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Aanleiding 

De huidige kartering van de terreinen rond het industriedok te Oelegem (Ranst) dateert 

grotendeels van 1998. Voor een correcte impactberekening is een actualisatie van 

Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart vereist. 

Vraag 

1. Kan er door een terreinbezoek de actuele habitatwaardigheid van alle terreinen rond het 

industriedok te Oelegem (Ranst) gecontroleerd worden? 

2. Zijn deze terreinen actueel habitatwaardig? Indien dit het geval is, welk(e) Natura 2000-

habitattype(n) komen er voor? 

3. Kunnen de uitslagen van het terreinbezoek vergeleken worden met de informatie die 

beschikbaar is op www.geopunt.be? 

4. Kan de huidige toestand verwerkt worden in de Natura 2000-habitatkaart om een 

correcte impactberekening te verwezenlijken? 

 

Toelichting 

1 Situering 

Het gebied is gelegen in de gemeente Ranst. Het bevat een klein deel van het 

habitatrichtlijndeelgebied ‘Halse hoek met vallei van Schijn en Tappelbeek’ (BE2100017-1) 

dat deel uitmaakt van het habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van 

Antwerpen’ (BE2100017) (Figuur 1).  

 

 
Figuur 1 Ligging van het gebied (Bron: topokaart AGIV 2008)  
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2 BWK- en habitatkartering 

De Biologische Waarderingskaart die anno voorjaar 2018 raadpleegbaar is op Geopunt is 

voor dit gebied grotendeels gebaseerd op een terreinbezoek in mei 1998. De Natura 2000 

Habitatkaart voor het gebied is via een (semi-)automatische vertaalslag hiervan afgeleid. In 

juli 2012 gebeurde er een beperkte actualisatie gericht op het controleren van de 

habitatwaardigheid van de poel grenzend aan de snelweg. Er zijn toen ook enkele 

aangrenzende percelen geherkarteerd. 

In het voorjaar van 2016 is het gebied volledig geherkarteerd. Deze karteringen gebeurden 

in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 

Habitatkaart en BWK. Tijdens het terreinbezoek zijn de BWK-codes toegekend en is het 

actuele Natura 2000 habitattype bepaald met behulp van de karteerhandleiding (De Saeger 

et al. 2016a, De Saeger et al. 2016b, Scheers et al. 2016, Vandekerkhove et al. 2016, De 

Saeger & Wouters 2018 en de interne, geactualiseerde versies van deze rapporten) en voor 

de andere biotopen volgens het handboek Vriens et al. 2011. 

3 Resultaten 

De nieuwe kaarten worden weergegeven in figuur 3 en 4 en zijn als shapefile toegevoegd 

(zie bijlage 1). Het digitaal bestand is qua opbouw identiek aan dit van de recentste BWK & 

Habitatkaart (De Saeger et al. 2016c). De attribuutvelden van de kaartlaag vermelden zowel 

de karteringseenheden van de BWK als de eventueel voorkomende Natura 2000 habitattypen 

en regionaal belangrijke biotopen, elk met hun procentueel aandeel binnen de afgebakende 

percelen. 

De actualisaties zullen automatisch deel uitmaken van de volgende officiële versie van de 

BWK en Natura 2000 Habitatkaart (voorzien najaar 2018). 

4 Vergelijking tussen beide karteerperioden 

Figuur 2 geeft een vereenvoudigde weergave van beide kaarten uit de twee karteerperioden. 

In grote lijnen is er qua waardering, verspreiding en aanwezigheid van habitattypen niet 

zoveel veranderd. Wel valt duidelijk op dat er nu kleinschaliger, meer perceelsgewijs 

gekarteerd wordt. 

Op de BWK zien we in het westelijk deel wel een grote zone die in 1998 als ‘waardevol met 

zeer waardevolle elementen’ werd aangeduid en actueel ‘minder waardevol’ is. Het betrof 

enkele soortenrijke permanente cultuurgraslanden met moerasspirearuigte in perceelranden 

(hp* + k(hf)) die ondertussen zijn omgezet naar raaigras- en akkerland (bs en hx). Op de 

habitatkaart is de poel langs de snelweg niet meer als habitatwaardig aangeduid en zijn ook 

enkele bosjes in de zuidelijke punt niet meer habitatwaardig. In beide gevallen werden 

tijdens het terreinbezoek in 2016 op deze percelen geen of onvoldoende typerende soorten 

voor een  habitattype aangetroffen. 
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Biologische waarderingskaart Natura 2000 Habitatkaart 

Kartering 1998 

  

Kartering 2016 

  

Figuur 2 Vereenvoudigde weergave van de BWK en habitatkaart (voor kleurenlegende zie respectievelijk 

Figuur 3 en 4) 

Tabel 1 geeft een overzicht voor beide perioden van de oppervlakte van de verschillende 

Natura 2000 habitattypen (HT) in het gebied. Actueel is er ruim 28 ha habitatwaardig bos in 

het gebied aanwezig. Het betreft vooral vochtige alluviale bossen (HT 91E0), eiken-

haagbeukenbossen (HT 9160) en beuken-eikenbossen met hulst (HT 9120). Buiten de 

bossen zijn er actueel geen Europese habitattypen aanwezig. 

Verschillen tussen beide periode kunnen te maken hebben met werkelijke veranderingen in 

het gebied, maar ook met aanpassingen aan de karteermethodiek. De juiste oorzaak kan 

achteraf niet altijd achterhaald worden. In de habitatwaardige bosoppervlakte is er weinig 

verschil tussen beide perioden. Het onderscheid tussen de bostypen 9160 en 91E0 is niet 

altijd duidelijk en is nu beter gedefinieerd (Vandekerkhove et al. 2016) wat de verschuiving 

van 5 ha tussen beide typen kan verklaren (Tabel 1). In de poel langs en deels onder de 

snelweg zijn in 2016 geen typerende soorten meer aangetroffen om deze tot HT 3150 te 

kunnen rekenen. Het niet meer aanwezig zijn van HT 6430 (voedselrijke zoomvormende 

ruigten) bij de actuele kartering heeft te maken met betere afspraken over de aanduiding 

van dit habitattype, waarbij deze vegetaties in contact en onder invloed moeten staan van 

een waterloop, wat hier niet het geval is. 
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Habitattype 91E0 (vochtige alluviale bossen) wordt in Vlaanderen verder onderverdeeld in 

subtypen, waarbij in het gebied anno 2016 ongeveer 9 ha beekbegeleidend bos (91E0_va), 8 

ha mesotroof broekbos (91E0_vm) en een zeer kleine oppervlakte bronbos (91E0_vc) 

werden aangetroffen.  

Tabel 1 Overzicht van de oppervlakte aan Natura 2000 habitattypen in het gebied 

 
Oppervlakte (ha) 

Habitattype Kartering 1998 Kartering 2016 

3150 0,16 0,00 

9120 4,83 4,97 

9160 1,09 5,76 

91E0 23,88 17,55 

6430 0,90 0,00 

som 30,86 28,29 
 

 

Conclusie 

1. De BWK en Natura 2000 Habitatkaart van het gevraagde gebied zijn in het voorjaar van 

2016 geactualiseerd. De resultaten worden weergegeven in figuur 3, figuur 4 en als 

shapefile (zie bijlage 1). Deze actualisatie geeft de recentste beschrijving weer van het 

grondgebruik en de aanwezige vegetaties binnen het projectgebied en vervangt hierbij 

de BWK en Natura 2000 Habitatkaart uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016c). 

2. Het gebied is bijna 73 ha groot. Actueel komt op 28 ha (39%) van het gebied een 

Europees habitattype voor: 18 ha vochtige alluviale bossen (HT 91E0),  6 ha eiken-

haagbeukbossen (HT 9160) en 5 ha Atlantische beuken-eikenbossen met hulst (HT 

9120). 

3. Tussen de ‘oude’ kartering beschikbaar op geopunt.be en de nieuwe kartering uit 2016 is 

er in grote lijnen qua waardering, verspreiding en aanwezigheid van habitattypen niet 

zoveel veranderd. 

De actualisaties zullen automatisch deel uitmaken van de volgende officiële versie van de 

BWK en Natura 2000 Habitatkaart (voorzien najaar 2018). Deze geactualiseerde versie zal 

dan ook de vorige versie (BWK uitgave 2016) vervangen in de Voortoets, Impactscore-tool 

e.a. toepassingen m.b.t. het Natura 2000 beleid. 
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Figuur 3 Kaart met aanduiding van de biologische waarde van het projectgebied (Bron INBO: terreinwerk 

voorjaar 2016; topokaart AGIV 2008, De Knijf et al. 2010) 
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Figuur 4 Kaart met aanduiding van de aanwezigheid van Europese habitattypen (Bron INBO: terreinwerk 

voorjaar 2016; topokaart AGIV 2008) 
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Bijlage 1: Digitale kaartlaag 

Digitaal bestand in ArcView-formaat met enkel de gewijzigde kaartvlakken naar aanleiding 

van de in het kader van dit advies gevraagde actualisaties: INBO.A.3694_bijlage1 

(gecomprimeerde map). 

Voor opbouw en beschrijving van de attribuutvelden van het digitaal bestand wordt verwezen 

naar De Saeger et al. 2016c. 

Voor meer informatie over de karteringseenheden van de BWK en de Natura 2000 

habitattypen wordt verwezen naar Vriens et al. 2011, Decleer et al. 2007 en weblink 1. 
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