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Aanleiding 

In het kader van de geplande aanleg van het Logistiek Park Schijns, worden de bestaande 

Hoofd- en Voorgracht verlegd. De beide nieuwe grachten zullen uitmonden in de noordelijke 

wachtboezem ter hoogte van het pompstation Rode Weel. Voor de goede werking van het 

pompstation moet deze boezem ontslibd worden. Rekening houdend met de kosten en de 

baten, geniet de aanpak waarbij het slib van de noordelijke boezem wordt verplaatst naar de 

zuidelijke de voorkeur. Met de geplande werken zal de zuidelijke boezem verondiept worden. 

Het eindbeeld is hier een rietvegetatie met tussenliggende poelen. Voor de noordelijke 

boezem wordt open water vooropgesteld als eindbeeld. 

Om de werken mogelijk te maken, moet de zuidelijke wachtboezem eerst ontwaterd worden. 

Er worden ook stortkisten en compartimenteringsdijken voorzien i.f.v. het indikken van het 

slib. 

Vraag 

1. Kunnen de geplande werken een significante verstoring van de avifauna veroorzaken? 

2. Wat zijn de randvoorwaarden voor rietontwikkeling bij de geplande werken in de 

zuidelijke waterboezem? 

Toelichting 

1 Studiegebied en gebruikte data 

Het studiegebied wordt in de meegestuurde beschrijvende nota bij de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag omschreven en weergegeven op kaart (zie Figuur 1). Omdat de 

situering op kaart eerder vaag is, wordt verder gewerkt met de vermelde kadastrale 

percelen. Deze zijn weergegeven op luchtfoto in Figuur 2. 

In het project ’monitoring natuur havengebied en omgeving Antwerpen Rechteroever’ 

werden territoriumkarteringen uitgevoerd voor een lijst van aandachtsoorten (Gyselings et 

al. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Voor het beantwoorden van vraag 1 bekeken we hoeveel 

territoria van de aandachtsoorten binnen de vijf kadastrale percelen vielen. Om het belang 

van deze aantallen te kaderen, vergeleken we ze vervolgens met het totale aantal territoria 

in alle onderzochte gebieden in deze monitoring. We werkten met de resultaten van de 

laatste drie beschikbare jaren 2012, 2013 en 2014. 

Voor het beantwoorden van vraag 2 werd uitgegaan van de ervaring met andere projecten 

met rietontwikkeling in de Antwerpse haven.  
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Figuur 1: situering van het projectgebied (bron: beschrijvende nota bij de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag). 
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Figuur 2: aanduiding van de kadastrale percelen in het projectgebied. 

2 Broedvogelaantallen 

Hieronder worden de aantallen territoria in de vijf betrokken kadastrale percelen 

weergegeven en vergeleken met het totale aantal van de onderzochte gebieden. De 

aandachtsoorten worden opgesplitst in soorten van de habitatgroepen ’riet en water’ (tabel 

1) en ’plas en oever’ (tabel 2) zoals gebruikelijk bij de rapportering van het 

monitoringsproject. 

2.1 Soorten van riet en water 

Een belangrijk aandeel van de populatie rietzanger en rietgors broedt in het projectgebied. 

Gemiddeld over de drie jaar bedraagt dit aandeel voor beide soorten bijna 20%. Voor 

blauwborst, kleine karekiet en bosrietzanger bedraagt het gemiddelde aandeel bijna 10%.  

Aan de oostzijde van het projectgebied loopt het gebied de Verlegde Schijns door. Voor 

rietvogels worden daar gelijkaardige broeddensiteiten gehaald. Werfactiviteiten kunnen 

daardoor ook verstoring buiten het projectgebied veroorzaken. Hoever deze verstoring 

draagt, is moeilijk te voorspellen. Gezien de hoge broeddensiteiten en het belang van de 

Verlegde Schijns voor vogels van ‘riet en water’ in het ganse Rechteroevergebied, kan de 

impact op de lokale populatie groot zijn. 

Bruine kiekendief is een jaarlijkse broedvogel in het gebied van de Verlegde Schijns, maar de 

territoria bevinden zich meestal oostelijk van het projectgebied. Omdat bruine kiekendief een 

soort is van bijlage I van de Vogelrichtlijn en in het Antwerpse havengebied sterk 

achteruitgaat (http://www.beheercommissienatuurlinkerscheldeoever.be/node/109), is 

eventuele verstoring een aandachtspunt. 

Om verstoring van bruine kiekendief en andere rietvogels tijdens het broeden te vermijden, 

wordt bij voorkeur niet gewerkt in het broedseizoen. Een andere mogelijkheid is om de 

http://www.beheercommissienatuurlinkerscheldeoever.be/node/109
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werken te starten voor het broedseizoen en dan zonder onderbreking door te werken. 

Eventuele verstoring zorgt er dan voor dat de broedvogels zich niet te dicht bij de werf zullen 

vestigen. In dat geval is het belangrijk dat de verstoring die de vogels aantreffen op het 

moment dat ze zich willen vestigen, representatief is voor de rest van het broedseizoen. Op 

die manier wordt een ecologische val vermeden. Indien de initiële verstoring beperkt is en 

broeden toelaat, kan een toegenomen verstoring tijdens het broeden hen alsnog aanzetten 

hun nest of broedsel te verlaten. Concreet mogen de werken tussen begin maart en half juli 

niet onderbroken worden. Indien dat wel het geval is, mogen ze niet worden hervat voor half 

juli. 

De ligging van de territoria van de aandachtssoorten in het projectgebied is weergegeven in 

Figuur 3 tot Figuur 8. 

Tabel 1: de aantallen territoria van bruine kiekendief, blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, 

bosrietzanger en rietgors in de vijf betrokken kadastrale percelen voor de jaren 2012, 2013 en 2014, en 

het aandeel dat deze territoria vertegenwoordigen in alle gebieden van het monitoringsproject. 

Soort Aantal territoria van aandachtssoorten Aandeel territoria 

in het 

projectgebied 

 In de kadastrale 

percelen van het 

projectgebied 

In alle gebieden 

van het 

monitoringsproject 

 

 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

bruine kiekendief 1 0 0 4 1 2 25% 0% 0% 

blauwborst 6 7 2 75 67 48 8% 10% 4% 

rietzanger 25 26 11 130 130 71 19% 20% 15% 

kleine karekiet 30 23 21 352 263 241 9% 9% 9% 

bosrietzanger 4 2 7 87 118 96 5% 2% 7% 

rietgors 9 5 6 35 38 37 26% 13% 16% 
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Figuur 3: ligging van de territoria van bruine kiekendief in het projectgebied. Blauw 2012, rood 2013 en 

geel 2014. 

 

Figuur 4: ligging van de territoria van blauwborst in het projectgebied. Blauw 2012, rood 2013 en geel 

2014. 
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Figuur 5: ligging van de territoria van rietzanger in het projectgebied. Blauw 2012, rood 2013 en geel 

2014. 

 

Figuur 6: ligging van de territoria van kleine karekiet in het projectgebied. Blauw 2012, rood 2013 en 

geel 2014. 
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Figuur 7: ligging van de territoria van bosrietzanger in het projectgebied. Blauw 2012, rood 2013 en geel 

2014. 

 

Figuur 8: ligging van de territoria van rietgors in het projectgebied. Blauw 2012, rood 2013 en geel 

2014. 
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2.2 Soorten van plas en oever 

In vergelijking met de vogels van ’riet en Water’ fluctueert het aantal territoria in het 

projectgebied meer van jaar tot jaar. Dat komt omdat de eendensoorten, meer dan de 

andere soorten, zich tijdens het broedseizoen ver van hun territorium kunnen verplaatsen. 

Daardoor is het soms moeilijk een territorium aan een exacte locatie toe te wijzen. Voor deze 

soorten worden dan ook geen territoriumkaarten weergegeven. Een uitzondering is 

oeverzwaluw (figuur 9). Oeverzwaluw broedt vooral in de wanden in het westelijk deel van 

beide wachtboezems. Deze locatie is een van de weinige en soms ook de enige locatie waar 

de soort broedt in het geheel van de onderzochte gebieden van het monitoringsproject. 

Verlies aan broedmogelijkheid van oeverzwaluw wordt bij voorkeur gemittigeerd. Dit kan 

door in de omgeving enkele zandhopen te voorzien die recht zijn afgestoken, en tegelijk de 

broedlocaties in de aanwezige wanden voor het broedseizoen af te sluiten. 

Tabel 2: de aantallen territoria van dodaars, knobbelzwaan, bergeend, krakeend, slobeend; kuifeend, 

tafeleend en oeverzwaluw in de vijf betrokken kadastrale percelen voor de jaren 2012, 2013 en 2014, en 

het aandeel dat deze territoria vertegenwoordigen in alle gebieden van het monitoringsproject.  

Soort Aantal territoria van aandachtssoorten Aandeel territoria in 

het projectgebied 

Soort In de kadastrale 

percelen van het 

projectgebied 

In alle gebieden 

van het 

monitoringsproject 

 

 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

dodaars 1 0 2 11 11 11 9% 0% 18% 

knobbelzwaan 2 1 1 5 5 13 40% 20% 8% 

bergeend 0 0 2 36 12 19 0% 0% 11% 

krakeend 2 0 15 71 58 76 3% 0% 20% 

slobeend 0 2 0 20 14 18 0% 14% 0% 

kuifeend 5 2 8 93 84 71 5% 2% 11% 

tafeleend 10 0 7 50 25 52 20% 0% 13% 

oeverzwaluw 20 1 78 20 10 79 100% 10% 99% 
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Figuur 9: ligging van de territoria van oeverzwaluw in het projectgebied. Blauw 2012, rood 2013 en geel 

2014. 

3 Rietontwikkeling 

Volgens de projectbeschrijving is het de bedoeling een overgang van droog naar nat riet te 

realiseren, met in het nat riet tussenliggende poelen. Riet kan zich uitbreiden tot een 

waterdiepte van ongeveer 1 m. Om dichtgroeien van de poelen te vermijden, worden ze bij 

voorkeur aangelegd met een waterdiepte > 1 m. Voor broedvogels van nat riet is het 

belangrijk dat deze rietzone het ganse broedseizoen waterhoudend is. Verschillende soorten 

verkiezen andere waterdieptes voor verschillende functies (nestbouw, foerageren…). Daarom 

wordt er best voor gezorgd dat een aanbod aan waterdieptes tussen 10 en 50 cm aanwezig 

is gedurende het volledige broedseizoen. 

Een aandachtspunt is het behoud van het bestaande riet op de oevers van de zuidelijke 

wachtboezem. Van daaruit kan het riet de heraangelegde zone koloniseren. Als dit niet 

mogelijk is, wordt best de aanplant van riet in het gebied voorzien. 
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Conclusie 

1. Door habitatverlies of onbeschikbaarheid van het leefgebied kunnen de geplande 

werken verstoring veroorzaken van de avifauna op de Rechterscheldeoever. Van een 

aantal van de gemonitorde soorten broedde in de periode 2012-2014 tot bijna 20% 

van de populatie van de onderzochte gebieden op de Rechterscheldeoever in het 

projectgebied. Van oeverzwaluw was dit soms de volledige populatie. Ook de Bijlage 

I-soort bruine kiekendief broedde in het verleden in of nabij het projectgebied. Van 

de andere soorten van riet en water worden verder oostelijk in het gebied van de 

Verlegde Schijns gelijkaardige broeddensiteiten aangetroffen. De verstoring kan 

daardoor verder rijken dan het projectgebied. Als het niet mogelijk is de werken in 

het broedseizoen op te schorten, wordt er best voor gezorgd dat de verstoring die de 

vogels aantreffen op het moment dat ze zich willen vestigen, representatief is voor 

de rest van het broedseizoen. Op die manier wordt een ecologische val vermeden. 

Indien de initiële verstoring beperkt is en broeden toelaat, kan een toegenomen 

verstoring tijdens het broeden hen alsnog aanzetten hun nest of broedsel te verlaten. 

Concreet mogen de werken tussen begin maart en half juli niet onderbroken worden. 

Indien dat wel het geval is, mogen ze niet worden hervat voor half juli. Omdat soms 

de ganse populatie oeverzwaluw in het projectgebied broedt, worden voor deze soort 

best extra opvangmaatregelen voorzien. Dit kan door in de omgeving enkele 

zandhopen te voorzien die recht zijn afgestoken, en tegelijk de broedlocaties in de 

aanwezige wanden voor het broedseizoen af te sluiten. 

2. Om dichtgroeien met riet te vermijden, moeten de poelen aangelegd worden met een 

waterdiepte van minstens 1 m. Voor broedvogels van nat riet is het belangrijk dat de 

rietzone het ganse broedseizoen waterhoudend is. Omdat de verschillende soorten 

andere waterdieptes verkiezen, wordt in de rietzones best gezorgd dat er gedurende 

het volledige broedseizoen een aanbod aan waterdieptes tussen 10 en 50 cm 

aanwezig is.  

Het bestaande riet op de oevers van de zuidelijke wachtboezem blijft bij voorkeur 

zoveel mogelijk behouden als bron van waaruit riet het gebied kan koloniseren. Als 

dit niet mogelijk is, wordt best de aanplant van riet voorzien. 
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