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AANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDING    
 
Er werd een passende beoordeling gemaakt in het kader van de milieuvergunningsaanvraag voor de 
ingebruikname van een scheepshelling aan de Rupel te Boom. Het betreft een herstelling van een 
voormalige vergunde installatie. De aanwezig betonverharding wordt uitgebreid en er worden zes beton 
strips van 2,5m breedte en 25m lengte aangelegd. Er wordt een vloeistofdichte vloer aangebracht waar te 
ontmantelen schepen worden geplaatst. Er wordt ook een installatie voorzien voor de opvang en verwerking 
van het af te voeren water. De Rupel en de aangrenzende slikken en schorren zijn habitatrichtlijngebied. 
 
VRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLING    
 
Kan het INBO nagaan of de inschatting van de milieueffecten in de passende beoordeling correct gebeurd 
is en alle vereiste elementen bevat? 

TOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTING    

1.1.1.1. Diversiteit aan habitats Diversiteit aan habitats Diversiteit aan habitats Diversiteit aan habitats ––––    aanvullende informatieaanvullende informatieaanvullende informatieaanvullende informatie    

Om na te gaan of de milieueffecten van de geplande ingrepen correct werden ingeschat, werd nagegaan 
welke diversiteit aan habitats aanwezig is in een dwarssectie op de Rupel ter hoogte van de 
beoordelingssite. 

1.1.1.1.1 1 1 1 Aanwezige ecotopenAanwezige ecotopenAanwezige ecotopenAanwezige ecotopen    

Om de evolutie van de diversiteit van habitats in het Schelde-estuarium op te volgen maakt INBO 
ecotopenkaarten (Van Braeckel, 2013). Een kaart met ecotopenafbakening vormt in het ideale geval een 
weerspiegeling van de relatie tussen de hydro- en morfodynamiek en de ecotopen. Een ecotoop wordt 
gedefinieerd als ‘een ruimtelijk eenheid die homogeen is qua levensgemeenschap, (vegetatie-) structuur en 
de voornaamste abiotische factoren en antropogene invloeden die voor de biota van belang zijn’. Ecotopen 
in het Schelde-estuarium vormen een hiërarchische classificatie van habitats, achtereenvolgens op basis 
van getijregime, hoogteligging, substraattype, slik, schor, natuurlijkheid (antropogeen verstoord of niet) en 
zoutgehalte. 

De ecotopen die er voorkwamen anno 2010 ter hoogte van het projectgebied (hier de beoordelingszone 
genoemd) zijn weergegeven in Tabel 1 en Figuur 1. De slik-ecotopen zijn gezoneerd in het getijvenster 
(hoog, middelhoog en laag) en werden beoordeeld op hun natuurlijkheid (hard antropogeen = verhard met 
stenen of beton; zacht substraat = natuurlijke situatie). Supralitoraal hard antropogeen zijn zones boven 
gemiddeld hoog water bij doodtij, bedekt met steen of beton. Op de beoordelingszone betreft het een 
antropogeen opgehoogde zone met steen in de schorzone. De zone ‘hoog supralitoraal’ is de zone tussen 
de schorren en gemiddeld hoogste hoog waterpeil. Het betreft hogere zones die weinig overstromen en 
waarin geen typische estuariene schorvegetatie terug te vinden is (dijkrand, opgehoogde zones).  

Tabel 1. Ecotoopoppervlaktes ter hoogte van beoordelingszone. 

EcotoopEcotoopEcotoopEcotoop    Opp. (m²)Opp. (m²)Opp. (m²)Opp. (m²)    

laag slik zacht substraatlaag slik zacht substraatlaag slik zacht substraatlaag slik zacht substraat    1.737 

middelhoog slik hard antropogeenmiddelhoog slik hard antropogeenmiddelhoog slik hard antropogeenmiddelhoog slik hard antropogeen    54 

middelhoog slik zacht substraatmiddelhoog slik zacht substraatmiddelhoog slik zacht substraatmiddelhoog slik zacht substraat    4.046 

hoog slik hard antropogeenhoog slik hard antropogeenhoog slik hard antropogeenhoog slik hard antropogeen    170 

hoog shoog shoog shoog slik zacht substraatlik zacht substraatlik zacht substraatlik zacht substraat    124 

potentiele pionierzonepotentiele pionierzonepotentiele pionierzonepotentiele pionierzone    2 

schorschorschorschor    2.384 

supralitoraal hard antropogeensupralitoraal hard antropogeensupralitoraal hard antropogeensupralitoraal hard antropogeen    625 

hoog supralitoraalhoog supralitoraalhoog supralitoraalhoog supralitoraal    148 

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    9.291 
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Figuur 1. Estuariene ecotopen ter hoogte van de beoordelingszone (Ecotopenkaart 2010, INBO) 

    

1.2 1.2 1.2 1.2 Aanwezige vegetatieAanwezige vegetatieAanwezige vegetatieAanwezige vegetatie    

INBO beschikt niet over een recente vegetatiekaart van de beoordelingszone. Er is wel een kaart van 2003 
die indicatief kan zijn voor de aanwezige vegetatietypes ter hoogte van de beoordelingszone (Figuur 2 en  
Tabel 2). 

Tabel 2. Aanwezige vegetatietypes anno 2003 ter hoogte van de beoordelingszone. 

VegetatietypeVegetatietypeVegetatietypeVegetatietype    opp. (m²)opp. (m²)opp. (m²)opp. (m²)    

BiezenBiezenBiezenBiezen    749 

RietRietRietRiet    382 

RuigteRuigteRuigteRuigte    460 

Bos/bomenBos/bomenBos/bomenBos/bomen    460 

WiWiWiWilgenstruweellgenstruweellgenstruweellgenstruweel    670 

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    2.721 
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Figuur 2. Vegetatiekaart anno 2003 ter    hoogte van de beoordelingszone (INBO-data, Vandevoorde et al.,,,, in prep.) 

 

Op bovenstaand kaartmateriaal berekenden we dat volgende oppervlakte estuarien habitat (gelegen 
binnen SBZ) effecten kan ondervinden als we enkel de projectzone in beschouwing nemen, d.i. over een 
lengte van 119m: 

• Schorzone : 2.384- 2.721 m² 

• Slikzone: ongeveer 4.300-4.600m²  

De zone die impact kan ondervinden van het project is dan 6.684-7.321m². 

De passende beoordeling spreekt van een (kadastrale?) overlap van 3.000m². De effecten zullen echter 
ook direct effect hebben buiten de kadastrale grens. De beschouwde beoordelingszone zou hierdoor eerder 
rond de 7.000m² moeten liggen. 

De laatst beschikbare orthofoto van de beoordelingszone dateert van september 2013. Deze foto laat zien 
dat de schoroppervlakte niet drastisch veranderde sinds 2003. In zone 2 (zie figuur 3 passende 
beoordeling voor ligging) ontwikkelde zich sinds 2003 een rietkraag ten koste van struweel en biezen. Deze 
observatie is gebaseerd op een luchtfoto-interpretatie en niet op een veldcontrole. 
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Figuur 3. Orthofoto beoordelingszone september 2003. 

  

2.2.2.2. Inhoudelijke opmerkingen op passende beoordeling Inhoudelijke opmerkingen op passende beoordeling Inhoudelijke opmerkingen op passende beoordeling Inhoudelijke opmerkingen op passende beoordeling ––––    MariMariMariMarinnnntectectectec    

2. 2. 2. 2. 1111    BeschrijviBeschrijviBeschrijviBeschrijving van het gebied en het projectng van het gebied en het projectng van het gebied en het projectng van het gebied en het project    

Op pagina 2 van de passende beoordeling (bij de hiernavolgende opmerkingen wordt enkel het 
paginanummer vermeld) : de overlap met het habitatrichtlijngebied moet beschouwd worden vanaf de 
hoogwaterlijn bij springtij (zie 1130 habitatgrens - Figuur 2) tot in de slikzone die kan beïnvloed worden 
door de ingrepen. Er wordt gesteld dat men in de passende beoordeling ruim gerekend heeft door een 
slikzone van 10m breed te beschouwen. De schemaschets op p. 23 toont dat de 25m lange betonstrips 
verder zullen doorlopen dan 10m in de slikzone. De zone die impact kan ondervinden lijkt hierdoor groter 
dan gesteld in de passende beoordeling. De volledige slik- en schorzone heeft ter hoogte van de site een 
breedte dwars op de Rupel van ongeveer 50m. In het maximaal genomen scenario (betonstrips tot aan 
laagwaterlijn) is er overlap van ongeveer 0,7ha (in tegenstelling tot de 0,3ha in de passende beoordeling) 
(zie boven). 

Pg.5. In het laag schor is op de scheepshelling nog een vegetatiegordel aanwezig die niet beschreven is in 
de passende beoordeling. Het betreft een gordel van heen (zeebies) (zie biezen op figuur 2 en in tabel 2). 
Deze gordel was anno 2003 749m² groot en strekt zich over een lengte van 70m uit. Op foto 1 van de 
passende beoordeling is deze gordel duidelijk te zien. De stelling dat er geen schorontwikkeling is op de 
voormalige – verharde – scheepshelling is niet correct. Sinds de stopzetting van exploitatie in 1989 
ontwikkelde zich een vegetatiegordel. De soortenlijst op pg. 14-15 is derhalve ook onvolledig. 

Pg.6. 91EO-subtype zachthoutooibossen wordt niet vermeld voor de beoordelingszone. In de 
zoetwatergetijdengebieden komt een specifieke variant van dit prioritair habitat voor die overlapt met het 
habitattype 1130. Dit vegetatietype was anno 2003 aanwezig in de hoge schorzone en zichtbaar op de 
foto’s in de passende beoordeling.  

Pg.6. Habitattype 6430. Langs waterlopen op voedselrijke standplaatsen kan een 6430-subtype van het 
harig wilgenroosje voorkomen. Op basis van beschikbare informatie (vegetatiekaart 2003) en de 
vegetatieopnames bijgevoegd in de passende beoordeling wordt het voorkomen van dit habitattype als 
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overdruk van het estuariene habitat 1130 niet weerhouden binnen de contour van de beoordelingszone. 
Het habitat is dus niet aanwezig. 

pg.6. Habitattype 3270. De waargenomen soorten zijn relatief algemeen. De vegetatiegegevens tonen aan 
dat goed ontwikkelde Veronica vegetaties niet aanwezig zijn. Deze karakteriseren de typische 
pioniershabitats in deze zone. Op basis van beschikbare informatie (vegetatiekaart 2003) en de 
vegetatieopnames bijgevoegd in de passende beoordeling wordt het voorkomen van dit habitattype als 
overdruk van het estuariene habitat 1130 niet weerhouden binnen de contour van de beoordelingszone. 
Het habitat is dus niet aanwezig. 

Pg. 9. Kamsalamander: het lijkt niet correct om de mitigerende maatregelen zoals het groenscherm en de 
rietkraag als gunstig te beschouwen voor kamsalamander. Deze soort komt niet voor in nauwe relatie van 
het (licht brakke) water ter hoogte van de beoordelingszone. De leefgebieden (poelen met houtkanten) 
liggen op de cuesta. 

Pg. 9, 27 & 29. Een groenscherm van (5m * 40m) met inheemse beplanting is een natuurvriendelijke 
inrichting maar dergelijke houtkant kan niet gelden als creatie van het estuarien subtype van het habitat 
91E0. Een estuarien habitattype vereist een invloed van getijwerking. Bovendien is de oppervlakte die 
voorgesteld wordt ter compensatie kleiner dan de gekarteerde oppervlakte bos/struweel in 2003 (Tabel 1). 
Een 91E0 habitat subtype elzenbroekbos of vogelkers-essenbos zal zich ook niet optimaal kunnen 
ontwikkelen op de voorgestelde locatie door de hoogteligging en de lage grondwatertafel die veroorzaakt 
wordt door de sterke drainage (Rupel). 

Pg. 16, foto 1: zeebies is zichtbaar op foto 

Pg. 16, foto 2 : onderschrift ‘Het slik is bij vloed ca. 10m breed’ wordt beter ‘Het slik bij eb’ 

Pg. 21. Schematische schets : de hoogte van de rietgordel die in het tijvenster werd getekend, is niet 
correct. Deze moet staan ter hoogte van de hoogwaterlijn. Het is tevens niet duidelijk met welke 
helling(sgraad) de aan te leggen betonstrips zullen hebben. Is dit volgens het huidig  hellingsprofiel?  
 
Pg.22. In de tabel staat er bij (de rij) ‘beton’  de opmerking: “het betreft grotendeels herstel van vloeren die 
vroeger reeds verhard waren “. Deze opmerking lijkt te suggereren dat er geen of weinig extra verharde 
oppervlakte bijkomt. Klopt dit? Hoewel er 1.836m² betonvloer wordt vervangen (is er toch netto +2.430m² 
beton waarvan 1.026m² binnen SBZ gebied (volgens passende beoordeling) zal gebetonneerd worden.  
 
Pg. 22. Schema oppervlaktebalans vóór de werken: de slikbreedte bij laagwater is 20-25m (i.p.v. 10m); de 
volledige breedte van de estuariene zone dwars op de Rupel is ongeveer 50m (slik + schor – bovengrens = 
gemiddeld hoogste hoog waterpeilen ~6,85m TAW ter hoogte van de beoordelingssite). 
 
Pg. 22. Schema oppervlaktebalans na de werken: de betonstrips lopen door tot gemiddeld getij: dit komt 
overeen met een hoogte van ongeveer 2,7m TAW. 
 
Algemeen ontbreken hoogtegegevens van de voorgestelde ingrepen om de beoordeling goed te kunnen 
uitvoeren. Het is onduidelijk of de oppervlaktebeoordeling is gebaseerd op een verticale projectie. Indien 
dit zo is dan kunnen de dwarsafmetingen op de vaargeul van de Rupel getoond in de schetsen en als basis 
voor de oppervlaktebalans, een onderschatting zijn omwille van de helling van de oever. Deze becijfering 
minimaliseert in dat geval de oppervlakte-inname in het SBZ.  

2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 Beoordeling van de  impactBeoordeling van de  impactBeoordeling van de  impactBeoordeling van de  impact    

- HabitatsHabitatsHabitatsHabitats    

SlikkenSlikkenSlikkenSlikken::::    

Er komen zes betonstrips tot een niveau van circa 2,7 m TAW. De oppervlakte die deze stroken innemen in 
het ontwerp wordt niet duidelijk weergegeven1. Er wordt gesteld dit te mitigeren door een slikzone van circa 
200m² op te ruimen van betonstort (kwaliteitsverbetering). Het is aangewezen om te verduidelijken in de 
passende beoordeling of deze oppervlakte al dan niet overeenstemt met het oppervlakteverlies door de 
aanleg van de betonstrips in het slik en schor. 

                                           
1 Dit is o.i. 2,5m x 20 à 25m (d.i. de breedte van het slik i.p.v. 10m) x 6 strips = 300 à 375m² 
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SchorrenSchorrenSchorrenSchorren: 

Bij de beoordeling van de impact op de habitats wordt echter niet expliciet gesproken over de schorren. 
Met het project zal er meer dan 2.160m² schor gebetonneerd worden2.  Van de overige oppervlakte (schor) 
wordt gesteld dat er tussen de strips “blijft leven mogelijk voor een lage vegetatie”. Het is onduidelijk of bv. 
riet tot dergelijke lage vegetatie behoort? Deze soort kan op deze locatie (morfologie van riet wordt 
beïnvloed door saliniteit) toch een hoogte bereiken van circa 3m. De schemaschetsen vermelden wel riet. 
De biezen blijven lager (en staan ook lager in het schor) en zullen mogelijk dus behouden kunnen blijven. 
Het is aangewezen dit te verduidelijken in de passende beoordeling.  

Er wordt niet gesproken over de huidige hogere vegetatie (stuk bos en wilgenstruweel van het habitattype 
91E0 dat anno 2003 aanwezig was en nog zichtbaar op de foto’s is). Dit zal gekapt worden aangezien het 
staat op de plaats waar er een nieuwe betonverharding komt. Dit is niet vermeld in de effecten. 

Op basis van de informatie in de passende beoordeling is de oppervlaktebalans binnen SBZ als volgt 
samen te vatten: habitatverlies: 1.026m² (plaat) + 375m² (strips) = 1.401m² (de oppervlakte aan schor dat 
zal wijzigen is wellicht groter omdat niet het volledige estuariene habitat 1130 beschouwd is en omdat 
slechts ‘lage’ vegetatie mogelijk is. Een hoge vegetatie zou niet compatibel zijn met de geplande 
activiteiten). Buiten SBZ wordt een groenscherm en een rietstrook met een gezamenlijke oppervlakte van 
440m² voorzien als mitigerende maatregel:  

• Groenscherm (200m²): de aanplant kan beschouwd worden als compensatie voor de gekapte 
bomen op het schor; de ingreep kan niet beschouwd worden als habitatwaardige vervanging van 
het schorhabitat op zich. De aanplant zal niet ontwikkelen in de zone tot het 91E0 subtype 
zachthoutooibos (wilgenvloedbos).  

• Rietveld (240m²): er wordt een rietveld voorzien op een niveau op gelijke hoogte als het rietveld 
langs de Rupel. Dat bestaande rietveld bevindt zich op een bodempeil van ongeveer 5,5m TAW. Er 
wordt gesteld dat er directe verbinding is met de oude rietkraag. Dit impliceert dat er een 
getijwerking zal zijn in de rietkraag. De hoogte na afgraving van de zone die voorzien wordt voor 
ontwikkeling van het riet bevindt zich evenwel op een hogere hoogte m.n. tot 7-8m TAW.  

De nieuwe rietzone, waarvan het niet duidelijk is of dit al dan niet estuarien zal zijn, is aanzienlijk kleiner 
dan de huidige schoroppervlakte. De mitigerende maatregelen om het schoroppervlakte te compenseren 
voldoen niet. De mitigerende maatregelen beogen een kleinere oppervlakte dan vernietigd zal worden en 
de natuur die ontwikkeld wordt zal zich niet kunnen ontwikkelen tot een kwalitatief evenwaardig habitat. 

- SoortenSoortenSoortenSoorten    

In de passende beoordeling wordt onvoldoende stil gestaan bij de verstoring van fauna door de activiteiten 
die gepaard kunnen gaan met dit project.  

Op populatieniveau is er geen verwachte impact. Lokaal zal de foerageermogelijkheid voor watervogels 
afnemen door fragmentatie van het slikhabitat door betonstrips en door toegenomen verstoring in de slik – 
en schorzone door de activiteit. 

In de relatief smalle Rupelbedding is in de huidige situatie de voormalige scheepshelling spontaan 
ontwikkeld tot één van de relatief grotere schorzones in de omgeving. De beoordelingszone kan daarom 
beschouwd worden als een potentieel belangrijke stapsteen voor soorten langsheen de Rupel. Deze 
connectiviteitsfunctie zal verstoord worden in een toekomstig scenario.  

- Relatie metRelatie metRelatie metRelatie met    instandhoudingsdoelstellingeninstandhoudingsdoelstellingeninstandhoudingsdoelstellingeninstandhoudingsdoelstellingen    

In vergelijking met het totale habitatrichtlijngebied gaat het, relatief gezien, over een klein 
oppervlakteverlies aan habitattype 1130 (minimaal 1.401 m²; maar volgens onze interpretatie rond de 
2.500m² (ca. 300m² slik en ca. 2.200m² schor). De kwaliteit van de SBZ zal lokaal verminderen door de 
aanleg van de scheepshelling. Het schor zal grotendeels verdwijnen. Op niveau van de volledige SBZ is dit 
echter beperkt. Echter de globale staat van instandhouding van het habitattype is momenteel zeer 
ongunstig (Paelinckx et al., 2009). Een belangrijk knelpunt is de zeer ongunstige staat van oppervlakte in 

                                           
2 Hellende betonplaat (108m x 20m) plus in het lager schor de overlap met de aan te leggen betonstrips 
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de huidige situatie. Elke verdere inkrimping in het natuurlijk estuarien habitat wordt best ook in deze 
context overwogen. 

CONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIE    
 
Er werd nagegaan of de milieueffecten van het geplande project, de herstelling van een voormalige 
scheepshelling, correct werden beoordeeld in de opgestelde passende beoordeling. Naast de in de 
toelichting van dit advies vermelde opmerkingen kan in grote lijnen het volgende worden geconcludeerd: 

• Er is in de passende beoordeling een onderschatting gemaakt van het habitat dat zal verdwijnen 
door de ingreep. 

• De voorgestelde compensaties creëren niet hetzelfde habitattype als hetgeen verdwijnt.  

• De voorgestelde oppervlakte die dient ter compensatie is kleiner dan de habitatoppervlakte die zal 
verdwijnen of zal verminderen in kwaliteit 
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