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Betreft:  Geschikte locaties voor tijdelijke grondstockage Sigmaplan 
 
Probleemstelling 

De GOG’s van de cluster Kalkense Meersen (Paardeweide, Bergenmeersen en Wijmeers – 
geactualiseerd Sigmaplan) zijn in de ontwerpfase beland. De vraag stelt zich hierbij waar de 
meest geschikte (i.e. vanuit ecologisch standpunt minst gevoelige) locaties zijn voor de tijdelijke 
grondstockage die nodig is voor de aanleg van overloop-, compartimenterings- en ringdijken.  

 

Aanpak 

Op basis van de meest recente BWK-versie worden eerst de gevoelige zones (evaluatie 
“Biologisch zeer waardevol” en “Complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen”) 
gedetecteerd en de zoekzones (evaluatie “Biologisch minder waardevol” en “Complex van 
minder waardevolle en waardevolle elementen”) van elkaar gescheiden. Percelen in eigendom 
en beheer van natuurverenigingen of ANB worden ook als gevoelige en dus voor stockage te 
mijden plaatsen beschouwd omdat we er mogen vanuit gaan dat het natuurherstel in die zones 
verder gevorderd is dan op andere percelen. Er is uiteraard sterke overlap met de waardevolle 
zones uit de BWK. 

Binnen de zoekzone wordt verder naar de minst gevoelige zones gezocht op basis van 
verschillende criteria: 

− BWK-code: codes hx (zeer soortenarm ingezaaid graslanden, vaak tijdelijk) en b (akkers) 
zijn potentiële stockageplaatsen. Gezien het intensief landbouwgebruik zijn ze van 
marginaal belang voor het herstel na natuurinrichting (geen zaadbank, verstoorde en 



potentieel verdichte bodems). Voor het landgebruik wordt ook beroep gedaan op de 
landbouwgebruikspercelenkaart van 2004, die meer up-to-date is dan de BWK. 

− Bodemkaart: antropogeen verstoorde bodems komen eerst in aanmerking. Daarnaast 
worden ook de drogere zandgronden als goed geschikt beschouwd wegens het geringe 
compactiegevaar en goede toegankelijkheid met zwaar materiaal. 

− Andere gebiedsspecifieke aspecten zoals de aanwezigheid van bewoning, 
toegankelijkheid (wegen), … 

 

Resultaten 

Wijmeers 

De meest gevoelige zones zijn het Heisbroek en onmiddellijke omgeving en het oostelijke 
bekken van de Wijmeers. Daarnaast is er een uitgebreide zoekzone van minder waardevolle 
gebieden op de zandige donken: 

− De zandige gronden rond het Heisbroek: gezien de grote gevoeligheid van het Heisbroek 
zelf komen deze niet in aanmerking voor zandstockage 

− Zone A aan de westelijke kant van het gebied ter hoogte van Aard. Op zich is dit een 
geschikte zone op zandige bodem, goed toegankelijk via de toegangsweg naar Aard en 
voornamelijk bestaand uit akkers en soortenarme graslanden. Toch is deze locatie af te 
raden omdat de invalsweg een belangrijke migratieroute voor amfibieën is richting natte 
meersen rond de Bellebeek (zie INBO.E.2009.2 voor meer toelichting hierover). 

− Zone B en zone C: twee geschikte locaties gelegen op de centrale donk, zone B centraal 
in het gebied en zone C aan de rand. Goed ontsloten door een invalsweg, stabiele 
ondergrond, vooral in gebruik als akker, productiegrasland of te kappen bos. 

− Zone D: productiegrasland en akker. Het voordeel van deze zone ten opzicht van de rest 
is dat ze via de Schelde bereikbaar is (dus geen aanvoer via de weg nodig). 



 



Bergenmeersen  

Aangezien dit gebied als estuariene natuur ontwikkeld wordt en de bestaande natuurtypes dus 
hoe dan ook verdwijnen, speelt de locatie van de zandstock eigenlijk een minder grote rol. De 
bestaande natuurwaarden kunnen natuurlijk wel tijdelijk ontzien worden tijdens de duur van de 
werken. In dat opzicht is het gebied ten Westen van de centrale drainagegracht het waardevolst. 
Op basis van BWK, bodemkaart en bereikbaarheid komt de oostelijke punt het meest in 
aanmerking (zone A). Hier treffen we voornamelijk productiegraslanden en ook antropogeen 
verstoorde bodems. Deze zone is echter dicht tegen de woonkern aangelegen en het 
werfverkeer zal dus waarschijnlijk voor overlast zorgen. Daarom lijkt zone B onmiddellijk ten 
Oosten van de geplande in- en uitwatering het meest geschikt. Beide zones zijn ook via de 
Schelde bereikbaar. 

 



 



 

Paardeweide 

De paardeweide bestaat voornamelijk uit reliëfrijke graslanden. Een groot deel daarvan is in 
beheer door natuurverenigingen en is biologisch waardevol tot zeer waardevol. Akkers zijn er 
nauwelijks. Het aantal potentiële zandstocklocaties is dan ook beperkt.  

− Zone A: de noordwestelijke punt van het gebied. Deze zone bestaat uit antropogeen 
verstoorde bodems en hier is ook één van de enige akkers gelegen. Het gebied is goed 
toegankelijk via de Schelde en de dijk en lijkt een zeer geschikte stockageplaats. 

− Zone B: de enige hoger gelegen zandige donk in het gebied. Ook hier ligt nog een 
redelijk grote akker. Er liggen wel wat kleinere waardevolle perceeltjes in de buurt 
waarvan sommige in beheer door natuurverenigingen waardoor de locatie globaal 
minder geschikt is dan zone A. Het gebied is ook niet bereikbaar voor transport over het 
water. 

− Zone C: deze zone ligt net buiten de contour van de Paardeweide in het Paardebroek 
(gepland als wetland-gebied). Het betreft een opgehoogd stuk met een weekendhuis en 
bijhorende aanplantingen dat voor de inrichting van het Paardebroek moet verdwijnen. 
Goed toegankelijk via de dijk en de Schelde en dus zeker ook een geschikte 
stockageplaats. 

− Op het eerste zicht lijken ook de meest oostelijke, minder waardevolle graslanden van de 
Paardeweide in aanmerking te komen maar deze liggen topografisch een stuk lager en 
zijn veel moeilijker toegankelijk. 

 

 



 


