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'You never know what is enough
unless you know what is more than enough"
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Inleiding

1. Doelstelling

Op vraag van de stad Gent werd een methodiek opgesteld voor de ecologische invulling van
groenassen . Deze methodiek wordt toegepast op groenas 1, zoals vastgesteld in de Ruimtelijke
Ontwikkelingsstructuur (RO S) Gent.

Aan de hand van een Multi Criteria Analyse (MCA) en een flora-inventarisatie werd gepoogd
prioriteiten op te stellen voor natuurherstel en -ontwikkeling binnen Groenas 1.

2. Inleiding

Duurzaamheid als leidmotief... (Van Landuyt & Hermy, 1994)

Duurzaamheid in het gebruik dat de mens maakt van onze aarde, wordt het leidmotief voor de

komende generaties, tenminste indien men een leefbare leefomgeving en een vitale planeet

aarde wil behouden.

De Conventie over biodiversiteit (Reid, 1993) erkent de intrinsieke waarde van de biologische
diversiteit en zrjn ecologische, genetische, sociale, economische, wetenschappelijke,
educatieve, culturele, recreatieve en esthetische waarden. Deze Conventie gaat verder dan het
zuiver beschermen van soorten en legt de nadruk op de ecosysteem- en genetische diversiteit,
van het ongerept tropisch regenwoud tot de gewassen op het veld van een boer. Het accent ligt
hierbij op het behoud, niet alleen door zuiver behoud maar ook door duurzaam gebruik.

Natuurontwikkeling vormt zonder meer een positieve bijdrage tot het doel de Conventie over
Biodiversiteit. Natuurontwikkeling behoudt niet alleen bestaande waardevolle natuurgebieden,
maar poogt ook gedegradeerde - niet duurzaam beheerde - gebieden te herstellen en weer
leefbaar te maken voor wilde dieren en planten en hun levensgemeenschappen.
Natuurontwikkeling heeft ook in steden en verstedelijkte gebieden een belangrijke rol. In
steden zijn immers veel meer terreinen gedegradeerd tot een nauwelijks leefbare omgeving
voor mens, dier en plant.

In stedelijke gebieden zal een duurzaam groenbeheer en natuurontwikkeling op lange termijn
zich onder meer uiten in het terugdringen van de beheerskosten. Ecologische begroeiingen zijn
immers gewoonlijk stabieler en vergen een minder intensief onderhoud dan de huidige
plantsoenen.

Het belang van groen in stad Gent

De Technische Dienst Stedebouw en Ruimtelijke Ordening (1993) erkent het belang van groen
in de stad: de bewoonbaarheid van de stad is nauw verbonden met een nabije aanwezigheid van
recreatie en groenelementen als complement voor intense stedelijke drukte en levendigheid. De
stad zelf is als recreatiegebied voor de stedeling in te richten. Op alle stedelijke niveaus zijn
evenwichtig groen en recreatievoorzieningen uit te bouwen. De structuur van Gent als

waterstad biedt bijzondere mogelijkheden om de waterlopen en hun omgeving aan te grijpen

als bindend element in de uitbouw van een groenstructuur. Vanuit de valleigebieden zijn
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Inleiding

lineaire parken te ontwikkelen welke langsheen de rivieren en jaagpaden de stad binnendringen.
Deze groenassen vorïnen een kern waarbij geïsoleerde parken en groenelementen worden
gebonden tot een samenhangend geheel met herinrichting van het tussenliggend publiek
domein.

Groenbehoefte in stad Gent

Uit een enqu6te van De Buck et al. (1986) blijkt dat 53 Yo van de Gentse bevolking vindt dat er
te weinig groen is in Gent. Ongeveer 73 Yo hiewan vindt dat er meer kleinere groenzones dicht
bij huis moeten komen. Groenassen kunnen in zekere mate aan deze behoefte voldoen.

Basisideeën rond natuurontwikkeling in stedelijke en verstedelijkte gebieden

Natuurontwikkeling in steden moet inspelen op de specifieke kenmerken van een stads-

ecosysteem en de nadelige aspecten ervan trachten op te vangen. De basisvoorwaarden voor
meer natuurgericht groenbeheer in de stad zijn de volgende (Metsu,1993) .

1. Het gebruik van levensbedreigende stoffen uitbannen.

2. Het voorzien van open ruimte en onverharde bodems.

3. De integratie in het natuurlijk ecosysteem bevorderen .

- door mogelijkheden te voorzien voor spontane ontwikkelingen, voor spontaan planten-
en dierenleven

- door minder ingrijpen, minder frequent en minder drastisch, en in een regelmatiger ritme
- door zoveel mogelijk gebruik te maken van inheemse en streekeigen soorten en hun

vegetatievormen
- bU aanplantingen (parken) een zo natuurlijk mogelijke structuur van de vegetatie

nastreven (ordening van de planten, verticale gelaagdheid, variatie in lengte, breedte,
hoogte, leeftij dsopbouw)

- door mogelijkheden voor de fauna te scheppen : voldoende variatie in begroeiing, naast

levend materiaal ook dood materiaal, stukken zandgrond, ... in het algemeen voedsel-,

schuil- en voortplantingskansen, verbindingswegen afgestemd op de diverse soorten

4. Respect voor de (spontane) begroeiingen en voor de planten . ze de kans geven om te
groeien, te bloeien en zaad te vormen.

5. Speciale zorg voor soorten en individuen in de stad, bv. voor het behoud van oude bomen
en voor het behoud van groeiplaatsen van bijzondere planten.

Gebieden in steden die in aanmerking komen voor natuurontwikkeling zijn tuinen en parken,

braakliggende terreinen, spoorwegterreinen, kanalen, grachten, muren, daken enz.

Natuurontwikkeling in stedelijke milieus hoeft niet steeds duur te zijn.ln vele gevallen kan het

zelfs kostenbesparend zijn (natuurlijker beheer van parken en plantsoenen door een

maaibeheer, het uitbannen van herbiciden,...).
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Inleiding

Motieven om aan natuurontwikkeling te doen in de stad kunnen als volgt samengevat worden:
- Wat goed is voor de natuur is ook goed voor het stadsmilieu en voor een leefbare stad.

- Mensen meer betrekken bij en bewust maken van hun omgeving en deze omgeving
aantrekkelij ker maken.

- Druk op meer natuurlijke (verstoringsgevoelige) milieus buiten de stad verminderen door de

mogelijkheid te bieden ook van (meer verstoringsbestendige) natuur in de stad te genieten.

- Educatieve functie : de stadsmens laten kennis maken met spontane natuur binnen zijn eigen
leefomgeving.

Binnen het ROS wordt een onderscheid gemaakÍ tussen 'Recreatie, groen en landbouw'
enerzijds en 'natuur en milieu' anderzijds. Jammer dat er blijkbaar toch nog altijd een verschil
bestaat tussen groen en natuur en milieu.

Projectverloop

In een eerste fase werden een aantal flora inventarisaties uitgevoerd. Deze gebeurden

hoofrlzakelijk in bosjes, weilanden, een opgespoten terrein en weg- en spoorwegbermen.

Hierna werd de groenas opgedeeld in 8 deelgebieden. Deze deelgebieden groeperen

hoofclzakelijk dezelfrle landgebruiksvorïnen.

Aan de hand van 8 'natuur'parameters en 5 'zachte recreatie'parameters, in een Multi Criteria
Analyse (MCA), werden de deelgebieden getoetst op hun belangrijkheid en mogelijkheden naar

natuurontwikkeling en -herstel.

Voor de interessantere gebieden werden een aantal mogelijke natuurontwikkelingsscenario's op

een rijtje gezet.
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Het studiegebied

3. Het studiegebied

Binnen de Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur Stad Gent passen 7 groenassen die de nog
resterende open ruimte moeten vrijwaren. Figuur I geeft een overzicht van de 7 groenassen.

Volgens De Roo (1995) vorïnen de groenassen de basis voor een natuurstructuur in de stad,

een ecologisch netwerk. Op gunstige plaatsen kan door natuurbouw een geschikt

uitgangsmilieu worden gecreëerd om levensgemeenschappen min of meer spontaan te laten

ontwikkelen. Door een aangepast bermbeheer en waar passend een natuurgericht groenbeheer

kan de biologische diversiteit worden vergroot.

Deze groenassen worden dus aanzien als plaatsen waar natuurontwikkeling samen kunnen gaan

met zachte recreatie.

De toepassing van deze studie beperkt zicht tot Groenas 1. Binnen groenas I wordt wandelen

en fietsen mogelijk vanaf de Pauwvertakking en de Dampoort, langsheen de spoorwegberm,
waar via het volkstuinterrein aan de Hoge Weg een verbinding wordt geslagen met Lourdes-
Oostakker, het sportcentrum Wolfput en het oud vliegveld van Lochristi.
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Algemene methodiek

4. Algemene methodiek

4.1. Inleiding

In het onderzoek naaÍ de meest geschikte locaties voor de inplanting van bepaalde

infrastructuren worden, volgens Gijsberts & Leroy (1992) en Van Elegem & Embo (1996),

normaal 4 fasen onderscheiden:

- uitsluitende fase .

- zoekfase :

- rangschikkende fase

- haalbaarheidsfase :

gebieden die absoluut niet in aanmerking kunnen komen worden
uitgesloten.
binnen de overgebleven ruimte worden de interessante gebieden
gezocht.

de overgebleven interessante gebieden worden gerangschikt op hun

potenties.

de meest geschikte locaties worden aan een haalbaarheids-

onderzoek onderworpen.

Aangezien de Technische Dienst Stedebouw en Ruimtelijke Ordening al bepaald heeft waar de

groenassen komen is de uitsluitende fase en de zoekfase al achter de rug..

Het valt te hopen dat, naar de toekomst toe, deze gebieden dan ook gerespecteerd worden. De
gebieden die nu aangeduid werden binnen groenas 1, moet volgens ons, toch echt aanzien

worden als een minimumscenario. Dit geldt trouwens ook voor de overige groenassen.

4. 2. Rangschikkende fase

In de rangschikkende fase worden de geselecteerde (of aangeduide) locaties op hun potenties

voor natuurontwikkeling en zachte recreatie getoetst. Hierbij worden een aantal criteria
gehanteerd die de mogelijkheden voor ontwikkeling nagaan. De criteria dienen een

differentiërende invloed te hebben op het resultaat. Daarom kan er best gewerkt worden met

een multicriteria analyse.

Bij het opstellen yan deze multicriteria analyse werden relevante parameters gezocht voor
zowel de evaluatie van natuurontwikkeling als zachte recreatie (Tabel 1).

De moeilijkheid bij het opstellen van een MCA bestaan erin om met een beperkte hoeveelheid

parameters toch relevante informatie te verkrijgen. Het spreekt ook voor zich dat de

belangrijkheid moet afgewogen worden in het kader van de zeven groenassen en niet enkel

binnen een groenas.

Voor elk criterium werd een waardeschaal opgemaakt. Volgens het belang van de criteria

werden eveneens gewichten toegekend (Tabel 1).

Wanneer een deelgebied een lage score haalt, betekent dit geenszins dat het niet de moeite

waard is. Het betekent gewoon dat er gebieden belangrijker en interessanter zijn. Toch blijft
het van belang dat elk gebied open ruimte blijft (Tabel2).
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Alsemene methodiek

Natuur
1. Actuele natuurwaarde

a. spontaniteit
b. authenticiteit
c. diversiteit

2. Potentiële ecol. kwaliteit

3. Natuurbeleving
4. Aansluitingsmogelijkheden
5. Educatieve functie

6. Grootte van het gebied

Recreatie
1. Potentiële zachte recreatieve kwaliteiten

a. fietsfunctie
b. wandelfunctie
c. speelfunctie voor kinderen
d. rust voor buurtbewoners

2. Landschappelijka ervaing

100

50
50
50
50

900Som

100
100

100
100

50
50
50
50

100,0o/L

Tabel 1. parctmeters met gewichten gebruikt in de MultiCriteria Analyse

Tabet 2. Waardering van deelgebieden a.d.h.v. MCA

Bij het bepalen van potenties bleek het perceelsniveau een te kleine eenheid. Daarom wordt
geopteerd om een groenas op te delen in een aantal deelgebieden die een ruimtelijke eenheid

vorïnen.

Gebieden die veel mogelijkheden bieden voor natuurontwikkeling en zachte recreatie, worden
verder uitgewerkt. Hiervoor worden een aantal natuurontwikkelingsscenario's besproken.

7
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Algemene methodiek

4.3. Natuurparameters

4.3.1. Actuele natuurwaarde

Voor het bepalen van de waarde van natuur komen drie criteria in aanmerking (zie o.a. Bal et
al., 1995):

. verscheidenheid (ofdiversiteit)

. spontaniteit
o kenmerkendheid ofauthenticiteit

a. diversiteit
Onder verscheidenheid wordt verstaan: de diversiteít aan soorten en ecosystemen op een

nationale en internationale schaal.

Het begrip 'diversiteit' kan echter ook op een lager niveau gebruikt worden. Het simpelste
niveau daarbij lijkt het soortsniveau. Bij de concrete uitwerking van de groenassen werd alleen
gekeken naar de aanwezigheid van plantensoorten en vegetatietypes. M.a.w. hoe meer sooften
en vegetatietypes aanwezig, hoe hoger de diversiteit. Het maximum aantal punten bedraagt
100

b. spontaniteit
Onder spontaniteit werd verstaan: de mate waarin spontane processen kunnen optreden. De
hoogste waarde wordt toegekend aan die gebieden waar de mens niet actief ingrijpt. Dat wil
echter niet zeggen dat er geen menselijke invloed is; die is immers steeds aanwezig in de stad.

lq
0

§pontaniteit:
maïsveld
volkstuinen

20 raaigrasweide
40 park

populierenbos

60 hooiland
70 loofbos
100 volledie spontaan

c. authenticiteit / verstoring
Onder authenticiteit wordt normaal verstaan: de mate waarin een populatie of
levensgemeenschap van nature in z'n omgeving past.

Aangezien groenassen nu eenmaal in een stadsomgeving kaderen, kan hier beter een andere

deÍinitie worden gehanteerd: de mate waarin de bodem, als belangrijke abiotische factor, niet

gestoord is.
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Algemene methodiek

0 oten terrern
50 akker

weiland
100 oud bos

4.3.2. Potentiële ecologische kwaliteiten

Het spreekt voor zich dat sommige gebieden zich al eerder lenen voor natuurontwikkeling dan

andere. Gebieden die een goede uitgangsbasis hebben, verdienen dan ook een hogere score dan

andere. Een maat voor de potentiële ecologische kwaliteit is de voedselrijkdom van een

bodem. Sterk voedselrijke bodems hebben minder potenties naar natuurontwikkeling toe dan

voedselarme bodems; dit omdat bij voedselrijke bodems slechts enkele plantensoorten altijd
domineren. Bij voedselarme bodems daarentegen treedt een grotere specialisatie op waardoor
de diversiteit aan plantensoorten toeneemt. Een 'verwaarloosd' stuk tuin biedt dus meer

mogelijkheden dan bv. een maïsakker of een raaigrasweide die nog in gebruik is.

r00 Potentiële ecologische kwaliteiten
0 laag
50 normaal

100 hoog

4.3.3. Natuurbeleving

Natuurbeleving houdt ergens het middenveld tussen natuurstudie en recreatie. De gerichtheid

op de natuur is minder actief, het kennismaken met de natuur staat minder centraal. Toch is er
(enige) kennis van de natuur en men maakt een bewuste keuze voor een gebied.

Hier kan enkel een subjectieve waardeschaal gehanteerd worden: Van saai (0: bv. monotoon
maisveld) tot uitermate boeiend (50: een enorme diversiteit aan gras, struweel, bos,...)

4.3.4. Aansluitingsmogelijkheden op bestaande (natuur)gebieden

Een gebied dat nauw aansluit op een ander bestaand natuurgebied biedt natuurlijk meer

mogelijkheden dan een volledig geïsoleerd stukje grond.

Als voorbeeld van een ecologische verbinding (ecologische corridor) binnen stedelijke milieus
kunnen spoorwegbermen aangehaald worden. Door hun lineair karakter worden geisoleerde

gebieden met elkaar verbonden.

9
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Algemene methodiek

4.3.5. Educatieve functie

Al te vaak wordt nog vastgesteld dat de lessen biologie zich uitsluitend binnen het leslokaal

afspelen. Nochtans betreft het hier geen abstract vak zoals bijvoorbeeld wiskunde. Daarom is
het absoluut noodzakelijk om leerlingen te confronteren met de vele facetten van de natuur in
hun ware gedaanten. Excursies of opdrachten in de vrije natuur zijn de enige mogelijkheden
waarbij de leerlingen zích ten volle de complexiteit van de natuur realiseren (Fasol, 1989).

Deze redenering gaat zeker op voor scholen in de stad. Aan de andere kant is het zo dat het
groen in de stad niet altijd overal aanwezig is. Daarom valt het combineren van groenassen met

educatieve reservaten zeker te proberen Hierbij is het contact met natuur in eigen omgeving
heel belangrijk.

50 Educatieve fuhctie
0 Enkel verbindingsfu nctie
25 Gebruikt binnen leefomgeving
50 Het gebied heeft iets te bieden qua educatie

School e.d. in de nabile omgeving

4.3.6. Grootte van het gebied

Hoe groter een gebied is, hoe meer mogelijkheden dit biedt naar zowel natuurontwikkeling als

zachte recreatie.
Als 'groot' kunnen, naar Gentse stadsnormen, gebieden als de Bourgoyen-Ossemeersen

aangeduid worden. Klein daarentegen zljn de kleine akkers (die vaak geïsoleerd liggen).

50 Grootte van het sebied Oppervlakte (ha)
0 Klein resthoekie <1ha
20 Kleine oppervlakte 1-10ha
40 Vrii grote oppervlakte 10-i00 ha

50 Grote oppervlakte + 100 ha

4.4. Recreatieve aspecten vun de nutuur

4.4.1. Potentiële zachte recreatieve kwaliteiten (d ecor- natu u r)

Aangezien harde recreatie moeilijk valt te combineren met natuur(ontwikkeling), werd besloten

om alleen rekening te houden met zachte recreatie. Onder zachte recreatie wordt wandelen,
fietsen en spelen door kinderen aanzien De auto werd bewust achterwege gelaten omdat het

niet de bedoeling kan zijn om de groenassen te gebruiken als 'alternatieve autoweg'.

a. en b. fietsfunctie en wandelfunctie

Alle eisen voor fietsroutes kunnen worden ondergebracht in vijf hoofcleisen. Deze hoofdeisen

worden ontleend aan C.R.O.W. (1993):

t0



Algemene methodiek

Samenhang De fietsinfrastructuur vormt een samenhangend geheel en sluit aan op alle
herkomsten en bestemmingen van fietsers.

Directheid De fietsinfrastructuur biedt de fietser steeds een zo direct mogelijke route
(omrijden blijft dus tot het minimum beperkt).

Aantrekkelijkheid De fietsinfrastructuur is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast
dat fietsen aantrekkelijk is.

Veiligheid De fietsinfrastructuur waarborgt de veiligheid van fietsers en overige
weggebruikers.

Comfort De fietsinfrastructuur maakt een vlotte en comfortabele doorstroming van
het fi etsverkeer mogelijk.

Hoe beter aan deze criteria voldaan werd, hoe hoger de score (maximaal 100 punten).

Hoe aangenaam het wandelen is, valt moeilijker te definiëren. Het toekennen van een score
gebeurde hier dan ook hoofdzakelijk op een subjectieve manier. Toch voelt iedereen aan dat
het fijner wandelen is in een volledige groene omgeving dan naast een drukke autosnelweg. De
score gaat dan ook van'niet tof ' (0 ptn.) tot'heel fijn' (50 ptn.).

c. en d. speelfunctie voor kinderen en rust voor buurtbewoners

Of een gebied al dan niet geschikt is om in te spelen of om eventjes tot rust te komen, kent
dezelfde subjectieve benadering als a. en b. Hier kan beter in de mate van 'niet geschikt' (0
ptn.) tot 'ideaal' (50 ptn.) gesproken worden.

4.4.2. Landschappelij ke belevingswaarde

Wanneer mensen zich ontspannen staat niet de gerichtheid op de natuur, maar het landschap

centraal. Het natuurlijke karakter hiervan is weliswaar essentieel, maar ook de sociale
component is belangrijk. Daarom is het belangrijk om te weten in welke omgeving de groenas

is ingeplant.

Hoe hoger de structuurdiversiteit, hoe meer een gebied geapprecieerd wordt. Een volle
waardering (50 ptn.) wordt dan gegeven aan 'volledig in het groen wandelen', waarbij een

combinatie optreedt van gras, struweel en bos. De laagste appreciatie wordt verkregen bij
industriële bebouwing.
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Methodiek toegepast op Groenas I

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Toepassing methodiek op Groenas I
Groenas 1 werd opgedeeld in 8 deelgebieden. De situering van die gebieden is terug te vinden
op figuur 2 Blj de keuze van het samennemen werd zoveel mogelijk rekening gehouden met

de bestaande of toekomstige landgebruiken.

5.1. I deelgebieden

De 8 deelgebieden zqn de volgende

Rangeerstation Dampoort
Volkstuintjescomplex
Groeninkleuring sociaal woonwijk proj ect
Verbindingszone sociaal woonwijk project - Glorieux instituut
Glorieux - instituut
Sportcomplex
Akkercomplex
Executieoord + Oud vliegveld Lochristi

Toetsing aan de multicriteria analyse gaf volgende resultaten

Als referentie werd eveneens voor de Bourgoyen-Ossemeersen, als uitzonderlijk waardevol
gebied, een puntenscore toegekend.

Max.
ptn.

1 2 3 4 5 6 7 I Bour-
goyen

Natuur
1. Actuele natuurwaarde

a. spontanrteit
b authenticiteit
c diversiteit

2. Potentiële ecol. kwaliteit
3. Natuurbeleving
4. Aansluitingsmogelijkheden
5 Educatieve functie
6. Grootte van het gebied

Subtotaal natuur
Recreatie
1. Potentiële zachte recreatieve kwal.

a. Íietsfunctie
b. wandelfunctie
c. speelÍunctie voor kinderen
d. rust voor buurtbewoners

2 Landschappelijke belevingswaarde

Subtotaal recreatie
Totaal

100

100

100

100

50

50

50

50

600

100

50

50

50

50

300
900

100

0

75

100

50
50
25
25

425

100

25
25
50

40
240
665

25
50
25
70

0

30

25
25

250

50
25
25
50
25

175

425

25
50

15

25

11

n

n

0
n

5

100

0

50

25
20

195
310

30

50
20
50

25
0

0

0

175

50
25
25
25
25

250
325

10

25
25
10

n

10

25
10

115

50

0

25
25
20

120
235

20
50

10

30

10

0

25
15

160

50

25
50

25
20

170
330

10

50

15

70

10

25
0

15

195

75

0

0

50

20
145
340

65
25
80

100

30

50

25
25

400

50
50

50

50

4A

240
640

60
50

100

100

50

50

50

50

510

100

50

20
50

50

270
780

o/o 100,0 73,8 47,2 34,4 36,í 26,1 36,7 37,7 71,1 86,6
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5.2. Bespreking von de verschillende deelgebieden

5.2.1. Rangeerstation Dampoort en spoornwegberm naar Oostakker

De spoorwegbedding liE ten oosten van de bestaande sporen van het rangeerstation en loopt
verder langsheen het spoor tot voorbij het voormalig station van Oostakker. De grote

diversiteit aan planten die er voorkomen kunnen hoofclzakelijk tot de volgende drie
fytosociologische vegetatietypes gerekend worden:

Wegdistel verbond (Onopordion acanthii) met als aangetroffen kenmerkende soorten Wilde reseda,

Citroengele honingklaver, Gewone raket, Zwarte toorts, Koningskaars. In dit vegetatietype werden
groten populaties Cipreswolfsmelk aangetroffen.

Glanshaver verbond (Arrhenatherion elatioris) met als aÍrngetroffen kenmerkende soorten

Beemdkroon, Glanshaver, Veldlathytus, ...

Verbond van Zomer- en Wintereik (Quercion robori-petraea) met als aangetroffen kenmerkende

soort Ruwe berk. Langs het rangeerstation werd dit vegetatietype ook aangewld met veel

Vlinderstruik.

Naast het grote aantal soorten, komen ook een aantal (zeer) zeldzame planten voor: twee grote

populaties Cipreswolfsmelk, Boslathyrus, Bont Kroonkruid en Wild kattekruid.

Het mozaïekpatroon van gras, struweel en bos (Íig 3 ) maken het geheel visueel aangenaam en

boeiend om te fietsen en te wandelen. De natuurbelevingswaarde zou kunnen verhoogd

worden door het aanleggen van een aantal gemaaide stroken waardoor het mogelijk wordt om

van de oostkant (fietspad) naar de westkant te wandelen.

De ecologische aansluitingsmogelijkheid via het spoor situeert zich langs de spoorwegtaluds
richting Antwerpen en richting Muide om zo aan te sluiten op het Westerringspoor. Die taluds

vertonen eveneens een grote plantendiversiteit.

Natuur

l. Actuele natuurwaarde

Binnen groenas t heeft het rangeerstation Dampoort de grootste actuele natuurwaarde. Dit
komt door de hoge mate van spontaniteit (100 ptn.) en de heel grote diversiteit aan

plantensoorten (1 00 ptn).

a. spontarutelt
Aangezien het rangeerstation zeker zo'n 30 jaar ongemoeid is gelaten, hoeft het geen betoog

dat een groot aantal soorten zich hier spontaan hebben kunnen vestigen. Alle soorten zlin er

spontaan gekomen, niets is aangeplant.

b. authenticiteit
Om de oude spoorweg te laten lopen waar hij vroeger liep, werd de grond volledig

opgehoogd, werd grind en steengruis aangevoerd;... Met andere woorden van een oude
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natuurlijke bodem is zeker geen sprake meer

c. diversiteit
Door de lange tijdsperiode van niets doen en de extreme bodemomstandigheden, heeft zich
hier een bijzonder rijke vegetatie (Bijlage 1) kunnen ontwikkelen die hoofdzakelijk tot drie
fytosociologische verbonden behoort.

Soorten als Appel en Japanse duizendknoop zijn er vermoedelijk door de mens aangevoerd

2. Potentiële ecologische kwaliteit

Aangezien het gebied nu al zeer waardevol is en dit kan behouden blijven, spreekt het voor
zich dat dit een zeer grote ecologische kwaliteit heeft.

3. Natuurbeleving

Binnen het volledige complex rangeerstation Dampoort wordt een enorme afwisseling
aangetroffen tussen gras, struweel en bos. Dit maakt het visueel heel interessant. Het geheel

zou nog interessanter kunnen gemaakt worden indien een aantal stroken gemaaid worden
waardoor een verbinding tussen de oost- en de westkant ontstaat.

1. Aans lu i tingsmoge lij khe de n

Ecologisch gezien zijn er wel aansluitingsmogelijkheden via het spoor. Het Rangeerstation
sluit, via het spoor, aan op het spoorterrein achter de 'WEBA', de spoorwegberm langsheen de

Pauwstraat, om verderop aan te sluiten op het Westerringspoor. Richting Antwerpen, vormt
het spoor een verbinding tussen het Rangeerstation en het oud stationsgebouw Oostakker waar
eveneens interessante bermen (Bijlage 2) aanwezig zfn.

5. Educatieve functie

Als langs het Rangeerstation een fietspad wordt aangelegd, wordt de bereikbaarheid van het

Glorieux sterk vergroot. Dan biedt deelgebied 1 een grote educatieve waarde. Aangezien het

Rangeerstation een mozaïekpatroon vormt van gras, struweel en bos kan hier heel wat
aandacht besteed worden aan successie, vegetatiepatronen, ecologie in het algemeen.. .

Bovendien wordt op het einde van de berm aan bijenteelt gedaan. Zoiets zou zeker kunnen
ingeschakeld worden in een educatieve uitbouw.

6. Grootte van heÍ gebied

Het gebied kan - naar Gentse stadsnormen - aanzien worden als een middelgroot gebied.
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Recreatie

l. Potentiële zachte recreatieve lattaliteit

a.- b. fiets en wandelfunctie

De oude spoorwegberm kan uitgebouwd worden tot zeer interessant fietspad wanneer dit
fietspad, aan de oostkant, bovenop de oude bedding komt te liggen. Het voornaamste
probleem blijft de toegang tot het gebied van aan de kant van de Dampoort. Hier zou in
overleg met de NMBS een oplossing moeten voor gevonden worden.

c. speelfunctie voor kinderen

Door het drukke treinverkeer kan de veiligheid van de kinderen niet gegarandeerd worden.

d. rust voor buurtbewoners

Voor de buurtbewoners kan dit gebied - wanneer toegankelijk - een aantrekkelijke pool
vormen om te kunnen wandelen en te ontspannen.

2. Landschappe lij ke en aring

Het landschappelijk onaantrekkelijk zicht van de spoorwegen wordt verborgen door
berkenbosjes. Op bepaalde plaatsen, waar geen bosjes voor visuele afscherming zorgen,
kunnen enkele struwelen of planten aangeplant worden.
Een storend effect is echter wel het lawaai van de luidsprekers van de controletoren.

Actiepunten

o Het is noodzakelijk dat de fietsbedding bovenop de oude spoorwegbedding valt. Wanneer
de fietsbedding beneden zou komen, gaat de visuele waarde volledig verloren. Om dit
fietspad te realiseren dienen, naast een hoop technische aspecten, de bramen voor een stuk
verwijderd te worden.

o In afspraak met de NMBS moet een oplossing gevonden worden voor de toegang tot het
rangeerstation. Men kan hiervoor het best gebruik maken van soorten die reeds op het
rangeerstation aanwezig zrjn (Wilg, Ruwe berk en Eenstijlige meidoorn).

o Aan de westkant kunnen op sommige plaatsen bomen of struwelen worden aangeplant als

visueel scherm.
o Het grasland (Glanshaver verbond) zou het best een keer per (twee) iaar (gefaseerd)

gemaaid worden. Dit kan het best gebeuren rond eind augustus. Het maaisel moet
afgevoerd worden. Naast het stuk dat gemaaid wordt, blijft er nog voldoende ruimte voor
spontane ontwikkelingen.
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Natuur

I . Actuele natuurwaarde

De actuele natuurwaarde is vrij gering. Dit is hoofdzakelijk te verklaren door het feit dat alles
wat ingekleurd staat als groen eigenlijk 'landbouw- en nutsgroen' is.

Waar wel enige natuurwaarde werd aangetroffen is in het parkje met z'n oude bomen, en

bosplanten (o.a. Rankende helmbloem). Dit biedt enige aantrek op bosvogels. Zelf konden we
er naast Vink, Groenling, Tjiftjaf,... ook nog Kleine bonte specht waarnemen.

a. spontanrtert
Op het grasland en de volkstuintjes zijn praktisch geen spontane elementen terug te vinden. De
enige plaats waarvan enige spontaniteit sprake is, is het parkje (ziebrjlageffi.'Lt

b. authenticiteit
Op de topografische kaart van 1864 werd het bosje al aangetroffen. Daarom kan worden
gesteld dat de bodems onder het raaigrasveld en het bosje hoogstwaarschijnlijk oude intacte
bodems zijn.
Van de andere bodems kon moeilijk worden nagegaan in hoeverre die nog authentiek waren.

c. diversiteit
De diversiteit aan plantensoorten (ruderale soorten) is (zeer) gering in de volkstuintjes, op het
gazon. op de voetbalvelden en op de raaigrasweide (Bijlage 3). Het zeer intensief onderhoud
van de volkstuintjes en bijbehorende groenvoorziening is hier niet vreemd aan.

In het bosje werd een Tweestijlige meidoorn (waarschijnlijk geplant) aangetroffen (Bijlage 4)

2. Potentiële ecologische kwaliteit

De potentiële ecologische kwaliteit is zeker niet gering. Er moeten echter wel
natuurontwikkelings-inspanningen geleverd worden. Zo zou de raaigrasweide (eigendom van
stad Gent) kunnen bebost worden zodanig dat het bosje zeker in oppervlakte verdubbeld.
Het monotone gazon kan worden omgevormd naar een hooiland waar 1 tot 2 keer per jaar
gemaaid en niet bemest wordt.

3. Natuurbeleving

Wanneer de natuurontwikkelingsvoorstellen gerealiseerd worden, biedt het deelgebied een vrij
grote verscheidenheid aan biotopen. Hierdoor krijgt ook de natuurbelevingswaarde een

meerwaarde.

1. Aans I u i ti ngsmoge hj khede n

Op het eerste zicht ligt het gebiedje vrij geïsoleerd. Toch sluiten de spoorwegberm en het
rangeerstation hierop aan.

19



Methodiek toegepast op Groenas I

5. Educatieve.functie

Aangezien een basisschool vrij dicht in de buurt ligt, biedt dit gebiedje een aantal educatieve
mogelijkheden. De bosuitbreiding kan gerealiseerd worden met schoolkinderen die meehelpen
met de boomaanplant.

6. Grootte van het gebied

Het gebied dat een zekere ecologische waarde heeft, is klein.

Recreatie

l. Potentiële zachte recreatieve kwaliteit

a.-b. fiets- en wandelfunctie
Door de snelle afwisseling van verschillende zichten, is deelgebiedje 2 een vrij aangename
route. Wel is het zo dat nu nog overal fietspadvoorzieningen moeten getroffen worden.
Wanneer de bosuibreiding zou gerealiseerd worden, kan dit een aangenaam gebiedje worden
om te wandelen.

c. speelfunctie voor kinderen
De kinderen kunnen spelen op de voetbalpleinen. Daarnaast is het mogelijk om in het
omgevormde grasland te ravotten.

d. rust voor buurtbewoners
De volkstuintjes dienen als rustgebied voor de buurtbewoners. In de toekomst zou het ook
mogelijk moeten zrjn daÍ het uitgebreide bos die functie gedeeltelijk overneemt.

2. Landschappelij ke ervaring

Door de grote afwisseling van landschappen biedt deelgebied 2 enige landschappelijke waarde
Visueel blijft dit toch minder aantrekkelijk dan deelgebied 1.

Actiepunten

o Het steriele gazon zou moeten ingericht worden als hooiland dat I keer per jaar gemaaid
wordt.

o Bosuitbreiding op de raaigrasweide. Het kan echt niet dat het bosje nog kleiner wordt. In
figuur 5 is een schets getekend van hoe die beplanting zou kunnen gerealiseerd worden op
basis van ecologische uitgangspunten. De bosuitbreiding wordt eenvoudiger door het feit
dat de grond van stad Gent is.

o Tussen het bosje en de raaigrasweide bevindt zich momenteel een afsluiting bestaande uit
betonplaten . Deze zicht-ontsierende obstakels kunnen het best worden verwijderd. Wanneer
de beplanting wordt uitgevoerd ontstaan nog heel wat mogelijkheden voor spontane
ontwikkeling Dit komt omdat niet overal bomen en struiken worden aangeplant. Spontane
ondergroei onder deze beplanting moet getolereerd worden. Houtsnippers en chemische
onkruidbestrijding zijn dus uit den boze.
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5.2,3. Groeninkleuring sociaal woonwijk project Sleutelbloemstraat

Deelgebied 3 bevindt zich ten oosten van de Sleutelbloemstraat en vormt het groengebied van
het sociaal woonwijk project.

Momenteel bestaan de groenzones in het gebied uit een maïsveld en een kippenren. Het
herinrichtingsplan, met vrij veel ecologische potenties, zou dringend moeten uitgevoerd
worden. Aangezien aan de overkant van de straat al twee voetbalvelden liggen, kan het
voetbalveld achterwege worden gelaten en vervangen door een afwisseling van ruig grasland
met inheemse struiken en bomen.

Natuur

l. Actuele natuunuaarde

a. spontarutert
Op een maisveld en op een kippen- en ganzenren kan moeilijk van enige spontaniteit gesproken
worden. Wel ligt achter die 2 percelen een bosje en een beekje. Hier werden nog enige
spontane elementen in terug gevonden.

b. authenticiteit
Waarschijnlijk zijn de bodems onder het maïsveld (onder de bouwvoor) nog vrij intact

c. diversiteit
Aangezien alles onder 'landbouw'groen valt, heel weinig plantensoorten aangetroffen. Alleen
in de bermen rond het maïsveld stonden nog een aantal banale plantensoorten.

2. Potentiële ecologische kwaliteit

Naast de verkaveling werd, door een bevoegd landschapsarchitect, een herinrichtingsplan
(Figuur 6) opgesteld voor het maïsveld en de kippenren. Uit het plan valt op te maken dat de
potentiële ecologische kwaliteit vrij hoog is. Deze zou echter nog kunnen verhoogd worden
indien het voetbalveldje achterwege wordt gelaten. Er liggen immers al twee voetbalvelden aan

de overkant van de straat.

3. Natuurbeleving

Geen actuele natuurbelevingswaarde

1. Aanslu i ti ngsm oge hj khede n

Dit kleine gebiedje ligt ecologisch geïsoleerd. Het moet eerder aanzien worden als een

buurttuin dan als een belangrijk natuurgebied.
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5. Educatieve functie

De educatieve functie is nihil. Het gebied biedt geen actuele, noch potentiele mogelijkheden
voor natuureducatie.

6. Grootte van het gebied

Aangezien het gebiedje moet aanzien worden als een buurttuin speelt de grootte in ecologisch
verband weinig rol. Voor de buurtbewoners is het des te belangrijker.

Recreatie

l. Potentiële zachte recreatieve lwaliteit

a.-b. fiets- en wandelfunctie

Weinig potenties. Indien een fietstunnel onder de spoorweg gerealiseerd wordt, zou dit een vrij
korte en vrijliggende doorsteek naar Glorieux en Oostakker kunnen vorïnen. Aansluiting naar
de Dampoort via een vrijliggend fietspad over het Rangeerstation is wel essentieel om een

functionele route te bekomen.

c. speelfunctie voor kinderen
Is ideaal geschikt voor speeltuin voor kinderen. De vraag rijst weer maar eens of een

voetbalplein wel echt noodzakelijk is. Zelfs waÍrneer het voetbalplein achterwege wordt
gelaten, maar meer struweel en gras komt, biedt dit voor de kinderen eveneens mogelijkheden
om te spelen.

d. rust voor buurtbewoners
Dit gebiedje moet aanzien worden als een rustgebiedje voor de buurtbewoners.

2. Landschappelijke ervaring

Deelgebied 3 is momenteel landschappelijk niet aantrekkelijk. Een doordachte inrichting kan
het geheel visueel een stuk aantrekkelijker maken.

Actiepunten

o Uitvoering van het plan zoals voorgesteld door de bevoegde landschapsarchitect. Het
voetbalveld kan echter achterwege worden gelaten. Het zou kunnen vervangen worden
door inheemse struwelen en bomen in afwisseling met een ruig grasland.

o Informatie verstrekken aan de omwonenden over het belang van een buurttuin.

24



Methodiek toegepast op Groenas I

5.2.4. Verbindingszone sociaal woonwijk project - Glorieux instituut

Deelgebied 4 verbindt de sociale woonwijk, onder de spoorweg door, met het Glorieux-
instituut.

Het belangrijkste element in dit deelgebied, is de spoorwegtalud die een ecologische verbinding
vormt met het rangeerstation (zie ook deelgebied 1).

Natuur

l. Actuele natuurwaarde

a. spontarutert
Spontane elementen werden hoofclzakelijk gevonden op beide taluds van de spoorwegbedding
(zie deelgebied 1).

b. authenticiteit
Het spoorwegtalud is zeker opgehoogd. De grond naast de verkavelingen is eveneens niet
meer authentiek.

c. diversiteit
De diversiteit aan plantensoorten is vnj gering. Enige uitzondering hierop zijn de

spoorwegtaluds (zie deelgebied 1 ).

2. Potentiële ecologische lwaliteit

De potentiële ecologische kwaliteit is gering. Dit komt hoofclzakelijk door het smalle karakler
van het deelgebied.

3. Natuurbeleving

Aangezien, naar de toekomst toe, alle gebieden rond deelgebied 4 nog moeten verkaveld
worden, kan moeilijk gesproken worden van een enorïne natuurbelevingswaarde.

4. Aans lui tingsm oge lij kheden

Deelgebied 4 kent weinig aansluitingsmogelijkheden met deelgebied 3 en 5. De
spoorwegtaluds daarentegen vormen juist de belangrijkste ecologische binding in de groenas
(zie deelgebied 1).

5. Educatieve functie

Nihil.
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6. Grootte van het gebied

Veel te klein om van enige natuurrelevante betekenis te zijn. Een buffer tussen het fietspad
(minimum 10 m) en de toekomstige verkaveling blijft wel een minimum.

Recreatie

l. Potentiële zachte recreatieve lwaliteit

De potentiële zachte recreatieve kwaliteit is gering.

a. fietsfunctie
Het belang van deelgebied 4 kan een directe, veilige verbinding tussen St-Amandsberg en

Oostakker vormen.

b. wandelfunctie
Niet geschikt door het onaangename landschap en de drukke wegen.

c. - d. speelfunctie voor kinderen - rust voor buurtbewoners
Niet van toepassing

2. Landschappe lij ke ervaring

Nihil

Actiepunten

o Indien de groenas als functionele en recreatieve fietsas wil functioneren is de doorsteek
onder de spoorweg van essentieel belang. Een fietser maakt immers geen omwegen langs
landschappelijk weinig aantrekkelijke routes.

. Brj het aanleggen van het fietspad, moet zeker rekening worden gehouden met het beekje.
Aan de westkant van het beekje zou de oever zachtglooiend kunnen gemaakt worden zodat
op die manier een natuurlijke buffer (die voornamelijk uit Riet bestaat) ontstaat.

o Naast de verkaveling op het einde van deelgebied 4, is het belangrijk dat het 'verloren
hoekje' snel wordt ingericht. Dit hoekje begint langzaam te dienen als stort van groenafual
door de buurtbewoners.
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5.2.5. Glorieux - instituut

Deelgebied 5, dat binnen de driehoek Gentstraat, R4 en St-Jozefstraat ligt, bestaat uit
schoolgebouwen, populierenbosjes, raaigrasweiden en een park. De schoolgebouwen zelf
worden hier buiten beschouwing gelaten.

In het westen bevindt zich het Slotendries wandelpark dat kan aanzien worden als een Verbond
van Zomer- en wintereik (Quercion robori-petraeae) met kenmerkende soorten als Gladde
witbol, Tamme kastanje, Brede stekelvaren en Gewone salomonszegel. Het te dichte
padennetwerk zorgt voor onnodige verstoring. Dit zou kunnen voorkomen worden door het
afsluiten van een deel van de wegen met liggende dode takken of boomstammen. Dood hout
verhoogt eveneens de natuurwaarde van het park.

In het zuiden bevindt zich een ruderaal populierenbosje. De struiklaag bestaat uit Gewone vlier
en Eenstijlige meidoorn. In de kruidlaag worden enkel ruderale soorten als Bijvoet, Witte
dovenetel, Gewone raket en vooral veel Grote brandnetel aangetroffen.

Net ten zuiden van de R4 bevinden zich een aantal raaigrasweiden en een populierenbosje. Dit
complex zou kunnen uitgewerkt worden tot educatief reservaat.

Natuur

l. Actuele natuurwaarde

a. spontarutert
De enige plaats waar zich enige spontaniteit ontwikkelt, is in de twee populierenbosjes (Bijlage
5 en 7) en in het Slotendries park. De overige inkleuring (schoolgebouwen e.d.) kan moeilijk
als groen aanzien worden.

b. authenticiteit
Op alle plaatsen waar gebouwen staan, kan moeilijk over authentieke bodems gesproken
worden. De ophoging en egalisatie van de autosnelweg kan eveneens weinig authentiek
genoemd worden.

c. diversiteit
Slechts in het Slotendries park werden een aantal plantensoorten aangetroffen (Bijlage 6)
Vermeldenswaardig is dat het Slotendries park dient als broedplaats voor de Sperwer
(Accipiter nisus). Voor de hier broedende sperwers is de aanwezigheid van het rangeerstation
Dampoort (deelgebied l) van belang als jachtterrein. De soort werd er door verschillende
mensen regelmatig jagend waargenomen.

2. PoÍentiële ecologische kwaliteit

De enige mogelijke plaatsen om de ecologische kwaliteit te verhogen, zrjn de populierenbosjes,

de raaigrasweiden (Bijlage 8) achter de school en het Slotendries park.
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Het populierenbosje achter de school, samen met de omringende weiden, kan omgevormd
worden tot educatief reservaat voor de school.

Door het dichte padennetwerk in Slotendriespark ontstaat onnodige verstoring. Door het laten

liggen van dode takken kunnen bepaalde wegen afgesloten worden zonder dat de mensen de

idee krijgen dat hen de toegang wordt ontzegt.

3. Naluurbeleving

Momenteel is de natuurbelevingswaarde gering. Dit komt omdat scholen nu eenmaal geen

groengebied zijn en anderzijds de resterende groengebiedjes niet zo aangenaam zijn. De
groenzones binnen de school zrjn dan nog uitermate kunstmatig.

1. Aans lui tingsm oge ltj khe den

De voornaamste waarden van deelgebied 5 liggen in de bos/parksfeer. Door de geïsoleerde

ligging als bos tussen de R4 en de spoorweg, zljn er echter geen aansluitingsmogelijkheden op

andere bossen of parken.

5. Educatieve Íunctie

De mogelijkheden liggen in de aanleg van een natuurtuin op de terreinen achter de school. Hier
zou, in samenspraak met de school, een prachtig educatief project kunnen opgestart worden
rond de omvorming van het populierenbosje en de raaigrasweiden achter de school. Bij het

WWF lopen al verschillende van deze projecten.

6. Grootte van het gebied

Een groot deel van de groenas wordt hier ingenomen door schoolinfrastructuur en artificiële
groenvoorziening.

Alleen het Slotendries park kan als natuurgroen bestempeld worden.

Recreatie

l. Potentiële zachte recreatieve lovaliteit

a. fietsfunctie
Aangezien men van plan is om een fietspad naast de R4 aan te leggen is een buffer van 30 m
zeker geen overbodige luxe. Het nut van dit aan te leggen fietspad kan in vraag worden gesteld

aangezien deze route onaangenaam is (geluid van de Ra) en het twee plaatsen verbindt die
geen bestemming of vertrekpunt van fietsers vormt.

b. wandelfunctie
De wandelfunctie beperkt zich tot het Slotendries park dat heel intensief wordt gebruikt door
wandelaars en joggers.
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c.-d. speelfunctie voor kinderen - rust voor buurtbewoners
Is weinig van belang en toepassing hier.

2. Landschappelijke ervaring

Alleen het Slotendries park biedt enige landschappelijke waarde.
De school in een groener (gewaagder) kleedje stoppen zou de landschappelijke waarde ten
goede komen. Dit kan gebeuren door de weiden, via een mantel-zoom, geleidelijk te laten
overvloeien in het populierenbosje dat wordt omvormd.

Actiepunten

o In samenwerking met het Glorieux instituut zouden het saai monotoon populierenbosje en

de weiden omgevormd kunnen worden tot een meer gediversifieerd gestratificeerd geheel.

Hier toont zich een ideale uitgangssituatie om als schoolproject te dienen in samenwerking
met het W\ /F.

o Het Glorieux park wordt (te) intensief gebruikt. Het bos wordt zo intensief betreden dat de

ondergroei practisch volledig verdwenen is. Wanneer sommige wegen zouden afgezet of
vernauwd worden, zon op die manier wat meer ruimte ontstaan voor spontane
ontwikkelingen langs de rand en in het bos. Dood liggend takhout leent zich ideaal voor het

afsluiten van bepaalde wegen zonder de recreatieve waarde van het bos in het gedrang te
brengen.
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5.2.6. Sportcomplex en rijksinternaat

Deelgebied 6 ligt ten noorden van de R4, ingesloten tussen Oostakker dorp en de
Kennedylaan. Het gebied kan bezwaarlijk als natuurgroen ingekleurd worden aangezien het
hoofclzakelijk bestaat uit sportinfrastructuur en maïsakkers. Er werd wel een graanveld
aangetroffen met een rijke akkeronkruidflora.

In het westen bevindt zich een 'verwilderde' tuin die zou kunnen opengesteld worden voor het
publiek. Voor het overige biedt dit gebied praktisch geen kansen voor natuurontwikkeling

Het geplande fietspad, vertrekkende aan de R4 langs het sportcomplex, is weinig functioneel
aangezien er kortere, efficiëntere en eveneens veilige wegen bestaan die Oostakker met St-
Amandsberg verbinden.

Natuur

l. Actuele natuurwaarde

a. spontarutelt
Spontane elementen werden aangetroffen in een prachtige verwilderde tuin en op een
graanakker met rijke akkeronkruidfl ora.

b. authenticiteit
De authenticiteit is gering aangezien het sportcomplex zeker de helft van de oppervlakte
inneemt.

c. diversiteit
Weinig soortenrijk

2. Potentiële ecologische kwaliteit

Aangezien het grootste deel van deelgebied 6 uit (sport)infrastructuur bestaat, zln de
potentiële kwaliteiten gering. Ook de maïsvelden lenen zich weinig voor natuurontwikkeling
aangezien hier nog steeds aan landbouw wordt gedaan. Vermoedehlk zrln deze gronden
bovendien reeds gedurende lange tijd sterk bemest.
De enige plaats die echt in aanmerking komt is de verwilderde tuin (met vijver).

3. Natuurbeleving

Zeer geringe natuurbelevingswaarden omwille van de geringe actuele waarden en de storende
geluidshinder van de R4

1. AansluiÍingsmoge lij kheden

Geringe ecologische verbindingsfunctie door het nagenoeg volledig ontbreken van actuele
natuurwaarden. Er zijn ook nergens kleine landschapselementen aanwezig. De beplanting rond
het sportcomplex bestaat grotendeels uit exoten en cultivars.
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5. Educatieve functie

De tuin van het Rijksinternaat zou, in overleg met het Rijksinternaat, kunnen ingericht worden
met behulp van de jongeren die daar op internaat zitten.

6. Grootte van het gebied

Ondanks de relatieve grote onbebouwde oppervlakte is er in de praktijk voor natuurgroen zéér
weinig plaats in deelgebied 6.

Recreatie

l. Potentiële zachte recreatieve kwaliteit

a. fietsfunctie
Aangezien er vanuit St-Amandsberg kortere wegen lopen naar het centrum van Oostakker, zal
het kronkelend fietspad door deelgebied 6 slechts beperkt gebruikt worden door fietsers.

b. wandelfunctie
De wandelfunctie zou op zo'n oppervlakte sterk benut kunnen worden. De omgevingsfactoren
(verkaveling, maïs, sportcomplex, geluidslast R4) maken dit echter niet erg interessant.
De verwilderde tuin zou voor de omwonenden een klein wandelparkje kunnen worden
wanneer hij wordt opengesteld.

c. speelfunctie voor kinderen
De kinderen moeten het hier hoofclzakelijk hebben van de sportinfrastructuur

d. rust voor buurtbewoners
Aangezien hier weinig mensen wonen, is dit aspect hier minder van belang

2. Landschappe lij ke ervaring

Het globale gebied tussen het sportcomplex, de R4 en de Kennedylaan maken het geheel
weinig aantrekkelijk.

Actiepunten

o De monotone saaie tuin van het Rijksinternaat zou gerust kunnen omgevorïnd worden in
een wilde tuin. Niet alleen voor de natuur maar ook voor de schoolkinderen biedt de tuin nu
een mistroostig uitzicht.

o De 'verwilderde' tuin is nu al knap. Naar de toekomst toe, zou dit zo moeten blijven. Het is
zeker mogelijk om deze tuin open te stellen voor het publiek zonder dat veel van z't waarde
verloren gaat.
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5.2.7. Akkercomplex

Tussen Oostakker centrum en het fabrieksterrein Volvo bevindt zich deelgebied 7. Dit gebied
wordt gekenmerkt door een aaneensluiting van akkers en weilanden. Op de akkers is het
teeltgewas praktisch uitsluitend maïs.

De potenties voor natuurontwikkeling liggen in het heraanleggen van houtwallen, poelen en
knotwilgen. Daarnaast moet dit akkercomplex uitgebouwd worden als fietsverbindingszone
tussen Oostakker en St-Amandsberg.

In het oosten van dit akkercomplex, ligt een verlaten grasland. Aan de westkant van dit
grasland worden nog een poel, een houtwal en een rij knotwilgen aangetroffen.

Natuur

l. Actuele natuurwaarde

a. spontaniteit
In deelgebied 7 worden praktisch geen spontane elementen aangetroffen. Het enige
vermeldenswaardige feit is een 'verwilderd' stukje grasland met een poel met knotwilgen rond
(Bijlage e).

b. authenticiteit
Van oudsher landbouwgebied.

c. diversiteit
Soortenarm. De aanwezige natuur is teruggedrongen langs greppels, een klein bosje met poel
en een verwilderd grasland (Bijlage 9)

2. Potentiële ecologische kwaliteit

De potenties van dit akkercomplex liggen in het ontwikkelen van kleine landschapselementen
zoals houtwallen, knotwilgenrijen en poelen.

3. Natuurbeleving

Geringe natuurbelevingswaarde.

4. Aans lui tingsm oge lij khe de n

Volledig ingesloten tussen woonwijken.

5. Educatieve functie

Nihil
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6. Grootte van het gebied

Middelgroot.

Recreatie

l. Potentiële zachte recreatieve lwaliteit

a.-b. fietsfunctie - wandelfunctie
Deelgebied 7 zou een aangename route (rechtlijnig en in een groene omgeving) kunnen vormen
als fietsverbinding tussen Oostakker centrum en St-Amandsberg.

c. speelfunctie voor kinderen
Gezien het lijnvormig karakter van deelgebied 7 is de speelfunctie niet echt ideaal in te kleuren

d. rust voor buurtbewoners
Dit gebied kan voor de buurtbewoners van de omliggende wijken gezien worden als laatste
stuk groen waar even verpoosd kan worden.

2. Landschappelijke ervaring

Binnen groenas I is deelgebied 7 éen van de laatste landbouwzones. Landschappelijk kunnen
deze een grote meerwaarde krijgen door het opnieuw aanleggen van houtwallen (visuele
afscherming van wijken), knotwilgenrijen en veedrinkpoelen.

Actiepunten

o Wanneer deelgebied 7 volgebouwd wordt, is geen sprake meer van een groenas. Hier
moeten groene voorzieningen getroffen worden voor de buurtbewoners. Dit zou zeker geen
overbodige luxe zijn als je ziet hoeveel wijken eromheen liggen. Dit stuk groenas biedt ook
heel veel mogelijkheden voor natuurontwikkeling (zoomvegetaties, bosjes, houtwallen,
poelen, knotwilgen,...)

o Het verwilderd grasland zou net iets meer kunnen ingericht worden (enkele banken bv.) om
een ideale buurttuin te creëren. De situatie, die nu bestaat uit verwilderd grasland, een
knappe houtwal en een poel, kan gezien worden als een ideale uitgangssituatie. Het
verwilderd grasland zou jaarlijks éénmaal gemaaid kunnen worden zodat een hooiland
ontstaat. Een andere optie is tweejaarlijks maaien zodat een ruigte ontstaat.
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5.2.8. Executieoord en Oud vliegveld Lochristi

Deelgebied 8 kan omschreven worden als een complex dat bestaat uit akkers, een visvijver, een
aangeplant bosje, een opgespoten terrein en een (voormalig) militair domein.

In aansluiting met het voormalig vliegveld op grondgebied Lochristi, vormt dit complex de
laatste grote open ruimte in groenas 1.

Het complex kan worden onderverdeeld in volgende subgebieden (Figuur 7)

o landbouwgronden
In het westen heeft het overgrote deel van de grond een landbouwfunctie. Het teeltgewas is
hier hoofclzakelijk maïs. Ook worden nog een aantal raaigrasweiden aangetroffen. Dit
subgebied heeft dan slechts ook een geringe natuurbelevingswaarde.

. VISVUVET

In het zuidoosten wordt een visvijver aangetroffen die intensief gebruikt wordt. Door dit
intensieve gebruik krijgen water- en oeverplanten weinig mogelijkheden. Aan de achterzijde
van de vijver, waar veel minder gevist wordt, worden een aantal wilgen aangetroffen.
Aangezien vissen hier de hoofclfunctie is (en blijft) biedt dit subgebiedje weinig kansen voor
natuurontwikkeling.

o executieoord
Het (voormalig) militair domein 'executieoord' bestaat uit een aantal loodsen, waar zich
spontaan heel wat plantensoorten gevestigd hebben en een intensief onderhouden'park'.
Bij openstelling biedt dit subgebied heel wat mogelijkheden: Rond de loodsen wordt nu al een

spontane vegetatie aangetroffen en het parkje zou een natuurlijker aanpak kunnen krijgen

. opgespoten terrem
Het opgespoten terrein heeft de indruk van een duincomplex. Door de kalkrijke zandbodem en
het contact met de grondwatertafel wordt in deze 'duinvalleien' een combinatie van planten
aangetroffen die ook dikwijls in de duinen worden gevonden: o.a. Bleekgele droogbloem,
Duinriet, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid en Gewone reigersbek. De
omliggende zandheuvels versterken nog de indruk van duinvalleien. Door het graasgedrag van
de grote populatie konijnen wordt de successie hier (trtdelijk ?) tegengehouden. Het gebied
heeft dan ook een duingrasland indruk met alleen in 'duinvallei 1' wat berkenopslag.

. aangeplant bosje
Ten noordwesten van de visvijver ligt een voormalige akker die op een ecologisch
verantwoorde beplant is geworden met o.a. Zomereik, Haagbeuk en Linde. Bij het aanplanten
werd ook een mantel aangelegd bestaande uit Gelderse roos, Sleedoorn, Eenstijlige meidoorn
en (ammergenoeg) Rimpelroos (Rosa rugosa). Deze Rimpelroos kan het best snel verwijderd
worden aangezien deze exoot nogal een overwoekerend karakter vertoond (mond. med. M.
Leten). Dit kan naar de toekomst toe nogal wat problemen scheppen.

o voormalig vliegveld
Het voormalig vliegveld ligt al op grondgebied Lochristi. Toch moet dit oud vliegveld mee
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Natuur

I . Actuele natuurwaarde (Bijlage 10 en I I )

a. spontarutelt
Ongetwijfeld kan het opgespoten 'duincomplex'terrein achter de visvijver als het meest
spontane stuk gecatalogeerd worden.
Rond de visvijver werden eveneens een aantal spontane elementen teruggevonden.

b. authenticiteit
Alleen de bodems waar nu landbouw wordt op bedreven, hebben enig authentiek karakter
De visvijver en het opgespoten terrein zijn nieuwe gronden.

c. diversiteit
De landbouwgronden zijn soortenarm. Het opgespoten terrein en het restgebiedje daarentegen
enorm soortenrijk.

Op het opgespoten terrein en het restgebiedje werden een aantal zeldzame plantensoorten
teruggevonden: o.a. Bleekgele droogbloem,.....

2. Potentiële ecologische kwaliteit

Het Oud vliegveld Lochristi, het restgebiedje en het opgespoten terrein zln nu al zeer
waardevol.
Het executieoord biedt naar de toekomst toe een aantal mogelijkheden: de loodsen, met
eromheen hun spontane vegetatie, kunnen zo blijven. Het parkje dat erachter lig kan een meer
ecologische inkleuring krijgen (o.a. stoppen met gras te maaien, ...)

Deelgebied 8 leent zich ertoe om een groot geheel te maken met landbouw, bosjes, visvijver en
het opgespoten 'duincomplex'terrein. Door de aaneengeslotenheid van die verschillende
biotopen en de daarmee gepaard gaande structurele diversiteit biedt dit geheel een sterke
ecologische kwaliteit.

3. Natuurbeleving

Door de afwisseling van vijver, open terrein, bos en landbouw wordt hier een grote structurele
diversiteit aangetroffen. Die diversiteit bepaalt de hoge natuurbelevingswaarde.

1. Aans lui tingsmoge lij khe den

Het gebied moet aanzien worden als een gemeente-overschrijdend 'groen'complex. Het gebied
op grondgebied Gent sluit perfect aan op het gebied van Lochristi.

5. Educatieve Íuncíie

Als langs deelgebied 8 een fietspad wordt aangelegd, biedt 'het executieoord' een grote
educatieve waarde. Aangezien dit gebied een grote afiarisseling vertoont tussen een vijver, een
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Bijlage 11: vegetatiegegevens van
Magergoed (weide)
(deelgebied 8)

Veldereprijs

Veldrus

Veldzuring

Vertakte leeuwetand

Watertorkruid

Wilde lijsterbes

Wilde reseda

Witte dovenetel

Witte honingklaver

Witte klaver

Wolfspoot

Wouw

Zachte berk

Zachte dravik s.l.

Zachle ooievaarsbek

Zandmuur

Zeegroene rus

Zevenblad

Zomprus

Zompvergeet-mij-nietje

Zwarte nachtschade s. [.

Zwenkdravik

NED,NAAM

Bijvoet

Gewoon herderstasje

Witte dovenetel

Gewone esdoom

Heermoes

Hondsdraf

Varkensgras

Witte klaver

Glanshaver

Kruipertje

Gewone vlier

Zevenblad

Fioringras

Gewone raket

Gewone melkdistel

Crrote weegbree s.l.

Akkerdistel

Zachte ooievaarsbek

Gestreepte witbol

Gewone ereprijs

Robinia

Ridderzuring

Fluitekruid

Eenstijlige meidoom

Engels raaigras

Straatgras

Veronica arvensis

Juncus acutiflorus

Rumex acetosa

kontodon autumnalis

Oenanthe aquatica

Sorbus aucuparia

Reseda lutea

Lamium album

Melilotus alba

Trifolium repens

Lycopus europaeus

Reseda luteola

Betula pubescens

Bromus hordeaceus' groep

Geranium molle

Arenaria serpyllifolia

Juncus inflexus

Aegopodium podagraria

Juncus aÍiculatus

Myosotis cespitosa

Solanum nigrum

Bromus tectorum

taxa

Artemisia vulgaris

Capsella bursa-pastoris

Lamium album

Acer pseudoplatanus

Equisetum arvense

Glechoma hederacea

Polygonum aviculare

Trifolium repem

Arrhenatherum elatius

Hordeum murinum

Sambucus nigra

Aegopodium podagraria

Agrostis stolonifera

Sisymbrium offrcinale

Sonchus oleraceus

Plantago major

Cimium arvense

Geranium rnolle

Holcus lanatus

Veronica chamaedrys

Robinia pseudacacia

Rumex obtusifolius

Anthriscus sylvestris

Crataegus monogyna

Lolium perenne

Poa arurua

Bijlage 12 : Keruredylaan

NED NAAM

Akkerwinde

Avondkoekoeksbloem

Bijvoet

Bleke klaproos

Boerenwormkruid

Bolletjesrakel

Engels raaigras

Gestreepte witbol

Gevlekte scheerling

Gewone hoombloem

Gewone esdoom

Gewone glanshaver

Gewone melkdistel

Gewone raket

Gewone smeerwortel

Gewoon duizendblad

Groot kaasjeskruid

Grote brandnetel

Grote lisdodde

Grote weegbree s.l.

Heermoes

Hongaarse raket

Hop

Hopklaver

IJle dravik

Jakobskruiskruid s.s.

Klein kruiskruid

Kompassla

Koninginnekruid

Koolzaad

Kropaar

Kruipende boterbloem

Morgenster

Peen

Ridderzuring

Rode klaver

Rood zwenkgras s.l.

Schijfkamille

Smalle weegbree

Varkensgras

Veenwortel

Vlasbekje

Vogelmuur

Witte klaver

Zachte ooievaarsbek

NED_NAAM

Akkerwinde

Bleke klaproos

Gewone hoombloem

faxa

Convoh,ulus mensis

Melandrium album

Artemisia wlgaris

Papaver dubium

Tanacetum wlgare

Rapistrum rugosum

Lolium perenne

Holcus lanatus

Conium maculatum

Cerastium fonlanum

Acer pseudoplatanus

Arrhenatherum ela. ssp. elatius

Sonchus oleracous

Sisymbrium officinale

Symphytum officinale

Achillea millefolium

Malva sylvestris

UÍica dioica

Tlpha latifolia

Plantago major

Equisetum arvense

Sisymbrium altissimum

Humulus lupulus

Medicago lupulina

Bromus sterilis

Senecio jacobaea

Senecio wlgaris

Lactuca serriola

Eupalorium cannabinum

Brassica napus

Dactylis glomerata

Ranunculus repers

Tragopogon pratensis

Daucus carota

Rumex obtusifolius

Trifolium pratense

Festuca rubra

Matricaria discoidea

Plantago lanceolata

Polygonum aviculare

Polygonum amphibium

Linaria wlgaris

Stellaria'media' groep

Trifolium repens

Geranium molle

taxa

Convolwlus arvensis

Papaver dubium

Cerastium fontanum

Bijlage 13: Heuvel Campto Santo
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Gewone rolklaver

Gewone reigersbek s.l.

Gewoon biggekruid

Gewoon duizendblad

Hazepootje

Klein streepzaad

Kleine veldkers

Madeliefie

Muurpeper

Rood zwenkgras s.l.

Schapezuring

Smalle weegbree

Wilde reseda

Zandmuur

Zatdzegge

Zeepkrnid

l.otus comiculatus

Erodium cicutariurn

Hypochoeris radicata

Achillea millefolium

Trifolium arvense

Crepis capillaris

Cardamine hirsuta

Bellis perermis

Sedum acre

Festuca rubra

Rumex acetosella

Plantago lanceolata

Reseda lutea

Arenaria serpyllifolia

Carex arenaria

Saponaria officinalis
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6. Grootte van het gebied

Het gebied op grondgebied Gent is middelgroot. Wanneer dit complex gemeente-

overschrijdend bekeken wordt, is dit groot.

Recreatie

l. Potentiële zachte recreatieve lwaliteit
Deelgebied 8 heeft de nodige potenties naar natuurontwikkeling toe. Hier kan een ideale

combinatie gevonden worden tussen natuur en ontspanning.

a.-b. fietsfunctie - wandelfunctie
Door de grootte van het gebied leent deze plaats zich uitstekend om (recreatief) te fietsen en te
wandelen.

c. speelfunctie voor kinderen
Rond de visvijver is voor de kinderen genoeg speelruimte

d. rust voor buurtbewoners
Door de grootte uitermate geschikt als rustgebied.

2. Landschappe lij ke ervaring

Door de grootte van het gebied, de structurele diversiteit van biotopen en hoogteverschillen,
biedt dit gebied een enorïne landschappelijke waarde. De enige ontsierende factor is de Volvo-
fabriek aan de overkant van de weg. Door een struweeelbeplanting rond het fabrieksterrein zou
ook dit euvel kunnen worden weggewerkl.

Actiepunten

. Deelgebied 8 zou éen groot groencomplex moeten worden. Een rijke aaneenschakeling van
visvijver, opgespoten terrein, landbouw, bos d.m.v. aankoop, afspraken met Volvo... moet
ervoor zoÍgen dat deelgebied 8 uitgroeit tot het knapste stuk van groenas 1.

o Om dit allemaal te verwezenlijken met zeker ook worden rekening gehouden met het

GNOP van Lochristi.
o Aangezien nog andere instanties (afdeling bos en groen) bezig zrjn met de inrichting van dit

gebied, zou het zeker niet misstaan om hieromtrent duidelijke afspraken te maken.
o Door een struweelaanplanting rond het fabrieksterrein van Volvo, kan, door visuele

afscherming, de omgeving nog verfraaid worden.
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6. Besluit

De algemene methodiek kon vlot toegepast worden op groenas 1. Toch blijft de vraag of bij de

overige zes groenassen, allen gelegen langs water, geen bijkomende 'water'parameter moet
worden ingebouwd

Bij het uitwerken van groenas 1 dienen deelgebied 8 ('executieoord') en deelgebied I
('Rangeerstation') prioriteit te krijgen. Dit omwille van de potenties voor natuurontwikkeling
en hun actuele waarde.

Toch blijft het even noodzakelijk dat alle andere deelgebieden hun 'groen'bestemming blijven
behouden. Zo bh1ft het bv. noodzakelijk dat deelgebied 7 ('akkercomplex') open ruimte blijft.
Wanneer hier bijvoorbeeld woonuitbreiding plaats zou vinden, kan bezwaarlijk nog van een
groenas gesproken worden. Dit geldt eveneens voor deelgebied 2.

Een ander punt blijft het plan voor een fietstunnel onder de spoorweg in deelgebied 4. Wanneer
deze er niet komt, gaat de idee van fietsas helemaal verloren.
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Bijlagen

Bijlage 1: Rangeerstation Dampoort
(deelgebied l)

NED*NAAM

Aalbes

Akkerdistel

Akkerviooltje

Akkerwinde

Avondkoekoeksbloem

Beemdkroon

Bezemkruiskruid

Bijvoet

Bleke klaproos

Boerenwormkruid

Bonl kroonkruid

Boslathynrs

Boswilg

Cipreswolfsmelk

Citroengele honingklaver

Echt duizendguldenkruid

Eenstijlige meidoom

Gewone bereklauw

Gewone esdoom

Gewone raket

Gewone reigersbek s.l.

Gewone smeerwortel

Gewone vlier

Gewoon biggekruid

Gewoon duizendblad

Gewoon langbaardgras

Gewoon struisgras

Glanshaver

crijskruid

Grote brandnetel

Grote teunisbloem

Grote wederik

Grote weegbree s.s.

Grote zandkool

Haagwinde

Hazepootje

Hermegras

Hondsroos

Hondsroos

Hongaarse raket

IJle dravik

Jakobskruiskruid s.s.

Japarse duizendknoop

Kleefl<ruid

Klein streepzaad

Kleverig kruiskruid

Knoopkruid

Koningskaars

lz,xa

Ribes rubnrm

Cirsium arvense

Viola arvensis

Convolwlus arvensis

Melandrium album

Knautia arvensis

Senecio inaequiders

Aíemisia vulgaris

Papaver dubium

Tanacetum vulgare

Coronilla varia

Lathynrs sylvestris

Salix caprea

Euphorbia cyparissias

Melilotus officinalis

Centaurium erytluaea

Crataegus monogyna

Heracleum sphondylium

Acer pseudoplatanus

Sisymbrium offrcinale

Erodium cicutarium

Symphytum offrcinale

Sambucus nigra

Hypochoeris radicata

Achillea millefolium

Vulpia myuros

Agrostis capillaris

Arrhenatherum elatius

Berteroa incana

Urtica dioica

Oenothera erythrosepala

Lysimachia vulgaris

Plantago major ssp. major

Diplotaxis tenuifolia

Cal§egia sepium

Trifolium arvense

Calamagrostis canescerx

Rosa 'canina' groep

Rosa canina s.str.

Sisymbrium altissimum

Bromus sterilis

Seneciojacobaea

Polygonum cuspidatum

Galium aparine

Crepis capillaris

Senecio viscosus

Centaureajacea

Verbascum thapsus

Kraailook

Kruldistel

Kweek

Middelste teunisbloem

Morgenster

Muizeoor

Muurpeper

Plat beemdgras

Rapunzelklokje

Ringelwikke

Rood zwenkgras s.l.

Ruige zegge

Ruwe berk

Schapezuring

Scherrnhavikskruid

Sinl-Janskuid

Slangekruid

Smalle wikke s.s.

Speerdistel

Stinkende gouwe

Straatgras

Tengere vetmuur

Veldlathyrus

Vijtuingerkruid

Viltgarzerik

Vogelwikke

Wild kattekruid

Wilde lijsterbes

Wilde reseda

Witte honingklaver

Wouw

Zachte ooievaarsbek

Zandmuur

Zan&aket

Z,andzegge

Zeepkruid

Zevenblad

Zomereik

ZwaÍe toorts

NED_NAAM

Akkerdistel

Akkerviooltje

Bezemkruiskruid

Bijvoet

Bleke klaproos

Boerenwormkruid

Cipreswolfsmelk

Citroengele honingklaver

Eenstijlige meidoom

Gewone esdoom

Gewoon duizendblad

Allium vineale

Carduus crispus

Elymus repens

Oenothera bieÍmis

Tragopogon pratensis

Hieracium pilosella

Sedum acre

Poa compressa

Campanula rapunculus

Vicia hirsula

Feshrca rubra

Carex hiía
Betula pendula

Rumex acetosella

Hieracium umbellatum

Hypericum perforatum

Echium vulgare

Vicia sativa ssp. nigra

Cirsium rulgare

Chelidonium majus

Poa arrrua

Sagina ape. ssp. erecta

Lathynrs pratensis

Potentilla reptans

Potentilla argenlea

Vicia cracca

Nepeta cataria

Sorbus aucuparia

Reseda lutea

Melilotus alba

Reseda luteola

Geranium molle

Arenaria serpyllifolia

Arabidopsis thaliana

Carex arenaria

Saponaria officinalis

Aegopodium podagraria

Quercus robur

Verbascum nigrum

taxa

Cirsium arvense

Viola arvensis

§enecio inaequidens

Artemisia vulgaris

Papaver dubium

Tanacetum lulgare

Euphorbia cyparissias

Melilotus officinalis

Crataegus monogyna

Acer pseudoplatanus

Achillea millefolium

Bijlage 2: Oostakker, voormalig station
(deelgebied 1)
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Gewoon langbaardgras

Gewoon struisgras

Glanshaver

Grijskruid

Grole zandkool

Hazepootje

Heermoes

Hemelboom

Hennegras

Hopklaver

IJle dravik

Jakobskruiskruid s.s.

Kaal breukkruid

Klein streepzaad

Kleine bevemel

Kleine leeuwebek

Knoopkruid

Koningskaars

Melganzevoet

Middelste teunisbloem

Muurpeper

Peerr

Prachtklokje

Rapunzelklokje

Ringelwikke

Ruwe berk

Schermhavikskruid

Sint-lanskruid

Slangekruid

Speerdistel

Tengere vetmuur

Valse kamille

Viltganzerik

Wilde lijsterbes

Wilde reseda

Witte honingklaver

Zachte dravik s.l.

Zachte ooievaarsbek

Zandmuur

Zomereik

Zwaluwtong

Zwenkdravik

NED-NAAM

Akkerdistel

Engels raaigras

Gewoon duizendblad

Gewoon herderstasje

Grote brandnetel

Jakobskruiskruid s.s.

Kompassla

Muurhavikskruid

Vulpia myuros

Agrostis capillaris

Arrhenatherum elatius

Berteroa incana

Diplotaxis tenuifolia

Trifolium arvense

Equisetum arvense

Ailanthus altissirna

Calamagrostis canescens

Medicago lupulina

Bromus sterilis

Senecio jacobaea

Hemiaria glabra

Crepis capillaris

Pimpinella saxifraga

Chaenorrhinum minus

Centaurea jacea

Verbascum thapsus

Chenopodium album

Oenothera biennis

Sedum acre

Daucus carota

Campanula persicifblia

Campanula rapunculus

Vicia hirsuta

Betula pendula

Hieracium umbellatum

Hypericum perforatum

Echium wlgare

Cirsium rulgare

Sagina ape. ssp. erecla

Antherrris arvensis

Potentilla argentea

Sorbus aucuparia

Reseda lutea

Melilotus alba

Bromus hordeaceus' groep

Geranium rnolle

Arenaria serpyllifolia

Quercus robur

Polygonum convohulus

Bromus tectorum

taxa

Cirsium arvense

l,olium perenne

Achillea millefolium

Capsella bursa-pastoris

Urtica dioica

Senecio jacobaea

Lactuca serriola

Hieraciunr murorum

Ridderzuring

Ruw beemdgras

Speerdistel

Wiíe klaver

Zachte dravik s.l.

Zachle ooievaarsbek

NED_NAAM

Boswilg

Gestreepte witbol

Gewone esdoom

Gewone raket

Gewone vlier

Grauwe wilg

Grote brandnetel

Hop

Klimop

Kruipende boterbloem

Madelie{e

Maruretjesvaren

Okkemoot

Ruw beemdgras

Ruwe berk

Schaduwgras

Schermhavikskruid

Wilde kamperfoelie

Wilde lijsterbes

Zomereik

NED_NAAM

Bijvoet

Gewoon herderstasje

Witte dovenetel

Gewone esdoom

Heermoes

Hondsdraf

Varkensgras

Witte klaver

Glanshaver

KruipeÍje

Gewone vlier

Zevenblad

Fioringras

Gewone raket

Gewone melkdistel

Grote weegbree s.l.

Akkerdistel

T,achte ooievaarsbek

Gestreepte witbol

Rumex obtusifolius

Poa trivialis

Cirsium lulgare

Trifolium repens

Bromus'hordeaceus' groep

Geranium molle

Íaxa

Salix caprea

Holcus lanatus

Acer pseudoplatanus

Sisymbrium officinale

Sambucus nigra

Salix cinerea

UÍica dioica

Humulus lupulus

Hedera helix

Ranunculus repens

Bellis perennis

Dryopteris filix-mas

Juglans regia

Poa trivialis

Betula pendula

Poa nemoralis

Hieracium umbellatum

l,onicera periclymenum

Sorbus aucuparia

Quercus robur

taxa

Aíemisia vulgaris

Capsella bursa-pastoris

Lamium album

Acer pseudoplatanus

Equisetum arvense

Glechoma hederacea

Polygonum aviculare

Trifolium repens

Arrhenatherum elatius

Hordeum murinum

Sambucus nigra

Aegopodium podagraria

Agrostis stolonifera

Sisymbrium offrcinale

Sonchus oleraceus

Plantago major

Cirsium arvense

Geranium molle

Holcus lanatus

Bijlage 4: St.-Amandsberg, Vogelzang
bosje (deelgebied 2)

Bijlage 5 : Oostakker, Vogelzang,
populierenbosje (deelgebied 5)

Bijlage 3: St.-Amandsberg,Vogelzang,
Zingemkouter (deelgebied 2)
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Bijlage 6: Vegetatiegevens van het

Slotendries park
(deelgebied 5)

Gewone ereprijs

Robinia

Ridderzuring

Fluitekruid

Eenstrjlige meidoom

Engels raaigras

Straatgras

NED_NAAM

Amerikaanse vogelkers

Beuk

Brede stekelvaren

Brem

Gestreepte witbol

Gewone salomonszegel

Gewone vlier

Gladde witbol

Grote brandnetel

Grote wederik

Hazelaar

IJle zegge

Klimop

Knopig helmkruid

Liggende vetmuur

Pitrus

Ruwe berk

Schaduwgras

Tamme kastanje

Wilde kamperfoelie

Wilde lijsterbes

Zoete kers

Zomereik

NED_NAAM

Akkerdistel

Bleke klaproos

Brede wespenorchis

Gewone esdoom

Gewone melkdistel

Gewone raket

Gewoon herderstasje

Grote brandnetel

IJle dravik

Kleefkruid

Klein streepzaad

Kleverig kruiskruid

Kruipende boterbloem

Robinia

Veronica chamaedrys

Robinia pseudacacia

Rumex obtusifolius

Anthriscus sylvestris

Crataegus monogyna

[.olium perenne

Poa armua

taxa

Prunus serotina

Fagus sylvatica

Dryopteris dilatata

Sarothamnus scoparius

Holcus lanatus

Polygonatunr multifl orum

Sambucus nigra

Holcus mollis

I.lrtica dioica

Lysimachia wlgaris

Corylus avellana

Carex remota

Hedera helix

Scrophularia nodosa

Sagina procumbens

Juncus effi:sus

Betula pendula

Poa nemoralis

Castanea sativa

Lonicera pericll,rnenum

Sorbus aucuparia

Prunus avium

Quercus robur

taxa

Cirsium arvense

Papaver dubium

Epipactis helleborine

Acer pseudoplatanus

Sonchus oleraceus

Sisymbrium ollicinale

Capse[[a bursa-pastoris

UÍica dioica

Bromus sterilis

Galium aparine

Crepis capillaris

Senecio viscosus

Ranunculus repens

Robinia pseudacacia

Ruw beemdgras

Stinkende gouwe

Straatgras

Zachte ooievaarsbek

Zomereik

Zwaluwtong

Bijlage 8:

NED NAAM

Akkerdistel

Engels raaigras

Gestreepte witbol

Gewoon struisgras

Speerdistel

Zachte dravik s.l.

NED_NAAM

Akkerdistet

Bitterzoet

Boswilg

Echte kamille

Geknikte vossestaart

Gelderse roos

Gele lis

Gestreepte witbol

Gewone spurrie

Glanshaver

Grauwe wilg

Crreppelrus

Greppelrus

Grote brandnetel

Grote egelskop s.l.

Grote wederik

KleeÍkruid

Klein streepzaad

Kropaar

Kruipende boterbloem

Kweek

Moerasdroogbloem

Ridderzuring

Schietwilg

Veenwortel

Vogelmuur

Watertorkruid

Witte dovenetel

Witte klaver

Wolfspoot

Zevenblad

Zilverschoon

Poa trivialis

Chelidonium majus

Poa annua

Geranium molle

Quercus robur

Polygonum convolvulus

Glorieux instituut
raaigrasweide (deelgebied 5)

Íaxa

Cirsium arvense

l,olium perenne

Holcus lanatus

Agrostis capillaris

Cirsium wlgare

Bromus hordeaceus' groep

Bijlage 9: wei tussen centrum en Volvo,
uitgangssituatie buurlluin
(oostkant deelgebied 7)

Bijlage 7: Glorieux instituut
populierenbos (deelgebied 5 )

laxa

Cirsium arvense

Solanum dulcamara

Salix caprea

Matricaria recutita

Alopecurus geniculatus

Vibumum opulus

Iris pseudacorus

Holcus lanatus

Spergula arvensis

Arrhenatherum elatius

Salix cinerea

Juncus bufonius

Juncus'bufonius' groep

Urtica dioica

Sparganium erectum

Lysimachia rulgaris

Galium aparine

Crepis capillaris

Dactylis glomerata

Ranunculus repens

Elymus repens

Gnaphalium uliginosum

Rumex obtusifolius

Salix alba

Polygonum amphibium

Stellaria'media' groep

Oenanthe aquatica

l,amium album

Trifolium repens

Lycopus europaeus

Aegopodium podagraria

Potentilla anserina
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Zwarte els Alnus glutinosa

Bijlage 10: vegetatiegegevens van het

Executieoord (deelgebied 8)

NED_NAAM

Adelaarsvaren

Akkerdistel

Akkervergeel-mij -nietj e

Avondkoekoeksbloem

Beklierde duizendknoop

Bezemkruiskruid

Bijvoet

Bitterzoel

Bleekgele droogbloem

Brede wespenorchis

Brem

Canadese fijnstraal

Dauwbraam

Driebloemige nachtschade

Duinriet

Duist

Echt duizendguldenkruid

Echte kamille

Engels raaigras

Fioringras

Fluitekruid

Fraai duizendguldenkruid

Gele lis

Gestreepte witbol

Gewone braanr

Gewone hoombloem

Gewone engelwoÍel

Gewone ereprijs

Gewone esdoom

Gewone glanshaver

Gewone melkdistel

Gewone reigersbek s.l.

Gewone smeerwortel

Gewone vlier

Gewoon biggekruid

Gewoon duizendblad

Cewoon herderstasje

Gewoon langbaardgras

Gewoon struisgras

Glad vingergras

Glanshaver

Grauwe abeel

Grauwe wilg

Greppelrus

Cnoene naaldaar

Grote brandnetel

Grote ereprijs

Grote klaproos

Grote waterweegbree

taxa

Pteridium aquilinum

Cirsium arvense

Myosotis arvensis

Melandrium album

Polygonum lapathifolium

Senecio inaequidens

AÍemisia vulgaris

Solanum dulcamara

Gnaphaliurn luteoalbum

Epipactis helleborine

Sarothamnus scoparius

Conyza canadensis

Rubus caesius

Solanum triflorum

Calamagrostis epigeios

Alopecurus myosuroides

Centaurium erythraea

Matricaria recutita

L,olium pererme

Agrostis stolonifera

Anthriscus sylvestris

Centaurium pulchellum

Iris pseudaconrs

Holcus lanatus

Rubus'fruticosus' groep

Cerastium fontanum

Angelica sylvestris

Veronica chamaedrys

Acer pseudoplatarrus

Arrhenalherurn ela. ssp. elatius

Sonchus oleraceus

Erodium cicutariurn

Symphytum offrcinale

Sambucus nigra

Hlpochoeris radicata

Achillea millefolium

Capsella bursa-pastoris

Vulpia myuros

Agrostis capillaris

Digitaria ischaemum

Arrhenatherum elatius

Populus canescens

Salix cinerea

Juncus bufonius

Setaria viridis

Urtica dioica

Veronica persica

Papaver rhoeas

Alisma plantago-aquatica

Grote weegbree s.l.

Harig wilgeroosje

Hazezegge

Heemroes

Heggedoomzaad

Hennegras

Hoge cyperzegge

Hondsdraf

Hop

IJle dravik

Jakobskruiskruid s.s.

KteeÍkruid

Klein hoeÍblad

Klein kruiskruid

Klein streepzaad

Kleine brandnetel

Kleine klaver

Kleine lisdodde

Kleine ooievaarsbek

Kleine varkenskers

Kleine veldkers

Kluwenhoombloem

Kompassla

Koninginnekruid

Koningskaars

Kropaar

Kruipende boterbloem

Kruipertje

Kweek

Liggende vetrnuur

Look-zonderJook

Moerasdroogbloenr

Moeraskers

Moerasspirea

Moeraswalstro

Moeraszuring

Morgenster

Nerfamarant

Paarse dovenetel s.l.

Pitrus

Riet

Rietgras

Rood zwenkgras s.l.

Ruige klaproos

Ruige zegge

Ruwe berk

Ruwe smele

Scherpe boterbloem

Schietwilg

Sint-Janskruid

Smalle weegbree

Smalle wikke s.s.

Speerdistel

Straatgras

Tuinbingelkruid

Valse voszegge

Plantago major

Epilobium hirsutum

Carex ovalis

Equisetum arvense

Torilis japonica

Calamagrostis canescens

Carex pseudocyperus

Glechoma hederacea

Humulus lupulus

Bromus sterilis

Senecio jacobaea

Galium aparine

Tussilago farfara

Senecio rulgaris

Crepis capillaris

Uíica urens

Trifolium dubium

Typha anguíifolia

Geranium pusillum

Coronopus didymus

Cardamine hirsuta

Cerastium glomeratum

Lactuca serriola

Eupatorium cannabinum

Verbascum thapsus

Dactylis glomerata

Ranunculus repens

Hordeum murinum

Elymus repers

Sagina procumbens

Alliaria petiolata

Gnaphalium uliginosunr

Rorippa islandica

Filipendula ulmaria

Galium palustre

Rumex palustris

Tragopogon pratensis

Amaranlhus blitum

Lamium'purpureum' groep

Juncus effirsus

Phragnites australis

Phalaris arundinacea

Festuca rubra

Papaver argemone

Carex hiÍa
Betula pendula

Deschampsia cespitosa

Ranunculus acris

Salix alba

Hypericum perforalum

Plantago lanceolata

Vicia sativa ssp. nigra

Cirsium rulgare

Poa annua

Mercurialis annua

Carex cuprina
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