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Samenvatting

Samenvatting

Ten zuiden van Oostende wordt een multifunctioneel natuurgericht stadsrandbos
aangelegd. Het bos vormt een buffer tussen het verstedelijkte en het open gebied. De
inrichting van het bos gebeurt geihtegreerd met het aarrgrenzende natuurgebied
(krekengebied). Het stadsrandbos en het krekengebied vormen samen het projectgebied.
Om de recreatieve opvangcapaciteit te vergroten worden ten westen en ten oc,sten van
Oostende nog twee aanvullende groengebieden gepland (nabrj de Spuikom en nabij de
Nieuwe koerswijk).
Het geheel van bos en natuur past in de natuurlijke structuur en in de bosstructuur van het
ontwerp Ruimtelij k Structuurplan Vlaanderen.

Het stadsrandbos wordt een vrij langwerpig bos (4 km lang) van ongeveer 150 ha. Alleen
aan de westkant heeft het bos enige diepte (1 km) en het is dan ook essentieel voor het
opbouwen van een bosklimaat en een bosecosysteem dat het bos er de voorziene diepte
volledig kan innemen.

Het bos wordt aangelegd op zware en vochtige kleigronden, die op sommige plaatsen een
zilt karakter hebben. Hetzal om een natuurgericht bos gaan, met vooral Es, Zwarte els,
Schietwilg, Grauwe wilg en Vlier. Meestal wordt het bos geplant, mÍulr op enkele
plaatsen wordt ook spontane bosontwikkeling nagestreefcl. Tussen bos en rietkragen en
tussen bos en open ruimte worden boszomen aangelegd, waarbij de hoogte van de
vegetatie geleidelijk afneemt. Aan de rand met de autosnelweg wordt een schermwal en
een dicht schermbos aangelegd. Meestal wordt het bos als hooghout beheerd. Bosranden
en schermbos krijgen een Íumgepast beheer (middelhout, hakhout).

In het stadsrandbos is er ruimte voor natuurontwikkeling. Rond sloten en kreken worden
de oevers (her)ingericht en worden rietkragen aangelegd. Ook een overwelfde kreek
(oorspronkelijke loop van de Gauwelozekreek) wordt weer opengemaakt en heringericht.
Waar nog klei moet ontgonnen worden, worden putten opengelaten en eveneens ingericht
voor natuurontwikkeling. De rietkragen krijgen een Íumgepast beheer.

Deze maztegelen in het bos sluiten aan brj maatregelen in het krekengebied. De
biologische waarde van het krekengebied gaat snel achteruit ten gevolge van
waterpeilverlagingen, waterverontreiniging, intensiverende landbouw en recreatie.
Beschermingsmaatregelen zijn er dringend vereist.
Rond de kreken worden bufferzones verworven, (her)ingericht en aangepast beheerd.
Wanneer het om biologisch zeer waardevolle graslanden gaat, worden graslanden
verworven en Íumgepast beheerd. Graslanden in natuur- en reservaatgebieden moeten
beter beschermd worden met het bestaande juridisch instrumentarium (Mestactieplan
(MAP) en Vegetatiebesluit). Op de overige gronden kunnen de landbouwers hun huidige
activiteiten verderzetten. Negatieve invloeden op de natuurwaarden zullen afnemen door
de aanwezigheid van de bufferzones rond de kreken. Aldus wordt een evenwicht tussen
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Samenvatting

natuurbehoud en landbouw bekomen.

Het bos wordt recreatief en natuureducatief ingericht. Er worden evenwel voorzorgen
genomen om de natuur in het krekengebied niet te verstoren. Het bos zal belangrijk zijn
voor wandelrecreatie, doch de grote massa wandelaars wordt op veilige afstand van de

meest gevoelige natuurwaarden gehouden. Nabij de ingang tot het bos zijn er sportvelden
en is er een stadsdeelpark (met o.a. een mountainbikecircuit en een ravotterrein). Daarna
is er een speelbos. Deze voorzieningen zullen als filter dienen om de meest actieve
recreanten op te vangen. Alleen de recreanten die echt geïnteresseerd zijninËet bos

zullen deze voorzieningen voorbij wandelen en het bos bezoeken. In het bos worden

wandelpaden aangelegd (toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen). Er worden geen

fietsers, mountainbikers, ruiters,... toegelaten. Wel lopen enkele bestaande fietsroutes
over hun eigen tracé door het projectgebied. Ook vissen en jagen moet strikt
gecontroleerd worden. Hier en daar worden natuureducatieve voorzieningen aangebracht

(informatiepanelen, observatiehut,...). Voor de in de natuur geinteresseerde recreanten

wordt er ook een (minder toegankelijke) wandeling door het poldergebied voorzien.

Naast de directe invloeden van landbouw en recreatie, zijn ook waterpeil en

waterkwaliteit van belang voor het behoud van de natuurwaarden in het gebied. Er moet

een voor natuur en landbouw aanvaardbare waterpeilbeheersing overeengekomen
worden. Vooral hogere waterstanden tijdens de winter zljnvan belang voor de natuur.

Verder moet er aan de waterkwaliteit gesleuteld worden. Dit zal via het
waterzuiveringsstation moeten gebeuren, dat momenteel pieklozingen met verontreinigd
water in het krekengebied uitvoert.

Talrijke instanties zijn betrokken bij de uitbouw van een dergelijk bos- en natuurgebied.

De initiatiefnemer is AMINAL - afdeling Bos en Groen, die in het kader van het

structuurplan Vlaanderen nÍurr bosuitbreiding streeft. AMINAL - afdeling Natuur moet

hier nauw bij behokken worden, aangezienhet bos aansluit bij een waardevol

natuurgebied. De provincie heeft reeds initiatieven lopen in het gebied en wenst hiermee

verder te gaan. Dit geldt ook voor de stad Oostende, waar de Milieudienst
natuurontwikkelingsinitiatieven lopen heeft en de Groendienst plannen maakt voor
stadsdeelparken. Andere betrokkenenzijnde gemeenten Oudenburg en Bredene, het

Polderbestuur Zandvoorde, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse
Landmaatschappij, AMINAL - afdeling Water, AMINAL - afdeling Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting en Monumenten, de wegenadministratie, lokale
natuurvereni gingen,. ..

De meeste gronden binnen de perimeter voor het stadsrandbos zijn momenteel nog in
landbouwkundig gebruik. Het is de bedoeling de gronden in te nemen voor het

stadsrandbos na de beëindiging van de beroepsactiviteiten van de zittende landbouwer.

Indien het om een jonge landbouwer of een landbouwer met opvolging gaat kan voor ruil
van gronden geopteerd worden. Zodoende kan het bos, zonder schade te berokkenen aan

de zittende landbouwers, binnen een termijn van2}jaar aangelegd worden.
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Samenvatting

Aanvullend bij het stadsrandbos en het krekengebied komen er nog twee kleinere
groengebieden in het oosten en het westen van Oostende. Nabij de Spuikom wordt een
park- en natuurgebied aangelegd. Ook hier wordt veel belang gehecht aan
natuurontwikkeling, natuureducatie en zachte recreatie. Nabij de Nieuwe koerswijk wordt
nog een stadsdeelpark aangelegd. Hier gaat het vooral om de recreatieve opvang.
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Localisatiestudie

Deel l: Localisatiestudie

1. Motivatie

Het bosareaal in Vlaanderen is bijzonder klein. De provincie V/est-Vlaanderen is de

bosarmste provincie van Vlaanderen en de middenkust is één van de bosarmsïe streken

hiervan. Het ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap 1996), de Milieubeleidsnota van de provincie West-Vlaanderen (provincie

West-Vlaanderen 1996) en het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van Oostende

(WES 1996) geven allen prioriteit aan bosuitbreiding. Op gewestelijk vlak zijn de

redenen van sociale, ecologische en economische aard. Op lokaal vlak zijn ze vooral van

sociale en ecologische aard, alhoewel de sociale voordelen er ook economische troeven
kunnen inhouden.

De bevolking van Oostende (70.000 inwoners), Bredene (13.500 inwoners),... die tijdens
de zomermaanden verveelvoudigt ten gevolge van de toeristenstroom, heeft nauwelijks
toegang tot enig bos. De kwetsbare duinbossen rond De Haan bevinden zich op een

afstand vanT km. Op 20 km bevinden zich de bossen van de zandstreek. Alhoewel zich

in de polders nooit boscomplexen bevonden hebben, brengt de toenemende

bevolkingsconcentratie en industrialisatie in en rond de polders een groeiende behoefte

aan bos metzichmee. Het bos wordt best aangelegd als begrenzing en buffer tussen

woongebieden, industrie en het open polderlandschap. Het bos moet bijdragen om de

wildgroei van de urbanisatie tegen te houden en het achterliggende agrarische landschap

te bewaren. Het bos moet dicht bij de woonomgeving komen om een gemakkelijk

recreatief gebruik toe te laten. Aangezien de ztttarc poldergronden altijd voor landbouw
gebruikt werden is de potentieel natuurlijke vegetatie hier niet goed gekend. Tochzal
deze onvermijdelijk bos zijn. De aanleg of het spontaan laten ontwikkelen van bos op

deze gronden moet ook tot de realisatie van een zeldzaam polderbosecosysteem leiden.

De omgeving van Oostende biedt weinig keuzemogelijkheden voor de locatie van een

stadsrandbos. Ten noorden van de stad bevindt Àch de zee, ten oosten van de stad bevindt
zich het havencomplex met zijn industrieën en ten westen van de stad bevindt zich de

luchthaven met zijn ambachtelijke zones. Alhoewel zich daartussen nog beperkte open

ruimtes bevinden (Kaart 1 en Kaart 4), waar een groene inrichting zeker aanbevolen is, is
geen van deze ruimtes groot genoeg om als stadsrandbos te functioneren (zie2.2). Alleen
in het zuiden komt de stad nog in aanraking met de eigenlijke open ruimte. De druk van

de stad op de open ruimte is hier het grootst. Het structuurplan voor de kustzone maakt

reeds melding van verdere woonuitbreiding en de aanleg van een golfterrein. Het

stadsrandbos moet zo gelokaliseerd worden dat het verdere urbanisatie tegenhoudt, het

open polderlandschap een mooie achtergrond biedt en tegelijk zelf niet teveel van de open

ruimte inneemt. Ten zuiden van Oostende bevinden zich immers de overblijfselen van de

historische polders van Oostende, waarvan sommige terreinen biologisch zeer waardevol
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zijn en andere agrarisch zeer productief zijn. De localisering en planning van het
stadsrandbos moet dus rekening houden met de overblijvende historische polders van
Oostende als geheel en met de verschillende sectoren die aanspraak maken op (delen van)
het gebied (natuurbehoud, landbouw, monumenten en landschappen, klei-ontginning,...).

2. Localisatie

2.1. Opties

Open ruimten in de stadsrand van Oostende zijn schaars. In de polders is er nog heel wat
open ruimte doch de aanleg van een bos is er niet aangewezen omdat het bos in dit geval
zijn schermfunctie niet kan uitoefenen, veel van zijn sociale functie verliest,
landschappelijk niet past en in conflict komt met de agrarische bestemming van het
gebied.

Op het gewestplan (Kaart 4) zijn de bebouwde en de nog te bebouwen gronden afgelijnd
(voornamelijk woon- en industriegebieden). In de stadsrand zijn nog enkele niet
verwezenlijkte groene bestemmingen aanwez;ig (voornamelijk parkgebied). Daarnaast is
er de nog wij ongeschonden openheid van het landschap van het biologisch zeer
waardevolle krekengebied en de landbouwkundig zeer productieve Snaaskerkepolder,
waar bebossing ongepast is (reservaatgebied, natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied). Aan de hand van deze gegevens werden een aantal opties voor de
aanleg van een stadsrandbos geidentificeerd (Kaart 1). Het betreflen open ruimten die
tegen de stad aanleunen en waar een zurneengesloten bos van minstens 100 ha kan
gerealiseerd worden. Er werd gelet op de aanwezigheid van groene bestemmingen op het
gewestplan (haalbaarheid), op de druk van de urbanisatie op de open ruimte
(schermfunctie), op sociale en ecologische mogelijkheden.

Optie I : Stene-Zandvoorde
o Het betreft een langwerpig lint tussen de dorpskernen van Stene enZandvoorde (2 km

van de stadskern).
o Schermfunctie: Ten noorden van het gebied bevinden zich woongebieden,

industriegebieden en de Al0. De druk van de urbanisatie vanuit het noorden is zeer
groot. In het voorontwerp Structuurplan Kustzone wordt toelaatbare
woonkernontwikkeling en de aanleg van een golfterrein vermeld. Onmiddellijk ten
zuiden van het gebied bevindt zich het biologisch zs,er waardevolle krekengebied. De
schermfunctie van een bos op deze plaats is dus bijzonder groot.

. Sociale functie: Onmiddellijk aansluitend op woongebied, op gebied voor
dagrecreatie en op reservaatgebied (natuureducatie).

o Natuurbehoud: Tussen het krekengebied en de bebouwde zone bevinden zich (uist)
voldoende terreinen die van weinig waarde zijn voor het natuurbehoud (gedempte
klei-ontginning, afgedekt stort, akker enzwaaÍ bemest grasland) (Kaart 5) en kunnen
bebost worden. Van de nog te realiseren klei-ontginningen kunnen eventueel delen
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opengelaten worden voor natuurontwikkeling. Er zouden dan brakke waterplassen

ontstaan binnen het bosgebied (Kaart 8). De bosrand nabij het krekengebied kan een

meerwaarde betekenen voor de natuur in het krekengebied.
Haalbaarheid: Er bevinden zich in totaal 110 ha parkgebied, ontginningsgebied met
groene nabestemming en nog niet verwezenlijkt gebied voor dagrecreatie (Kaart 4).

De tussenliggende agrarisch gronden staan onder sterke druk van de urbanisatie en

zullen normaal gezien verloren gaan voor de landbouw. De stad Oostende plant een

stadsdeelpark op het nog niet verwezenlijkte gebied voor dagrecreatie (Groen
Structuurplan Oostende). Verder staat de stad achter het idee om een stad§randbos aan

te leggen in het parkgebied / ontginningsgebied met groene nabestemming
(Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP)) en heeft ze er reeds 27 ha in haar

bezit. Enkele percelen daarvan werden zelfs reeds bebost.

Optie 2: Bredene
o Het betreft een langwerpig lint langs de noordelijke kant van de Noordede, dat zich

uitstrekt van relatief dicht bij stadskern (3 km) tot in het agrarisch gebied.

o Schermfunctie: de schermfunctie is beperkt aangeziende richting van het boslint zich
loodrecht op de stadsrand bevindt.

o Sociale functie: Aansluitend op het woongebied van Bredene, dicht bij het

woongebied van Oostende, doch om Oostende te bereiken moet een industrie- en

verkeersas doorkruist worden.
o Natuurbehoud: Het gaat hier vooral om akkerland, naar Bredene toe bevinden zich

ook biologisch waardevolle graslanden (Kaart 5). Een bos zou hier wel het open

karakter van het landschap aantasten.
o Haalbaarheid: Er bevonden zich oorspronkelijk ongeveer 50 ha parkgebied, doch deze

werden ondertussen grotendeels omgezet in o.a. ambachtelijke zone. Momenteel blijft
slechts ongeveer 10 ha over, sÍrmen met enkele afgewerkte storten. Verder kan
bebossing alleen in het agrarisch gebied gebeuren. Het gaat om vruchtbare gtonden

alhoewel het zout water zich hier op geringe diepte bevindt (Kaart 8). Dit agrarisch
gebied wordt niet direct bedreigd door urbanisatie.

Optie 3: Leffinge
o Het betreft een open agrarisch gebied op 4 km van de stadskem dat bedreigd wordt

door uitbreiding van de ambachtelijke zones rond de luchthaven (Kaart 9).
. Schermfunctie: Een stadsrandbos op deze plaats remt de uitbreiding van

ambachtelijke zones, doch het is de waag of dit in de buurt van de luchthaven wel een

prioriteit is.
. Sociale functie: Sluit niet direct aan blj woongebieden en lijdt onder geluidshinder

van de luchthaven.
o Natuurbehoud: Er bevinden zich alleen akkers en sterk bemeste graslanden in het

gebied.
o Haalbaarheid: Bevindt zich volledig in (deels bedreigd) agrarisch gebied. Het gaat om

vruchtbare landbouwgrond. Het zoute water bevindt zich hier op grotere diepte.
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Opties van te geringe omvang om bruikbaar te zljnals stadsrandbos (veel minder dan 100
ha en geen uitbreidingsmogelij kheden).

Optie 4: Spuikom
In het dichtslibbende woongebied tussen Oostende (vuurtorenwijk) en Bredene bevindt
zich nog een laatste open ruimte, die op het gewestplan als parkgebied aangeduid staat.
De zuidelijke strook langs de Spuikom kreeg de bestemming dagrecreatie. Het is
aaÍLgewezen om deze strook dagrecreatie om te zettenin parkgebied om een storend lint
tussen het groene gebied en het water te vermijden. De gemeente Bredene steÏt reeds voor
om het gebied in te richten als 'recreatieve en natuurlijke groenzone met een uitgesproken
natuureducatief medegebruik'. Het gaat hier niet direct om een stadsrandbos(e) maar om
een combinatie van natuurontwikkeling (Vicognezwin + drassige graslanden met
microreliëf) in het centrale deel en bos / park aan de randen (Billiau 1997).Het
recreatieve medegebruik richt zich vooral op de omliggende woonwijken. Het gebied is
hier uitermate voor geschikt.

Optie 5 : Nieuwe koerswijk
Het gaat hier om een gebied voor dagrecreatie (oefenpiste renbaan), aangevuld met
enkele stukjes parkgebied. De stad Oostende heeft de intenties om er een stadsdeelpark
aan te leggen. Hiermee wordt een scherm gecreëerd tussen de luchthaven en de
woonwijken. Het recreatieve medegebruik richt zich vooral op de omliggende
woonwijken.

2.2.Evaluatie

Volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste differentiërende criteria voor de
localisatie van een stadsrandbos. De verschillende opties worden met een eenvoudige
quotering (zeer goed - goed - matig - gering) tegenover elkaar afgewogen.

Uit voorgaande beschrijving (2.1.) en uit de samenvattende tabel blijkt dat de eerste optie
op alle vlakken beter scoort dan de tweede en de derde optie (effectieve schermfunctie,

Optie I
Stene -
Zandvoorde

Optie2
Noordede

Optie 3

Leffrnge
Optie 4
Spuikom

Optie 5

Koerswijk

Oppervlakte
Schermfunctie
Recreatieve
bruikbaarheid
Aanvaardbaarheid
natuurbehoud
Aanvaardbaarheid
landschapszorg
Aanvaardbaarheid
landbouw
Haalbaarheid

> 100 ha
zeer goed
zeer goed

goed

goed

matig

goed

> 100 ha
gering
matig

gering

gering

gering

gering

> 100 ha
matig
gering

matig

matig

genng

genng

30 ha
goed
zeer goed

zeer goed

zeer goed

zeer goed

goed

50 ha
zeer goed
zeer goed

zeer goed

zeer goed

zeer goed

zeer goed
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recreatief meest bruikbÍur, practisch meest haalbaar, meerwÍnrde voor het natuurbehoud,
minst schadelijk voor de 1andbouw,...). Vanuit de sector stadsplanning kunnen bezwaren
ríjzenomdat het stadsrandbos woonuitbreiding in de zuidelijke richting quasi onmogelijk
gemaakt. Door de aanvaarding van een stadsrandbos op deze locatie wordt aanvaard dat,

alhoewel de vraag nÍur woonuitbreiding groot is, hier niet ongebreideld kan aan voldaan
worden. Een nadeel van optie 1 is ook dat het bos zeer langwerpig wordt, waardoor het
moeilijker wordt om een bosklimaat te creëren. De opties 2 en3 hebben heel wat minder
troeven (weinig schermfunctie, recreatief minder interessant, minder haalbaar, minder
aanvaardbaar voor de landbouw,...) en kunnen beter geschrapt worden. Het contrast is zo

duidelijk dat hier geen verdere multi-criteria analyse (cfr. Van Elegem 1996) zal aan

besteed worden. Opties 4 en 5 zijn wel aangewezen en haalbaar, doch zrjnte klein om als

stadsrandbos te kunnen functioneren. Ze zijnvan groot belang voor de omliggende
woonwijken en aldus aanvullend bij het groter stadsrandbos.

Indien de opties l, 4 en 5 gerealiseerd worden zouden Oostende en Bredene van volgende
groengebieden kunnen gebruik maken:

Stadsdeelpark Maria Hendrika 45 ha

Stadsrandbos (Stene-Zandvoorde) 150 ha
Natuur- en parkgebied (Spuikom) 30 ha (Bredene)

Stadsdeelpark §ieuwe koerswijk) 50 ha
Het gaat dus om ongeveer 275 ha voor een bevolking van ongeveer 70.000 + 13.500

inwoners. Dit is ongeveer t ha per 300 inwoners. In de Lange Termijn Planning Bosbouw
(Buysse et al. 1993) werd een recreatieve bosbehoefte van t ha per 100 inwoners als

richtcijfer aaÍrgenomen. Zelfs met de realisatie vandeze nieuwe gebieden zou de stad

Oostende deze norm nog niet halen, alhoewel er van een zeer gtote verbetering sprake

zouzijn. Voor de kustgemeenten vermindert de recreatieve behoefte aan bos dankzij de

aanwezigheid van het strand en de zee, doch verhoogt de recreatieve behoefte aan bos ten
gevolge van de verveelvoudiging van de bevolking tijdens het toeristische seizoen

(eveneens dankzij de aanwezigheid van het strand en de zee).

Omdat de geselecteerde locatie voor een stadsrandbos zich middenin de historische
polders van Oostende bevindt, en dit gebied talrijke andere waarden bezit, worden in het
volgend hoofdstuk de historische polders van Oostende als een geheel beschreven. Het
stadsrandbos moet er in sterke wisselwerking met andere sectoren beschouwd worden.

3. De historische polders van Oostende

3.1. Historische achtergrond

Volgende tekst werd gebaseerd op Ameryckx (1952), Ameryckx (1954), Dumollin (1985)

en WES (1996).
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Vanaf het einde van de l6e eeuw kenden de polders rond Oostende een ontwikkeling die
afiveek van de rest van de polders. Tijdens het beleg van Oostende (158a) werd door de
duinenrij ten oosten van Oostende een bres geslagen in een poging om weerstand te
bieden tegen de Spanjaarden. De Spanjaarden overwonnen toch en legden in de diepe
zeegeul, die zich door de duinenrij heen gevormd had, een haven aan. Om de voortdurend
dreigende verzanding tegen te gaan werd gebruik gemaakt van spoelpolders. Dit waren de
overstroomde poldergronden die omsloten werden door een ringdijk (o.a. Steense dijk,
aangelegd in 1608). Bij vloed stroomde het zeewater langs de havengeul in de
spoelpolders, bij eb schuurde deze grote hoeveelheid uitstromend water het àd uit de
havengeul. In de spoelpolders zorgde het voortdurend in- en uitstromende water voor het
ontstaan van het krekensysteem (Zoutekreek, Gauwelozekreek, Keignaardkreek,...). Daar
rond ontwikkelde zich een schorrelandschap. Het zeewater zette er heel wat alluvium af
(kalkrijke bruinachtige mtare klei). Na enkele eeuwen raakten de spoelpolders
dichtgeslibd en werden ze één na één opnieuw ingedijkt en in agrarisch gebruik genomen.
Op de kaart van Ferraris (1775) was de Nieuwe polder reeds ingedijkt en in agrarisch
gebruik terwijl de Keignaardpolder en de Snaaskerkepolder nog uit slikken en schorren
bestonden. Naarmate een polder langer als spoelpolder gebruikt werd, werd er meer
alluvium afgezet en geraakten de kreken meer dichtgeslibd. Zo werd de Nieuwe polder
met ongeveer 50 cm alluvium bedekt, de Snaaskerkepolder met ongeveer 80 cm alluvium
bedekt en de Keignaardpolder met ongeveer 100 cm alluvium bedekt. In de Oude polder
komt geen recent alluvium voor hetgeen erop wijst dat deze polder nauwelijks als
spoelpolder gebruikt werd. De historische polders van Oostende zijn dus iets hoger
gelegen dan de omgevende poldergronden. In de Nieuwe polder liggen de meeste kreken
nog open (Keignaardkreek, Zoutekreek,...), terwijl in de Snaaskerkepolder en in de
Keignaardpolder de kreken volledig dichtgeslibd raakten en alleen herkenbaar zijn aan de
lichte depressie en Íuul het afivijkende bodemprofiel (bevatten ook wat zandigmateriaal).
Dit is het meest opvallend bij de Keignaardkreek, die ten zuiden van de Grintweg
(oorspronkelij k Gemeenedij k) (oorspronkelij k stroomopwaarts) no g vo I ledi g open is
§ieuwe polder) en ten noorden van de Grintweg (oorspronkelijk stroomafivaarts) alleen
een lichte depressie vormt (Keignaardpolder). Tenslotte zijn de laatst afgesloten
spoelpolders ook herkenbaar aan hun zeer geometrisch percelenpatroon (bv.
Snaaskerkepolder). Zo ontstond geleidelijk het landschap van de historische polders van
Oostende (Ka;rrtz).
Omwille van de opeenvolgende lagen rwaÍeklei verloopt de ontwatering van de
historische poldergronden zeer moeizaam. Dit is vooral het geval in de lager gelegen
polders (bv. Oude polder en in mindere mate Nieuwe polder). De ontwatering gebeurt via
het krekenstelsel dat bij laag tij water in de zee loost. De verbinding met de zee gebeurt
nu via de Gauwelozekreek. Een stuw tussen de Sluiskreek en de Gauwelozekreek
controleert de waterstand. Verderop zljner nog een viertal stuwen op de Gauwelozekreek.
Het water in de l«eken is brak.
Nadat op het einde van de 18e eeuw alle spoelpolders dichtgeslibd en afgesloten waren,
werden spoeldokken (Spuikom) aangelegd om hun rol over te nemen. Deze bleken
weinig efficiënt waardoor tot baggeren moest overgegaan worden.
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3.2. Huidige toestand

Tijdens de 19e eeuw werden de gehele historische polders van Oostende agrarisch

gebruikt (Vandermaelen 1846-1854). Tijdens de 20ste eeuw nam de urbanisatie sterk toe

(Kaart 3) en breidde de stad Oostende zich uit over een groot deel van de historische

polders. De huidige toestand van de historische polders van Oostende ziet er als volgt uit:
o Sint-Katarinapolder, Keignaardpolder, Sas Slijkens en Grote polder: ongeveer

volledig volgebouwd met woningen en industrie;
. Saspolder: nog gedeeltelijk open maar op het gewestplan volledig ingekleurd als

industriegebied;
. Oude polder: werd door de A10 doorsneden, staat gedeeltelijk ingekleurd als

industriegebied op het gewestplan, bevat de sterk uitgebreide gemeente Zandvoorde

en bevat ook een gedeelte reservaatgebied en landbouwgebied op het gewestplan;

omwille van de grote biologische waarde van het gebied wordt geijverd om het nog

niet gerealiseerde industriegebied opnieuw om te zettenin reservaatgebied;

o Snaaskerkepolder: bleef volledig als open landschap bewaard, actief landbouwgebied

met in het zuiden klei-ontginning;
o Nieuwe polder: bleef eveneens volledig als open landschap bewaard, bevat open

kreken met grote biologische waarde die evenwel sterk bedreigd worden door de

landbouw (scheuren en nivelleren van graslanden, dempen van kreken, verlagen van

het waterpeTl, zware bemesting,...), ondanks hun bestemming als reservaat- of
natuurgebied op het gewestplan.

Het gewestplan wordt voorgesteld op Kaart 4.

3.3. Biologische waarde

De voor het natuurbehoud belangrijke gebieden concentreren zich vooral in de Nieuwe

polder en in de Oude polder (Kaart 5). Ze staan echter onder voortdurende druk van de

intensiverende landbouw. Volgende beschrijving werd gebaseerd op Demarest (1985);

WES (1996), V/ITAB (1996) en gegevens van diverse medewerkers van het Instituut

voor Natuurbehoud.

De Nieuwe polder bevat nog een groot aantal open kreken (Keignaardkreek, Zoutekreek,

Sluiskreek, Oude straatkreek,...). Rond de kreken bevinden zich interessante rietkragen

met o.a. Zeebies, Ruwe bies, Zwanebloem, Kleine lisdodde,... In de kreken komen

talrijke vissoorten voor. Ook omithologisch bezitten de kreken heel wat potenties.

Demarest (1985) meldt broedgevallen van Slobeend, Zomertaling, Waterral, Snor, Grote

karekiet,... Behalve de Slobeend, is het zeer onwaarschijnlijk dat deze soorten er nu nog

broeden. Wel wordt er de laatste jaren een broedgeval van Bruine kiekendief langs de

Zoutekreek gemeld (Databank Bijzondere Broedvogels Vlaanderen, gegevens van

Vogelwerkgroep Oostende). Ook voor doortrekkende en overwinterende vogelsoorten is

het gebied van groot belang (bv. Kol- en Kleine rietganzen). De Watervogeltellingen

Vlaanderen maken melding van talrijke Bergeenden, Smienten, Krakeenden,
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Wintertalingen, Slobeenden, Kuifeenden, Tafeleenden, Pijlstaarten, Grote zaagbekken,
Nonnetjes,... De oorspronkelijke graslanden tussen de kreken bezitten heel wat
microreliëf en een gevarieerde vegetatie met o.a. een aantal halofytische plantensoorten
(Zulte, Spiesbladmelde,Zilte schijnspurrie, Melkkruid,...).Helaas is de bedreiging door
de landbouw steeds aanwezig. Talrijke graslanden werden reeds omgezetinakker. Op de
biologische waarderingskaart (Kaart 5) werden de kreken als zeer waardevol aangeduid
en de oorspronkelijke graslanden als waardevol. Tussen de kreken is er een
vlekkenpatroon van biologisch waardevolle graslanden en akkers met geringere
biologische waarde.

De Oude polder is vooral van belang omwille vanzljnreliëfrijke zilte graslanden. De
graslanden zijn zeer oneffen ten gevolge van vroegere uitveningen
(brandstofbevoorrading) en uitbrikkingen (oppervlakkige klei-ontginning). De variatie
aan halofytische plantensoorten is hier nog groter (Z1lte rus, Stomp kweldergras,...).
Demarest (1985) vermeldt ook Brede orchis en Addertong, doch deze werden door
cosyns (WITAB 1996) niet meer teruggevonden. Cosyns (wITAB 1996) meldt ngg
vindplaatsen van Rietorchis, Waterpunge, Waternavel, Grote Egelskop, Lidsteng,...
Demarest (1985) vermeldt hoe in een historisch stukje kanaal dat nooit voltooid werd
(Oude vaart) een drijftil tot ontwikkeling kwam. Ornithologisch is de Oude polder van
zeer groot belang, als broedgebied en als overwinteringsgebied. Momenteel worden
broedgevallen van Bruine kiekendief en Baardmannetje gemeld (Databank Bijzondere
Broedvogels Vlaanderen, gegevens van de Vogelwerkgroep Oostende). De
Watervogeltellingen Vlaanderen melden Bergeenden, Smienten, Wintertalingen,
Pijlstaarten, Slobeenden, Knobbelzlvanen,... De Oude polder bleef vanwege de landbouw
beter gespaard dan de Nieuwe polder, hetgeen met de zeer natte toestand van de gronden
te maken heeft. Er is nog een aaneengesloten complex van reliëfrijke weilanden, met
slechts sporadisch een akker. Ongeveer het gehele gebied werd dan ook als biologisch
waardevol aangeduid, met enkele biologisch zeer waardevolle vlekken (Kaart 5). Het
gebied werd ook gearceerd omwille vanzijn faunistisch belang. Een dergelijk
aaneensluitend geheel van reliëfrijke graslanden met een bijzondere soortenrijkdom is
zeldzaam geworden in Vlaanderen en zelfs in West-Europa. Elk verlies aan dergelijke
graslanden betekent niet alleen een onomkeerbaar verlies aan nafuurwaarden maar
ontwricht ook het landschapecologisch functioneren (bv. vogeltrek) (WITAB 1996).

De Saspolder bevat nog een beperkt aantal biologisch waardevolle graslanden. Ook hier
komen nog stukjes rietland en zilte depressies voor.

De Snaaskerkepolder werd ongeveer volledig omgezet in akkerland. Er komen dus geen
waardevolle graslanden meer voor. Wel bevindt er zichlangs de slootkanten en op de
wegbermen soms nog een waardevolle vegetatie, die eventuele herstelpotenties
garandeert. In het zuiden van de Snaaskerkepolder, in de kleiputten van Snaaskerke,
ontwikkelden zich brakke waterplassen en rietkragen die een waardevolle flora en fauna
herbergen. Er broeden talrijke vogelsoorten en ook Bunzing, Hermelijn en Vy'ezel komen
er voor.
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De resterende open ruimte van de Keignaardpolder bevat geen biologisch waardevolle
elementen.

Wel is er de Gauwelozekreek, die op de biologische waarderingskaart nog als biologisch
zeer waardevol aangeduid staat, doch sterk lijdt onder waterverontreiniging (pieklozingen

vanuit het collectorennetwerk).

Een laatste biologisch waardevol element in de historische polders van Oostende zijn de

dijken, zowel de dijken tussen de polders als de verlaten en in gebruik zijnde "

spoorwegberïnen. Ook hier ontwikkelde zich een waardevolle (en bloemenrijke)
vegetatie. Zeer bljzonder is de naar het zuiden geëxposeerde helling van de Grintdijk
waar soorten als Naaldekervel, Oogstpeterselie, Knopig doornzaad, Gevlekte rupsklaver,

Knolboterbloem,... groeien.

3.4. Landschappelijke waarde

De historische polders van Oostende hebben, zoals hun naam het zegt, historisch heel wat

te vertellen. Ze illustreren de opeenvolgende inpolderingen: van het grillige
perceelspatroon van de Oude polder tot het systematische dambordpatroon van de

Snaaskerkepolder. Ook de open kreken en de kreekgeulen getuigen van hoe het gebied

vroeger onder water liep en weer ontwaterde. In de Oude polder zrjn de sporen van

vroegere uiWening en uitbrikking (tot halfueg de 20ste eeuw) nog zichtbaar.

De Nieuwe polder en de Snaaskerkepolder zijn landschappelijk waardevol omwille van

hun zeer open karakter. Ze werden relatief weinig verstoord door lintbebouwing,
infrastructuur,... Het meest storende element is de Gistelsesteenweg die vrij druk is en

dwars door de Nieuwe polder snijdt. Storend is ook de achtergrond ten noorden van de

historische polders, waar de bebouwing van Oostende en vooral de uitdeinende industrie-

as opvallen.

Een gedeelte van de historische polders van Oostende werd als landschap gerangschikt

(Kaart 6). Het gaat om het laekengebied met de Zoutekreek en de Sluiskreek (KB, 2

oktober 1985) en om het gebied van de Grote Keignaard (MB, 2 november 1992).

3.5. Landbouwkundige waarde

Volgende beschrijving werd gebaseerd op Ameryckx (1952), Ameryckx (1954), WES

(1996) en Desmet & Pattou (1997).

De Snaaskerkepolder, die lang als spoelpolder bleef functioneren (zie2.l.), bezit een

dikke laag recente afzettingen van zware bruine klei. De dikte van dezelaag varieert van

minder dan 60 cm (Kl) tot meer dan 100 cm (K3) (Kaart 7). De Kl-grondenzíinzeer
geschikt voor akkerbouw, de K2 en K3-gronden zijn geschikt voor akkerbouw. Allen zijn
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zeer geschikt voor grasland. Daartussen bevinden zich geulgronden (G2),lager gelegen
en met doorgaans meer dan 100 cm zittaÍe klei, die slechts matig geschikt zijn voor
akkerland en geschikÍ zijn voor grasland.

In de Nieuwe polder is de laag recente afzettingen var,zruaÍe bruine klei meestal dunner.
Het gaat dus meestal om Kl-gronden (zeer geschikt voor akkerbouw enzaer geschikÍ
voor grasland) en in beperkte mate om K2-gronden. De geulgronden (G3) zijnzeer laag
gelegen en bestaan uit heterogeen gereduceerd mate iaal. Deze geulgronde n z11n minder
interessant voor de landbouw (matig geschikt voor akkerbouw en matig geschikt voor
grasland).

In de resterende open ruimte van de Keignaardpolder gaat het grotendeels om K3-
gronden (geschikt voor akkerbouw en zeer geschikt voor grasland) en in beperkte mate
om geulgronden (G2). Op enkele plaatsen is de zware bruine kleiJaag (K3) is afgegraven
en volgestort.

In de Oude polder gaat het om oude kleiplaatgronden, T tare grauwgrijze klei die op meer
dan 60 cm diepte rust op klei van de Duinkerke-I-transgressie (C2).Deze gronden zijn
zeer geschikt voor akkerbouw en grasland. In deze polder bevinden zich ook talrijke
uitgeveende en uitgebrikte gronden (OUl, OU2). Er liggen ook enkele kreekruggen (A5,
zware klei tot klei, op 60-100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal). De gemeente
Zandvoorde ligt op een kreekrug met lichter bodemmateriaal (A2,lichte klei tot zavel, op
meer dan 60 cm diepte meestal overgaand tot zand). De uitgeveende en uitgebrikte
gronden en de kreekruggronden zijn meestal geschikt voor akkerbouw en grasland.

De hierboven beschreven bodems worden voorgesteld op Kaart 7. Desmet & Pattou
(1997) vertalen zeer geschilÍe gronden in de capaciteit om meer dan90%o van de
optimale opbrengst te verwezenlijken, geschikte gronden in de capaciteit om 75 tot90%o
van de optimale opbrengst te verwezenlijken en matig geschikÍe gronden in de capaciteit
om 55 tot75%o van de optimale opbrengst te verwezenlijken, dit zowel voor grasland als
voor akkerland.

De vruchtbaarheid van de gronden wordt ook beïnvloedt door de verzilting. Op vele
plaatsen in de maritieme polders is een verziltingsproces aan de gang. Op dit vlak ziet het
er voor de historische polders van Oostende landbouwkundig minder gunstig uit. In de
Oude polder, de Nieuwe polder en het overblijvende deel van de Keignaardpolder bevindt
het zout water zich immers op zeer geringe diepte (< 2 m). Hierdoor daalt de
landbouwkundige waarde en verhoogt de biologische waarde. In de Snaaskerkepolder
daarentegen bevindt het zoute water zich op veel grotere diepte. Daardoor is alleen de
Snaaskerkepolder echt geschikt ofzeer geschikt voor akkerbouw en zeer geschikt voor
grasland.

Verder wordt de landbouwkundige waarde beihvloedt door de drainagetoestand. 'Wanneer

de gronden beter gedraineerd worden, kan overgegaan worden van graslandgebruik naar
akkerlandgebruik. Hierdoor betekent landbouwkundige verbetering een drastische
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biologische veranning. De oorspronkelijke vegetatie verdwijnt, vogels worden verhinderd

te broeden, kreekranden worden aangetast, meststoffen en pesticiden verlagen de

kwaliteit van het milieu,...

Iets minder dan de helft van het Oostendse landbouwareaal wordt door grasland

ingenomen (42%). Op de akkers worden vooral graÍmgewassen (37%) verbouwd
(grotendeels tarwe), nijverheidsge,wassen (8%) (vlas, cichorei, erwten,...) en

groenvoedergewassen (7%) (WES 1996).

3.6. Klei-reserves

Vooral geconcentreerd op de K3-gronden, met hun dikke laag recente zvvare bruine klei,
liggen nog interessante reserves polderklei. Het gaat hier om het nog open gedeelte van

de Keignaardpolder en om het zuidelijke deel van de Snaaskerkepolder (Kaart 4). In
beide ontginningsgebieden is een deel van de gronden reeds ontgonnen en moeten andere

gronden nog ontgonnen worden. De steenbakkerij De Keignaard verwerkt jaarlijk§

15.000 m3 klei (equivalent van t ha 1,5 m dikke kleilaag) die deels uit de omliggende
gronden (Keignaardpolder) en deels uit de Snaaskerke-putten verzameld wordt. Voor de

omliggende gronden maakte de steenbakkerij volgende planning op:

. fase 1: voor 2000: 6 ha;

. fase 2:2000 -2015:16ha;
o fase 3: na20l5: de overblijvende t ha (Esher milieu-advies,1992).
In het voorontwerp Structuurplan Kustzone (WES 1994) wordt evenwel een deel van de

tweede fase en de volledige derde fase geschrapt en wordt voor een snelle afirerking van

deze klei-ontginning gepleit.

3.7. Planologische toestand

Gewestplan (Kaart 4): Ten zuiden van de A10 bevindt zich een strook parkgebied en

ten zuiden daarvan bevindt zich een ontginningsgebied met groene nabestemming.

Deze bestemmingen laten de realisatie van bos toe (87 ha). De oppervlakte hiervan is

echter te klein om als stadsrandbos te kunnen functioneren. Ten oosten van Stene ligt
een dagrecreatiegebied, waarop de stad een stadsdeelpark plant. Dit vormt een mooie

overgang fussen stadsrandbos en wooÍtzone (24 ha). Tussen de hierboven beschreven

teneinen, het woongebied (noorden) en het reservaatgebied (zuiden) liggen 78 ha

(deels door woonuitbreiding bedreigde) landschappelijk waardevolle
landbouwgronden ingesloten, die in aanmerking kunnen komen voor bebossing.

Tenslotte bevindt zich ten oosten van het ontginningsgebied met groene

nabestemming nog 26haagrarisch gebied dat, indien bebost, vooral als scherm tussen

de Al0 enZardvoorde kan functioneren.

Ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap 1996): Het RSV vermeldt de kreken van Oostende als natuurgebied dat

a

a
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deel uitmaakt van de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. De open brakke kreken
behoren tot de overblijvende open waters van het voormalige waterrijke kustgebied.
In het gebied is ook een structuurbepalend proces van verzilting aan de gang. In de
'Gewenste bosstructuur van Vlaanderen' van de sector bos wordt ten zuiden van
Oostende een bosgebied voorgesteld. Dit dient als verbinding tussen de bossen langs
de westkust en de bossen langs de oostkust en (via een voorgesteld bosgebiedje nabij
De Kluiten in Oudenburg) als verbinding tussen de bossen langs de kust en de bossen
van de zandstreek.

voorontwerp Structuurplan Kustzone (Kaart 9) (wES 1994): Dit plan duidt de
volledige Nieuwe polder en (het niet door industrie bedreigde deel van) de Oude
polder aan als verwevingsgebied tussen natuurontwikkelingsgebied dat op korte
termijn kan evolueren tot natuurkerngebied en homogeen landelijk gebied (KOII-2).
De Snaaskerkepolder behoort tot het homogeen landelijk gebied (L2).De
Snaaskerkepolder en de Nieuwe polder staan aangeduid als cultuurhistorisch zeer
waardevol landschap. De strook tussen deze polders en de stad, die geschikt is.voor
de ontwikkeling van een stadsrandbos, staat grotendeels aangeduid als homogeen
landelijk gebied (L2), doch aangevuld met toelaatbare woonkernontwikkeling en met
de mogelijke locatie voor een golfterrein. Het ontgirrningsgebied langs de A10 werd
gereduceerd ten opzichte van het gewestplan en kreeg de nabestemming landelijk
gebied of golfterrein. ontginning gebeuÍ bij voorkeur voor de ontginning in
Snaaskerke.

a Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) Oostende (WES 1996): In het kader
het GNOP werd het krekengebied als actieterrein geselecteerd. Het betreft het
gedeelte van de Nieuwe polder datÀchop grondgebeid Oostende bevindt. In dit
gebied bevinden zich de meest waardevolle kreken (Zoutekreek, Sluiskreek, Grote
Keignaard,...). Als streeÍbeeld werd vooropgesteld: 'Een geheel van lffeken en
kreekrestanten met zilte relicten en met uitgestrekte rietgordels en aanliggende
extensief beheerde graslanden. De milieukwaliteit binnen het gebied is hoog'. Er
wordt voorgesteld om ook in het gebied tussen de twee gerangschikte landschappen,
het landschap te beschermen. De toepassing van het bestaande juridisch
instrumentarium zou al een hele vooruitgang betekenen voor het gebied
(Vegetatiebesluit, Mestactieplan (MAP),...). De stad heeft er ook gronden aangekocht
(met steun van de provincie) waar nÍurr een herstel van het oorspronkelijke
ecosysteem gestreefd wordt. De mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie worden
vermeld. Verder schenkt het GNOP van Oostende ook aandacht aan de Oude polder,
die grotendeels op grondgebied Oudenburg, doch ook deels op grondgebied Oostende
ligt (zie ook GNOP-Oudenburg). Ook de aanleg van een stadsrandbos wordt in het
GNOP ondersteund.

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) oudenburg (WITAB 1996): In het
kader van het GNOP Oudenburg werd de Oude polder (Zwaanhoek) als actieterrein
geselecteerd. Er wordt gestreefd naar een verwevingsmodel landbouw-natuur-
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passieve recreatie. Er wordt een gewestplanwijziging voorgesteld (schrappen van

industriegebied en landbouwgebied in de Oude polder). De aankoop van de

biologisch meest waardevolle terreinen en beheersovereenkomsten voor andere

terreinen behoren tot de instrumenten.

Groen Structuurplan Oostende: De Groendienst van de stad Oostende laat momenteel

een opdracht uitvoeren om een groen structuurplan op te stellen voor de stad. Hierin
worden drie stadsdeelparken onderscheiden: het bestaande Maria Hendrikapark, het

gebied voor dagrecreatie ten oosten van Stene en het park- en dagrecreatiegebied

nabij de Nieuwe koerswijk (optie 5). Hierop sluit een netwerk aan kleinere

groenvoorzieningen aan.

4. Afbakening van het stadsrandbos

Uit alle voorgaande informatie kunnen tenslotte de meest geschikte gronden voor de

realisatie van een stadsrandbos afgebakend worden. Ze werden in 7 zones gegroepeerd

(Kaart 10) en in de volgende tekst worden voor elke zone potenties en krrelpunten

overlopen.

Zone | (ongeveer 87 ha):
o Toestand:

Ontginningsgebied met groene nabestemming, momenteel in gebruik als akkerland.

Steenbakkerij de Keignaard woeg een vergunning aan voor de ontginning (uitgraving

van2 m onder bestaand maaiveld en heropvulling met inerte materialen) van 6 ha in
het NW (fase 1), 16 ha in het N en NO (fase 2) en t ha in het uiterste NO (fase 3)

(Esher milieu-advies,1992).In het voorontwerp Structuurplan Kustzone wordt fase 3

en een deel van fase 2 geschrapt en wordt gepleit voor een snelle ontginning. De rest

van de gronden werd reeds ontgonnen / gebruikt als stort. 27 hazljnin het bezit van

de stad Oostende, waarvan enkele percelen reeds bebost zijn.
o Potenties:

Aanleg van 100 m breed schermbos langs de A10, ter vermindering van de emissies

van het verkeer (geluid, luchtverontreiniging,...), eventueel aangevuld met geluidswal.

Aanleg van natuurgericht bos met zachte recreatieve voorzieningen (wandelpaden,

rustbanken) over de gehele oppervlalÍe van het terrein. Er lopen reeds twee fietspaden

door het gebied (groene 62 op de spoorwegberm en fietsverbinding Zandvoorde-

Oostende).
Niet heropvullen van enkele ontginningen ter bevordering van natuurontwikkeling
(brakke waterplas sen).

o Knelpunten:
De steenbakkerij zelf (gebouwen) vormt op lange termijn een knelpunt. Na

beëindiging van de activiteiten moet een met het gebied verzoenbare (dus stille)

nabestemming gevonden worden.
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Bij de inrichting moet ook rekening gehouden worden met de aanwezigheid van
slecht afgedekte niet gecontroleerde storten.
Het zilte water bevindt zich hier op geringe diepte en beperkt de boomsoortenkeuze.

Zone2 (24ha):
o Toestand:

Afgedekt stort en grasland met bestemming dagrecreatie. In het midden zijn reeds
enkele recreatieve voorzieningen aangelegd (sporrvelden), doch het grootste deel van
de zone is momenteel in gebruik als grasland. Er bevinden zich ook enkeÉ
waterplassen en bunkers (sommige ingericht voor vleermuizen). Er zljnplannen voor
de aanleg van een stadsdeelpark (Groendienst Oostende).

o Potenties:

Natuurgericht park I bos met zachte recreatieve voorzieningen. In het stadsrandbos zal
een gradatie van recreatieve druk voorzien worden. op dit perceel, nabij de
voorzieningen voor dagrecreatie, zal de recreatieve druk het grootst zijn. Nabij de
kreken zal de recreatieve druk het kleinst zijn (alleen recreanten geinteresseerd in
natuurobservatie en natuureducatie).

Zone 3 (1,7 ha):
o Toestand:

Landschappelijk waardevolle agrarische bestemming, momenteel grotendeels onder
akkerland. Bedreigd door woonuitbreiding. Ook bestaan er plannen voor de
uitbreiding van de sportinfrastructuur indeze zone.

o Potenties:
Ontwikkeling van polderbos op Dr,rare polderkleigronden.
Zachte recreatieve voorzieningen, natuureducatie.

o Knelpunten:
Concurrentie met woonuitbreiding en de uitbreiding van de sportinfrastructuur.

Zone 4 (30 ha):
o Toestand:

Landschappelijk waardevolle agrarische bestemming, momenteel grotendeels onder
weiland, waaronder weilanden met sloten en microreliëf. Bedreigd door
woonuitbreiding.

o Potenties:

Ontwikkeling van polderbos op zware polderkleigronden. Aanwezigheid van sloten
en plasjes in het bos verhogen de ecologische diversiteit.
Zachte recreatieve voorzieningen, natuureducatie.

o Knelpunten:
Concurrentie met woonuitbreiding.
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Zone 5 (31 ha):
o Toestand:

Landschappetijk waardevolle agrarische bestemming, grotendeels onder akkerland.

Gauwelozekreek stroomt door de zone, momenteel sterk verontreinigd, maar

potenties voor herstel en natuurontwikkeling indien het probleem van pieklozingen
vanuit het collectorennetwerk kan opgelost worden.

o Potenties:
Polderbos op zware polderkleigronden.

Natuurontwikkeling rond de Gauwelozekreek: ontwikkeling van brede rietkraag en

geleidelijke overgang naar bos.

Natuureducatie binnen het bos en natuureducatie van op de dijk naar het krekengebied

toe.
o Knelpunten:

Sterke verontreiniging van de Gauwelozekreek.
Inname van landbouwgronden.

Zone 6 (36 ha):
o Toestand:

Landschappelijk waardevolle agrarische bestemming, half onder akkerland, half
onder weiland met sloten en microreliëf. Behoort tot gerangschikt landschap, doch

ingesloten tussen Grintweg (oude dijk) en zeer hoge spoorwegberm.
o Potenties:

Polderbos op zware polderkleigronden, de aanwezigheid van sloten en plasjes in het

bos verhoogt de ecologische diversiteit.
De toevoeging van dezp zone geeft meer volume aan het bos en laat een betere

ontwikkeling van een bosecosysteem i bosklimaat toe.

Natuureducatie.
o Knelpunten:

Behoort tot gerangschikt landschap, bebossing is er in principe niet aanvaardbaar.

Behoort tot het open landschap van de Nieuwe polder. Zonder deze zone kan gesteld

worden dat de Nieuwe polder en de Snaaskerkepolder (afgelijnd door de oude dijken)
volledig open blijven (naar landbouw en natuurbehoud toe).

Behoort tot actiegebied van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) en

het verwevingsgebied landbouw / natuurbehoud in het voorontwerp Structuurplan
Kustzone.
Bebossing nabij de zuidelijk geëxposeerde berm van de Grintweg betekent het verlies

van de waardevolle vegetatie op deze berm
Inname van landbouwgronden.
Het zilte water bevindt zich hier op geringe diepte waardoor de boomsoortenkeuze

beperkt wordt.
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ZoneT (26ha):
o Toestand:

Agrarische bestemming, onder akkerland. Ingesloten tussen de woonzone van
Zandvoorde en de A10.

o Potenties:
Vooral nuttig als scherm tussen Zandvoorde en de A10.
Ontwikkeling van natuurgericht bos met voorzieningen voor zachte recreatie.
Verbinding tussen Zandvoorde en het stadsrandbos voor zachte recreanten.
Verbinding tussen stadsrandbos / l«ekengebied en de Oude polder (Zwaanhoek) voor
recreanten geïnteresseerd in natuurobservatie / natuureducatie.

o Knelpunten:
Irurame van landbouwgronden.

Algemene knelpunten:
. Overgang van huidige activiteiten naar stadsrandbos: Op afgewerkte storten kan de

inrichting van het stadsrandbos onmiddellijk beginnen. Op te ontginnen grondgn kan
de inrichting beginnen na afiperking van de klei-ontginning. Eventueel kan de te
ontginnen oppervlakte gereduceerd worden. Op landbouwgronden kan bebossing
beginnen na het stopzetten van de activiteiten van een landbouwer nabij einde
loopbaan. Indien het om een landbouwer met opvolging gaat moet uitgekeken worden
naar eventuele ruil van percelen.

o Interactie landbouw - natuurbehoud - bosbouw: Het verwerven van landbouwgronden
voor bebossing, het verwerven van biologisch waardevolle graslanden voor
natuurontwikkeling en het stellen van beperkingen aan de landbouw in het kader van
het natuurbehoud zijn allen maatregelen die de landbouwactiviteiten in het gebied
beknotten. In die zin kan de snelle realisatie van een stadsrandbos een bijkomende
belemmering voÍïnen voor de realisatie van natuurontwikkeling in het krekengebied.
Het is daarom belangrijk dat de realisatie van een stadsrandbos gezamenlijk gebeurt
met natuurbehouds- en natuurontwikkelingsmaatregelen in het krekengebied. In het
structuurplartzal daarom ruimschoots aandacht besteed worden aan natuurbehoud en
de initiatieven van / samenwerking met andere instanties op dit vlak.

o Hoeven: In de aangeduide zones bevinden zich negen hoeven waarvan de meeste nog
in actief agrarisch gebruik zijn. Aangezien ongeveer alle hoeven zich op de rand van
het te bebossen gebied bevinden (alleen één hoeve in de Stuiverstraat bevindt zich
omsloten door te bebossen gebied), kan de agrarische en / of woonfunctie blijven
zoals ze is. Dit is ook het geval voor de hoeve die omsloten wordt door bos aangezien
de afstand tot de rand van het bos zeer klein is.

. Wegen: Er loopt slechts één drukke weg door het gebied, nl. de Gistelsesteenweg. Het
betreft een alternatief voor de reeds overbelaste Torhoutsesteenweg. Er moet rekening
mee gehouden worden dat deze weg druk zal blijven en steeds een zekere hinder zal
blijven uitoefenen op het stadsrandbos en het krekengebied. Deze weg mag geenszins
verbreed worden.
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5. Aanvullende groengebieden bij het stadsrandbos

Aanvullend worden ook de twee kleinere voorgestelde groengebieden (nabtj Spuikom en

Nieuwe koerswijk) besproken. Deze zljn zeer geschikt voor de invulling als groengebied,

zqnte klein om als stadsrandbos te fungeren, doch vormen een waardevolle aanvulling
bij het stadsrandbos. Met deze aanvullende groengebieden wordt de opvangcapaciteit
voor recreanten immers aanzienlijk verhoogd. Ook zijn beide gebieden belangrijk voor de

omliggende dichtbevolkte woonwijken.

Beide gebieden bevinden zich net buiten de historische polders van Oostende. De

ecologische omstandigheden zljn er dus afwijkend.
Het gebied nabij de Spuikom bevindt zichinde Oudlandpolders. De bodem bestaat er uit
kreekruggronden (A5, zware klei tot klei in de diepte overgaand tot lichter materiaal) en

oude kleiplaatgronden (C2, zware grauwgrijze klei rustend op klei van de Duinkerke-I-
transgressie). Het zoute rvater bevindt zich hier op geringe diepte. Momenteel bestaat het

gebied uit weilanden en akkerlanden, doch voor de landbouw is het gebied van

uitdovende waarde aangezien het zich volledig ingesloten bevindt tussen de bebouwing.

Door het midden van het gebied loopt het Vicognezwin. Er bevinden zich nog enkele

reliëfrijke graslanden met veedrinkputten en een min of meer brakke waterplas die

biologisch waardevol zijn.
Het gebied nabij de Nieuwe Koerswijk bevindt zich in de Middellandpolders. Hier gaat

het om dekkleigronden (E1, meer dan 1 m dikke zwaÍe kleilaag) en overdekte
poelgronden (F1, zware klei, rustend op zware poelgrondklei). Het zoute water bevindt er

zich op variabele diepte. Het gebied wordt hoofdzakelijk recreatief gebruikt
(oefenrenbaan), doch er bevinden zich ook nog enkele akker- en weilanden. Ook dit
gebied heeft door zijn ingesloten karakter zijn landbouwkundige waarde verloren. De

biologische waarderingskaart meldt voor dit gebied geen biologisch waardevolle
elementen.
Beide gebieden zijn op het gewestplan gedeeltelijk als park en gedeeltelijk als gebied

voor dagrecreatie bestemd.

ZoneS (35 ha):
o Toestand:

Parkbestemming met strook voor dagrecreatie langs de Spuikom.

Laatste open terrein binnen een snel dichtslibbend geheel.
o Potenties:

Natuurontwikkeling rond Vicognezwin en omliggende weilanden.

Schermbos tussen Vicognezwin en omliggenden weilanden enerzijds en woonzone

anderzijds.
Voorzieningen voor zachte recreatie (wandelpaden, rustbanken) voor de omliggende

woonwijken.
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Directe aansluiting tussen het gebied en de Spuikom verhoogt de waarde van het
gebied.

Knelpunten:
Omzetten van smalle strook voor dagrecreatie nÍutr gïoene bestemming.

Zone9 (53 ha):
o Toestand:

Gebied voor dagrecreatie met oefenrenbaan, aangevuld met kleine stukjes parkgebied.
De stad plant hier een stadsdeelpark.

o Potenties:

Scherm tussen luchthaven en woonzone.
Ontwikkeling van park- en bosgebied.
Voorzieningen voor zachte recreatie voor omliggende woonwijken.
Aangezien het gebied weinig natuurwaarden bevat mag het hier al om een actievere
vorïn van zachte recreatie gaan (speelbos,...).
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Deel ll: Structuurplan

1. Doelstelling

Ten zuiden van Oostende wordt een multifunctioneel natuurgericht stadsrandbos

aangelegd.
Het stadsrandbos sluit onmiddellijk aan op het verstedelijkte gebied. Het bezorgt de

bewoners en de toeristen mogelijkheden voor zachte recreatie en natuureducatie, houdt

verdere uitbreiding van de verstedelijking tegen en vormt een buffer tussen woon- en

industriegebied enerzijds en open ruimte anderzijds.

Het stadsrandbos sluit langs de andere kant aan op een waardevol natuurgebied

(krekengebied). De inrichting van het bosgebied gebeurt geÏntegreerd met het

natuurgebied. Het projectgebied omvat het stadsrandbos en het krekengebied. De

inrichting zal erop gerichtzijn de rust en de aanwezige natuurwaarden in het natuurgebied

niet te verstoren.
De ontwikkeling van een bosecosysteem wordt ingeleid door het planten van inheemse

standplaatsgeschikte boom- en struiksoorten. Daarnaast wordt ook ruimte gecreëerd voor

natuurl ij ke bo sontwikkeling en natuurontwikkeling.
Het gebied zal een grote recreatieve belangstelling kennen en moet derhalve groot genoeg

zijn om niet aan zijn multifunctionaliteit ten onder te gaan. Het stadsrandbos wordt

aangevuld met twee kleinere groengebieden in het oosten en het westen van de stad.

2. Functies

Ecologische en schermfunctie
. Bosuitbreiding draagt bij tot de regularisatie van de koolstofcyclus ter verhindering

van oncontroleerbare klimaatveranderingen.
o Natuurgerichte bosuitbreiding en natuurontwikkeling dragen bij tot het behoud, het

herstel en de ontwikkeling van de biodiversiteit en het genetisch patrimonium in de

polders. Er kan een in Vlaanderen zeldzaampolderbosecosysteem ontwikkeld
worden.

o Bosuitbreiding draagt bij tot de regularisatie van de waterhuishouding, de

waterkwaliteit, de kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van de lucht,... in de

omgeving.
o Een stadsrandbos op een geschikte locatie draag! bij tothettegengaanvan

ongecontroleerde uitbreiding van de urbanisatie en tot de bescherming van de open

ruimte.
o Bosuitbreiding in de kuststreek draagt bij tot de vermindering van de recreatiedruk in

de kwetsbare duinen. Bos en duinen trekken immers beiden vooral voor- en

najaarsrecreatie aan.
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Sociale en educatieve functie
o Het bos verschaft rust en ontspanning in een dicht bevolkt gebied. Doordat het bos

vooral in voor- en najaar aantrekkelijk is voor recreanten, is het complementair aan de
opvang nabij zee en strand.

. Dankzij de combinatie met het natuurgebied vervult het bos een belangrijke
natuureducatieve rol.

Economische functie
o Het stadsrandbos vergroot de toeristische opvangcapaciteit. Door zijn

aantrekkelijkheid in voor- en najaar kan het stadsrandbos het toeristische seizoen
verlengen, hetgeen indirecte economische voordelen voor de streek inhoudt.

o Houtwinning wordt niet uitgesloten, maar zal gezien de ecologische omstandigheden
bijzonder beperkt zljn (natte kleigronden, zout water op geringe diepte).

Wetenschappelijke functie
o Het stadsrandbos wordt een bron van kennis en inzichten in het nog nauwelijks

bestaande / gekende polderbosecosysteem.
o Het krekengebied is een bron van kennis en inzichten in het

poldergraslandecosysteem. De kreken zrjnbljzonder interessant omdat zich hierin de
fauna en flora van brak water zonder de invloed van de getijden ontwikkelt.

3. Structu ren stadsrandbos

3.1. Bestaande structuur

Binnen de perimeter voor het stadsrandbos zijn reeds een aantal structuren /
voorzieningen ÍumweÀgwaarmee bij de inrichting rekening moet gehouden worden.

o Vy'egennet (Kaart l1)
Het gebied wordt door één drukke doorgangsweg doorkruist:
- Gistelsesteenweg.

Aan deze hindernis valt weinig te veranderen. Deze weg mag evenwel geenszins verbreed
worden (behalve voor de aanleg van een fietspad). V/aar wandel- en fietspaden deze weg
kruisen moeten oversteekplaatsen ingericht worden (zie 3 .2.).
De overige wegen zijn van lokale aard en kunnen beperkt worden tot plaatselijk verkeer:
- Stuiverstraat
- Steensedijk
- Polderdijk
- Grintweg
- Karperstraat
- Moerbeistraat

Er lopen ook twee fietspaden door het gebied:
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- fietsverbinding Oostende - Zandvoorde langs de Karperstraat; en

- Groene 62 - fietspad op oude spoorwegberm Oostende Torhout.

o Boerderijen / woningen (Kaart I l)
In het geselecteerde gebied bevinden zichg boerderijen (zie Bijlage 2) en een zestal

woningen:
- Stuiverstraat:2 boerderijen en een viertal woningen
- Karperstraat: 1 boerderij en 1 woning
- Gistelsesteenweg: 1 boerderij ('t Baanhof) en I tot woning verbouwde boerderij

- Polderdijk: 2 boerderijen (o.a. vakantiehoeve 't ZorÍe)
- Moerbeistraat: I boerderij
- Grintweg: 2 boerderijen (o.a. Klolàofstede)

De boerderijen (actieve landbouwbedrijven) werden op Kaart I I met een rode cirkel

aangeduid. Ze bevindenzich ongeveer allen aan de rand van het gebied en kunnen hun

huidige functie behouden (agrarische functie, eventueel geleidelijk overgaand in alleen

woonfunctie). Ook voor het zeer beperkt aantal woningen vormt de bebossing van.de

omliggende gronden geen probleem aangezien de rand van het bos telkens vlak bij is.

. Landbouwgronden
Bijlage 2 geeft.een overzicht van de gebruikers en eigenaars van de landbouwgronden

binnen de perimeter voor het stadsrandbos.

De negen landbouwers met zetel binnen de perimeter voor het stadsrandbos gebruiken

samen ongeveer 100 ha landbouwgrond binnen de perimeter voor het stadsrandbos.

Onder hen bevinden zich twee jonge landbouwers die recent hun activiteiten begonnen.

Zij bewerken samen 29 habinnen de perimeter voor het stadsrandbos.

Een andere elf landbouwers met zetel buiten de perimeter voor het stadsrandbos

gebruiken samen ongeveer 45 habinnen de perimeter voor het stadsrandbos. Onder hen

bevindt zich één jonge landbouwer uit Oudenburg. Hij bewerkt 10 ha binnen de perimeter

voor het stadsrandbos.

Ongeveer 105 ha gronden binnen de perimeter voor het stadsrandbos worden gebruikt

door landbouwers (zetel binnen of buiten perimeter) die meer dan de helft van hun

beroepsloopbaan achter de rug hebben (50-plussers) of die reeds gepensioneerd zijn.

o Kleireserves
De op het gewestplan aangeduide ontginningszone van77 ha (Kaart 4) werd in het

voorontwerp Structuurplan Kustzone verkleind tot 39 ha (Kaart 9). Op Kaart 1l wordt

deze zone in het donkergroen en het grijsgroen afgebeeld. ln deze verkleinde zone zljn rn

realiteit reeds een aantal gronden ontgonnen, volgestort en afgewerkt (westelijke deel).

Deze (en tussenliggende) gronden behoren niet tot de ontginningsplannen van de

steenbakkerij De Keignaard (donkergroene (en bruine) kleur op Kaart 11) (Esher milieu-

advies 1992). De steenbakkerij heeft ontginningsplannen voor een gebied van29 ha

(grijsgroene en lichtgroene kleur op Kaart 11), waarvan een gedeelte zichbuiten de in het

voorontwerp Structuurplan Kustzone aangeduide ontginningszone bevindt (lichtgroene

kleur op Kaart 11). Er blijft een saldo van 17 ha kleireserve over, die zowel aangeduid
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staat in het voorontwerp Structuurplan Kustzone als in de plannen van de steenbakkerij
De Keignaard (grijsgroene kleur op Kaart l l).
De steenbakkerij plant de kleireserve te ontginnen tot op ongeveer 2 m diepte. De
steenbakkerij kan ongeveer I ha klei verwerken perjaar en heeft dus l7jaar nodig om
deze reserve te ontginnen. Aangezien deze gegevens van 1992 dateren, kan voorzien
worden dat de kleiwinning hier tegen 2009 beëindigd wordt. De persleiding van Aquafin
werd dwars door de nog te ontginnen kleireserve gepland. Wellicht kan rond deze
persleiding een gedeelte van de klei niet ontgonnen worden.

. Steenbakkerij
Na het beëindigen van de kleireserves van de Keignaardpolder kan de steenbakkerij nog
een aantal jaren verder werken met de reserves uit de Snaaskg.l.polder. Vy'at daarna met
de steenbakkerij zal gebeuren is een vraagteken. Bestemmingen die bij de inrichting van
het gebied passen zijn een natuureducatief centrum / museum / ... of eventueel (minder
aaÍrgewezen) een paardenmanège. Deze laatste mogelijkheid is minder aangewezen
omdat paarden voor extra bemesting zoÍgen, hetgeen schadelijk is in een natuurgebied.
Dit komt nu reeds tot uiting in de afname van het aanÍal plantensoorten op de oude
spoorwegberm (WES 1996). Een museum kan zowel stadsrandbos, historische polders,
krekengebied, landschapsontwikkeling,... behandelen als klei-ontginning (industriële
archeologie) en landbouwactiviteiten in het gebied. Tenslotte kan de steenbakkerij na het
beëindigen van haar activiteiten ook gedeeltelijk of volledig afgebroken worden
(afhankelijk van de toestand van de gebouwen).

o Afgewerkte storten
In het gebied bevinden zich verschillende afgewerkte storten. Ze werden bruin ingekleurd
opkaart 11.

Nabij de Grintweg bevinden zich twee klasse-Il storten van de stad Oostende. Over deze
storten bestaan weinig gegevens. Tijdens de uitbating van deze storten werden geen
speciale voorzieningen getroffen ter bescherming van bodem of grondwater. De kans is
reëel dat vanuit deze storten verontreiniging van het grondwater is opgetreden (Esher
milieu-advíes, 1992).
Nabij de Karperstraat bevindt zich een klasse-Ill stort van de firma Verhelst. Drie
bemonsteringsputten laten toe de kwaliteit van het grondwater te monitoren. De resultaten
wijzen op een hoge asrest (te wijten aan het zoute karakter van het water), maar ook op
hoge waarden voor zrtate metalen (lood, zink, cadmium en arseen), COD, ammonium-N
en Kjeldahl-N. Esher milieu-advies (1992) wijst erop dat deze ernstige verontreiniging
normaal geÀen niet kan afkomstig zijn van klasse-Ill storten. Mogelijke oorzaken zijn de
klasse-Il storten van de stad of de landbouwactiviteiten (meststoffen en pesticiden).
De oppervlakte van de storten tussen de Grintweg en de Karperstraat bedraagt 8 ha.
Tenslotte bevindt zich ook nog een stort nabij de Steensedijk. Hierover werden geen
gegevens gevonden.
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o Persleidingafualwater
Door het gebied plant Aquafin een persleiding voor afualwater. Bedoeling is de

afoalwaters van Aartrijke, Eernegem, Gistel en Snaaskerke naar de

waterzuiveringsinstallatie van Oostende te brengen. In een latere fase komen daar ook de

afoalwaters van Ichtegem, Koekelare, Wijnendale en Westkerke bij. Het tracé wordt
afgebeeld op Kaart 11 (rode kleur). Op dit tracé mogen over een breedte van 3 m geen

hoogstammige bomen aangeplant worden. De werken zijn gepland voor september 1997

en zullen vermoedelijk een jaar duren.

o Overwelfde sloot
De sloot (kreek), die het water van een deel van de Snaaskerkepolder naar de

Gauwelozekreek voert, werd overwelfd. Deze sloot loopt over het oorspronkelijke tracé

van de Gauwelozekreek (350 m). Het tracé werd aangeduid op Kaart l1 (blauwe kleur).

3.2. Schermstructuur

De belangrijkste af te schermen externe invloed komt van de A10 en het achterliggende

industriegebied. Afscherming gebeurt door middel van een schetmwal en een schermbos

(Kaart 12). Ook moet de groeninkleding van de omliggende industriegebieden

gestimuleerd worden.
De Gistelsesteenweg zorgt eveneens voor verstoring, doch aangezien deze dwars door het

open gebied loopt valt hier weinig aan te doen. Een bomenrij kan voor enige visuele

afschermingzorgen. Ook moeten, waar wandel- en fietspaden deze steenweg kruisen,

goed georganiseerde oversteekplaatsen voorzien worden.

Tenslotte moet het gebied ook afgeschermd worden van verontreinigd water.

o Schermwal langs Al0
Een schermwal moet het projectgebied beschermen tegen geluidsemissies, geuremissies,

luchtverontreiniging en visuele storingen vanwege de A10 en het achterliggende

industriegebied. Een schermwal is duurder, doch effectiever dan een schermbos. De wal
wordt vlak bij de autosnelweg aangelegd met overtollig bodemmateriaal (bv. van

infrastructuurwerken in de omgeving of van afdekgronden van niet heropgevulde klei-
ontginningen). De wal zal zich uitstrekken van de Gauwelozekreek tot aan de

Kasteelstraat (Kaart 11) en is 2.5 km lang.

. Schermbos langs A10
Als extra bescherming wordt achter de wal een schermbos aangelegd. Het betreft een 100

m brede bosstrook met een dichte beplanting (zowel horizontaal als verticaal). Het

schermbos zal belangrijkzljnvoor de afscherming van de visuele hinder van het

industriegebied. Het werd groen ingekleurd op KaaÍ 12.Het betreft een oppervlakte van

25 ha.
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o Groeninkledingvanomliggendeindustrieterreinen
Zowelde industriezote aan de overkant van de A10 als de indushiezone aan de overkant
van de Gauwelozekreek veroorzaken visuele verstoring. V/aar nog bouwvergunningen
moeten verleend worden zal de stad groenvoorziening met inheemse boomsoorten
opleggen. Ter inkleding van reeds verwezenlijkte industriële inplantingen valt weinig te
ondememen. Op Kaart 12 werd een gele band ingekleurd waar groeninkleding van
bedrijven aangewezen is. Uiteraard is ook daarachter groenvoorziening met inheemse
boomsoorten een positief gegeven.

. Bescherming van recreanten tegen verkeershinder
Alle wandelingen door het stadsrandbos zullen via één oversteekplaats de
Gistelsesteenweg oversteken.Ditzal gebeuren op een vrij recht traject om een goede
zichtbaarheid te garanderen. Op de Gistelsesteenweg zijn minstens waarschuwingsborden
(zowel voor het verkeer als voor de voetgangers) en een zebrapad vereist. Wanneer het
bos intensief gebruikt wordt door recreanten kan hier ook een door de wandelaars op te
roepen verkeerslicht aan toegevoegd worden. De ontspannen sfeer in het bos zorgt er
immers voor dat recreanten (en hun kinderen) de snelheid van het verkeer op de
Gistelsesteenweg onderschatten. Het voorgestelde oversteekpunt werd opKaart 12

aangeduid in het blauw.

o Bescherming van het gebied tegen waterverontreiniging
Op Kaart 12 werden enkele nttarte pijlen getekend waar verontreinigd water in het gebied
komt. De bescherming van het gebied tegen waterverontreiniging wordt verder besproken
in de hydrologische structuur (zie 3.6.).

3.3. Natuurontwikkelingsstructuur

De ruggegraat van het projectgebied bestaat uit het krekenstelsel en het vele water. Dit
vormt de basis voor de natuurontwikkelings- en bosstructuur (Kaart l3).

3.3.1. Kreken en sloten binnen het stadsrandbos

Gauwelozekreek (Kaart l4): De Gauwelozekreek stroomt gedeeltelijk door en
gedeeltelijk langs de rand van het stadsrandbos. Deze kreek vormt de verbinding tussen
de historische polders en de haven I zee.Het meeste water uit het l«ekengebied komt
tenslotte in deze kreek terecht. Ook water van ten zuiden van de historische polders komt
tenslotte in dezp kreek terecht. Het water is helaas sterk vervuild, tegenwoordig vooral
door pieklozingen vanuit de waterzuiveringsinstallatie van Oostende, die het gebied
stroomopwaarts binnendringen (zie 3.6-2.). Een tweede oorzaak van vervuiling zijn de
landbouwactiviteiten.

Schaperijkreek (Kaart 14): De Schaperijkreek vormt de grens tussen het stadsrandbos en
het woongebied. De kreek vangt het water op uit een beperkt aantal sloten ten westen van
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de Gauwelozekreek. De Schaperijkreek stroomt via de Dode kreek (woongebied) naar de

haven I zee.

Depressies van dichtgeslibde kreken (Kaart 14): Vooraleer de Polderdijk en de

Gemeenedijk aangelegd werden (17e en 18e eeuw) stonden de kreken in rechtstreeks

contact met de zee. Na het aanleggen van de dijken bleef het afgesloten deel van de

l«eken als open water behouden (krekengebied), terwijl het niet afgesloten deel van de

kreken verder dichtslibde met alluviale afzettingen van de zee. Binnen de perimeter voor

het stadsrandbos bevinden zich dergelijke dichtgeslibde kreken (noordoostelijke

verlenging van Grote Keignaard, noordoostelijke verlenging van Sluiskreek,

noordoostelijke verlenging van Zoutel«eek). De dichtgeslibde kreken zijnte herkennen

aan een lichte depressie in het landschap en aÍuleen afiruijkend bodemprofiel
(geulgronden), doch door het aanleggen van de dijken en het scheuren van de weilanden

is hier vandaag nog weinig van te merken. In het verlengde van de Grote Keignaard loopt

nog het Laaggeleed. De gronden in deze kreekdepressies zijn doorgaans minder geschikt

voor de landbouw.

De Gauwelozekreek kwam oorspronkelijk rechtstreeks uit de Snaaskerkepolder.

Ongeveer op dit traject ligt nu de overwelfde afivateringssloot van de Snaaskerkepolder

naar de Gauwelozekreek (Kaart 1l). Deze kan heringericht worden als open sloot met

rietkraag. Daarmee wordt het door de landbouw vervuilde water uit de Snaaskerkepolder

enigszins gezuiverd en wordt de ecologische variatie binnen het stadsrandbos vergroot.

Sloten: Binnen de perimeter voor het stadsrandbos ligt nog een beperkt aantal kleinere

sloten (sloten die naar de Schaperijkreek stromen). Ze bevinden zich vooral tnzone 4.

3.3.2. Kreken en sloten in het open landschap

Alle biologisch waardevolle en nog open kreken bevinden zich in het open landschap

(Zoutekreek, Sluiskreek, Grote Keignaard,...) (Kaart 13). Er bevinden zich ook talrijke

kleinere en grotere sloten (geleden). Hun potentiële biologische waarde is veel groter dan

hun actuele biologische waarde. Hun biologische waarde ging de laatste jaren drastisch

achteruit (zie localisatiestudie). De belangrijkste oorzakenzíin de volgende.

o De landbouwactiviteiten op de omgevende gronden.

Negatieve invloeden van de landbouw komen vooral van het scheuren van de

graslanden tot op de oever van de kreek. De overgang naar akkerland is mogelijk door

het verlagen van het waterpeil. Door het ploegen tot op de oevers wordt de

waardevolle oeverflora en -fauna verstoord of vernietigd. Ook beginnen de oevers af

te kalven (bv. langs Zoutekreek). De klei van de omgevende akkers spoelt geleidelijk

in de kreek, die op zijn beurt dichtslibt. Tenslotte komen steeds meer meststoffen en

bestrijdingsmiddelen in het water terecht.
o De waterverontreiniging en waterpeilverlaging.

De waterpeilverlaging laat de overgang van grasland naar akkerland toe. Ook

bei'nvloedt het waterpeil de flora en fauna in het gebied. Meestal gaat de verdroging
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samen met een vermindering van de soortenrijkdom. Ook de waterverontreiniging,
die veroorzaakt wordt door lozingen van vooral huishoudelijk afualwater en door de
activiteiten van de landbouw, tast de biologische rijkdom van het gebied aan.

o De recreatie (vissers, jagers, wandelaars, spelende kinderen,...).
Door betreding wordt de oevervegetatie vertrappeld. Door betreding en door het
geluid van de recreanten (zelfs al betreden zlj de oevers niet) worden vogels (vooral
broedende vogels) verstoord. Ook andere aarrweÀge diersoorten worden verstoord.
Uiteindelijk overleven slechts de meest tolerante plant- en diersoorten en vermindert
de biologische rijkdom

Om de kreken te beschermen moeten al deze factoren aangepakt worden. De voorgestelde
aanpak wordt besproken in resp. 3.3.3. I 3.3.4. I 3.3.5. (landbouw), 3.6. (water) en 3.5.
(recreatie).

3.3.3. (Her)inrichting en beheer van kreken en sloten

Om de biologische waarde van de kreken en de sloten te beschermen is het (naast'
maatregelen betreffende waterpeil, waterkwaliteit en recreatie) aangewezen een
bufferzone rond de kreken of sloten te verwerven, eventueel her in te richten en een
gepast beheer in te stellen. Binnen de perimeter voor het stadsrandbos zal dat gebeuren
tijdens de inrichting van het stadsrandbos (maatregelen voor natuurontwikkeling). Het is
aangewezen om ook rond de kreken in de open ruimte een bufferzone te verwerven,
eventueel her in te richten en een gepast beheer in te stellen. De bufferzone zal de
negatieve invloeden van de landbouw verminderen. Volgende maatregelen gelden zowel
voor de kreken / sloten in het stadsrandbos als voor de kreken / sloten in het open gebied.

(Her)inrichting van de kreken / sloten betekent het heraanleggen van hun oorspronkelijke
bedding- en oeverstructuur. Hierbij bevinden zich rond de kreken drassige, onregelmatige
en vooral zacht hellende oevers. Bij zacht hellende oevers is de overgangszone tussen
water en land het grootst en is er meest potentie voor een veelheid van microverschillen.
De aanwezigheid van diep water, ondiep water, slikplaten, rietl«agen, vemrigde
rietkragen, hooilanden,... zorgtvoor biotopen voor talrijke planten- en diersoorten. Doch
hier en daar een steilere oever kan ook interessant zijn (bv. voor oeverzrvaluwen). Vooral
waar de oevers verstoord werden door de akkerbouw is voor de herinrichting een
éénmalige machinale ingreep vereist.
Ook moeten dichtslibbende kreken gebaggerd worden. Het gaat hierbij dikwijls om
verontreinigd slib (bv. Grote Keignaard). Eénmaal de oevers heringericht zijn en de
waterverontreiniging onder controle is, zal de nood aan baggeringen sterk afnemen.
Indien er vlakbij geen rietkraag meer is, kunnen wortelstokken van riet uit de omgeving
in de heringerichte drassige oevers geplant worden. Deze wortelstokken worden best in
de omgeving geoogst, omdat ze dan best aangepast zijn aan de lokale ecologische
omstandigheden. De wortels en wortelstokken van de rietplanten zorgen voor een
versteviging van de vernieuwde oeverstructuur. Verder mag gewacht worden tot de
natuur zelf het terrein geleidelijk weer inneemt. Aangezien in de omgeving waardevolle
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vegetaties voorkwamen / nog waardevolle vegetaties aanwezig Àjn, nlJlen zï1 zichhier
spoedig vestigen.
Voor verdere informatie over de herinrichting en het beheer van oevers wordt verwezen

naar Claus & Janssens (1994).

Ook het beheer van kreken / sloten en hun oevers wordt gericht op het behoud en de

ontwikkeling van de ecologische diversiteit. Rietkragen moeten onregelmatig gemaaid

worden om vemtiging en verlanding tegen te gaan. Het maaisel (en strooisel) wordt best

afgevoerd. Het beste wordt elk jaar (najaar of winter) een ander stukje rietkraag gemaaid,

zodat er steeds een ruime voorraad aan overjarig Riet aanwezig blijft. Dit is vooral van
belang voor de vogels. Op sommige plaatsen kan ook jaarlijks gemaaid worden zodaÍ
hooiland ontstaat. Ook hier is het afroeren van het maaisel essentieel. Op nog andere

plaatsen kan dan weer een beperkte vemriging toegestaan worden. Hierbij kunnen

opschietende wilgen als hakhout of knotbomen behandeld worden. Hier en daar kunnen

enkele hoogstammige bomen het landschap verfraaien. Tenslotte is het interessant om op

sommige plaatsen ook (een niet te intensieve) begrazítg tot op de oevers toe te latpn. Ook
dit zor gt immers voor eco lo gi sche diversite it.

Rond de kreken die zich binnen het bosgebied bevinden mag er geen te plotse overgang

zíjnvankreek met rietkraagnazr bos. Tussen de rietkraag en het bos moet er een

geleidelijke overgang gecreëerd worden. Indeze overgangszone kan een ruigte zich

ontwikkelen, kunnen struiken aangeplant worden en kunnen bomen als hakhout

behandeld worden. Ook in deze overgangszone zal zich een specifieke flora en fauna

vestigen.

De breedte van de (her)ingerichte oever wordt niet a priori vastgelegd. Binnen het

stadsrandbos wordt een rietkraag van l0 m op elke oever voorgesteld. Daar rond wordt
nog een overgangszone (rietkraag - bos) van 10 m op elke oever voorgesteld. In totaal
gaat het dus om 40 m overgang tussen water en bos. In het open gebied is de extra

overgangszone naar bos uiteraard niet nodig. Daar kan een bufferzone van minstens 10 m

op elke oever voorgesteld worden. Deze breedte is echter alleen een richtcijfer en moet

niet strikt gevolgd worden. Een bredere bufferzone kan de kansen voor
natuurontwikkeling alleen maar verhogen. Rond bredere en meer waardevolle kreken
worden best bredere bufferzones aangelegd (bv. Zoutekreek, Grote Keignaard,...). De

richtcijfers voor de bufferzones betekenen de aanleg van 8 ha rietkraag binnen het bos en

27 harietkraag in de open ruimte. De richtcijfers voor de bosranden (rond rietkraag en

tussen bos en open ruimte) betekenen de aanleg van 13 ha bosrand. Op Kaart 13 werden

de rietkragen in het pÍurs voorgesteld en de bosranden in het oranje voorgesteld.

De bufferzone rond de Oude straatkreek en het Groot poldergeleed zorgÍ voor een

natuurlijke verbinding tussen het gebied van de Zoutekreek en de Sluiskreek enerzijds en

het gebied van de Grote en de Kleine Keignaard anderzijds. Best wordt ook tussen het

gebied van de Grote en de Kleine Keignaard enerzijds en het gebied van de Zwaanhoek

anderzijds een dergelijke verbinding aangelegd. Aangezien de belangrijkste afiruatering

van de Zwaanhoek naar de Keignaard dwars door Zandvoorde loopt, wordt best naar een
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andere verbinding gezocht via kleinere sloten. Omdat deze nog niet vastgelegd werd,
werd ze op Kaart 13 symbolisch aangeduid door een rechte lijn. De verbinding tussen de
gebieden zorgt voor een gemakkelijke uit'wisseling van natuurwaarden. Tussen de
eerstgenoemde gebieden vormt immers de landbouw een barrière, terwijl tussen de
laatstgenoemde gebieden de lintbebouwing voor een barrière zorgt.

3.3.4. Waterplassen

In het open gebiedzljn nog enkele anti-tankgrachten aanweÀg(KazÍt l4).Deze kunnen
op dezelfde manier beheerd worden als de kreken. Het gaat hier om niet-stromend water,
hetgeen weer aanleiding geeft tot enigszins afivijkende ecologische omstandigheden en
dus een enigszins afivijkende biologische diversiteit. Hetzelfde geldt voor de
veedrinkpoelen.

Binnen de perimeter voor het bos bevindt zich een nog te ontginnen kleireserve. Vy'anneer
deze (gedeeltelijk) niet heropgevuld wordt ontstaan daar brakke waterplassen. De '

ontginningsputten kunnen afgewerkt en beheerd worden volgens de hierboven beschreven
principes (onregelmatigheid, zacht hellende oevers, drassige zones,...). Vooral het brakke
karakter van het water zorgt voor een bijzondere natuuronnvikkeling. Een mogelijke
vorÍn en locatie voor deze plas werd voorgesteld op Kaan 13. Hij is hier 2 ha groot.

3.3.5. Gras- en akkerlanden

In het open gebied bevinden zich verder graslanden en akkers. Deze worden door de
landbouwers beheerd. Indien rond de kreken en sloten bufferzones kunnen verworven,
(her)ingericht en beheerd worden, is er weinig noodzaak om grote oppervlakten grasland
te gaan verwerven. Graslanden worden hoedanook best door landbouwers beheerd.

In de reservaat- en natuurgebieden worden voldoende juridische beperkingen gesteld om
het krekengebied natuurgericht te beheren. Deze bevinden zich in het Vegetatiebesluit
(o.a. scheuren van graslanden niet toegelaten) en het Mestactieplan (MAP) (verscherpte
gebiedsgerichte normen, op termijn nÍur nulbemesting strevend). Aangezien ook akkers
onder de verscherpte gebiedsgerichte noÍïnen vallen kan verwacht worden dat deze
akkers geleidelijk weer als grasland zullen gebruikt worden (behalve indien met
groenbemesting gewerkt wordt hetgeen wel aanvaardbaar is binnen een natuurgebied).
Op graslanden zullen automatisch minder of geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden,
vooral wanneer ze rtjet mogen gescheurd en heringezaaid noch bemest worden. Er is wel
een grote nood aan meer controle en een striktere toepassing van het Mestactieplan
(MAP) en het Vegetatiebesluit. Bij een strikte handhaving van de jwidische beperkingen
kan een snelle evolutie naar biologisch waardevolle graslanden verwacht worden. In deze
juridische beperkingen bevinden zich wel nog enkele hiaten. Zokan een te hoge
veebezetting de biologische waarde beperken.
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In het landschappelijk waardevol agrarisch gebied, datzichrondom de betrokken natuur-

en reservaatgebieden bevindt, zijn deze juridische beperkingen niet van toepassing.

Alhoewel de meest waardevolle kreken zich in de natuur- en reservaatgebieden bevinden,

ontvangen ze ook het water uit het omliggende agrarisch gebied. Daarom is het

verwerven, (her)inrichten en beheren van bufferzones rond kreken en sloten in het

omgevende gebied (die water voeren naar de biologisch waardevolle kreken) ook van
belang. Kleine zijsloten kunnen door een zuiverend rietveldje geleid worden alvorens in
een grotere gebufferde sloot of kreek uit te monden. Aldus worden de negatieve

invloeden van de landbouwactiviteiten in het omgevende gebied gebufferd. Op deze

manier blijft de landbouw in het omgevende landschappelijk waardevol agrarisch gebied

leefbaar. Ook gaan de bufferzones rond de kreken en sloten bodemerosie tegen. Het
verwerven van deze bufferzones heeft weinig gevolgen voor de landbouw aangezien het

hier juist om de beperkte oppervlakte geulgronden gaat die slechts 55 tot 750Àvartde
optimale landbouwopbrengsten kan vooÍbrengen (Desmet & Pattou, 1997).

Voor enkele bijzondere graslanden, vooral in de Oude polder (Zwaanhoek), is het.wel de

moeite om grotere percelen te verwerven en te beheren en / of om

beheersovereenkomsten af te sluiten (cfr. Demarest 1985, V/ITAB 1996). Het gaat hier

dikwijls om hooilanden met een bijzondere vegetatie (bv. Rietorchis). De vegetatie van

vochtige zilte hooilanden is zeldzaam aan het worden of is zelfs verdwenen door het

steeds minder toepassen van hooilandbeheer in semi-natuurlijke graslanden. ln deze

graslanden wordt best laat gemaaid (uli), zodat de meeste soorten de kans krijgen zaden

te vormen. Een dergelijke late maaibeurt is voor de landbouwers niet interessant, omdat

de voederkwaliteit van het hooi tegen deze datum vrijwel waardeloos geworden is. In
biologisch zeer waardevolle graslanden kan ook eenzeer extensief graasbeheer toegepast

worden. Er kan hierbij voor begrazing met oude polderrassen geopteerd worden.

Het verwerven van graslanden gebeurt best binnen de natuur- en reservaatgebieden (gele

kleur op Kaart 13). In het projectgebied gaat het om ongeveer 400 ha (Zwaanhoek,

Keignaard en gebied van Zoutekreek en Sluiskreek). Hoeveel hectaren kunnen verworven
worden en welke percelen hierbij prioriteit krijgen werd nog niet vastgelegd.

3.3.6. lí/egbermen

Binnen het projectgebied bevinden zich ook een aantal interessante wegbermen (o.a. de

zuidelijke helling van de Grintweg, de oude spoorwegberÍn en zelfs de bermen van de

actieve spoorlijn Oostende - Brugge). Het is Ínngewezen om in het gehele projectgebied

het wegbermbesluit strikt toe te passen. Samen met de bufferzones rond kreken en sloten

vofinen de wegbermen een netwerk aan natuur binnen het landbouwgebied. Dit is de

enige natuurontwikkelingsmaatregel die ook voor de Snaaskerkepolder voorgesteld

wordt.
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3.4. Bosstructuur

3.4.1. StreeJbeeld

Binnen de perimeter voor het stadsrandbos zal, waar het niet gaat om rietgordels of om
overgangszones tussen bos en rietgordel oftussen bos en open gebied (bosranden), naar
bos gestreefd worden. Ditzal gebeuren door het aanplanten van bos of door het streven
naar natuurlij ke bosontwikkeling.
Binnen de perimeter voor het stadsrandbos wordt 135 ha natuurgericht bos voorgesteld,
24 ha speelbos, 13 ha bosrand, 8 ha rietkraag rond het aanwezige water en2hawaterplas.
De 25 ha schermbos zijn hierbij hoofdzakelijk een onderdeel van het natuurgericht bos en
in geringe mate een onderdeel van het speelbos. Het eigenlijke stadsrandbos (in zones 1,

3,4,5 en 7) is dus 182 ha groot. Aansluitend hierbij is het stadsdeelpark nabij Stene
(zone 2) 24 ha groot.
Op Kaart 13 werd het natuurgericht bos lichtgroen ingekleurd, het speelbos donketgroen
ingekleurd en het stadsdeelpark roos ingekleurd. De smalle paarse stroken langs de
kreken zijn de rietkragen terwijl de smalle oranje stroken langs de rietkragen en aan de
rand van het bos de bosranden zijn (de rode lijnen zijn de wandelpaden).

Er wordt gestreefd nÍur een natuurgericht bos, nl. een bos dat zo nauw mogelijk aansluit
bij het bos dat van nature in de gegeven omstandigheden zou voorkomen (de potentieel
natuurlijke vegetatie). Om het proces van natuurlijke bosontwikkeling te versnellen
worden bomen en struiken aangeplant. Dit laat een snellere realisatie van het bosklimaat
toe. Op enkele plaatsen wordt ook natuurlijke bosontwikkeling toegelaten. Natuurlijke
bosontwikkeling geeft hier evenwel weinig garanties om sneller de potentieel natuurlijke
vegetatie te bereiken. De in de omgeving voorkomende boomzaden komen immers niet
van natuurlijk bos maar wel van aanplantingen in de verstedelijkte omgeving. Zo zol een
massale opkomst van bv. Esdoom niet ondenkbeeldig Àjn.Dezn soort kiemt vrij
overvloedig rond de Grote Keignaard en is wij tolerant aan de zilte omstandigheden.

Om in de eindfase tot een gemengd bos te komen, zullen in de beginfase de boomsoorten
groepsgewijs aangeplant worden. Hierbij zal de groep minstens evenveel oppervlakte
innemen als de kruinprojectie van een volwassen boom van deze soort dat zou doen. Een
sterkere menging leidt tot de dominantie van de snelst groeiende boomsoorten. Een ruim
plantverband is aangewezen (1600 bomen/tra). Veel aandacht moet besteed worden aan
de herkomst van het plantmateriaal. Bij voorkeur is het plantsoen afkomstig van
zaadmateriaal uit de Vlaamse polders. Dít zal een extra aanpassing aan de specifieke
polderomstandigheden inhouden (invloed van zout, hoge watertafel, nvare klei,...). Het
bos wordt aangelegd naarmate de gronden verworven worden en vrijkomen (einde
loopbaan van landbouwers). Er wordt op een spreiding over 20 jaar gerekend. Aldus
wordt een zekere ongelijkjarigheid ingebouwd.
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Er zal weinig in het bos worden ingegrepen. Ingrepen gebeuren vooral rond de rietl«agen
en in de bosranden (hakhout, middelhout,...) waar de geleidelijke overgang van bos naar

open ruimte moet onderhouden worden. Waar zich een interessante vegetatie ontrwikkelt
zal gelet worden op voldoende lichtinval op de bodem. Ditzal ook het geval zijn in het
schermbos wÍur een weelderige struikvegetatie gewenst is (verticale opvulling). Er zal
ook veel rekening moeten gehouden worden met de veiligheid van de recreanten

(oppervlakkige wortelstelsels in de gegeven bodemomstandigheden en de aanwezigheid
van veel wind). Het bos zal voornamelijk als hooghout beheerd worden. In een latere fase

zal er naar natuurlijke verjonging van het bos gestreefd worden. Er zal op gelet worden
vrij veel dood hout in het bos te laten, aangezien dit de ecologische diversiteit sterk kan
vergroten.

3.4.2. B oomsoortenkeuze

De keuze van de boomsoorten is hier cruciaal en moeilijk. Ze is moeilijk omdat echte

polderbossen in de Vlaamse polders niet bestaan. De weinige bosfragmentjes werd-en

allen door de mens aangeplant.
In de Oudlandpolders kwamen vroeger talrijke kleine geriefhoutbosjes voor. Ze zljnnu
bijna allen verdwenen. Ten zuidoosten van Vlissegem bevindt zich nog een oud
polderbosje. Ook op de as Blankenberge - Brugge, waaÍ vroeger talrijke geriefhoutbosjes

voorkwamen, bevindenzichnog erikele relictjes. Het Hagebosje, ten zuidwesten van

Zuienkerke is van recentere datum.
In de middelland- en nieuwlandpolders kwamen / komen zelfs geen kleine bosjes voor.

Alleen het Maria Hendrikapark, met zijn semi-natuurlijk voorkomen en van recentere

datum, geeft enig beeld van het bos in de nieuwlandpolders.
Behalve het Maria Hendrikapark bevinden al deze bosjes zich op gronden waar het zoute

water zich op grotere diepte bevindt dan in de perimeter voor het stadsrandbos. Mogelijks
gaat het meestal om kreekruggronden waarbij zich in het kleiprofiel ook een fractie zand

bevindt. Voor wat het Maria Hendrikapark betreft is dit niet het geval. Het gaat hier om
de zware kleiplaatgronden zoals in de perimeter voor het projectgebied. Alhoewel het hier
om een park gaat, met de bijhorende kunstmatigheid, kan het Maria Hendrikapark toch
enige vergelijkingsbasis bieden. Belangrijke boom- en struiksoorten in het Maria-
Hendrikapark zijn Es, Grauwe abeel, Esdoorn, Olm, Vlier, Liguster,... Andere boom- en

struiksoorten die er voorkomen zijn Rode kornoelje, Meidoorn, Vogelkers, Schietwilg,
Hondsroos,Haagbeuk,... :

De Biologische'Waarderingskaart (BWK) meldt voor de polders volgende boom- en

struiksoorten: Populier, Gewone iep, Es, Zwarte els, Vlier, Eenstijlige meidoorn,
Sleedoorn, Hondsroos, Bramen,... (Demarest I 985).

Een belangrijke factor bij de keuze van de boomsoorten zal de tolerantie aan het ondiep

zout water zijn. Van den Burg (1988), die vooral de effecten van strooizout onderzocht,

vermeldt als boomsoorten met enige tolerantie tegen zout (spatzout / smeltwaterzout):
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Ruwe iep, populieren (waaronder'Witte abeel en Ratelpopulier), Es, Vlier, Lijsterbes,
Zwarte els, Esdoom (waaronder Veldesdoorn), Zomereik, Eenstijlige meidoorn,... Dit
onderzoek concentreerde zich wel vooral op sierboomsoorten. V/ilgen, die normaalgezien
ÍumgewezenÀjn op zware natte kleigronden, worden in dit onderzoek nauwelijks
vermeld. Enkele gegevens over Schietwilg, Amandelwilg en Katwilg melden een matige
tolerantie. De auteur meldt gegevens van verschillende bronnen die soms wij
tegenstrijdigzijn. De zouttolerantie van boomsoorten in onze streken is een weinig
onderzocht gegeven.

Eén van de meest interessante boomsoorten in de gegeven ecologische omstandigheden is
de olm. Omwille van de olmenziekÍe is het echter niet aangewezen deze boom op grotere
schaal aan te planten. In de open polders kan deze boomsoort nog wij lang stand houden
omdat de wind de kevertjes die de ziekte veroorzaken wegblaast. In het stadsrandbos zal
dit echter niet het geval zijn.

De wilgen vornen een groep boom- en struiksoorten die normaal gemakkelijk op natte
kleibodems groeien. De flora van België (De Langhe et al., 1983) vermeldt voor de
maritieme polders vooral de algemenere wilgensoorten: Waterwilg / Boswitg (Salix
caprea), Katwilg (S. viminalis), schietwilg (S. alba), Grauwe wilg (s. cinerea) en ook
Rosse wilg (S. atrocinerea).
Voor Amandelwilg (S. triandra) wordt specifiek vermeldt dat hij ontbreekt in het
maritiem district.
In praktijk zal best vooral met Schietwilg, Grauwe wilg en Boswilg gewerkt worden. Dit
zullen de soorten zijn die zich ook spontaan in het gebied zullen vestigen. Sporadisch
kunnen enkele andere soorten gebruikt worden. lndien zï1bíj de gegeven ecologische
omstandigheden passen zullen zlj zich spoedig uitbreiden.

Voorgaande gegevens geven enige aanwijzing over de boom- en struiksoorten die in het
stadsrandbos kunnen geplant worden (Es, Zwarte els, Ratelpopulier, Grauwe abeel,
Schietwilg, Grauwe wilg, Boswilg, Vlier, Gewon iep,Zomereik, Eenstijlige meidoorn,
Sleedoorn,...). Soorten als Gelderse roos, Katrvilg, Rosse wilg en zelfs Haagbeuk en
Hazelaar zullen in beperkte mate uitgetest worden. In nog beperkÍere mate kunnen
soorten als Vogelkers, Rode komoelje, Liguster, Aalbes, Zwarte bes,... aangeplant
worden. De boom- en struiksoorten worden samengevat in Bijlage 1. De keuze is wij
beperkt. De dominerende boomsoorten zullen Es,Zwarte els en Schietwilg zijn en de
dominerende struiksoorten zullen Grauwe wilg en Vlier zijn. De verschillende soorten
zullen in de verschillende zones aangewend worden naargelang de
bodemomstandigheden in die zone (diepte van zout water, vochtigheid, ongestoorde
kleiplaatgronden of verstoorde gronden,...) en naargelang de doelstelling van het bos in
die zone (speelbos, schermbos, natuurgericht bos).
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3.4.3. Bosaanleg en bosbeheer in de verschillende zones

Het voorgestelde bos in de verschillende op Kaart 10 vermelde zones wordt hieronder
beschreven. Het bos wordt op Kaart l3 afgebeeld. De overgangszones bos - rietkraag en

bos - open ruimte, die in de meeste van de hieronder beschreven zones voorkomen,
worden afzonderlijk besproken (zone X).
Voor elke zone worden een aantal boomsoorten en hun percentages voorgesteld. Dit zijn
gemiddelde richtcijfers voor de zone. De zones zullen verder onderverdeeld Worden in
bestanden die verschillende varianten van de voorgestelde boomsoortensamenstelling

bevatten. De boomsoorten zullen hierin groepsgewijs gemengd worden (Àe3.4.1.). De

bomen zullen grotendeels aangeplant worden. Enkele soorten moeten minder aangeplant

worden dan voorgesteld omdat ze zich spoedig natuurlijk zullen verjongen (bv. Vlier).

Zone l: Zone I omvat een langwerpig schermbos langs de A10 (100 m breedte),

eventueel niet heropgevulde klei-ontginningsputten waaÍ azm natuurontwikkeling gedaan

wordt (zie 3.3.4.) en voor het overige natuurgericht bos. Dit bevindt zich ook op enkele

afgewerkte storten waarvan de inhoud niet goed gekend is.
o Natuurgericht bos: Zone 1 is iets hoger gelegen dan de omgevende gronden, waardoor

de gronden iets minder vochtig zijn en het zoute water zich iets dieper bevindt. De

zone bevindtzich immers in het gebied waar de zoetwaterlens zeer beperkt is (< 2 m).

De gronden bevinden zich momenteel vooral onder akkerland. Er bevinden zich ook

drie afgedekte storten \ /aarvan de inhoud niet duidelijk is. Eén stort werd recent

bebost door de stad Oostende.

Boomsoorten: Es (30 %), Schietwitg (30 %), Zwarte Els (20 %o) en Zomereik (20 %).

Struiksoorten: Vlier, Grauwe wilg, Gelderse roos,...

Beheer: hooghout. In hooghout wordt immers minst door de mens ingegrepen. Indien

Es en I of Zomereik goed gedijen op deze gronden kunnen zij op termijn meer gÍuu:

domineren.
o Schermbos: De bodemomstandighedenzijnzoals hierboven beschreven, doch er

bevinden zich ook wat geulgronden tussen (oorspronkelijke bedding van de

Keignaardkreek). Om een snelle effectiviteit van het schermbos te bekomen wordt
hier voor sneller groeiende soorten geopteerd.

Boomsoorten: Schietwilg (a0 %), Es (20%),Zwarte els (20 %), Ratelpopulier (10
oó), Grauwe abeel (10 %).
Struiksoorten: Vlier, Grauwe wilg, Boswilg, Liguster,...
Beheer: middelhout. Hier wordt middelhoutbeheer voorgesteld om een betere

verticale verdeling van het licht en dus van de vegetatie te bekomen.

Zone2: Het gaat hier grotendeels om verstoorde gronden. Er bevindt zich een oud

afgedekt stort, waarvan de inhoud niet duidelijk is. Verder zlin er ook enkele

waterplassen en oude bunkers. Sommige van die bunkers werden ingericht voor de

overwintering van vleermuizen. Het zoute water bevindt zich hier op grotere diepte.

Momenteel bevindt het terrein zich onder weiland. De Groendienst van Oostende heeft
plannen om hier een stadsdeelpark aante leggen. Dit stadsdeelpark bevat ook een
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uitbreiding van het stedelijk sportpark dat hier vlak naast ligt. Verder bevat het een
ravotterrein, een uitbreiding van de vijvertjes, een mountainbikecircuit, schermgroen,...
Het stadsdeelpark fungeert als filter om de meest actieve recreanten op te vangen. Het
geheel zou vrij natuurlijk ingericht worden. Ook hier komt natuureducatie aan bod
(vijvertj es, vleermuizenbunkers,...).

Zone 3: Het gaat hier grotendeels om kleiplaatgronden. Rond de Schaperijkreek bevinden
zich ook geulgronden, doch deze zijnbestemd voor de rietkraag rond de kreek. De
gronden bevinden zich momenteel grotendeels onder akkerland. Het zoute water bevindt
zich hier iets dieper.
. Speelbos: Net als voor het schermbos wordt ook hier voor sneller groeiende

boomsoorten geopteerd.

Boomsoorten: Schietwilg (30 %o), Zwarte els (20 Yo),Es (20 %), Ratelpopulier (15 %)
en Grauwe abeel (I5 %).
Struiksoorten: Vlier, Grauwe wilg, Boswilg,... De aanvulling met een beperkt aantal
planten van Aalbes, Zwxte bes, bramen,... kan de aantrekkelijkheid van het spgelbos
vergroten.
Beheer: hooghout.

o De Groendienst hoopt in deze zone nog een uitbreiding van het sportcomplex te
voorzien (zes bijkomende voetbalvelden). Aangezien slechts hier (combinatie van
zones 3,4 en 5) het bos enige diepte kan bereiken, en enig bosklimaat kan gecreëerd
worden, zou dit een spijtige zaakzijn. Beter wordt nog enige sportinfrastructuur
aangebracht in zone 7 (vlakbij het woongebied van Zandvoorde).

Zone 4:Deze zone is iets vochtiger dan de omgevende gronden. Het zoute water komt
hier plots vrij ondiep. De boomsoortenkeuze wordt dan ook beperkt. Momenteel bevindt
het vochtigste deel van de zone zich onder grasland met kleine sloten. Verder is er ook
akkerland.
o Natuurgericht bos: Hier wordt een polderbos op matig zilte en vochtige gronden

gecreëerd. Aangezien zelfs rond de kleine sloten rietkragen aangelegd worden wordt
niet de gehele zone bebost. In het midden wordt een gedeelte niet bebost en wordt
spontane bosontwikkeling nagestreefd. De zuidkant van dezn zone, die momenteel als
akkerland gebruikt wordt, wordt wel volledig bebost.
Boomsoorten: Es (30 %),Zwarte els (20 o/o), Schietwilg (20 %o) ennatuurlijke
bosontwikkeling (30 %).
Struiksoorten: Vlier, Grauwe wilg, Rosse wilg, Boswilg, Katwilg,...
Beheer: Middelhout. Er wordt hier voor middelhout geopteerd om meer licht op de
bodem toe te laten en de vegetatie meer kansen te bieden.

Zone 5; De Gauwelozekreek loopt door het midden van deze zone. Rond de kreek gaat
het vooral om geulgronden. Het zoute water bevindt zich hier op grotere diepte. Het
terrein vertoont een lichte depressie naar de Gauwelozekreek toe. Er is dus een gradiënt
aarrwezig van minder vochtig naar vochtig. De zone bevindt zich momenteel vooral onder
akkerland.
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Natuurgericht bos
Boomsoorten: Schietwilg (30 %o),Es(30%),Zwarte els (20 %o),Zomereik (15 %o) en

Haagbeuk (5 %). De laatste twee boomsoorten worden alleen in het droogste deel van

deze zone aangeplant.

Struiksoorten: Vlier, Grauwe wilg, Gelderse roos, Hazelaar,.- Hetzelfcle geldt voor de

laatste twee struiksoorten. In de drogere delen kunnen ook een beperkt aantal planten

van Vogelkers en Rode komoelje toegevoegd worden.
Beheer: Hooghout. In deze zone is wel veel overgangszone tussen bos en.rietkraag of
tussen bos en open gebied aanwezig. Daar wordt middelhoutbeheer voorgesteld (zie
zone X).

Zone 6: Het gaat hier om een vrij vochtige zonewaaÍ het zoute water zich bovendien op

geringe diepte bevindt. De bodem bestaat uit kleiplaatgronden. Het noordelijke deel

bevindt zich nog onder grasland met sloten en microreliëf. Het zuidelijke deel bestaat uit
akkerland. De zuidelijke berm van de Gemeenedijk (Grintweg) herbergt een vrij
bijzondere flora, die verband houdt met de zuidelijke expositie en veel zonlicht. Om
biologische en om landschappelijke redenen bestaan hier bezwaren tegen bebossing.
Landschapsinkleding is wel aanvaardbaar, met eventuele bomenrijen of bosstroken

loodrecht op de dijk, zodat van daar uit steeds het open landschap kan waargenomen

worden. Zo kan bijvoorbeeld een bosstrook aangelegd worden langs de oude

spoorwegberm. Deze kan meteen de tot villa heringerichte boerderij en vooral de

landschappelijk zeer storende witloofloods verbergen. Verder kunnen langs de

Gistelsesteenweg bomen aangeplant worden. Olmen zijnhier aanvaardbaar. Inkleding
van het landschap kan ook gebeuren door hagen en houtkanten iuul te planten.
. Landschapsinkleding / bomenrijen / bosstroken

Boomsoorten: Gewone iep, Es, Zwarte els, Schietwilg, Boswilg,...
Struiksoorten: Sleedoorn, Eenstij lige meidoorn, Hondsroos,...
Beheer: hagen, houtkanten, knotbomen, hoogstammige bomen, hooghout,...

Zone 7: De omstandigheden in dezs, zone zljn sterk gelijkend op de omstandigheden in
zone l. Wel bevindt het zoute water zich hier weer op grotere diepte. De oude dijk tussen

de Keignaardpolder en de Oude polder loopt door deze zone. Het oostelijke gedeelte van

deze zone behoort dus tot de Oude polder. Dit gedeelte behoort bovendien tot de kreekrug

varrZaadvoorde en vormt daardoor het enige deel van het stadsrandbos waar het om
lichtere gronden gaat (lichte klei tot zavel, op meer dan 60 cm meestal overgaand tot
zand). Precies daar ook bevindt het zoute water zich op veel grotere diepte.

De zone omvat zowel schermbos langs de A10, als natuurgericht bos waarvan een

gedeelte als speelbos ingericht wordt.
o Schermbos: zie zone 1.

. Speelbos: Het speelbos kan nabij Zandvoorde eventueel aangevuld worden met enige

sportvoorzieningen, een ravotterrein of een meer parkachtige inrichting. Ook hier
wordt voor sneller groeiende boomsoorten geopteerd. Dankzij het lichtere
bodemmateriaal en de veel geringere invloed van het zoute water kunnen meer

boomsoorten aangeplant worden.
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Boomsoorten: Es (20 Yo),Zomereik (20 %), Ratelpopulier (15 %), Grauwe abeel (15
%), Schietwilg (10 oÀ),Zwarte els (10 %o) enHaagbeuk (10%).
Struiksoorten: vlier, Gelderse roos, Rode komoelje, Hazelaar,vogelkers, Grauwe
wilg,... De aanvulling met een beperkt aantal planten van Aalbes,zwartebes,
bramen,... kan de aantrekkelijkheid van het speelbos vergroten.
Beheer: hooghout.
Natuurgericht bos: Aangezien deze znne zich dicht bij de woonomgeving bevindt en
niet grenst aan natuurgebieden, kan ze meer intensief recreatief gebruikt worden.
Boomsoorten: Es (30 %), Schietwilg (30 %),Zwarte els (15 Yo),Zomereik (10 %),
Grauwe abeel (5 %), Ratelpopulier (5 %) en Haagbeuk (5 %).
Struiksoorten: Grauwe wilg, Vlier, Gelderse roos, Hazelaar, Boswilg,... en in beperkte
mate Rode kornoelje, Vogelkers, Aalbes, Zwarte bes,...
Beheer: hooghout.

o

Zone X; Overgangszone bos - rietkraag en overgangszone bos - open ruimte
Hierbij zullen de boom- en vooral struiksoorten gebruikt worden die voor de betrokken
zone voorgesteld worden (zone 1,3, 4 of 5). Nabij een rietkraag wordt echter minder
dicht geplant, zodat er ook plaats blijft voor ruigte-ontwikkeling. Nabij een rietkraag /
open ruimte wordt hakhoutbeheer ingesteld. Nabij het bos wordt middelhoutbeheer
ingesteld. Aldus wordt een geleidelijke overgang nÍrar het bosklimaat gecreëerd. De
struiken kunnen hier aangevuld worden met een beperkt aarfiaL lichtminnende soorten als
Sleedoom, Eenstij lige meidoorn, Hondsroos,...

3.5. Recreatieve structuur

3. 5. 1. Wandelrecreatie

Het gebied zal in de eerste plaats voor wandelrecreatie gebruikÍ worden.

Bij het aanleggen van wandelpaden moet gelet worden op de toegankelijkheid voor
zwakke recreanten (rolstoelen, kinderwagens,...). Verharde wandelpaden zijn niet
aangewezen omdat deze het natuurlijk karakter van het gebied schaden. Beter wordt
gebruik gemaakÍ van materialen als ternair zand. Over moerassige delen kunnen
knuppelpaden aangelegd worden. De paden zijn ongeveer 2 m breed. voor de
wandelrecreanten worden een aantal wandelingen aangeduid. Het parcours moet
gemakkelijk herkenbaar zijn. Hier en daar worden rustbanken voorzien.

Er wordt op gelet dat deze wandelingen niet in de omgeving van kwetsbare natuur
komen, zodat de rust er niet verstoord wordt. Geen enkele wandeling komt op de
Polderdijk zodat het gebied van de Zoutekreek en de Sluiskreek niet gestoord wordt
(broedende of overwinterende vogels, verleiding om rietkragen te betreden,...). De
recreanten worden evenmin naar de Zwaanhoek of de westelijke oever van de Grote
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Keignaard geleid. Wie echt geihteresseerd is in deze gebieden kan ze evenwel even
gemakkelijke bereiken als nu het geval is.

V/el wordt erop gelet dat de wandelingen af en toe uitzicht geven op de open ruimte
(landschapsbeleving en natuureducatie). Dit gebeurt van op de Steensedijk (richting
Snaaskerkepolder) en van op de Gemeenedijk (Grintweg) (richting Nieuwe polder). Er
wordt ook op gelet dat de wandelingen nergens uitzicht geven op de industrieterreinen of
op de Al0. De enige hindemis die moet genomen worden is de Gistelsesteenweg. Daar
moet een oversteekplaats ingericht worden (zie 3 .2., schermstructuur).

Naast deze goed herkenbare en georganiseerde wandelingen krijS het stadsrandbos nog

een netwerk aan smalle (0.5 m breed) en minder toegankelijke paadjes (geen aanduiding,
geen afiNijkende wegbedekking). Dit is bedoeld voor de meer natuur- of avontuurgerichte
recreanten.

o

o

Ingangspunt Stene (rode driehoek op Kaart l3)
Het projectgebied is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Regelmatige

stadsbussen verbinden het station van Oostende met Stene-dorp. In deze buurt is er

ook parkeergelegenheid (o.a. nabij het stedelijk sportpark). Indien nodig moeten extra
parkeerplaatsen en fietsrekken voorzien worden. Het wij authentieke dorpsplein van

Stene biedt een attractief kader bij het begin en (vooral) het einde van een wandeling
door het stadsrandbos.

Het stadsrandbos kan betreden worden ofivel rechtstreeks via de Steensedijk ofinel
onrechtstreeks na een wandeling door het stadsdeelpark. Van daaruit kunnen de

verschillende boswandelingen aangevat worden. De aanwezigheid van de

sportterreinen, het stadsdeelpark en vervolgens het speelbos, betekent een filter die de

meer actieve recreanten ophoudt. Alleen de meer passieve natuurgerichte recreanten

zullen verder doordringen in het stadsrandbos.

Ingangspunt Zandvoorde (rode driehoek op Kaart 13)

Dit is een minder belangrijk ingangspunt dat vooral de recreanten van Zandvoorde (en

Oudenburg) opvangt. Ook hier vangt een speelbos de meest actieve recreanten op.

Eventueel kan het speelbos aangevuld worden met enkele sportvoorzieningen, een

ravotterrein of een meer parkachtige aanleg. Verderop kunnen de recreanten dezelfcle

boswandelingen aanvatten.

In het stadsrandbos zelf worden drie korte wandelingen voorzien. Deze zrjn onderling
verbonden en kunnen naar willekeur met elkaar gecombineerd worden. De voorgestelde

trajecten werden op Kaart 13 aangeduid met een rode lijn. Uiteraard liggen ze nog niet in
detail vast.

S int-Katharinawandeling
Door zones 3,4 en 5 loopt de Sint-Katharinawandeling (omdat het hier om de

oorspronkelijke Sint-Katharinapolder gaat). De wandeling is 2.9 krn lang (+ 0.6 km
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om de wandeling te bereiken en opnieuw 0.6 km om het ingangspunt opnieuw te
bereiken), loopt door het speelbos en door het natuurgericht bos.
Er wordt verschillende keren een sloot met rietkraag overgestoken, hetgeen voor
variatie zorgt enmogelijkheden biedt voor natuureducatie. Ook krijgt de wandelaar
een uitzicht over de Snaaskerkepolder. Aangezien deze wandeling bij het ingangspunt
lig!zal ze drukst bezocht worden.

Keignaardwandeling
Deze wandeling loopt door zone 2 en is 3.6 km lang. Om deze wandeling te kunnen
maken moet de wandelaar ook de Sint-Katharinawandeling en de verbinding tussen
die wandelingen doorlopen. Dit betekent 2.9 krflheen en 2.3 kmterug, of omgekeerd.
De wandeling kan ook vanuit het ingangspunt in Zandvoorde bereikt worden, waarbij
de Zandvoordewandeling en de verbindingen moeten doorlopen worden, hetgeen 1.8
km heen en 1.7 km terug betekent, of omgekeerd.
De wandeling loopt grotendeels door natuurgericht bos. Ze loopt evendes over de
Leegaardsdijk (Kaart 3, de oude dijk die langs de Gauwelozekreek loopt) en oyer de
spoorwegdijk, van waaruit een beter uitzicht geboden wordt. Vanaf de Gemeenedijk
(Grintweg) geeft de wandeling uitzicht over de Nieuwe polder. Eventueel kan het
traject over de Gemeenedijk vervangen worden door een traject door de polders (zone
6). De wandeling wordt dan iets langer. Indien natuurontwikkeling in niet
heropgevulde kleiputten kan verwezenlijkt worden kan even tot aan de rietkraag
gewandeld worden (zijwegje), waar een uitkijktoren een overzicht over de brakke
waterplassen en de rietkraag kan geven (mogelijkheden voor natuureducatie). De
wandeling loopt ook langs de steenbakkerij de Keignaard. Deze wandeling zal iets
minder gemakkelijk toegankelijk zijn dan de vorige en de volgende wandeling (o.a.
wegens klim op de dijken). Waar de persleiding van de VMM (Kaart 11) het gebied
doorkruist (daar mag over een breedte van 3 m niet bebost worden) zal een extra
wandelpad aangelegd worden, dat enige variatie op de wandeling kan bieden.

o

a

a

Zandvoordewandeling
Dit is de kortste wandeling (1.9 km) die ofivel met de hierboven beschreven
wandelingen kan gecombineerd worden ofiuel rechtstreeks vanuit Zandvoorde kan
gemaakt worden (verbinding met ingang, 0.1 km heen en 0.1 km terug).
Deze uitloper van het stadsrandbos zal vooral de inwoners van Zandvoorde opvangen.
De wandeling loopt door natuurgericht bos en door speelbos.

Naast deze recreatieve wandelmogelijkheden binnen het stadsrandbos wordt nog een
langere natuureducatieve wandeling voorzien. Naargelang het gekozen traject binnen het
stadsrandbos varieert deze wandeling van 12.7 tot 15.7 km. De wandeling loopt
grotendeels door het polderlandschap.

Polderwandeling
In vergelijking met de hierboven beschreven wandelingen, zal deze wandeling veel
minder toegankelijk zijn. In het gedeelte door de polders (7 km) wordt geen aanleg
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van paden voorzien. Alleen zal er een doorgang voorzien worden (tussen de

prikkeldraden rond de weilanden) en zullen waar nodig kleine brugjes gelegd worden.

Deze wandeling kan dus aileen met laarzen aangevat worden.

3.5.2. Natuureducatie

Natuureducatie zal steeds een belangrijk onderdeel vormen van de recreatieve

voorzieningen.

Informatiepanelen zullen enige informatie verstrekken over de natuur in het gebied. Dit
zal gebeuren nabij de ingang (algemeen), waar een wandelpad een rietkraag kruist (over

sloten en rietkragen), waar een wandelpad nabij de open ruimte komt (over het

krekengebied) en ook op enkele interessante plaatsen in het bos (boomsoorten,

bosbehandeling,...).

Indien natuurontwikketing in niet heropgevulde kleiputten kan verwezenlijkt worden zal

daar een uitkijktoren geplaatst worden om de brakke waterplassen en de rietgordels te

overzien. Ook daar zal een informatiepaneel voorzien worden.

Eventueel zal ook een natuureducatief centrum ingericht worden. Kleine folders kunnen

de recreant helpen de gepaste wandelpaden te kiezen.

3.5.3. Fietsrecreatie

In het stadsrandbos worden geen extra mogelijkheden voor fietsers voorzien aangezien de

oppervlakte daarvoor te klein is.

V/el kruisen twee bestaande fietsroutes het gebied (verbinding Oostende - Zandvoorde en

Groene 62 op de oude spoorweg Oostende - Torhout). Voor de verbinding Oostende -

Zandvoorde moet de verbinding tussen de Karperstraat en de stad Oostende nog

aangelegd worden. Nu moet nog via de gevaarlijke Gistelsesteenweg om gefietst worden.

Bovendien bestaan er plannen voor nog andere fietsroutes door het projectgebied.Deze

lopen voomamelijk over de nu reeds bestaande lokale polderwegen / polderdijken (bv.

van op Steensedijk richting Groenendijkstraat). Mogelijks zullen hiervoor enkele

aanvullende paden nodig zijn. Dit betreft dan het poldergedeelte van het projectgebied,

datzeer aantrekkelijk is voor fietsrecreanten. Ook voor deze recreanten zal een

achtergrond met bos veel ÍumgenÍrmer zijn dan een achtergrond met industrie.

Fietsers zullen niet toegelaten worden op de wandelpaden in het stadsrandbos. Ook

mountainbikers zijn nergens toegelaten behalve op de bestaande fietspaden (ook niet op

de bermen van die fietspaden). Uitzondering hierop is uiteraard het mountainbikecircuit

in het stadsdeelpark.

47



Structuurplan

3. 5.4. Ruiterrecreatie

Ook voor ruiters zullen geen extra voorzieningen getroffen worden. Ruiters maken
momenteel regelmatig gebruik van de fietspaden, hetgeen niet altijd even onschadelijk is
voor de nafuur. Door de uitwerpselen van de paarden vemrigt immers de vegetatie en
vermindert het aantal plantensoorten op de spoorwegberm. Eventueel moeten
beperkingen gesteld worden aan de toegang voor ruiters. Ruiters zullen niet tóegelaten
worden op de wandelpaden in het stadsrandbos (en evenmin op de polderwandeling).

-r. 5. 5. Spee lrecreatie

Het grootste deel van het stadsrandbos zal enkel op de paden toegankelijkzijn. Omdat er
veel vraag is naar mogelijkheden voor kinderen om in het bos te spelen zal ook speelbos
voorzien worden. Dit zal het geval zijn in zone 3 (17 ha, nabij de ingang Stene) en'in een
deel van zoneT (7 ha, nabij de ingang Zandvoorde) (Kaart l3). Dit bos zal vrij
toegankelijk zijn, ook buiten de paden. In zone 2 zal de Groendienst ook een ravotterrein
aanleggen.

3.5.6. Jacht en visserij

De visserij-activiteiten kururen de (heringerichte) oevers beschadigen (vertrappelen van
de bodem en van de vegetatie, verstoren van broedende vogels,...). Om dit te vermijden
kunnen bepaalde oevergedeelten speciaal ingericht worden voor visserij-activiteiten.
Aldus kururen de visserij-activiteiten gekanaliseerd worden zodat ze verenigbaar blijven
met de maatregelen voor natuurontwikkeling.

Jacht is niet alleen moeilijk verenigbaar met natuurontwikkeling, mÍur ook moeilijk
verenigbaar met andere vornen van recreatie.
In het stadsrandbos zou jagen een gevaaÍ betekenen voor de talrijke wandelaars. Gezien
het intensieve recreatieve gebruik en de relatief beperkte oppervlakte zal er hoedanook
niet veel te jagen Àjn.Er wordt dan ook voorgesteld de jacht binnen het stadsrandbos te
verbieden.
Anders is het gesteld met de grote open ruimte ten zuiden van het stadsrandbos
(projectgebied). Daar ligt het knelpunt niet direct bij het recreatieve gebruik, dat immers
zeer beperkt is, maar wel bij de hoge natuurwaarden in het gebied. De kreken vervullen
o.a. een belangrijke functie als rust- en voedselgebied voor watervogels. Het zou
interessant zijn een aantal jacht- en verstoringswije zones te creëren. Hierbij kan gedacht
worden aan de zones met de bestemming natuurgebied of reservaatgebied op het
gewestplan (het gebied rond de Zoutekreek en Sluiskreek, het gebied rond de Grote en
Kleine Keignaard en de Zwaanhoek) (Kaart 13, gele kleur). Het aanduiden van deze
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jachtwije zones kan in samenspraak gebeuren met de wildbeheerseenheden (WBE's) in
het gebied en kan deel uitmaken van een algemeen wildbeheersplan.
Elders in het projectgebied blijft de jacht mogelijk. Om incidenten tussen jacht en

recreatie te vermijden moeten recreatieve voorzieningen (bv. polderwandeling) er tijdens
het jachtseizoen (ofiNel tijdens de duur van de jacht) ontoegankelijk gemaakt worden.

3. 5. 7. Re c re atieve c o ntin uïteit

Vooral voor de wandel- en fietsrecreanten kan het projectgebied een onderdeel voÍnen
van een geheel aan interessante gebieden of sites in de streek. Zo is er ook de Roksemput,

het Reigersbos (Oudenburg), het bruggencomplex van Plassendale, het Spaans tolhuisje,

het verlengde van het fietspad op de oude spoorwegbedding (groene 62),...

Mogelijks zullen naarmate het recreatieve gebruik van het gebied toeneemt, ook andere

recreatieve voorzieningen ontstaan. Momenteel is er een beperkte horeca aanwezig op het

rustieke dorpsplein van Stene. Ook is er nu reeds een vakantiehoeve aanwezig in het

gebied (vakantiehoeve 't ZotÍe). Het bos- en natuurtoerisme kan hier aansluiten op het

plauelandstoerisme. Landbouwbedrijven krijgen daardoor nieuwe kansen, zoals de

vakantiehoeve ofde verkoop van hoeveprodukten. Ook kunnen er landbouweducatieve

voorzieningen komen zoals een kinderboerderij, een wandelleerpad,...

3.6. Hydrologische structuur

3.6.1. lVaterpeil

De hydrologie van het projectgebied is volledig kunstmatig. Via talrijke greppels, sloten,

kreken,... wordt het water naar de Gauwelozekreek (of de Schaperijkreek) geleid. De

stroomrichtingen worden aangeduid op Kaart 14. De Gauwelozekreek zorgt voor de

ontwatering van ongeveer 5000 ha (ook buiten het projectgebied, nl. ten zuiden van de

vaart Nieuwpoort - Plassendale). De Schaperijkreek ontwatert slechts een heel kleine

oppervlakte. Bij laagtij wordt het water in de haven geloosd. 'Wanneer het water niet snel

genoeg kan afgevoerd worden ontstaan er overstromingen. Dit gebeurt vooral in de winter
en vooral rond de Gauwelozekreek en in de Oude polder (Zwaanhoek). Dit laatste gebied

is immers lager gelegen. Door verbetering van de drainage gebeuren overstromingen

steeds minder. Er treedt dus een verdroging van het gebied op, hetgeen de landbouwers

motiveert om graslanden om te zettenin akkers. Ook zorgt de verdroging voor een

afname van de biologische waarde van het gebied. De regeling van de afivatering valt
onder de verantwoordelijkheid van het polderbestuur Zandvoorde. Voor de natuur zou het

interessant zijn om tijdens de winter een hogere waterstand te behouden. Tijdens de

zoÍneÍ mag de waterstand dan weer lager zljn. Voor de vegetatie is een winterwaterstand

op maaiveld interessant terwijl vele vogels van overstroomde graslanden houden. In het

voorjaar zijn dan weer drooggevallen stukjes slib interessant. De waterstand kan geregeld
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worden via de stuw op de Sluiskreek. De regeling moet wel aanvaardbaar zijn voor de
landbouwers uit de omgeving die dan eveneens met een hogere waterstand af te rekenen
hebben. Overleg is hier vereist.

3.6.2. Waterkwaliteit

Tot 1994 kwam het huishoudelijk afualwater van Oudenburg en Zandvoorde in de Grote
Keignaard terecht, vanwaar het via de Oude straatkreek en de Sluiskreek naaf de
Gauwelozekreek stroomde. Ondertussen wordt het naar de zuiveringsinstallatie van
Oostende gevoerd, waardoor dit probleem opgelost is. Momenteel wordt de Grote
Keignaard alleen gebruikt als overstort bij piekdebieten. Ook daar werd nu een oplossing
voor gevonden. Dit overtollig water zalin de toekomst via het Laaggeleed (door het
industriegebied) naar de Gauwelozekreek stromen.
Door de jarenlange lozingen met verontreinigd water werd een grote hoeveelheid slib op
de bodem van de Grote Keignaard afgezet. Het slib veroorzaakt er een ecologische
verstoring. Het zou om zo'n 100.000 m3 slib gaan (WES 1996). Er is dus een grondige
baggering nodig. Er moet ook een plaats gevonden worden om het baggerslib te
deponeren.

Een recent en toenemend probleem is dat van de pieklozingen vanuit het
waterzuiveringsstation van Oostende in de Gauwelozekreek. Dit waterzuiveringsstation
verwerkÍ steeds grotere hoeveelheden afralwater (zie ook 3.1., persleiding). Tijdens
normale weersomstandigheden kan dit water gemakkelijk verwerkt worden, doch tijdens
perioden van hevige regenval is dit niet het geval en wordt verdund afralwater in de
Gauwelozekreek gepompt. Wanneer het om grote hoeveelheden gaat kan dit
verontreinigde water tot ver in het krekengebied doordringen, om vervolgens de normale
trage afivatering weer via de Gauwelozekreek naar de haven en de zee te volgen. Tijdens
dergelijke perioden komen dus toch weer overstromingen voor, en wat erg is, gaat het om
overstromingen met verontreinigd water. Hierdoor blijft verontreinigd slib op de bodem
bezinken. Dit is een toenemend probleem, waartegen dringend maatregelen moeten
genomen worden. Een mogelijke oplossing is het aanleggen van bovenstroomse
wachtbekkens ter hoogte van collectoroverstorten. Omwille van de hoogdringendheid van
het probleem moet ook naar voorlopige oplossingen gezocht worden (UIES 1996).

Volgens de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (BBI, BPI) is de
Gauwelozekreek verontreinigd tot w,taaÍ verontreinigd. Ook de Zoutekreek en de Grote
Keignaard zijn verontreinigd. De verontreiniging is het hoogst in de zomer- en
najaarsmaanden. Omdat dan de neerslag geringer is, is er meer invloed van het ondiepe
zoute water. In warmer en zouter water lost minder zuurstof op, hetgeen deze brakke
waters gevoeliger maakt voor waterverontreiniging.
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4. Structuren twee aanvullende groengebieden

4.1. Park- en natuurgebied nabij de Spuikom

Nabij de Spuikom ligt nog een laatste open ruimte in het snel verstedelijkende gebied

tussen Oostende en Bredene. In deze open ruimte bevinden zich momenteel akker- en

weilanden, doch deze hebben voor de landbouw hun waarde verloren (ingesloïen in
verstedelijkt gebied). Door AMINAL - Bos en Groen werd reeds een nota opgesteld
omtrent dit gebied (Billiau l99l). Op basis van deze nota wordt de inrichting hier verder

uitgewerkt. De inrichting wordt voorgesteld op Kaart 15. De perimeter van het gebied is
de perimeter van het parkgebied en het gebied voor dagrecreatie op het gewestplan. Het
gaat om een totaal van 35 ha.

Er liggen geen wegen door het gebied. Alleen op de grens met de Spuikom loopt de

Schietbaanstraat, die alleen van belang is voor lokaal verkeer. Nabij deze straat is er wel
nood aan een afzonderlijk fietspad. Dit kan langs de rand van het park- en natuurgebied
aangelegd worden.
Er liggen twee boerderijen in het gebied. Zeliggen aan de rand van het gebied en kunnen

hun woonfunctie behouden.

Door het midden van het gebied loopt het Vicognezwin. Ook voor dit gebied is de

afivatering de meest structuurbepalende factor. Zoals voor het krekengebied wordt ook
hier een natuurgerichte inrichting en beheer van de oevers voorgesteld (Àe 3 .3 .3 .). Yia
een stuw kan het waterpeil in het Vicognezwin (en meteen in het gebied) geregeld

worden. De waterkwaliteit vormt hier geen knelpunt aangeÀen alle rioolwater naar de

waterzuiveringsinstallatíe zal geleid worden. Aquafin volgt de kwaliteit van het water

nauwlettend op in het kader van het heropstarten van de oesterkweek in de Spuikom.
Daarvoor moet het water immers van onberispelijke kwaliteit zijn.

Op de westelijke oever (en naar het zuiden toe op beide oevers) van het Vicognezwin ligt
nog biologisch waardevol reliëfrijk zilt en vochtig grasland (gele kleur op Kaart 15). Er
bevinden zich veedrinkpoelen en een zilte waterplas. Het is belangrijk deze open ruimte
te behouden. Onder andere voor overwinterende vogels njn deze graslanden van groot
belang. Er wordt voorgesteld alle biologisch waardevolle graslanden als dusdanig te

behouden en te beheren. Verder wordt er een naar de Spuikom toe een opendeinende
open ruimte voorgesteld (oranje kleur op Kaart 15). De daar aanwezige akkers en

genivelleerde graslanden (het gaat ook om geaccidenteerde terreinen) kururen via een

aangepast beheer opnieuw naar waardevolle graslanden evolueren. De akkers kunnen met

zadenuit de biologisch waardevolle graslanden ingezaaid worden. De oneffenheden van

het terrein zullen voor een extra ecologische diversiteit zorgen. In totaal wordt hiermee 15

ha grasland voorgesteld waarvan 7 ha nu reeds biologisch waardevol is en 8 ha dat op

termijn moet worden.
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Deze graslanden kunnen grotendeels als weiland beheerd worden waarbij de veedichtheid
beperkt wordt (max2 grootvee-eenheden/tra of max 4 kleinvee-eenheden/tra). Best
worden oude polderrassen gebruikt. Enkele percelen kunnen ook gehooid worden. In wei-
en hooiland wordt geen extra mest toegediend. De uiterst beperkÍe uiwloei van mest (van
de beperkte veebezeffing) wordt door de rietkragen opgevangen. Zodoende wordt de
oesterteelt in de Spuikom niet bedreigd.

De overige 18 ha van het gebied worden bebost. Het betreft hier vooral de gronden die
tegen de bewoning aanleunen. Ook de rand tussen het biologisch waardevol pfrasland en
het woongebied wordt bebost (50 m breedte). Zodoende zal vanuit de graslanden het
woongebied niet zichtbaar zijnenzalhetgeheel eenzeer natuurlijke indruk geven.
De voor de bebossing gebruikte boom- en struiksoorten zullen dezelfde zijn als in het
stadsrandbos. De belangrijkste boomsoorten zijn ook hier Es (30 o/o), Schietwilg (30 %)
enZwarte els (20 o/o) en de belangrijkste struiksoorten Grauwe wilg en Vlier. In de
overige 20 %o worden Ratelpopulier, Grauwe abeel, Boswilg, Zomereik,... geplant. In de
bosrand (en zelfs binnen het graslandareaal) kunnen hier Sleedoorn, Eenstijlige meidoom,
Gelderse roos,... aan toegevoegd worden.
Ook hier gebeurt de beplanting groepsgewijs (minimale grootte: kroonprojectie
volwassen boom van die soort) en in een ruim plantverband (1600 bomen/ha). Het bos
wordt als hooghout beheerd. Voor verdere opmerkingen wordt naar de bosstructuur in het
stadsrandbos ven /ezen (3.a.1 .).

Tussen het bos en het grasland wordt een overgangszone gecreëerd. Het komt erop neer
dat in de rand van het bos meer struiken geplant worden, en dat nabij het grasland
hakhoutbeheer en nabij het bos middelhoutbeheer toegepast wordt. Aldus wordt een
geleidelijk toenemende vegetatiehoogte bekomen. Er wordt een overgangszone van
minstens 10 m breed voorgesteld. De noordwestelijke overgangszone wordt veel breder
voorgesteld (onregelmatig, tot 100 m breed). Hier wordt tussen het Vicognezwin en het
bos een zeer brede overgangszone gecreëerd, waarin zich ruigte en struikgewas kan
ontwikkelen. Dit verhoogt de diversiteit in het gebied. De ruigte werd op Kaart 15 in het
paars ingekleurd.
Een mogelijke grens tussen bos en grasland werd op de kaart getekend. Deze grens werd
onregelmatig ingetekend, hetgeen het gebied een meer natuurlijk karakter geeft. Ook de
bosrand kan er een omegelmatige breedte innemen (uitlopend in struikgewas, hagen,... in
het grasland). Deze bosrand werd daarom niet ingekleurd.

ln het bos worden talrijke paadjes aangelegd. Er komen ook rustbanken, bij voorkeur met
uitzicht op de open ruimte. Het bos krijgt er een parkachtig karakter door. De paadjes
komen, via een trapjessysteem over de afsluiting, ook door het grasland. Door de
biologisch meest waardevolle delen komen evenwel geen paadjes. Er komen
informatieborden over de natuur in het gebied, en er wordt bv. verzocht overwinterende
vogels niet te storen. De recreatieve inrichting wordt met natuureducatie gekoppeld.
Het gebied is alleen toegankelijk voor wandelaars. Er is geenszins genoeg plaats om een
mountainbike-circuit in te richten (daarvoor kan uitgekeken worden naar het
overblijvende parkgebied nabij de Noordede).
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De omwonenden kunnen actief bij het beheer van het gebied betrokken worden. Zokan
meegewerkt worden bij het planten van de bomen, het maaibeheer, het hakhoutbeheer,...
Dit kan op speciale beheersdagen gebeuren. Ook kunnen regelmatige geleide

wandelingen de buurtbewoners op de hoogte brengen van de biologische waarde van het
gebied. Eventueel kan het beheer volledig in handen gegeven worden van een plaatselijke
natuurvereniging.

4.2. Stadsdeelpark nabij de Nieuwe koerswijk

Nabij de Nieuwe koerswijk plant de Groendienst nog een stadsdeelpark. In het westelijke
deel van Oostende is er immers zeer weinig groenvoorziening. Ook hier wordt nÍur een

semi-natuurlijke inrichting gestreefd, waarin ook vrij actieve vornen van recreatie een

kans krijgen (cfr. stadsdeelpark nabij het stadsrandbos). Er komt bv. ook een ravotterrein.
Het gebied bedekt een oppervlakte van 53 ha (perimeter parkgebied en gebied voor
dagrecreatie). Aangezien de Groendienst plannen aan het opstellen is voor dit gebied

wordt hier niet verder ingegaan op de inrichting.

5. Pl anologische aanpass i ngen

Voor de realisatie van het project is een actualisatie van de bestemmingen op het
gewestplan Íumgewezen. De voorgestelde wijzigingen worden samengevat op Kaart 16 en

in onderstaande tabel. Dezewryzigingen ondersteunen de voorgestelde bosuitbreiding,
natuurontwikkeling en groenvoorziening.

De actualisatie in zones 1 tot en metT is vereist voor de realisatie van het stadsrandbos

zelf.

Zone Oude bestemming Nieuwe bestemming Opper
vlakte

IA

IB

I
2

J

4

5

C

7

8

9

Ontginningsgebied met groene

nabestemming
Ontginningsgebied met groene

nabestemming
Parkgebied
Dagrecreatie
Landschappelijk waardevol agrarisch
gebied
Landschappelijk waardevol agrarisch
gebied

Landschappelijk waardevol agrarisch
gebied
Agrarisch gebied

Dagrecreatie
Dagrecreatie

Ontginningsgebied met nabestemming bos

Bosgebied

Bosgebied
Parkgebied
Bosgebied

Bosgebied

Bosgebied

Bosgebied
Parkgebied
Parkgebied

30 ha

47 ha

l0 ha
24ha
17 ha

30 ha

3l ha

26ha
5ha
25 ha
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Voor zone 2 wordt parkgebied voorgesteld omdat hier een stadsdeelpark gepland wordt.
Dit vormt de ingangszone tot het stadsrandbos. Voor de overige nurlmers wordt
bosgebied voorgesteld.
Voor zone 1A wordt ontginningsgebied met nabestemming bosgebied voorgesteld,
terwijl voor zone lB (links en rechts van 1A) onmiddellijk bosgebied voorgesteld wordt.
Zone lB bevat de gronden die geen onderdeel vorÍnen van de ontginningsplannen van de
steenbakkerij De Keignaard (Esher milieu-advies 1992) en de gronden die in het
voorontwerp Structuurplan Kustzone niet meer als ontginningsgebied aangedyid werden
(V/ES 1996). De afbakening van de ontginningszone is dus gebaseerd op het voorontwerp
Structuurplan Kustzone en op de gegevens van de steenbakkerij De Keignaard (zie 3.1.,
bestaande structuur). Een meer gedetailleerde afiveging van prioriteiten tussen klei-
ontginning en de aanleg van het stadsrandbos wordt overgelaten aan de afdeling
Ruimtelijke Planning, waar dit voorstel voor de aanpassing van het gewestplan ingediend
wordt. Een verkleinde ontginningszone en / of een versnelde ontginning (limietdatum
voor de ontginning) laten een snellere realisatie van het stadsrandbos toe.
Nabij de zone 1C, die momenteel parkgebied is, bevindt zich ook een klein stukje gebied
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Het werd niet mee
opgenomen in de voorgestelde gewestplanwijziging, doch elders in het structuurplan
werd er geen rekening mee gehouden en werd het mee opgenomen in het stadsrandbos.
Ook hier wordt een afiveging van prioriteiten overgelaten aan de afdeling Ruimtelijke
Planning.

De actualisatie in zone 8 is vereist voor de realisatie van het park- en natuurgebied nabij
de Spuikom. De directe verbinding tussen dit parkgebied en het open water van de
Spuikom betekent een sterke opwaardering van het gebied.

De realisatie van een stadsdeelpark nabij de Nieuwe koerswijk, dat vooral de bewoners
van het westelijke deel van Oostende ten goede komt, is gebaat bij de actualisatie in zone
9.

Daarnaast betekenen volgende actualisaties een aanzienlijke opwaardering van het
projectgebied, doch zij zijn niet essentieel voor de realisatie van het stadsrandbos.

(*) Rond deze actualisatie werd op de stuurgroepvergadering van 615/97 geen consensus bereikt.

Uitgaande van de situering van het stadsrandbos in een bredere omgeving, en een verdere
meekoppeling met natuurbescherming en natuurontwikkeling, is het aangewezen de
actualisaties in zones 10 en 11 door te voeren. Het behoud en de verdere ontwikkeling
van de aanurezige natuur in het zeer waardevolle natuurgebied De Zwaanhoek, betekent
een opwaardering voor het gehele projectgebied. Het bijzondere belang van deze

Nr Oude bestemming Nieuwe bestemming Oppervlakte
Oostende

Oppervlakte
Oudenburg

Totale
oppervlakte

l0
ll

Agrarisch gebied

Industriegebied
Reservaatgebied
Reservaatgebied o.v. (*)

24ha
40ha

13 ha
35 ha

37 ha
75 ha
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gewestplanwijziging wordt ook beklemtoond in het GNOP van de stad Oudenburg
(wrTAB 1996).
Hoewel de bijzondere waarde van het gebied erkend werd, nam de stuurgroepvergadering
van615197 geen standpunt in omtrent de actualisatie in zone ll.Deze is niet
onlosmakelijk verbonden met de realisatie van het stadsrandbos. Voor een beslissing

hierover werd naar de Schepencolleges van de betrokken steden verwezen. De

uiteindelijke afireging tussen de prioriteiten van de verschillende sectoren zal ook hier

door de afdeling Ruimtelijke Planning gebeuren die het gewestplan voor het gehele

arrondissem ent zal herzien.

6. Betrokken actoren

Vlaamse Gemeenschap, administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,

afdeling Bos en Groen
De afdeling Bos en Groen is de initiatiefnemer van het project. Deze afdeling beoogt,

in het kader van de in het ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorgestelde

bosuitbreiding en de daarvoor voorgestelde bosstructuur, het Vlaamse bosareaal uit te
breiden. Gebieden waar de nood aan bos het grootst is, zoals de middenkust, krijgen
hierbij prioriteit. Ook stadsrandbossen laijgen prioriteit. Voorwaarde is wel dat het

bos groot genoeg en dus van gewestelijk belang is.

Vlaamse Gemeenschap, administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,

afdeling Natuur
Aangezien het stadsrandbos Oostende zich nauw verwoven bevindt met een zeer

waardevol natuurgebied, dat onder sterke degradatie lijdt, is het belangrijk dat de

afdeling Natuur mee initiatieven neemt. Deze situerenzich in het nabijgelegen

natuurgebied.
Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor de controle op de naleving van het

Vegetatiebesluit (in samenwerking met de betrokken gemeenten).

a

a Provincie V/est-Vlaanderen
De provincie West-Vlaanderen heeft vrij veel plannen voor wat betreft bosuitbreiding
en natuurontwikkeling. De provincie heeft duidelijke intenties in het projectgebied,

waaÍ ze zich wil concentreren op:

- kansrijke gebieden voor natuurontwikkeling die aansluiten bij de oude

spoorwegberm (die nu als provinciaal domein beheerd wordt);
- natuurontwikkeling langs de Grote Keignaard; en

- natuurontwikkeling in de Zwaanhoek.

De provincie voert momenteel een studie uit over de Zwaanhoek (huidig

reservaatgebied), met het oog op beschermingsmaatregelen (verwerven van gronden,

beheersovereenkomsten,...) in het gebied.
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De provincie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de kreken / sloten van
tweede categorie (Sluiskreek, Groot poldergeleed, Grote en Kleine Keignaard, Oude
Straatkreek,...).

Stad Oostende - Milieudienst
Ook de Milieudienst van de stad Oostende, die in zijn Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan (GNOP) het projectgebied als actiegebied geselecteerd
heeft, heeft reeds duidelijke plannen. De stad Oostende voert momenteel een actief
aankoopbeleid in het krekengebied. Onlangs kocht de stad t haaanop de'westelijke
oever van de Grote Keignaard (m.m.v. de provincie). Daarvoor werd een
inrichtingsplan opgesteld dat herinrichting van de oevers en natuurontwikkeling
nasheeft (Dereu 1997). Het beheer zal toevertrouwd worden aan de vztxr
Natuurreservaten. Ook het Instituut voor Natuurbehoud volgt dit initiatief op.
De stad is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van het wegbermbeheer, voor het
toezicht op de naleving van het vegetatiebesluit (i.s.m. AMINAL - afdeling Natuur)
en voor het beheer van kreken / sloten van derde categorie (o.a. Schaperijkree\).
De stad neemt ook initiatieven om groeninkleding met inheemse boomsoorten op te
leggen aan de bedrijven die zich in het Íumgrenzende industriegebied vestigen
(voorwaarde bij bouwvergunningen).

Stad Oostende - Groendienst
De Groendienst van de stad Oostende ontwerpt momenteel een groen structuurplan.
Daarin wordt gepoogd beter aan de groenbehoeften in de stad te voorzien. In het plan
worden twee nieuwe stadsdeelparken voorgesteld die aansluiten bij het
stadsrandbosproject (stadsdeelpark nabij Stene en stadsdeelpark nabij Nieuwe
koerswijk).

Gemeente Bredene
De gemeente Bredene wil zich concentreren op de inrichting en het beheer van het
park- en natuurgebied nabij de Spuikom.
De gemeente is ook verantwoordelijk voor het wegbermbeheer, voor het beheer van
sloten / kreken van derde categorie en voor het toezicht op de naleving van het
vegetatiebesluit (i.s.m. AMINAL - afdeling Natuur).

Stad Oudenburg
De stad Oudenburg selecteerde deZvraanhoek als actiegebied in haar Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan (GNOP). De provincie volgt dit project nu nauw op.
De stad is ook verantwoordelijk voor het wegbermbeheer, voor het beheer van sloten /
kreken van derde categorie en voor het toezicht op de naleving van het
vegetatiebesluit (i.s.m. AMINAL - afdeling Natuur).

a

a

a

o Vlaamse Gemeenschap, administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,
afdeling Ruimtelij ke Ordening, Huisvesting en Monumenten
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AMINAL - afdeling ROHM is verantwoordelijk voor de herzieningen van het

gewestplan.

Polderbestuur Zandvoorde
Dit polderbestuur is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterpeilen) in het

projectgebied.
Verder is het ook verantwoordelijk voor het beheer van een aantal kreken / sloten

( Schaperij kr eek, Laaggeleed, S lui skreek, Zoutekreek,... ).
Het polderbestuur is ook betrokken bij het toekennen van het jachtrecht in het

krekengebied.

V laamse Milieumaatschappij (VMM)
Deze instantie is verantwoordelijk voor het probleem van de pieklozingen en de

daaraan gekoppelde waterverontreiniging in het projectgebied.

Vlaamse Landmaatschapprj (VLM)
De Vlaamse Landmaatschappij is verantwoordelijk voor de controle op de naleving

van het Mestactieplan (MAP).

Vlaamse Gemeenschap, administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,

afdeling Water
AMINAL - afcleling Water beheert de kreken / sloten van eerste categorie. Hiertoe

behoort de Gauwelozekreek.

Vlaamse Gemeenschap, Vy'egenadministratie

Voor de inrichting van een oversteekpunt over de Gistelsesteenweg en voor het

beperken van het verkeer op de lokale wegen is de medewerking van de

wegenadministratie vereist.

Natuurreservaten vzw (en ev. andere natuurverenigingen)

Natuurreservaten vz.§{ engageerde zich in het beheer van de door de stad Oostende

verworven gronden op de westelijke oever van de Grote Keignaard.

Natuurverenigingen kunnen ook bij andere natuurontwikkelingsmaatregelen
betrokken worden.
Zij kunnen ook meewerken om het maatschappelijke draagvlak voor en de

maatschappelijke betrokkenheid bij het project op te bouwen (geleide wandelingen,

beheerswerkdagen, boomplantacties,...).

a
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Bijlage l: Boom- en struiksoorten

Bijlage í: Boom- en struiksoorten in het
stadsrandbos

Belangrijkste boom- en struiksoorten
Alnus glutinosa (Zwarte els)
Fraxinus exelsior (Gewone es)

Salix alba (Schietwilg)
Salix cinerea (Grauwe wilg)
Sambucus nigra (Vlier)

Aanvullende boom- en struiksoorten
Carpinus betulus (Haagbeuk)
Cornus sanguinea (Rode kornoelje)
Corylus avellana (Hazelaar)
Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn)
Ligustrum vulgare (Wilde liguster)
Populus canescens (Grauwe abeel)
Populus tremula (Ratelpopulier / Trilpopulier)
Prunus padus (Vogelkers)
Prunus spinosa (Sleedoom)

Quercus robur (Zomereik)
Ribes nigrum (Zwarte bes)

Ribes rubrum (Aalbes)
Rubus sp. (Braam)
Salix atrocinerea (Rosse wilg)
Salix caprea (Boswilg / Waterwilg)
Salix viminalis (Katwilg)
Ulmus minor (Gewone iep / Veldiep / Gladde iep)
Vibumum opulus (Gelderse roos)
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Bijlage 2: Gebruik en eigendom van landbouwgronden

Bijlage 2: Gebruik en eigendom van
landbouwgronden binnen de
stads rand bos peri meter

Landbouwer Adres Hoeve Gebruik Eigen Leeftild

Ducheyne Gilbert (*)
Braeckevelt Eddy
Casselman Geert (*)
De Vlamynck Antoine
Dewitte Eric
Wed. Cobbaert Gaston
Wed. Vermote-Decherf Oscar

Vanmassenhove Guido
Dumarey Edmond
Cobbaert Marcel
Dumarey-Mahieu Johan

Claeys Joël
Zwaenepoel Robert
Decock Jerome
Billiet Maurits
Wed. Vercruysse-Demaegdt
Gebr. Maenhout
Vermote Roger
Broddiaux Eric
Wed. Vermote-Cobbaert Leon
Gevers André
erfgen. Depuydt-Melis
Janssens-Debiesthoven

D'Ydewalle Jacques

Dr Depuydt
lstas
Stad Oostende
Polderbesturen

Karpershaat 3

Moerbeistraat 33

Oudenburg
Stuiverstraat 599

Stuiverstraat 590

Gistelsesteenweg

Gistelsesteenweg 516 ('t Baanhof)
Polderdijk 2

Karperstraat
Polderdijk 10 ('t Zoute)
Grintweg I 00 (Klokhofstede)
Grintweg 80
Zandvoordestrazt 549

Grintweg I5
Zandvoordestraat 82

Gistelsesteenw eg 620 (2)
?

Zandvoordestraat 493

2

2

?

?

?

2

?

?

Groendienst
diverse

in (* *)

in
uit
in
in
in
in
in
in
in
in
in
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

24|tu
5ha

l0 ha
l6 ha

6ha
3ha

l7 ha

tha
lha

16 ha

8ha
4ha
tha
8ha
lha
2ha
lha

1.5 ha
1.5 ha

2.5 ha

lha
0ha
0ha
0ha
0ha
0ha
5ha
0ha

l0 ha

5ha
2ha

l6 ha

6ha
3ha
8ha
5ha

0.5 ha
2ha

. 8ha
4ha
4ha
2ha
5ha
0ha
lha
0ha
0ha

2.5 ha

0ha
4ha
4ha

12ha
8ha

1.5 ha

27 ha

tha

jong
jong
jong

ouder
ouder

nvt
ouder
ouder

nvt
ouà"t
ouder
ouder
ouder
ouder
ouder

?

?

ouder
?

?

2

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

TOTAAL 151.5 ha 149.5 ha

(*)
(**)
nvt

gronden van de vernoemde landbouwer en familieleden
hoeve bevindt zich binnen (in) of buiten (uit) de perimeter voor het stadsrandbos

niet van toepassing aangezien het niet om een actieve landbouwer gaat

Nota: Het gaat hier om ruwe schattingen van de oppervlaktes. Deze tabel kan fouten

bevatten, doch het geheel geeft een coÍïect beeld van de huidige situatie.
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Bijlage 3: Stuurgroep

De opdracht 'Localisatie en Structuurplan voor stadsrandbos Oostende' werd begeleid
door een stuurgroep. Tijdens de opdracht vonden twee stuurgroepvergaderingen plaats.
Op 414197 werd de localisatie aanvaard en op 615197 werd het structuurplan aanvaard.
Volgende leden zetelden in de stuurgroep:

college van Burgemeester en schepenen vÍul oostende, Dhr. w. Labens, schepen
College van Burgemeester en schepenen van oostende, Dhr. Y. Miroir, Schepen
College van Burgemeester en Schepenen van oostende, Mew. M. Willems, Schepen
College van Burgemeester en Schepenen van Oostende, Dhr. R. Jonckhere
Stad Oostende, Dhr. J. Dereu, Milieu-ambtenaar
Stad Oostende, Dhr. O. Bil, Directeur Groendienst
Stad Oostende, Dhr. F. Decroos, Urbanist
College van Burgemeester en Schepenen van Bredene, Dhr. W. Vanhooren, 

'

Burgemeester
College van Burgemeester en Schepenen van Bredene, DhÍ. J. Maes, Schepen
College van Burgemeester en Schepenen van Bredene, Dhr. R. Vansteenkiste,
Secretaris
AMINAL, afd. Bos en Groen, hoofdbestuur (opdrachtgever), DhÍ. R. Vanhaeren
AMINAL, afd. Bos en Groen, West-Vlaanderen, Dhr. T. Vitse
AI\,{INAL, afd. Bos en Groen, V/est-Vlaanderen, DhÍ. J. Billiau
AMINAL, afd. Natuur, hoofdbestuur, Dhr. J.L. Herrier
AMINAL, afd. Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten, West-
Vlaanderen, cel Monumenten en Landschappen, Dhr. F. Lievens
AMINAL, afd. Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten, West-
Vlaanderen, cel Ruimtelijke Ordening, Dhr. M. Willems
Vlaamse Landmaatschapprj (VLM), Dhr. G. Bogaert (*)
Provincie West-Vlaanderen, gedeputeerde Dhr. J. Durnez
Provincie West-Vlaanderen, Dhr. J. Vanpraet
Vlaamse Bosbouw Vereniging, Dhr. B. Van Elegem
Intercommunale MTAB, Dhr. F. Vanhaverbeke
Instituut voor Natuurbehoud / Universiteit Gent (promotor), Prof. M. Hoffrnann
Instituut voor Natuurbehoud, Dhr. M. Leten
Universiteit Gent (opdrachthouder), Mevr. M. Dumortier

(*) nam niet deel aan de vergaderingen vermits de VLM geen activiteiten ontplooit in het
projectgebied
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Kaart 8: Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische laag

(De Breuck et al. 1974)

.6í1i,t1.t;:ri

Zout water ( ' 1500 ppm) op een diepte van :

Eau salée ( > 1500 ppm) à une profondeur de

salt wateÍ ( ) 1500 PPm) at a depth oÍ :

<2m

2-5m

5-10m

10. 15m

15 - 20m

20 . 25m

25-30m

30 35m

Gebied zonder zout grondwater

Zone sans nappe salée

Area without salt ground water

il,'dd:' j- J.t
i-í:Schaal - Echelle - Scale 1: lOOOOO
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