei 
van riet. Dit is duidelijk in onderstaande figuur, waar het peil voor WAHP712 is weergegeven. 
Een optimale waterstand voor riet op lemige grond gaat van -40cm in de zomer tot +20cm in 
de winter (P. De Becker, pers. med.). Voor de noordelijke plas zou een verdere peilverhoging 
gunstig zijn, zodat grotere delen van de plas permanent nat kunnen blijven. Dieper water kan 
er ook ten goede komen aan Roerdomp of Porseleinhoen. 
 

-150

-100

-50

0

50

100

01
 J

an

29
 J

an

26
 F

eb

26
 M

ar

23
 A

pr

21
 M

ay

18
 J

un

16
 J

ul

13
 A

ug

10
 S

ep

08
 O

ct

05
 N

ov

03
 D

ec

31
 D

ec

ho
og

te
 t.

o.
v.

 m
aa

iv
el

d 
(c

m
)

WAHP712: 2003 WAHP712: 2004
 

 
Hydrochemisch deelt de middeldijk, waarlangs de peilbuizen zijn opgesteld, het gebied in 
twee. In het zuidelijk deel is minder hoog opgespoten, en staat het water nog in contact met 
de polderbodem. Oppervlaktewater en grondwater zijn er brak, en de ionensamenstelling 
geeft duidelijk aan dat het water oorspronkelijk brak is en onderhevig is geweest aan 
ionenwisseling met het bodemcomplex. Het dominant mineraal is namelijk calciumchloride. 
In het noorden is een groter deel volledig opgespoten, en ligt de plasbodem ongeveer een 
meter hoger dan in het zuidelijk deel. De plas wordt gevoed door regenwater of 
infiltratiewater vanuit het opgespoten zand. Dit water is zoet met als dominant mineraal 
calciumcarbonaat, afkomstig van oplossen van schelpfragmenten. 
 
Vegetatie / Habitats:  
 
Ten opzichte van 2003 zijn er geen significante wijzigingen in de vegetatie. Het aandeel riet 
en water is hoog, en het gebied blijft een zeer waardevol natuurgebied. 
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Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 3.4
tijdelijk uitdrogende plas 9.6
pioniersituatie 3.4
riet 50.1
ruigte 3.2
duinriet 13.6
boomopslag, struweel en bos 4.9
TOTAAL 88.2
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 63.1
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 72%
Totaal behorend tot het doeltypes uit de compensatiematrix 66.5
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 75%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 82
Aandeel gerealiseerd 77%
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16. Aanvullende tijdelijke strand- en plasvlakten 
 
 
Broedvogels: 
 
De R2-driehoek:  
 
Dit gebied werd in het najaar van 2003 ingericht om voornamelijk plaats voor vogels van 
strand- en plasvlakten te creëren. Dit terrein zal enkele jaren moeten ‘rijpen’ gezien het 
voornamelijk om kale zandgrond gaat waar nog maar weinig voedsel in te vinden is. In 2004 
broedde hier enkel een koppel Scholekster. In 2005 mogen hier soorten als Kluut en Kleine 
Plevier verwacht worden. 
 
Meeuwenbroedplaats: 
 
Dit gebied werd ingericht om dienst te doen als tijdelijke opvang voor broedende meeuwen. 
Deze doelstelling werd in 2004 al gehaald. Bovendien kwamen ook nog een aantal 
weidevogels en soorten van strand- en plasvlakten in dit gebied tot broeden. 
 

Broedvogelterritoria Meeuwenbroedplaats 

  
  

2003 2004

Bijlage I-soorten 

Zwartkopmeeuw   37
Blauwborst   1

Aandachtssoorten 

Bergeend   3
Krakeend   1
Slobeend   1
Kuifeend   3
Kievit   4
Scholekster   1
Kleine Plevier   1
Grutto   2
Tureluur   2
Kokmeeuw   140
 
 
Hydrologie: in deze gebieden gebeurde geen specifieke opvolging. 
 



 

 79

Vegetatie / Habitats: op beide plaatsen werden inrichtingswerken uitgevoerd om 
pionierhabitat in combinatie met plas en water te creëren. Na het broedseizoen trad 
verruiging en/of struweelopslag op, die naar volgend seizoen toe best verwijderd wordt. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 1.3
tijdelijk uitdrogende plas 1.6
pioniersituatie 8.4
riet 0.2
duinriet 1.4
boomopslag, struweel en bos 1.7
overige types 2.1
TOTAAL 16.7
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied n.v.t.
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd -
Totaal behorend tot het doeltypes uit de compensatiematrix 11.5
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 69%
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix n.v.t.
Aandeel gerealiseerd -
 
 
 
 
 
 



 

 80

Algemene conclusies 
 
Dit rapport behandelt de resultaten van het tweede monitoring jaar, 2004, in het 
Linkerscheldeoevergebied. Er werd intensief onderzoek verricht naar broedvogels, 
overwinterende watervogels, vegetatie/habitats, hydrologie en enkele andere diergroepen.  
Aangezien dit slechts het tweede jaar is van een verder voort te zetten monitoringprogramma 
is elke conclusie die uit deze gegevens wordt getrokken onder voorbehoud te nemen. 
Sommige trends (negatief of positief) zijn hoe dan ook al na twee jaar duidelijk. 
 
Wat broedvogels betreft, werd een goed beeld verkregen van de aanwezige populaties. Dit 
liet toe te signaleren dat sommige broedvogels (vooral strand- en plasbroeders, schorren en 
slikken, eendachtigen en weidevogels) dit jaar nog niet de aantallen halen van voor de 
monitoring. 
 
Overwinterende watervogels- en ganzen leken in behoorlijk aantal voor te komen. Vooral bij 
deze groepen zijn ruime jaarlijkse fluctuaties vrij frequent wat uitspraken over één 
winterhalfjaar niet wenselijk maakt. 
 
Wat betreft hydrologie werd in Steenlandpolder en het Groot Rietveld een duidelijke 
vernatting gerealiseerd. Op de overige plaatsen was het broedseizoen 2004 niet natter dan 
dat van 2003. Dit houdt in dat er nog een groot gebrek is aan natte weiden. Tijdelijke plassen 
vielen reeds vroeg in het seizoen droog door het droge voorjaar.  
 
Pesticiden opvolging toonde aan dat deze in het gebied vrij algemeen in het grondwater 
voorkomen. Concentraties blijven echter meestal beneden de geldende normen. Het 
oppervlaktewater kan op verschillende plaatsen in de polder bestempeld worden als ernstig 
verontreinigd met pesticiden. 
 
Inzake habitats kampte het gebied met een prangend tekort aan weidevogelgebied. De enige 
gebieden waar weiden aanwezig waren met de juiste randvoorwaarden voor weidevogels, 
zijn het natuurreservaat De Putten en het zuiden van Steenlandpolder. Andere weiden in het 
gebied waren veelal te droog, vertoonden te weinig microreliëf en waren schaars en 
versnipperd. De creatie van weidevogelgebied in de compensatiegebieden is planmatig 
ondertussen verder gevorderd, maar resulteerde in het broedseizoen 2004 op het terrein nog 
niet in bijkomend habitat. 

Strand en plas situatie was aanwezig in Vlakte van Zwijndrecht en de Verrebroekse Plassen, 
maar waren in beide gebieden niet optimaal ontwikkeld. De vlakte van Zwijndrecht werd 
intussen ingericht naar volgend broedseizoen toe. Bijkomende creatie startte in de MIDA en 
was in het broedseizoen 2004 al deels beschikbaar. Voor Plas en oever waren de 
Verrebroekse Plassen bijzonder geslaagd. Alle drie deze gebieden zijn echter tijdelijke 
compensaties. Als alternatief voor strand en plas kan ook bijkomend slik en schor in de 
habitatbehoefte van de beoogde soorten voorzien. 
Riet, oever, tijdelijke plas en open water werden bijgecreëerd in Steenlandpolder, en moeten 
er zich nu verder ontwikkelen.  
 
Vleermuizenmonitoring werd opgestart en leert dat het gebied een aantal belangrijke 
foerageerplaatsen voor vleermuizen herbergt. 
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Aandachtspunten voor verder onderzoek 
 
Broedvogels 
 
De broedvogelmonitoring zoals deze dit jaar gebeurde, zal mits kleine aanpassingen verder 
gezet worden in 2005. Compensatiegebieden waarvan de inrichtingsmaatregelen gedaan 
zijn, zullen intensiever opgevolgd worden. Het broedbiologisch onderzoek wordt in 2005 ook 
verder gezet en vermoedelijk uitgebreid naar steltlopers en enkele zangvogels. Dit jaar werd 
daar enkel verkennend onderzoek op gedaan. 
Speciale aandacht zal ook gaan naar de link tussen habitats en broedvogelterritoria. 
 
Overwinterende watervogels & ganzen 
 
De midmaandelijkse tellingen passen in het project Vlaamse Watervogeltellingen en worden 
zodoende ook verder gezet. Hiervoor wordt weer beroep gedaan op de vrijwilligers. Ook de 
overwinterende populatie ganzen worden verder gevolgd met een iets ruimere aandacht voor 
het specifieke voedselgebruik.  
 
Andere diergroepen 
 
Onder de Bijlage III soorten van het Natuurdecreet zal weer specifieke aandacht naar de 
Rugstreeppad gaan. Met vooral een aftoetsing van de mogelijkheden om deze soort binnen 
de ecologische infrastructuur en de buffer op te vangen. Het onderzoek over vleermuizen 
werd dit jaar gestart. Voor gegevens van vissen werd beroep gedaan op deze van de 
Provinciale Visserijcommissie. Het dagvlinderonderzoek wordt verder gezet. Het 
libellenonderzoek wordt eveneens hernomen en in gebieden waar inrichting gefinaliseerd 
werd, opgevoerd. De staalnames voor waterwantsen en waterkevers worden in 2005 iets 
uitgebreid. Vleermuizenonderzoek zal zich naast opvolging van foerageergebieden ook 
richten op het proberen in kaart te brengen van vliegroutes en kolonieplaatsen. 
 
Hydrologie 
 
De hydrologische opvolging zal volgend jaar worden verder gezet, met blijvende aandacht 
voor pesticiden. 
 
Habitats 
 
De habitat kaarten zullen verder uitgewerkt worden en vergeleken met de 
broedvogelterritoria. 
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Broedvogelterritoria 
Bijlage I                         

CPN OT Polder Schor  
Ouden 
Doel 

Ketenisse Vogelrichtlijn- 
gebied 3.6 

Roerdomp 2 0 0 0 0 2 

Lepelaar 5 0 0 0 0 5 

Bruine Kiekendief 13 10 0 2 0 26 

Slechtvalk 0 1 0 0 0 1 

Porseleinhoen 0 0 0 0 0 0 

Kluut 63 90 0 0 7 163 

Zwartkopmeeuw 453 26 0 0 0 479 

Visdief 1 66 0 0 0 16 (67) 

IJsvogel 0 0 0 0 0 2 

Blauwborst 66 > 50 8 39 5 > 180 

 
Tabel 1: territoria van broedvogels van de Bijlage I en aandachtssoorten in de compensatiegebieden en in 

kerngebieden in het Vogelrichtlijngebied 3.6 (2004) 
(CPN=Compensatienetwerk, OT=opgespoten gedeelte van VRL-gebied, Polder=poldergedeelte op oorspronkelijke bodem 

aantallen tussen haakjes zijn + Ineos ) 
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Broedvogelterritoria  
Aandachtssoorten         

CPN OT Schor  
Ouden 
Doel 

Ketenisse Vogelrichtlijn- 
gebied 3.6 

Dodaars 36 6 0 0 44 

Geoorde Fuut 74 0 0 0 74 

Aalscholver 7 0 0 0 7 

Bergeend 56 > 60 4 6 > 150 

Zomertaling 1 0 0 0 1 

Krakeend 50 > 30 0 7 > 90 

Slobeend 21 > 10 0 0 > 30 

Kuifeend 36 > 20 0 0 > 60 

Tafeleend 25 > 10 0 0 > 30 

Waterral 11 0 4 0 15 

Kievit 103 > 20 5 10 > 260 

 
 

Tabel 1 : territoria van broedvogels van de Bijlage I en aandachtssoorten in de compensatiegebieden en in 
kerngebieden in het Vogelrichtlijngebied 3.6 (2004) 

(CPN=Compensatienetwerk, OT=opgespoten gedeelte van VRL-gebied, Polder=poldergedeelte op oorspronkelijke bodem 
aantallen tussen haakjes zijn + Ineos  ) 
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Broedvogelterritoria  
Aandachtssoorten         

CPN OT Polder Schor  
Ouden 
Doel 

Ketenisse Vogelrichtlijn- 
gebied 3.6 

Scholekster 21 > 15 19 0 3 > 50 

Kleine Plevier 7      7 (9) 0 0 2 9 (18) 

Bontbekplevier 0 (1) 0 0 0 0 (1) 

Strandplevier 0 3 0 0 0 3 

Grutto 23         6 36 0 0 > 55 

Wulp 0 1 0 0 0 1 

Tureluur 24 > 10 7 22 8 > 65 

Kokmeeuw 1090 900 0 0 0 > 2200 

Veldleeuwerik 29 > 25 9 0 3 > 60 

Oeverzwaluw 202 748 0 0 0 950 

Graspieper 6 > 5 4 0 4 > 20 

 
 

Tabel 1 : territoria van broedvogels van de Bijlage I en aandachtssoorten in de compensatiegebieden en in 
kerngebieden in het Vogelrichtlijngebied 3.6 (2004) 

(CPN=Compensatienetwerk, OT=opgespoten gedeelte van VRL-gebied, Polder=poldergedeelte op oorspronkelijke bodem 
aantallen tussen haakjes zijn + Ineos  ) 
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Broedvogelterritoria 
Aandachtssoorten         

CPN OT Polder Schor  
Ouden 
Doel 

Vogelrichtlijn- 
Gebied 3.6 

Gele Kwikstaart 3 0 11 2 14 

Roodborsttapuit 7 0 7 0 14 

Graszanger 0 1 0 0 1 

Snor 0 0 0 4 4 

Sprinkhaanzanger 8 3 0 0 11 

Rietzanger 40 3 0 13 > 60 

Kleine Karekiet 110 > 10 4 49 > 200 

Bosrietzanger 31 > 5 1 1 > 40 

Baardmannetje 9 0 0 3 12 

Buidelmees 0 0 0 0 0 

Rietgors 40 > 30 0 16 90 à 100 

 
 

Tabel 1 : territoria van broedvogels van de Bijlage I en aandachtssoorten in de compensatiegebieden en in 
kerngebieden in het Vogelrichtlijngebied 3.6 (2004) 

(CPN=Compensatienetwerk, OT=opgespoten gedeelte van VRL-gebied, Polder=poldergedeelte op oorspronkelijke bodem 
aantallen tussen haakjes zijn + Ineos  ) 
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Broedvogel 
territoria 
Bijlage I                   

MI 
DA 

VvZ 
(Z2) 

ZK 
BW 

S 
P 

K 
B 
N 

P 
S 

D 
P 
 N 

P 
W 

D 
D 

V 
B 

H 
A 
A 

G 
R 

M 
E 
E 

Totaal 
CPN 

Vogelrichtlijn- 
gebied 3.6 

Roerdomp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 

Lepelaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 

Bruine Kiekendief 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 4 0 13 26 

Slechtvalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Porseleinhoen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kluut 20 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 163 

Zwartkopmeeuw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 0 0 37 453 479 

Visdief 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67 

IJsvogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Blauwborst 3 12 0 5 1 0 1 0 4 5 14 20 1 66 > 180 

 
Tabel 2 : territoria van broedvogels van de Bijlage I en aandachtssoorten in de compensatiegebieden en in het 

Vogelrichtlijngebied 3.6 (2004) 
( MIDA= opgespoten MiDA, VvZ(Z2)=Vlakte van Zwijndrecht, SP= Steenlandpolder, KBN= Kreek Buffer Noord,PS= Paardenschor, DPN= Doelpolder Noord, PW= Putten 

West, DD=Drijdijck, VB=Verrebroekse Blikken,HAA= Haasop, GR=Groot Rietveld,MEE=Meeuwenbroedplaats , CPN=Compensatienetwerk) 
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Broedvogel 
territoria  
Aandachtssoor
ten                       

MI 
DA 

VvZ 
(Z2) 

S 
P 

K 
B 
N 

P 
S 

D 
P 
 N 

P 
W 

D 
D 

V 
B 

H 
A 
A 

G 
R 

M 
E 
E 

Totaal 
CPN 

Vogelrichtlijn- 
gebied 3.6 

Dodaars 7 1 1 0 0 0 0 0 8 7 12 0 36 44 

Geoorde Fuut 13 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 74 74 

Aalscholver 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 

Bergeend 10 11 4 0 0 3 3 0 12 8 2 3 56 > 150 

Zomertaling 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Krakeend 4 4 5 0 0 0 0 0 25 7 4 1 50 > 90 

Slobeend 1 5 2 0 0 0 0 0 7 2 3 1 21 > 30 

Kuifeend 5 0 0 0 0 0 0 0 16 6 6 3 36 > 60 

Tafeleend 4 0 0 0 0 0 0 0 6 8 7 0 25 > 30 

Waterral 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 11 15 

Kievit 2 22 22 1 0 6 21 9 14 1 1 4 103 > 260 

 
Tabel 2 : territoria van broedvogels van Bijlage I en aandachtssoorten in de compensatiegebieden en in het 

Vogelrichtlijngebied 3.6 (2004) 
 

( MIDA= opgespoten MiDA, VvZ(Z2)=Vlakte van Zwijndrecht, SP= Steenlandpolder, KBN= Kreek Buffer Noord,PS= Paardenschor, DPN= Doelpolder Noord, PW= Putten 
West, DD=Drijdijck, VB=Verrebroekse Blikken,HAA= Haasop, GR=Groot Rietveld,MEE=Meeuwenbroedplaats , CPN=Compensatienetwerk) 
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Broedvogelterri
toria  
Aandachtssoort
en                          

MI 
DA 

VvZ 
(Z2) 

S 
P 

K 
B 
N 

P 
S 

D 
P 
 N 

P 
W 

D 
D 

V 
B 

H 
A 
A 

G 
R 

M 
E 
E 

Totaal 
CPN 

Vogelrichtlijn- 
gebied 3.6 

Scholekster 2 1 3 0 0 2 3 1 5 3 0 1 21 > 50 

Kleine Plevier 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 9 (18) 

Bontbekplevier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1) 

Strandplevier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Grutto 0 0 2 0 0 2 11 0 6 0 0 2 23 > 55 

Wulp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tureluur 0 7 3 0 0 0 2 1 9 0 0 2 24 > 65 

Kokmeeuw 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 140 1090 > 2200 

Veldleeuwerik 1 12 0 0 0 0 5 0 10 0 1 0 29 > 60 

Oeverzwaluw 140 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 202 950 

Graspieper 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 > 20 

Tabel 2 : territoria van broedvogels  van Bijlage I en aandachtssoorten in de compensatiegebieden en in het 
Vogelrichtlijngebied 3.6 (2004) 

 
( MIDA= opgespoten MiDA, VvZ(Z2)=Vlakte van Zwijndrecht, SP= Steenlandpolder, KBN= Kreek Buffer Noord,PS= Paardenschor, DPN= Doelpolder Noord, PW= Putten 

West, DD=Drijdijck, VB=Verrebroekse Blikken,HAA= Haasop, GR=Groot Rietveld,MEE=Meeuwenbroedplaats , CPN=Compensatienetwerk) 
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Broedvogel 
territoria 
Aandachts 
soorten                 

MI 
DA 

VvZ 
(Z2) 

S 
P 

K 
B 
N 

P 
S 

D 
P 
 N 

P 
W 

D 
D 

V 
B 

H 
A 
A 

G 
R 

M 
E 
E 

Totaal 
CPN 

Vogelrichtlijn- 
Gebied 3.6 

Gele Kwikstaart 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 14 

Roodborsttapuit 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 7 14 

Graszanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Snor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Sprinkhaanzange
r 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8 11 

Rietzanger 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 33 0 40 > 60 

Kleine Karekiet 3 5 8 0 0 2 0 4 19 32 37 0 110 > 200 

Bosrietzanger 1 9 2 0 0 1 0 1 1 6 10 0 31 > 40 

Baardmannetje 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 9 11 

Buidelmees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rietgors 1 5 2 0 0 0 0 0 3 6 23 0 40 90 à 100 

 
Tabel 2 : territoria van broedvogels van Bijlage I en aandachtssoorten in de compensatiegebieden en in het 

Vogelrichtlijngebied 3.6 (2004) 
 
( MIDA= opgespoten MiDA, VvZ(Z2)=Vlakte van Zwijndrecht, SP= Steenlandpolder, KBN= Kreek Buffer Noord,PS= Paardenschor, DPN= Doelpolder Noord, PW= Putten 

West, DD=Drijdijck, VB=Verrebroekse Blikken,HAA= Haasop, GR=Groot Rietveld,MEE=Meeuwenbroedplaats , CPN=Compensatienetwerk) 
 

 
Waterwantsen DP-WLW BL M BL P SLP-Z NZ DD SLP-N DP-KC DP-N PG VD GG PPD 
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Gerris paludum             
Gerris thoracicus    1         
Gerris odontogaster  veel           
Gerris spec.             
Ilyocoris cimicoides  veel vrij veel          
Ranatra linearis   3          
Plea leachi  5           
Notonecta glauca    veel   veel  1    
Corixa punctata    1   1      
Corixa dentipes             
Corixa affinis             
Corixa panzeri  1     1      
Hesperocorixa linnei             
Hesperocorixa sahlbergi       5      
Callicorixa concinna  1           
Sigara falleni           10  
Sigara striata 6 6 11    5   3 1  
Sigara lateralis 12    6 30  20 1  3 4 
Sigara stagnalis     2?        
             
             
Totaal aantal soorten 2 6 3 3 2 1 5 1 1 1 3 1 

 
 
 
            Tabel  3 : Overzicht soorten water- en oppervlaktewantsen per staalnameplaats in het Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren en     
                              polders van  de Beneden-Schelde’ tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waterwantsen ZGZ Vijver ZGZ Lidsteng ZGZ Riet Muggenhoek PW C PW B PW N De 
Putten 

Kallo St 
Marie poel 

Kallo 
Dredging 

GR W 
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Gerris paludum veel           
Gerris thoracicus            
Gerris odontogaster  1          
Gerris spec.         6 1  
Ilyocoris cimicoides veel veel      1  3  
Ranatra linearis 1           
Plea leachi  veel        90 8 
Notonecta glauca verschillende verschillende 10 5 1      
Corixa punctata   2 3        
Corixa dentipes   2         
Corixa affinis    1        
Corixa panzeri   7         
Hesperocorixa linnei  1          
Hesperocorixa sahlbergi            
Callicorixa concinna   1      4 3  
Sigara falleni   2      2   
Sigara striata  1 5 5   7  2  4 
Sigara lateralis  2 2 8  12 6 180 85 63 13 
Sigara stagnalis    3  1      
            
            
Totaal aantal soorten 4 7 7 6 1 3 2 2 5 5 3 

 
 
            Tabel  3 : Overzicht soorten water- en oppervlaktewantsen per staalnameplaats in het Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren en     
                              polders van  de Beneden-Schelde’ tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. 
 
 
 
 
Waterkevers ZGZ 

Vijver 
ZGZ 
Lidsteng 

ZGZ 
Riet 

Muggenhoek PW C PW 
B 

PW 
N 

De 
Putten 

Kallo St 
Marie 
poel 

Kallo 
Dredging 

GR 
W 

PPD 

             
Peltodytes caesus       1      
Haliplus lineatocollis      1       
Haliplus confinis         1 3   
Haliplus heydeni          2   
Noterus clavicornis  1 4 5     4 7 3  
Hygrobia hermanni          1 0  
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Hydrovatus cuspidatus         1    
Hydroglyphus pusillus          2   
Yola bicarinata        1     
Hygrotus inaequalis         1 9   
Coelambus impressopunctatus          1   
Hyphydrus ovatus          2   
Hydroporus incognitus      1       
Hydroporus palustris         1    
Graptodytes pictus   1          
Agabus congener    1    1     
Rhantus suturalis             
Laccophilus minutus             
Dytiscus marginalis  1           
Helophorus (porculus/rufipes)         1    
Laccobius minutus           1  
Laccobius bipunctatus             
Helochares obscurus  1           
Enochrus testaceus         1 1   
Chaetarthria seminulum         1    
Hydrophilus piceus             
Dryops spec.          1   
 
 
        Tabel  4 : Overzicht soorten waterkevers per staalnameplaats in het Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren en polders van de  
                          Beneden-Schelde’ tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. 

Waterkevers DP-WLW BL M BL P SLP-Z NZ DD SLP-N DP-KC DP-N PG 
VD 

GG 

            

Peltodytes caesus            

Haliplus lineatocollis            

Haliplus confinis            

Haliplus heydeni            

Noterus clavicornis     4       

Hygrobia hermanni            

Hydrovatus cuspidatus            

Hydroglyphus pusillus            

Yola bicarinata            
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Hygrotus inaequalis            

Coelambus impressopunctatus            

Hyphydrus ovatus            

Hydroporus incognitus            

Hydroporus palustris            

Graptodytes pictus            

Agabus congener            

Rhantus suturalis 2        1   

Laccophilus minutus            

Dytiscus marginalis            

Helophorus (porculus/rufipes)            

Laccobius minutus            

Laccobius bipunctatus         2   

Helochares obscurus            

Enochrus testaceus            

Chaetarthria seminulum            

Hydrophilus piceus  1          

            Tabel  4 : Overzicht soorten waterkevers per staalnameplaats in het Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren  
                              en polders van de Beneden-Schelde’ tussen Antwerpen en de Nederlandse grens
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Kaart 1 

Habitatkaart Vlakte van Zwijndrecht en Groot Rietveld 
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Kaart 2

Habitatkaart Putten West en Zoetwaterkreek 
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Kaart 3

Habitatkaart Steenlandpolder 
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Kaart 4

Habitatkaart Doelpolder Noord en Brakke Kreek 
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Kaart 5

Habitatkaart Drijdijck 
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Kaart 6

Habitatkaart Verrebroekse Plassen 
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Kaart 7

Habitatkaart Haasop (Zuidelijke Groenzone) 



 

 106

 
Kaart 8 
 

Habitatkaart Percelen van de Vlaamse Overheid (behalve deel Putten West) 



 

 107

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


