
Onde rzoeksp roject landschapsd ij ke n

Iussentijds verslag nr 5

Frederic Piesschaert & Jan Mertens

Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud 2003.03

OF ANÏ
UNIVERSITEIÏ

GENT

Onderzoek in opdracht van Havenbedrijf Antwetpëfr,
uitgevoerd door het lnstituut voor Natuurbehoud

en Laboratorium voor Bosbouw van de Universiteit Gent

lnstituut voor Natuuöehoud
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

,,t'

Na tu
'r'

i

i:l

'lns

"'

ti
I

,- :],



Tussentijds verslag februari 2003 1

On derzoeksproj ect landschapsd ij ken

Tussentijds verslag
Gezamenlijk verslag - nr 5

Februari 2003

Een studie in opdracht van:

GEMEENTELIJ K HAVENBEDRlJ F

ANTWERPEN

Uitvoerders

UNryTR§ffËIï
GENT

Frederic Piesschaert

lnstituut voor Natuurbehoud

Jan Mertens

Laboratorium voor Bosbouw

Universiteit Gent



Proj ect landschapsd ij ken 2

1 lnrichting van de heuvel en uitgevoerde werkzaamheden

2 Evolutie van het zoutgehalte van de bodem

2.1 Methodiek....

2.2 Resultaten ...

3 Vochtgehalte

3.1 Methodiek

4 Zuurtegraad ....

4.1 Methodiek....

4.2 Resultaten...

5 Grondwater.........

aaaraT

..r.a7

.....8

6

5.1 Grondwaterdynamiek...

5.2 Chemische analyses....

Bladgehaltes ...... ......

............8

.... 1 1

.......... 1 5

15

16

16

... 17

... 17

6.1 8om9n..................

6.1.1 Methodiek .....

6.1 .2 Resultaten....

6.2 Kruiden

6.2.1 Methodiek

6.2.2 Resultaten...

7 Referentiebeeld

7.1 Noorderwal (Deinze, Leie ter hoogte van Schipdonkkanaal).............

7.2 Kriephoek-Bolveerput(Semmerszake, Bovenschelde)

7.3 Beveren-Leie (Leie ter hoogte van aftakking Roeselare Kanaal)......

8 Vegetatie-onder2oek.................

9 Zoutenduk

10 Planning ....

Bijlage 1 Bladanalyses van de kruidige soorten (mg/kg)

Bijlage 2 Poster voorgesteld op het ECsA-symposium

18

19

19

20

22

24

24

24

26

28

29

3

4

4

5

6

6

7

Bijlage 3 Verslag over het ecologisch belang van de Zouten



Tussentijds verslag februari 2003

1 lnrichting van de heuvel en uitgevoerde
werkzaamheden

Op 281512002 werden paaltjes uitgezet voor de markering van de vaste staalnamepunten voor

meting van het vocht- en zoutgehalte. Het is de bedoeling dat voor deze punten een tijdreeks

wordt gemaakt om de evolutie van het zout- en het vochtgehalte van de bodem op te volgen.

Deze tijdreeks zal gerelateerd worden met andere parameters en met de boomgroei en -
overleving op het terrein. De positie van deze punten wordt weergegeven in figuur 1.

o Vaste punten
o Semi-random punten

Figuur I Positie van de vaste punten voor de opmeting van de tijdreeks van het zout- en vochtgehalte
van de bodem

Op 1911212002 werd een pluviometer geplaatst van het tipping-buckeltype (Rain gauge OMC-

200 van Observator lnstruments B.V.). De 'tipping bucket' is een kleine opvangeenheid die

telkens als er 0.2 mm neerslag gevallen is omslaat en terug leegloopt. Het tijdstip van het

omslaan wordt telkens geregistreerd. Door analyse van de tijdregistraties wordt een goed beeld

bekomen van de totale hoeveelheid gevallen neerslag en de verdeling ervan in de tijd. Als

voorbeeld is in figuur 2 de dagelijkse neerslag weergegeven tijdens de eerste meetmaand, met

de zeer natte periode rond de jaarwisseling. Het is de bedoeling om een beter inzicht te kr'tjgen

in het verband tussen neerslag en peilschommelingen van het grondwater in de baggerdijk.
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mm neerslag

E mm neerslaq

Figuur 2 Neerslaggegevens vezameld met de pluviometer OMC-200. Hier zijn de dagtotalen
weergegeven, maar het tijdsinterval kan eenvoudig aangepast worden.

2 Evolutie van het zoutgehalte van de bodem
Het zoutgehalte heeft belangr'ljke invloed op de boom- en plantengroei. Om de invloed van het

zoutgehalte op de boomgroei te ondezoeken wordt als eerste stap de evolutie van het

zoutgehalte op de heuvel opgevolgd.

Volgens Greger et al. (1995) heeft het zoutgehalte een invloed op de opname van Cd door

planten. Een hoger zoutgehalte in de bodem zou de opname van Cd kunnen verhogen.

2.1 Methodiek
ln 2001 werd het zoutgehalte van de bodem op niveau 1 gemeten op 12106101 en 25109/01 en

opniveau2op31112101.Op31 mei2002werdgemetenopl20punten(waaronderde24vaste
staalnamepunten, zie paragraaf 1) en de volgende vier maanden werden de metingen herhaald

op de 24 vaste punten. Op elk staalnamepunt werden met een grondboor twee bodemmonsters

genomen, op verschillende diepte (0-15 cm en 30-45 cm). Op 31l5t}2 werd ook een staal

genomen van diepte 15-30 cm. Vooraf werd de oppervlakkige laag strooisel verwijderd. De

stalen werden gedroogd op 40'C tot constant gewicht, fijngemalen en gezeefd over een 2 mm

zeef.
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De conductiviteit is een maat voor de zoutconcentratie van de bodem. Ter bepaling van de

conductiviteit werd aan 20 g droge bodem 100 ml gedestilleerd water toegevoegd. Na 1 u

schudden wordt afgefiltreerd over een plooifilter. Op het Íiltraat werd dan de conductiviteit

(mS/m)gemeten met behulp van een conductiviteitsmeter, type LF 96.

2.2 Resultaten
Door uitspoeling van regenwater zal het zoutgehalte dalen. Figuur 3 geeft een overzicht van alle

zoutmetingen die tot op heden gebeurd zijn op de heuvel. De figuur toont aan dat de daling

relatief traag gebeurt. T'rjdens de wintermaanden is het zoutgehalte licht gedaald door een

overschot-aalr-ncglst4&en bijhorende percolatie. ln de periode mei-juni werden de laagste

waarden gemeten. ln de zomermaanden was het zoutgehalte vrij variabel maar over het

algemeen trad er een lichte st'rjging op. Deze stijging werd veroozaakt door een hoge

evapotranspiratie en trage percolatie van het regenwater. De seizoensfluctuaties en de

correlatie van de conductiviteit met de neerslag zal dit jaar verder opgevolgd worden.

Schade aan planten wordt normaal maar verwacht bij waarden boven 200 mS/m. Deze waarde

wordt enkel in de laag 30-45 cm benaderd. Toch wordt op het terrein schade vastgesteld die

vermoedelijk te wijten is aan zoutstress. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Niveau 2 en 3
Niveau 1

5

fr-U^,^'

fi

0

00

0

300

2

E
U)
E
.Ë
o.=

fi,o
=E
C
o
O

0-1 5 cm

--€- 30-45 cm

300

200

100

--t--- Niveau 2,0-15 cm

--O- Niveau 2, 30-45 cm

-+- Niveau 3, 0-15 cm

--a- Niveau 3, 30-45 cm

100

NC\TNoooooo
§IC\N
\\\r
@@o)ooo\.\\.
1'-O@

Crlr

§l c\looooc{N\.\roNoo
-COcf)

roo
N
o)o
|.r)
c\l

ro
O
C\l
(oo
CN
r

NCIN C\looo oooo o(\C\lC{ N
\.\. \r \.

tOl.- @ O)ooo o\,\.\. \.
-(Y) 1'- @
oo

Foo
c{
N
F

CAr

Figuur 3 Evolutie van de conductiviteit op de verschillende niveaus
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ln figuur 4 worden de resultaten van de metingen weergegeven van de 120 punten die op

31l5lo2 werden bemonsterd. De conductiviteit van de toplaag van niveau 2 en 3 (slib

aangebracht tussen juli en oktober van 2001) was nog niet veel gedaald. Het zoutgehalte van

het slib van de toplaag van niveau 1 (aangebracht najaar 2000) was gedaald tot ongeveer 50

mS/m. Dit betekent dat in 1 jaar tijd een daling is opgetreden van meer dan 100 mS/m. Deze

daling werd nog niet waargenomen in de diepere lagen. Niettegenstaande de daling is het

zoutgehalte nog steeds veel hoger dan in normale bossen en zijn de groeiomstandigheden nog

steeds niet ideaalvoor boomgroei. Wel blijken de omstandigheden duidelijk verbeterd te zijn

Om de snelheid van uitspoeling meer in detail te bekijken zal een meer gedetailleerd profiel

gemaakt worden en zal de relatie onderzocht worden tussen het zoutgehalte en de effecten op

de boomgroei.
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Figuur 4 Conductiviteitsmeting van 31/05/02 op 120 punten

3 Vochtgehalte
Het vochtgehalte van de bodem is een tweede factor die een belangrijke rol zal spelen voor het

succes van aanplantingen op baggerslib.

3.7 Methodiek
Ter bepaling van het vochtgehalte werden drie metingen uitgevoerd met een FDR. Met dit

toestel wordt een uitlezing in Volt bekomen. Deze uitlezing moet nog omgerekend worden naar

effectief vochtgehalte op het terrein en gecorreleerd aan effecten op de boomgroei. Hiervoor

zijn voldoende vergelijkende metingen aan de hand van bodemringen in een voldoende breed

bereik nodig. Op dit moment moeten nog een aantal stalen genomen worden in het droge en

zeer natte bereik om de meter volledig te kunnen ijken.



Tussentijds verslag februari 2003

De aflezingen worden weergegeven in figuur 5. Deze geven dus nog geen exact vochtgehalte

weer maar zijn een maat voor het vochtgehalte. Er werd geen statistisch significant verschil

gevonden tussen de verschillende niveaus. De evolutie van het vochtgehalte en de onderlinge

verhoudingen tussen de drie niveaus worden verder opgevolgd.
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Figuur 5 Aflezingen van de FDR als maat voor het vochtgehalte

4 Zuurtegraad
De zuurtegraad (pH) wordt regelmatig opgevolgd omdat deze bepalend is

bodemprocessen gerelateerd met mobiliteit en uitspoeling van zware metalen.

voor

4.1 Methodiek
Voor de bepaling van de zuurtegraad werden de 24 stalen van de vaste punten die op 31105102

werden bemonsterd geanalyseerd. Hiervoor werd de pH-KCl gemeten. De meting gebeurde op

een 1:2 bodem:water suspensie met een Ag/AgCl combinatie glas elektrode.

4.2 Resultaten
De pH-waarden blijken uiterst constant te zijn over het terrein. De standaard afwijking is zeer

klein, er zijn geen belangrijke verschillen tussen de niveaus of de verschillende dieptes.

D Niveau 1

E Niveau 2

@ Niveau 3
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Tabel I Gemiddelde pH waardes (n=241op de heuvel op 31/05/02 en voor 3 verschillende dieptes

Diepte (cm) pH St. Dev

u;rWyt{ ud^^ 

^*il,t
h

V

f

0-15

15-30

30-45

10,06

10,04

10,06

7

7

7

,54

,53

,58

5 Grondwater

5.7 Grondwaterdynamiek
De grondwaterstanden worden nog steeds tweewekelijks opgemeten. De meetreeksen voor de

drie verschillende raaien en de peilbuizen rond de dijk staan weergegeven in de figuren 7 tot 10

(zie figuur 6 voor de exacte locatie van de peilbuizen en raaien). De seizoensafhankelijke,

trapsgewijze daling van het grondwater op de baggerdijk, waar reeds in het vorig tussentijds

verslag naar verwezen werd, blijft duidelijk aanwezig in alle raaien. Ook de stabilisatie van het

grondwaterpeil rond of net onder het maaiveld in de laagste peilbuizen van een raai is overal

duidelijk zichtbaar.

ii

rí8

Figuur 6 Ovezicht van de positie van de peilbuizen en de drie raaien die bemonsterd worden tijdens de
halÍiaarlíjkse staalnamecampagne.



I d*rWf,"".-7.^ffirn ff *; f I ,n,,.

Tussentijds verslag februari 2003 I

1.00

0.50

0.m

-0.50

-r.00

-1.50

E

:
E
o-tg
o
o
ao
?

ïjdsreeks raai 1 niveau 1

--r- peilbuis 1

-*r*.peitbuis 2

+ peilbuis I

Tijdsreeks van raai 1 met trapsgewijze daling van het grondwaterniveau in de hoogst gelegen
peilbuizen 1 en I en stabilisatie van het peil rond het maaiveld in de laaggelegen peilbuis 2.
De plotse drukval in peilbuis 2 op het einde van de meetreeks is geen meetfout (verschillende
malen opnieuw gemeten) en blijft voorlopig onverklaarbaar.

Tijdsreeks raai2 niveau 1

-+ pailbuis 4

-l- peilbuis 9

--r- peilbuis 10

datum
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peilbuizen rond de lokale depressie van raai 1 is hier afwezig.
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Figuur 9 Tijdsreeks van raai 3, die over de drie niveau's loopt (zie figuur 6). Hier zien we, zoals in raai
1, stabilisatie van het peil rond het maaiveld beneden aan de hoogtegradiënt.
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Figuur í0 Tijdsreeks van grondwaterpeilen in het opgespoten terein rond de baggerd'rjk met duidelijke
seizoenale oscillatie.
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Figu ur 11 Tijdsreeks van waterpeilen tijdens een staalnameronde opgenomen door twee divers
(peilmetingen gebeuren om het uur). De eerste daling geeft het tijdstip aan waarop de
peilbuizen werden gereinigd en leeggepompt, de tweede daling is het tijdstip van de eigenlijke
staalname. ln peilbuis t herstelt het peil relatief snel na ongeveer een halve dag. ln peilbuis 7
gaat het herstel zeer lraag en duurt het b'rjna twee weken. Dit opmerkelijke verschil zou
kunnen wijzen op een slecht werkende filter, maar omdat het fenomeen bij verschillende
peilbuizen optreedt kan het ook een indicatie zijn van de heterogene samenstelling van de
ondergrond. De vlakke curve van de donkerblauwe lijn na het leegpompen is een artefact en
geeft gewoon de luchtdruk weer in de periode waarin het stijgende grondwater de diver nog
niet bereikt heeft.

5.2 Chemische analyses
Een samenvatting van de resultaten van de derde staalnamecampagne voor het grondwater

(21-01-02) is weergegeven in tabel 2. Door een fout in het labo zijn er voor I peilbuizen geen

gegevens over de anionen. De box-whiskerplots van figuur 12 geven een vergelijkend overzicht

van de drie staalnamecampagnes. Ter vergelijkling staan de meetgegevens van alle

campagnes samen samengevat in tabel3.

Voor de peilbuizen rond de baggerdijk is er voor geen enkel element een significant verschil (bij

p<0.05) tussen de verschillende meetcampagnes'. Voor de peilbuizen op de baggerdijk is er

' Omdat grondwaterparameters vaak niet normaalverdeeld zijn werd de significantie getest met

de "Kruskall-Wallis Anova by ranks"-test voor meerdere groepen en paarsgewijs met de "Mann-

Whitney U"{est (STATISTICA 6.0). Dit zijn de nonparametrische alternatieven voor Anova en T-

test.
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een significante daling van het Na-gehalte in campagne 2 ten opzichte van campagne 1.

Campagne 3 vertoont een significante daling voor SOa en een significante stijging voor Na en K

ten opzichte van campagne 2. Mg is significant gedaald en K significant gestegen in de laatste

campagne in vergelijking met de eerste. Ook voor NO2-N en POas-P werden significante

verschillen vastgesteld tussen verschillende meetcampagnes, maar heel wat metingen van

deze parameters liggen rond of onder de detectielimiet. De statistische invloed daarvan moet

eerst nader onderzocht worden vooraleer verdere uitspraken kunnen gedaan worden.

Op niveau 1 werden de peilbuizen ingedeeld in 3 groepen volgens hun positie langs de

hoogtegradiënt (hoog: 1, 4; midden: 8, í0; laag:2,3, 5, 6, 9). De conductiviteit van de bovenste

peilbuizen is (tegen de verwachting) significant hoger dan die van de onderste, maar verder

werden geen verschillen vastgesteld. Er blijkt dus vooralsnog geen sprake van uitspoeling van

zouten of nutriënten langs de hoogtegradiënt.

Op 30/01/03 werden de peilbuizen voor de vierde keer bemonsterd maar deze resultaten zijn

nog niet beschikbaar.

Tabel 2 Analyseresultaten van campagne 3 voor de belangrijkste grondwaterparameters. Voor sommige
parameters zijn gemiddelde en standaarddeviatie niet weergegeven omdat dit geen
betekenisvolle waardes zijn als het aantal metingen onder de detectielimiet groot is. pH is
dimensieloos, conductiviteit in pS/cm, alle overige waardes in mg/|. N = aantal waarnemingen.

Min Max Std Dev
PH
GOnd.
HCO3-
PO43-P
so42-
(N03+N02-)N
NO2-N
NH4+.N
cl-
Na
K
Mg
Ca
FE

Tabel 3 Analyseresultaten van alle campagnes samen

68

MeanN

I
I
6
6
6
6
6
6
6
I
I
I
8
I

1 1.9
2057

853
81 .9
240
653

17.97

6.92
6720
1 127

2485

6.68
647
347

<0.02
1284
<0.1

<0.01

0.4
877
20

9.0
14

117
<0.5

7.18
1 3500
3360
0.08
3415
0.33

<0.01
65.6
3264
2154
183.0

531
935

125.00

0.18
457 1

1144

958

26.3
1 036

823
54.9
170
264

0.15
3850.76

375.54

908.79

9.71
1060.9s
65s.94

34.06
154.77
250.33

Rond
Mean n ax

CondL
HCO3
P-P04
s04
N-N03
N.N02
N-NH4
CI
Na
K
Mg
Ca
Fe

22
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22

5998.68
609.21

2162.81

3.48
1467.04
735.68

57.36
201 .17
597.91

16.28

647.00
205.00

<0.02
82.40
<0.1

<0.01

0.10
25.80
15.50
9.00

13.60
1 17.00

0.25

18
13780.00

1819.00
0.63

3436.00
16.30
0.080
43.30

3891 .00
2146.00

130.00
641.00

1 145.00

Oo diilr Rond dl

N Mean Min Max Std Dev
15
15
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15

6.70
11420
1819

<0.02
85

<0.1
<0.01

26.2
2700
157 1

1 13.0
375
331

<0.5

7.62
16610
4061
0.63

2958
<0.1

0.012
75.8

3891
2513

183.0
793

1014
162.00

1414 1113

58.3
3405
1 954

156.3
490
726

39.22

15.9
309
240
16.9
109
201

39.05

7.04
13157
3223

0.21
1128
824

N Mean Min Max Std Dev
32 6.99
32 13064.38
27 2933.67
27
27 1848.74
27
27
27 51.82
27 3521.11
32 1857.72
32 136.09
32 518.44
32 700.78
32 37.41

6.63
11270.00

897.00
<0.02
85.00

<0.1
<0.01

8.12
2700.00
1403.00

97.00
375.00
331.00

0.25

7.62
16760.00
4061.00

1.03
3516.00

1.14
0.14

75.80
4887.00
2513.00

183.00
813.00

1014.00
162.00

1072.338

0.17
1125.24
839.34

19.657
419.531
237.773

24.251
102.052
162.840
35.120
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Figuur 12 Vergelijkende Box-whisker-plots van alle gemeten parameters voor de drie
staalnamecampagnes op (links) en rond de dijk. Het grondwater in de baggerdijk wijkt sterk af
van dat in de omgeving voor de parameters conductiviteit, Cl, Na, K, Mg, HCOo en N-NH+ De
verschillen tussen de campagnes onderling worden in de tekst besproken.

Direct na de aanleg van het tweede en derde niveau werden in twee peilbuizen CTD-divers

geïnstalleerd, die naast peil en temperatuur ook de conductiviteit van het grondwater meten. ln

peilbuis 18 (niveau 2) stijgt de conductiviteit met bijna 2000 prS/cm de eerste zes maanden na

aanleg van de dijk (figuur 13). ln peilbuis 21 zien we een gelijkaardig beeld maar bedroeg de

initiële stijging zelfs meer dan 3000 pS/cm (van 11100 tot 14200). Dit wijst op een snelle

uitspoeling van de zouten in de bovenste lagen van het slib. ln peilbuis 18 daalt de

trË

*
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conductiviteit daarna in een 3-tal maanden terug tot de oorspronkelijke waarde (zie figuur 13)

ln peilbuis 21 stabiliseert de conductiviteit voorlopig echter op het hoogste peil.

evoluti e conductiviteit

14.5

Anf?f/oz 5t1Ífr02 6nÍ2f/o2 7fim02 il1ntr'2 w1[2n2
datum

10finfr2 vnr2002 12t1aoo2 1nÍ?f/o3

Figuur í3 Divermetingen van de conductiviteit in peilbuis 18, met een duidel'rjke stijging van ongeveer
2000 pS na aanleg en daarna een verval tot onder de oorspronkelijke waarde.

6 Bladgehaltes
ln het kader van het ecotoxicologisch onderzoek werden op 18/09/2002 stalen genomen van

kruiden en bomen voor de analyse van zware metalen en een aantal nutriënten.

6.7 Bomen
Opname van zware metalen door de bomen opent potentiële perspectieven voor

phytoremediatie van de bodem. Andezijds betekent opname dat de metalen in het ecosysteem

gebracht worden of dat er verspreiding mogelijk is naar de omgeving. De opname door de

bladeren speelt hierin een cruciale rol. Bladeren kunnen door de wind verspreid worden, zijn

een voedselbron voor veel dieren en vormen als strooisellaag de basis van een belangrijke

nutriënten- en polluentencyclus in het ecosysteem.
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6.1.1 Methodiek I
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Zowel 1 als 2 jaar oude essen, berken, populieren en wilgen werden bemonsterd, voornamelijk

op het eerste niveau. De monsters werden gedroogd bij 70"C tot constant gewicht. Het

gedroogde bladmateriaal wordt gedestrueerd met HNO3/Hcl04, aangelengd met

gedemineraliseerd water en gefiltreerd volgens de methode van Varian, AA-24. De meting

gebeurde met een AAS (Varian SpectrAA 220), volgende elementen werden bepaald: Al, Ca,

Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni en Zn. Het gloeiverlies werd bepaald door bladmateriaal te

verassen gedurende 4 uur op 450'C.

De dataset is beperkt daar dit jaar geen intensieve staalnamecampagne gepland was. Het

komende groeiseizoen wordt een meer uitgebreide staalnamecampagne voorzien.

6.1 .2 Resultaten

De resultaten van de nutriënten zullen in een volgend rapport besproken worden. Op dit

moment werd hierover nog onvoldoende referentiemateriaal verzameld.

De resultaten voor de metalen worden weergegeven in tabel 4. Zoals ook blijkt uit

wetenschappelijke literatuur vertonen populier en wilg hoge gehaltes Cd en Zn. Wat opvalt is

dat de opname door de wilgen hoger is dan door de populieren. Opname van metalen is

kloonspecifiek. V_errassen! is 9g jggg_8!g9gg!ge1tlfq!9_Z_n_ in berk. Al blfikt veel minder te

worden opgenomen door wilg en populier dan door es en berk. Ook voor Cr en Ni zijn er relatief

grote verschillen tussen de soorten. De essen van 1 jaar oud hebben duidelijk hoger gehaltes

Zn dan dle van 2 )aar oud. Dit geeft het belang aan van de leeftijd van de bomen. De invloed

van de leeftijd van de bomen op het bladgehalte zal gedurende de verdere loop van het project

onderzocht worden.

Tabel 4 Bladgehaltes van bladstalen genomen op 1 8109102 (mg/kg)

Leeftijd Soort NAI Cd Cr Cu Ni Zn

1 jaar Gewone es 3

Wilg 6

Zachte berk 4

Populier 6

Gewone es 5

Wilg 1

Zachte berk 4

66 r 10

19t12
82t27
37 t42
57 t 16

17

53t25

<0.5 5.8 r 0.6

21 .9+4.34.0r1.0
1 .0 r 0.1 2.2 r 0.6

159r5.9 1.8t1.7
<0.5 6.3 t 0.8

23.7 3.5

0.7 ! 0.2 2.3 t 0.6

8.6 ! 1.1

11.6 r 0.9

7.0 + 1.0

6.6 t 1.4

8.1 r 1.0

9.5

6.8 t 0.6

4.1 r 0.4

3.7 r 0.5

3.4 r 0.7

1.8 t 1.2

4.1 r 0.1

2.7

3.1 !0.7

117 t 157

652 ! 112

552 t 151

306 t 52

66 t 101

509

493 r 61

2 jaar
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ln tabel 5 worden referentiewaarden voor bladgehaltes op onvervuilde bodems gegeven voor

Cd, Cr, Cu, Ni en Zn. Enkel de Cd en Zn concentraties in bladeren van populier en wilg blijken

hoog te zijn in vergelijking met deze data.

ln de haven van Rotterdam werd in 1970 de Broekpolder, een met vervuild baggerspecie

opgespoten site, beplant. Op dit terrein wordt nog steeds de ontwikkeling van de beplanting en

de bodem gemonitored. Uit de gegevens van de laatste opname (najaar 2001) bleek een

duidelijk verschil te bestaan in bodem- en strooiseleigenschappen onder verschillende

boomsoorten. Hieruit bleek dat de bovenste bodemlaag onder es een hoog gehalte kalk, Cr en

As bevatte en onder populier een hoog gehalte Zn, Cd en weinig Ni, Pb en As. ln tabel 2 zien

we inderdaad dat es het hoogste gehalte Cr bevat. Het verschil is vrij klein met de andere

soorten maar over een termijn van 30 jaar zou dit inderdaad verschil kunnen maken voor de

strooisellaag en de bovenste bodemlaag onder deze soort. De bladeren van populier hebben

het laagste Cr, Cu en Ni-gehalte.

Tabel 5 Referentiegegevens uit literatuur voor Cd, Cr, Cu, Ni en Zn (mg/kg)

Cd Cr Cu Ni Zn

Normal ranges in plants (1) 0.05-0.2

Normal ranges in plants (2) 0.1-2.4

Normal ranges in plants (3) 0.2-0.8

Populus spp (4)

Populus nigra (5) 0.25 +0.07

(1) Kabata-Pendias & Pendias (1992)

(2) Alloway (1995)

(3) Ross (1994)

(4\ Reuter & Robinson (1997)

(5) Djingova et al. (1996)

0.1-0.5

0.03-15

5-30

5-20

4-15

14.2

5.1 + 0.6

0.1-5

0.02-5

1.6 t 0.4

27-150

1-400

8-400

67.1

6.2 Kruiden
6.2.1 Methodiek

Bij de stalen van de kruidige soorten werden volledige bovengrondse spruiten vezameld. Naast

de bladeren zijn dus ook de bovenste delen van stengels en eventueel aanwezige bloeiwijzen

en vruchtgestellen mee ingezameld. De analyseresultaten zullen ondermeer dienen als

inputgegevens voor een risicomodellering voor grazend vee. Aangezien vee zich niet beperkt

tot bladeren maar alle bovengrondse plantendelen begraast, werd voor'totaalstalen' geopteerd.

Door deze optie wordt vergelijking met literatuurgegevens wel moeilijker, omdat bij de klassieke

staalname meestal alleen bladeren bemonsterd worden of een onderscheid gemaakt wordt
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tussen verschillende fracties. ln totaal werden zes soorten bemonsterd: Aster tripolium,

Matricarta maritima en Atriplex liftoralis omwille van hun dominantie in de initiële vegetatie;

Urtica dioica en Cirsium aruense omwille van hun waarschijnlijke dominantie in de toekomst;

Arrhenatherum elatius als algemene en ingezaaide grassoort. Van alle soorten werden vijf

stalen genomen, behalve by Atrtpbx littoralis (slechts één staal). Bij gebrek aan replicaties

wordl Atriplex niet in de verdere discussie betrokken, maar de resultaten van het ene staal

wijken voor geen enkel element opvallend af van de andere stalen.

De stalen werden gedroogd op het Labo voor Bosbouw en gemalen en geanalyseerd op het

lnstituut voor Bosbouw en Wildbeheer. De verhouding droge as t.o.v. droge stof in bladeren

(DA:DS verhouding) werd bepaald na het verassen in een moffeloven van ovengedroogd

bladmateriaal. Het verassen gebeurde bij 550 "C met graduele opwarming en afkoeling

gedurende 72 uur. Totale bladconcentraties aan auate metalen en macronutriënten werden

geëxtraheerd met HNOs (p.a. 65%) en H2O2 (ultrapur) in een 3:1 verhouding met destructie in

een microgolfoven en gemeten met ICP-AES (Varian Liberty Series ll, Varian, Palo Alto, CA).

De destructie van de bladmonsters in de microgolfoven (Milestone 1200 MS Mega) gebeurde

volgens het programma:250 W (5 min.), 0 W (5 min.),400 W (5 min.), 500 W (5 min.),600 W (5

min.), ventilatie (10 min.). Kwaliteitscontrole was gebaseerd op een multi-element standaard

(Merck 11355 ICP standard lV), en externe bladstandaarden. De accuraatheid van de Cd- en

Zn-meting werd gecontroleerd aan de hand van CRM 100 ('Beech leaves') en CRM 101

('spruce needles'). De waarden bekomen in mg/kg DS waren voor Cd < 0.35 voor beide

standaarden (gecertifieerde waarde: 0.34) , en voor Zn 75.5 en 44.8 (gecertifieerde waarde:

75.0 en 35.3). De waarden bekomen voor Cd en Zn in de vierde |CP-ringtest met 4 bladstalen

weken telkens minder dan20o/o en 5% af van de gemiddelde concentratie (Bartels,2000).

6.2.2 Resultaten

De analyseresulaten worden weergegeven in bijlage 1. Voor onderlinge vergelijking van de

soorten werd met STATISTICA 6.0 een nonparametrische "Kruskall-Wallis Anova by ranks"

uitgevoerd omwille van de kleine steekproef per soort (n=5) en het feit dat ecologische

gegevens vaak niet normaal verdeeld zijn. Atriplex littoralis is niet in de analyses betrokken

omdat er slechts één staal genomen werd. Bij p=0.05 zln er geen significante verschillen

tussen de soorten voor Cu, Ni, Cr, Fe en Al. Ca en Mg concentraties van Uftica dioica liggen

opmerkelijk hoger dan bij alle andere soorten.

Vandecasteele et al (2000) melden dat vooral Cd en Zn in verhoogde concentraties kunnen

voorkomen in bladeren van bijvoorbeeld mais, populier en wilg. Dit zijn ook twee van de

probleemelementen in het onderhoudsbaggerslib van de dokken. Alleen voor Cd en voor Cu

zijn er normen beschikbaar voor dierlijke voeding (1.14 mg/kg voor Cd, 45 mg/kg voor Cu). Voor

Glanshaver werd de norm voor Cd niet overschreden en ook alle door Vandecasteele et al

(2000) onderzochte grassoorten bleven onder de norm. Ook voor Brandnetel is er geen

probleem. Voor de andere kruiden was er echter een systematische overschrijding van de Cd-
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norm. Blijkbaar zijn dicotylen veel gevoeliger voor accumulatie dan monocotylen. De Cu-norm

voor dierlijke voeding (45 mg/kg) werd voor geen enkele soort overschreden. Cu behoort dan

ook niet echt tot de probleemcontaminanten in de haven van Antwerpen. Globaal gezien lijken

kruidige soorten minder accumulatiegevoelig dan bomen, maar dit dient in de komende periode

nader geanalyseerd te worden.

7 Referentiebeeld
Zoals in het vorige verslag reeds aangehaald werden in de loop van 2002 verschillende andere

en oudere baggerstorten bezocht langs de Bovenschelde en Leie om zo een idee te krijgen van

de spontane evolutie die optreedt op langere termijn. Door de inventarisatie van bestaande

storten kan een realistische invulling gegeven worden van het streefbeeld voor baggerdijken.

Het vinden van storten die vergelijkbaar zijn met dat van Magershoek is niet eenvoudig omwille

van het brak karakter en de kleiige aard van het substraat. Langs het brakke traject van de

Beneden-Zeeschelde zijn er b'rj ons weten geen baggerstorten die voor vergelijking in

aanmerking komen. Daarom werden Bovenschelde en Leie in de zoektocht betrokken. De

geselecteerde storten zijn min of meer vergelijkbaar qua verontreinigingsgraad (an'tare metalen)

en textuur. Het substraat is natuurlijk niet brak, maar er wordt uitgegaan van de veronderstelling

dat de zouten uit brak slib na verloop van enkele jaren voldoende uitgespoeld zijn uit de

bovenste bodemlagen om vergelijking met'zoete' baggerstorten mogelijk te maken. ln de loop

van 2OO2 werden vegetatie-opnames genomen. Het aantal waarnemingen moet echter

uitgebreid worden om formele verwerking mogelijk te maken. ln de onderstaande paragrafen

worden de belangrijkste vegetatietypes per stort in het algemeen besproken.

7.1 Noorderwal (Deinze, Leie ter hoogte van Schipdonkkanaal)
Dit terrein van ongeveer 14 ha werd vanaf 1976 in verschillende fasen opgespoten met

baggerslib uit de Leie en het afleidingskanaal. Grofweg kunnen twee zones onderscheiden

worden: een droog oostelijk stuk en een vochtig tot nat deel met permanente plassen in het

westen. De droge stukken zijn sterk verruigd en hebben op floristisch vlak weinig te bieden.

Dicht wilgen- en vlierstruweel wisselt af met ruigtes van grote engelwortel, akkerdistel, kale
jonker, brandnetel, leverkruid en kleefkruid en zeer lokaal wat oeverzegge (figuur 14). Op de

vochtige tot drassige stukken vinden we bosjes met verschillende wilgensoorten, afgewisseld

met grote velden grote lisdodde, watermunt en waterzuring (hoge bedekkingspercentages) en

in mindere mate ookwatertorkruid, rietgras, geel lis, moerasandoorn en kattestaart (figuur 15).

Opmerkelijk is het voorkomen van de zeldzame zwanebloem, een soort die ook langs de

aangrenzende Oude leiearm voorkomt. Er komen ook grote stukken voor met dichte

oeverzegge-vegetatie, waar alleen watermunt zich in kan handhaven. ln de echt zompige

stukken staan veel dode wilgen.
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Figu ur 14 Open vlierstruweel met banale ondergroei op een
droger deel van het stort.

Figuur í 5 Manshoge watezuring-vegetatie met
ondergroei van watertorkruid.

een

7.2 Kriephoek-Bolveerput (Semmerszake, Bovenschelde)
Zoals de meeste baggerstorten is ook de Kriephoek een terrein waar droge en vochtige tot

natte stukken elkaar aflrisselen. Ook hier vinden we een aantal stukken die 's winters onder

water staan maar in de loop van de zomer grotendeels of helemaal droogvallen. De

droogvallende bodems worden massaal gekoloniseerd door beklierde duizendknoop die vaak

zeer dominant aanwezig is. Andere opvallend aanwezige soorten zijn watermuur, haagwinde en

in mindere mate rode ganzevoet en korrelganzevoet. Op andere droogvallende stukken vinden

we een vegetatie die nauwer aansluit bij die van de andere bezochte baggerterreinen, met

soorten als watermunt en moerasandoorn. Ook grote wate komt hier voor (figuur 16).

ln de natte stukken die de overgang vormen naar een perm plas (bolveerput) krijgen we

lende soorten (figuur 17).echte verlandingsvegeaties met grote lisdodde, en liesgras als

De droge delen zijn hier zoals op de andere terreinen sterk verruigd met dominantie van

brandnetel en kleefkruid. Relatief gezien zijn deze ruigtes nog soortenrijk met soorten als

kattestaart, heggedoornzaad, smeerwortel en gewone berenklauw.



Tussentijds verslag februari 2003 21

Figuur í6 Gevarieerde moerasvegetatie op een vochtig deel van het stort met grote kattestaart,
moerasandoorn, watermunt, grote waterweegbree en tandzaad.

Figuur í7 Open water van de bolveerput met oeverbegroeiing van riet, lisdodde, liesgras en
wilgenstruweel
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7.3 Beveren-Leie (Leie ter hoogte van aftakking Roeseíare
Kanaal) 

.À.: i
Het baggerstort te Beveren-Leie is wellicht het interessantste stuk um alle tot nu toe

onderscheiden baggerbiotopen herbergt. Enerzijds zijn er de onvermijdel'rjke brandnetelvelden

(figuur 18) en wilgenstruwelen met ruige ondergroei. Daarnaast komt er ook een natte variant

van het wilgenstruweel voor met een rijke ondergroei van watermunt, cyperzegge, tandzaad,

moerasandoorn en geel lis. Op andere plaatsen wordt de ondergroei gedomineerd door

oeverzegge (figuur 1 9).

ln het Oosten van dit terrein komt een grote droogvallende plas voor met een mooi gezoneerde

en bloemrijke verlandingsvegetatie met brede gordels van riet en grote lisdodde, kattestaart,

wolfspoot, goudzuring en moeraskers. ln de ondergroei komt ook sterrekroos voor. Deze zone

vertegenwoordigt ongetwijfeld één van de meest aantrekkelijke vegetatietypes die op

baggerterreinen kan ontwikkelen (figuur 20).

Figuur í8 Het meest voorkomende beeld op baggerstorten: uitgestrekte brandnetelhaarden
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Figuur 19 Nat wilgenstruweel met vlekken Oevezegge in de ondergroei

Figuur 20 De bloemrijke verlandingsvegetatie trekt zeer veel vlinders aan zoals de distelvlinder (links) en
de oranje luzernevlinder (rechts), hier allebei op bloeiende kattestaart.

Als eerste globale conclusie kunnen we stellen dat de vegetatie van de droogste stukken op

baggerterreinen meestal zeer vergelijkbaar is: wilgen- of vlierstruweel met een ondergroei van

brandnetel en afgewisseld met grote velden van brandnetel en akkerdistel. Dit is niet direct een

visueel aantrekkelijk landschapselement, hoewel het voor heel wat ruigteminnende vlinder- en

vogelsoorten van belang kan zijn. Veel aantrekkelijker zijn de vochtige tot natte stukken die

zeker in een algemeen streefbeeld kunnen betrokken worden. Hier komen verschillende types
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moerasvegetatie voor en het is niet duidelijk wat hierbij de determinerende abiotische factoren

zijn. Een gedetailleerder onderzoek van deze gebieden in de loop van 2003 moet hierín

klaarheid scheppen en al hopelijk leiden tot concrete inrichtingsvoorstellen voor baggerdijken

en -storten in de toekomst
5 r;rc Lil.,*i*J,u f-* * ( w,*^)

ru -) ) "t-lyd"t.*'-

I Vegetatie-onderzoek
De voorlopige resultaten van het vegetatie-onderzoek werden voorgesteld op een poster tijdens

de ECSA local meeting (oktober 2002). Een miniatuur van de poster is weergegeven in bijlage

2.

'?"u"r L,t .
n9 Zoutendijk r

De Zoutendijk te Zandvliet-Berendrecht wordt beschouwd als één van de meest waarschijnlijke

locaties voor een toekomstige landschapsdijk met baggerspecie. Dit voorjaar werd de

Zoutendijk geïnventariseerd om na te gaan of er zones zijn die omwille van hun ecologische

waarde beter kunnen gevrijwaard worden. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in

een apart verslag dat in bijlage 3 meegeleverd wordt met dit tussent'rjds verslag. Het verslag is

weliswaar opgevat als document in het kader van het Strategisch Plan Rechteroever, maar de

resultaten ervan zijn net zo relevant voor het Onderzoeksproject landschapsdijken.

10 Planning
De evolutie van het vocht- en zoutgehalte van de bodem zullen verder opgevolgd worden.

De eventuele correlatie tussen de temporele en ruimtelijke variatie enerzijds en de

neerslaghoeveelheid en temperatuur anderzijds zal onderzocht worden.

Er zal een beperkte aanplanting gebeuren (20tal essen, 20-tal berken, 30-tal wilgen en 30-

tal populieren), dit om de evolutie van slaagkansen van een aanplanting op te volgen.

ln februari zal de overleving van de bomen nagegaan worden aan de hand van

representatieve steekproeven.

Er werd contact gezocht met Alterra (Research lnstituut voor de groene ruimte,

Wageningen) om het onderzoek op de heuvel in Magershoek te vergelijken met een 33 jaar

oude beplanting van vervuilde baggerspecie (Broekpolder, Haven van Rotterdam). lndien

mogelijk zullen ook metingen gebeuren op dit terrein. De resultaten van deze vergelijking

a

o

o

a
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íJn betangrijk om Íange termijnr efiecten te vEorcpellen en te onderzoeken. Zo zal de

ontwkkÉling v€Ír een sfooisellaag kunnen ondersocfrt worden en kan ook de lnvloed rran

jonge en oudere bEmen qf do uitspoelíng van rnetalen naar het grondwater onderzocht
unrden.

De rcsulftaten vooryeoteld tldens de EScA"moetlng worden veruskI tot een srtikellpor het

tfldschrift Hprobriologia.

Op de refercntiebaggeÍstorten langt Leie en Boneiuchelde worden in maart peilbuiren

geplaatst.

Vodatzetting van de monitoring van grondwater en vegotatia-onMkkelÍng

e

o

C
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Bijlage 1 Bladanalyses van de kruidige soorten (mg/kg)

Cd Zn Cu Ni Cr Fe AI P S Ca K Me Na Mn Pb asrest %LOl

Urtica dioica <0.35 4t.82 13.3C <3.5C 5.41 217.68 6s.44 5936 st79 43473 29551 11139 366 30.79 <3.50 18.007 BI 993

<0.35 35.24 15.3 1 <3.5C <3.50 90.36 18.8C 6290 3 808 40369 t7 664 8687 90.2( 23.8C <3.50 15.8 19 84.181

<0.35 35. 16 13.3 I <3.5C <3.50 169.02 25.2( s788 4800 s7346 20247 10766 149 13.3i <3.50 20.992 79.008

<0.35 32.57 9.96 <3.5C <3.50 145.15 22.63 5577 3837 53s92 24019 9283 143 18.78 <3.50 20.203 79.79i

<0.35 49.53 10.21 <3.50 <3.50 1 83.88 3 8.09 5 836 63s4 s8039 26241 777 6 196 23.53 <3.50 21.118 78.882

<n ?§ 38.86 l) a1 <3.50 161.22 ,^ ÍrÀ iQQ§ /§ 1795.46 rnE(2 (a ,2.tr 
^ 

A An 9530.21 188.64 22.05 í? §n 19.23 80.77

Arrhenatherum elatius 0.97 44.28 11.72 3.92 6.95 111.19 19.2C 4490 317 6 3517 34288 2ts7 375 26.03 <3.50 t0.651 89.343

1.04 48.29 tt.71 5.37 10.22 t36.78 20.41 5037 3180 37 4s 36013 2398 890 36.88 <3.50 12.446 87.554

0.7 6 33.7 | 9.82 <3.5C 3.86 83.70 14.04 4606 2740 333 8 36579 2323 182 22.21 <3.50 rr.4s6 88.544

0.44 38.43 6.t2 <3.50 <3.50 94.39 15.38 4703 3448 37 54 39357 2231 328 24.73 <3.50 r0.97 4 89.02(

0.52 37.92 6.34 <3.50 <3.50 t19.82 14.32 5231 3619 3721 42104 2292 t49 2t.42 <3.50 tt.027 88.973

0.75 40.52 9.15 [09.19 [6.68 íRI ? 4n J232.78 3615.16 37668.40 2280.28 394.76 ,6 )\ <? §Ít 11.31 88.69

Matricaria maritima 1.85 61 .27 12.79 <3.5C <3.50 101 .59 t3.4C 33 50 4704 89s4 31082 3277 r020 19.43 <3.50 tt.3t2 88.68t

2.72 60.s0 17 .14 <3.5C <3.50 t29.63 38.12 4133 387 I 8491 30307 36s 8 1049 16.5C <3.50 tt.723 88.271

2.88 67.03 13.t2 <3.50 <3.50 r03.67 t5.69 3s97 44t4 8809 29992 3296 925 28.69 <3.50 t2.r3287.86[

2.13 53.73 15.95 <3.5C <3.50 133.4s 45.48 6900 4951 9987 39913 3 s30 r037 24.99 <3.50 12.77 5 87.22:

1.63 71.92 9.46 <3.50 <3.50 t42.18 23.69 400 I 4378 9336 4t955 2912 947 21 .82 <3.50 t2.002 87.998

2.24 62.89 t16q <3.50 <3.50 122.10 27.28 1396.t2 1463.68 9115.65 14649.66 1334.79 995.62 22.29 <3.50 11.99 88.01

Cirsium arvense 5.52 92.78 13.24 <3.5C 3.s6 141.91 35.01 2848 7 483 32009 56624 3342 787 15.79 <3.50 19.869 80. 13 1

6.20 r08.42 17.tc <3.50 3.77 139.22 33.32 2908 8062 34121 43923 3139 775 14.si <3.50 20.122 79.878

4.97 t05.72 20.28 <3.5C <3.50 t42.16 16.69 3294 6t07 26198 46s90 277 4 66r 17.92 <3.50 t6.783 83.211

4.55 60.56 16.71 <3.50 <3.50 138.29 t6.7 (, 2888 5010 2506r 50068 3200 620 15.35 <3.50 17.689 82.3r1
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4.36 1 18.55 10.3 rk:.so <3.50h 25 .ztlt+.821 3095 6168 24587 51700 2732 334 lt+.zrk:.so t6.79t 83.209

6565.98 2R?q§ lR 4q7R1 005.12 97.20 3037.39 63s.3r hs.s/<r.so 18.25 81.75[5.53k3.50 Itll .ldz3izboo6.s4
Aster tripolium 6.37 1 I 1.41 14.091 6.85 ro.86h T.6ob3.nl 3n4 4949 t22t8 34422 3994 818 b+.ezl.3.so 19.28t 80.719

2.96 50.79 13.g4k3.50 <3.501 88.63 b t .:sl 4zsy 4072 6481 27488 2520 soz bz.qrkr.so 12.547 87.4s3

3.24 98.43 to.tzk3.so <r.so! 86.3s lr: .zol 4676 4299 5725 28204 2366 slz bs3ok:.so ).94t9 90.05 8

s368 27669 2636 8.8192r.96 70.9s 7.70 k3.so <3.5 olTz.qs lr z.gel 4043 2951 ss3 Dt.ztp3.so 91.181
R eo6?1.91 63.47 g.66 k3.SO <3.solr oz.zslr s.sd 4rcs 3050 5800 29597 237 | szs bq.rsk:.so 91.t94

1*,64 ?63.29 79.01 t r.ozl hos.gzig.gzhoTs.zz 7118.40 29476.20 1777.21 916.80 bg.sskr.so 11.88 88.12

Atriplex littoralis 1.06 94.29 s.4t k:.so <3.50h r o.oolt s .+zl 4064 3034 7666 29326 5294 867 b+. r sk:.sc t2.36s 87.635
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Bijlage 2 Poster voorgesteld op het EGSA-symposium
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Vegetation development on a brackish sludge mound:
a case study at the port of Antwerp

Fredeic Pressch aertt , Jan Mertensz & Paul De Raches
llnst tute for Írlature Censenzation, Kfiniekstraat 25, 1070 Brussels, Belgrum

ftrederrc presschaert@rr.stnat he];
2Ghent Unrversrty Laboratory of Forestry, Geraardsbergse Steenweg 267, 9090 lMelle-Gontrode.
Belgrum [jan mertens@rug ac be]
3Port of Antwerp. Haven 63 Siberrastraat 20, 2030 Antwerpen [paul.derache@haven antrrrerpen be] @@ffi
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Bijlage 3 Verslag over het ecologisch belang van de

Zouten

Aanleiding van het onderzoek

B'rj de opmaak van het Strategisch Plan Rechteroever (SPRO) vormen de buffering en

leefbaarheidsgarantie van de gemeentes Zandvliet en Berendrecht ten opzichte van de

zeehavenactiviteiten een belangrijk aandachtspunt (Anoniem, 2002). Over de manier waarop

die buffer moet ingevuld worden bestaan uiteenlopende visies. Eén van de opties is de aanleg

van een landschapsdijk met baggerslib op de Oostelijke oever van het kanaaldok 82-83 en het

Schelde-Rijnkanaal, waar nu het gebied 'de Zouten' ligt. Deze zone werd op basis van

verschillende selectie- en kwalificatiecriteria weerhouden als mogelijke site voor de definitieve

berging van baggerslib (Betech Engineering,2001), De Technische Dienst van het Havenbedrijf

Antwerpen (1998) werkte al een gedetailleerd plan uit voor een mogelijke landschapsdijk op

deze plaats. De site heeft een bergingscapaciteit van 3.000.000 m" en zou dus een aanzienlijke

bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de slibproblematiek in het havengebied. Naast

de bufferende functie tegen stof, luchtvervuiling en visuele en auditieve vervuiling worden ook

de bescherming van fauna en flora in het aangrenzende Reigersbos2 en de ontwikkeling van

een eigen dijkecosysteem als ecologische motieven voor de aanleg van een landschapsdijk

aangehaald (Technische Dienst van het Havenbedrijf Antwerpen, 1998). ln een discussienota

opgesteld naar aanleiding van de SPRO-workshop van 10 september 2QO2, wordt afgestapt

van het concept van een continu dijklichaam. Het alternatief bestaat uit een lange reeks van

korte, geschrankte dijklichamen langs de kanaaloever. Ten noordoosten van het Delwaidedok

zou een grotere bufferdijk met baggerslib aangelegd worden.

lndien men een landschapsdijk wenst aan te leggen omwille van bufferende en ecologische

redenen is het evident dat dit ook een meerwaarde moet inhouden ten opzichte van de

bestaande situatie. Om dit te kunnen beoordelen moet de uitgangssituatie goed gekend zijn. Op

ecologisch vlak is dat voor de Zouten tot op heden onvoldoende het geval. Na de opspuiting

eind jaren 70 was het gebied een tijd lang niet meer dan een kale zandvlakte. lntussen is de

spontane natuurontwikkeling echter volop bezig , zoals bleek tijdens een recent bezoek aan de

Zouten (havenrondrit van 7 september 2001 in het kader van SPRO). Voorliggend document
heeft uitsluitend de bedoeling om de huidige ecologische situatie van het gebied vast te leggen

en zo bij te dragen tot de meest geschikte invulling van het buffergebied. Het ís zeker geen

volledige inventaris van de aanwezige flora en fauna. Dit document heeft vooral betrekking op

het werkgebied van de deelwerkgroepen 'Specieverwerking', 'Natuur' en 'Stedelijk gebied en

leefbaarheid'.

2 Reigersbos wordt in deze tekst meestal ruim opgevat, dwz zowel het eigenlijke Reigersbos ten

zuidwesten van de zoutebeek bedoeld als de opgespoten d ijk tussen het Reigersbos en de

Schelde-Rijnverbinding.
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Bemerk dat er niet wordt ingegaan op de vraag of landschapsdijken met baggerslib

milieuhygiënisch en ecotoxicologisch verantwoord zijn. Die vraag maakt deel uit van een nog

lopende studie te Magershoek, opgestart door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (zie

http://www.instnat.be/ecohvdroloqie/maqershoek,htm voor meer info over dit project). De

figuren en soortenlijsten waar in de tekst naar verwezen wordt zijn als bijlage toegevoegd.

Situering, korte historiek en algemene beschr'ljving van het gebied

Het gebied 'de Zouten' of 'Zoute Dijk' ligt op de rechter Schelde-oever tegen de Nederlandse

grens, tussen de woonkernen van Zandvliet en Berendrecht in het Oosten, de Schelde-

Rijnverbinding en het kanaaldok in het Westen, de Noordlandbrug in het Noorden en het

Reigersbos in het Zuiden (figuur 1). Ter hoogte van Zandvliet en Berendrecht gaan de

Scheldepolders en de Kempische zandgronden abrupt in elkaar over, waardoor het gebied

landschappelijk van zeer groot belang is. De Zouten liggen aan de kant van de oorspronkelijke

Scheldepolders. Tijdens de aanleg van het kanaaldok tussen 1958 en 1967 werd de polder

opgespoten met een fossiele zandlaag van 3-3.5 m dik (Nieuwborg, 1996). Het opgespoten

gebied is lang en smal en heeft een oppervlakte van een kleine 40 ha.

De Zouten kunnen grofweg opgesplitst worden in twee delen: een lang en smal Noordelijk deel
(verder aangeduid als zone í) en een iets breder Zuidelijk deel (omvat verschillende zones, zie

verder). Noord en Zuid worden gescheiden door de Derdeweg en de Zoutebeek, die hier een

haakse bocht maakt. Het noordelijk deel is ongeveer 1.7 km lang en heeft door de

aanwezigheid van een aantal woonkernen een nogal variabele breedte (maximaal een 200tal
meter). Het bevindt zich tussen de Schelde-Rijnverbinding en de bebouwing van Zandvliet. De

Ganzerijdersroute, een fietsroute, loopt langs dit deel van het gebied.

Het zuidelijke deel is ongeveer 1.4 km lang en 300 m breed en ligt tussen Kanaaldok 82 en

Berendrecht. ln het zuiden sluit het rechtstreeks aan bij het Natuurgebied Reigersbos. Het
gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Zoutebeek, een zwaar vervuilde en deels

overkoepelde beek die als riool fungeert voor het afualwater van Zandvliet en Berendrecht. Het

water wordt afgevoerd naar het Schelde-Rijnkanaal.

Het zuidelijke deel (figuur 2) kan verder opgesplitst worden in een noordelijk stuk (zone 2, 25

ha) dat, afgezien van een kleine kale zandvlakte (0.3 ha) die als manege dienst doet,
grotendeels spontaan is ontwikkeld. Centraal bevindt zich een hoog opgaand wilgenbos (3 ha).

De rest bestaat hoofdzakelijk uit schrale graslanden. Het meest zuidelijke, wat smallere deel
(zone 3, 10 ha) wordt gekenmerkt door gevarieerde aanplantingen van loofbomen. De meeste

van die aanplantingen zijn nog zeer open en worden afgewisseld met relatief soortenarme

duinriefuegetaties en spontane wilgenopslag. Duinriet is ook de overheersende soort in de

ondergroei van de aanplantingen.

Tenslotte kan parallel met zone 2 nog een zone 4 afgebakend worden (figuur 2). Het is een

smalle, niet opgespoten ruigtegordel tussen de Zoutebeek en de steundijken die zone 2

begrenzen.
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BwK-indeling van Zouten en directe omgeving

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een inventarisatie van het grondgebruik en de

vegetatie in Vlaanderen. Daaraan is een evaluatie gebonden die gesteund is op ecologische
criteria. Het is een basisdocument bij natuurbehoud, ruimtelijke planning,

milieueffectrapportering en landschapszorg dat algemeen aangewend wordt als referentiekader.

ln de eerste versie van de BWK (opgemaakt tussen 1978 en 1986) wordt het grootste deel van

de Zouten beschouwd als biologisch minder waardevol (figuur 3). Zone 1 staat gekarteerd als
zeer soortenarm ingezaaid grasland (Hx) of akker (B), zones 2 en 3 als opgehoogd terrein (Kz).

Het terrein was toen nog maar pas opgespoten en was dus waarschijnlijk niets meer dan een

kale zandvlakte. Zone 4 daarentegen wordt aangeduid als biologisch zeer waardevol (rietland

(Mr) en wilg (Sal)). Een recentere BWK-versie (met aanpassingen tot 1996) is raadpleegbaar op

http://www.qisvlaanderen.be/scripts/esrimap.dll?name=bwk2002&cmd=thuis) en vertoont een

aantal kleine w'rjzigingen. Zone 4 is omgezet tot een complex van biologisch waardevolle en

zeer waardevolle elementen en in zone 1 werd een kleine hoogstamboomgaard (Kj) omgezet

van biologisch minder waardevol naar biologisch waardevol.

Aansluitend op de Zouten zijn de andere waardevolle elementen vooral te vinden in het

Reigersbos (complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen met een

biologisch zeer waardevolle slibrijke eutrofe plas), het kasteelpark Ter Delft (Kpk) en twee

kleine eiken-eikenberkenbosjes (as-ab) ten Noorden van de Berendrechtse dijk.. De

Berendrechtse dijk (Kd) is zelf ook biologisch waardevol. Ten Noorden van het Delwaidedok is
nog een biologisch zeer waardevol wilgenstruweel (Sf/Ae) en eutrofe plas gekarteerd op de
plaats waar nu de bedrijfsterreinen van Antwerp Bulk Terminal gelegen zijn. Zoals ook uit de
beschrijving van het gebied in het GNOP Antwerpen blijkt gaat het om een foute kartering en

liggen deze terreinen in werkelijkheid tussen ABT en de Berendrechtse dijk, op de plaats die

voorzien werd als wachtdok voor lichters. De aanduiding van een biologisch waardevol diep

water (App) in dezelfde zone is zeer twijfelachtig en heden ten dage zeker onjuist.

Bemerk dat deze kartering niet geactualiseerd is en dus met het nodige voorbehoud moet

bekeken worden. Op dit moment wordt een geactualiseerde versie van de BWK voor heel

Vlaanderen uitgewerkt, maar het kaartblad van de Zouten is nog niet beschikbaar. Ongetwijfeld

zal het nieuwe beeld er heel anders uitzien, al was het maar omwille van de vele grootschalige

infrastructuurwerken die er sindsdien hebben plaatsgevonden. De zones 2 en 3 zullen quasi

zeker een hogere waardering krijgen.

Vegetatie

De vegetatie werd in kaart gebracht aan de hand van een beperkt aantal vegetatie-opnames en

door het maken van een streeplijst. Gezien het artificiële karakter van zone 1 en 3 werden de
vegetatieopnames beperkt tot zone 2. De precieze locatie van de opnames is aangegeven op

de vegetatiekaart (figuur 4).
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ZONE 1

Vanaf het Schelde-Rijnkanaal naar de Zoutebeek toe kunnen verschillende stroken

onderscheiden worden (figuur 7):

tr Tussen de smalle spleten van de boordstenen langs de Schelde-Rijnverbinding groeien

zeebies, strandkweek, spiesmelde, zeeaster, muurpeper, melkkruid en

schorrezoutgras. Meteen is dit floristisch gezien het interessantste deel van zone 1.

tr Tussen de boordstenen en het jaagpad ligt een smalle schrale berm met als meest

interessante soorten zandblauwtje en zilverhaver, naast gewoon biggekruid,

schapezuring, FesÍuca spec. en Vulpia spec.

o Vanaf het jaagpad naar het oosten toe heeft deze zone nog zeer weinig te bieden. Het
jaagpad wordt geflankeerd door een enkele tot dubbele rij Canadapopulier. De berm is

hier breed en loopt geleidelijk af naar de Zoutebeek (noordelijk deel van zone 1) of naar

een kleine gebetonneerde, grotendeels droogstaande gracht die parallel loopt met de

Zoutebeek en er halverwege in uitmondt (zuidelijk deel van zone 1). ln het noordelijk

deel, waar de berm dus direct geflankeerd wordt door de Zoutebeek, treffen we

uitsluitend brandnetelhaarden en grote akkerdistelvelden aan. De Zoutebeek is hier

niets meer dan een open riool en biedt een zeer trieste aanblik. ln het zuidelijk deel

wordt de bermvegetatie gedomineerd door Fioringras en Glanshaver, vergezeld van

een beperkt aantal ruigtekruiden (boerenwormkruid, duizendblad). Tussen de betonnen
gracht en de Zoutebeek ligt een aangeplant bosje met een zeer heterogene

samenstelling (canadapopulier, es, tamme kastanje, zilverlinde, ruwe berk, schietwilg,

katwilg, zomereik, vuilboom, lijsterbes, zwarte den, gewone vlier en peterselievlier).

Amerikaanse vogelkers is hier opvallend aanwezig. ln de ondergroei getuigen soorten

als moerasrolklaver, pitrus en de vegetatief blijvende veenwortel van een tijd toen dit
gebied veel vochtiger was. Ook ruige zegge, riet, echte witbol, akkerdistel en braam zijn

hier aan te treffen.

tr Ten oosten van de Zoutebeek treffen we hoofdzakelijk akkers en soortenarme weiden

aan.

ZONE 2

Zone 2 wordt overlangs in twee gedeeld door een zandige d'ljk en in het verlengde daarvan een

relatief groot wilgenbos (verder aangeduid als centraal wilgenbos). Verschillende vegetatietypes

zijn hier vertegenwoordigd:

tr Graslanden van droge zandbodem

Ten oosten van de zanddijk komen twee kleine, schrale graslanden voor die

ongetwijfeld tot de meest interessante van het gebied behoren. Hier worden

verschillende soorten aangetroffen uit de buntgras-associatie, typisch voor ontkalkte

duinen, zoals heidespurrie, lathyruswikke en vogelpootje. Heidespurrie is zeldzaam in
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Vlaanderen. Het wordt ondermeer aangetroffen in het nabijgelegen natuurgebied de

Ruige Heide. Buntgras heeft een relatief groot aandeel in de vegetatie. Deze soort heeft

verstoring nodig voor zijn regeneratie. Bij afwezigheid van verstoring wordt ze snel

verdrongen door FesÍuca en Agrosís. Restanten van springbalken voor paarden wijzen

erop dat de paardensport voor de nodige verstoring gezorgd heeft. ln de graslanden ten

zuiden en zuidoosten van de manege groeit veel dwergviltkruid. Naast het dominerende

buntgras en (fijn) schapegras vinden ook eenjarige grassen als vroege haver en

zilverhaver hier een optimum. Ook asperge, muurpeper, zandzegge, zandmuur,

schapezuring, gewoon haarmos, zandhaarmos, vroegeling, gewone reigersbek,

zandhoornbloem, veldereprijs, gewoon struisgras, hazenpootje, smalle weegbree,
gewoon biggekruid en een dwergvorm van zachte dravik zijn typische soorten van
graslanden op droge zandgrond. Vanuit de bosrand komen ruigte-indicatoren zoals

Sint-Janskruid, duizendblad en jacobskruiskruid opzetten. Het is dan ook de vraag hoe

lang deze graslanden nog stand zullen houden zonder aangepast beheer. Bij

vergelijking van orthofoto's uit 1995 en 2001 is de afname van de oppervlakte aan

zandverstuivingen duidelijk waarneembaar.

Ten westen van de zanddijk treffen we ook overwegend droog grasland aan dat
gedomineerd wordt door schapegras, fijn schapegras en fioringras (figuur 8). Soorten

als schapezuring, zandmuur, gewoon biggekruid, smalle weegbree en hazenpootje zijn

vr'rjwel constant in de vegetatie aanwezig. Deze zone is minder gevarieerd dan de
graslanden ten oosten van de scheiding, maar ook hier treffen we in lokale depressies

en op ietwat verstoorde plaatsen fragmenten aan van de buntgras-associatie, met

buntgras, heidespurrie, vogelpootje, lathyruswikke en verschillende haarmos- en

korstmossoorten (C/adonia, Cornicularia). Ook het vrij zeldzame zandblauwtje wordt

hier aangetroffen. Zandzegge komt verspreid in de hele zone voor. Op verschillende
plaatsen vormt deze soort opvallende haarden waar vrijwel geen enkele andere soort in
stand houdt. ln het meest noordelijke en iets ruigere deel van deze zone neemt

reukgras een belangrijke positie in.

Verspreid in deze zone treffen we opslag van bomen aan, onder andere van zomereik,

berk, ratelpopulier, boswilg en kruipwilg (figuur 9).

Deze schrale en relatief soortenarme graslanden behoren vanuit floristisch standpunt

tot de meest interessante van het gebied. Dit vegetatietype is zeldzaam in Vlaanderen.

Vooral de mossen en korstmossen die kunnen aangetroffen worden ztln zeer kwetsbaar

(Zwaenepoel2OO2). Mossen en korstmossen weiden echter niet in detailonderzocht.

tr Kaal zand

Een kleine zone ten oosten van de zanddijk is in gebruik als manege (figuur 10). Dit is
een vegetatieloos stuk dat geleidelijk overgaat in de schraalgraslanden in de omgeving.

tr Pioniersbosjes van wilg en berk
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ln zone 2 komen een aantal jonge gemengde bosjes voor in verschillende

ontwikkelingsstadia. ln het noorden bevindt zich bijvoorbeeld een in een laagte gelegen

pioniersbosje dat in twee gesneden wordt door een zandpad. Ten westen van het pad

vinden we een redelijk dichte groei van boswilg, wilg spec. en wat ruwe berk. Het

oostelijk deel is opener met boswilg, kruipwilg, den spec., veel jonge ruwe berken en

één volwassen populier. Ten oosten van de manége, eveneens in een diepte gelegen,

vinden we een wat verder ontwikkeld bosje met wilg spec., linde spec. en gewone vlier.

ln de ondergroei gedijen brandnetel, hondsdraf en fluitekruid. Het bos wordt omzoomd

met een brede strook Japanse duizendknoop, een snel oprukkende exoot in

Vlaanderen.

tr Rietvegetaties

Echte uitgestrekte rietvegetaties zijn er niet, maar er komen wel een aantal smalle

lijnvormige rietkragen voor, vooral parallel met de ringdijk ten oosten van het centrale

wilgenbos. Onmiddellijk ten zuiden van het wilgenbos vinden we een smalle rietzone als

overgang naar de veel uitgestrektere duinrietzone (figuur 12).

tr Volwassen wilgenbos

Het meest opvallende element in de vegetatie van de Zouten is ongetwijfeld het

centrale wilgenbos met zijn fors uitgegroeide en wellicht spontaan verschenen

schietwilgen. Tussen de schietwilgen worden diverse andere loofbomen aangetroffen

zoals gewone esdoorn, ruwe berk, zomereik en ratelpopulier aan. ln de struiklaag
groeien ondermeer éénstijlige meidoorn, dauwbraam, vlier, amerikaanse vogelkers,

zwarte bes, hondsroos en lijsterbes. Ook de kruidlaag is vrij divers met soorten als

schermhavikskruid, Viola spec., brede wespenorchis, ruige zegge, lidrus en geel

nagelkruid. Ondanks het feit dat deze soorten wellicht niet allemaal spontaan zijn

verschenen maakt het bos een natuurlijke indruk. De exoot Rhus is in opmars aan de

rand van het bos en verstoort dan weer het natuurlijke karakter.

tr Duinriet-zone

Ten zuiden van het centrale wilgenbos ligt een vlakte waarin duinriet- en

buntgras/schapegras-vegetaties elkaar vleksgewijs afwisselen (figuren 13-16). ln de

Duinrietvegetaties s.l. kunnen verschillende overgangsvormen onderscheiden worden,
gaande van monovegetaties met duinriet over soortenarme duinrietvegetaties met

beperkte aanwezigheid van wilgenroosje (figuur 17), fioringras, bochtige smele,

veldbeemdgras, echte witbol en zandzegge tot overgangsvegetatie naar schapegras-
grasland waarin Duinriet nog domineert maar waarin schapegras, fioringras en bochtige

smele duidelijk present zijn. De grens tussen deze drie types duinrietvegetaties en de

echte buntgras/schapegras-stukken waarin duinriet volledig afwezig is, is opvallend

scherp (Figuur 14). Dit wordt ook weerspiegeld in de moslaag die sterk ontwikkeld is in

de buntgrasvegetatie en volledig afwezig in de duinrietvegetaties.

tr Zone tussen centrale wilgenbos en oostelijke dijk
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De vegetatie in deze smalle zone kan het best omschreven worden als een overgang
tussen ruige zoomvegetatie en grasland. Zwenkdravik, veldbeemdgras, zachte

ooievaarsbek en vogelwikke worden later op het jaar vervangen door duinriet en de

opvallend bloeiende soorten schermhavikskruid en jacobskruiskruid (figuur 11).

ZONE 3

Deze zone wordt gekenmerkt door een mozaïek van spontane wilgenopslag (voornamelijk

schietwilg) met blokaanplantingen en verspreide aanplantingen van verschillende boom- en

struiksoorten. Een strakke scheiding met de vorige zone is er niet. Veel van de jonge

aanplantingen staan in een door duinriet gedomineerde vegetatie. Direct aansluitend op de

duinrietvegetaties van zone 2 bevinden zich bijvoorbeeld een paar kleine aanplantingen van
amerikaanse eik, duindoorn en gewone esdoorn.

Zone 3 wordt ongeveer halverwege in twee gesplitst door een dwarse, zandige dijk die opvalt
door de ratelpopulieren die erop werden aangeplant.

Ten noorden van de populierendijk vinden we op de overgang tussen zone2 en 3 en geprangd

tussen twee esdoornaanplantingen een goed ontwikkeld, maar open schietwilgenbos met een

rijke ondergroei van meidoorn, zomereik, ruwe berk, vlier, hazelaar, braam, Prunus en

sporkehout in de struiklaag en hondsdraf, brandnetel, wilgenroosje, Jacobskruiskruid,

boerenwormkruid, schermhavikskruid, pastinaak, brede wespenorchis, duizendblad en Sint
Janskruid in de kruidlaag. Ten zuiden van dit bosje werden witte abeel en liguster aangeplant.

Ten zuiden van de populierendijk staan verschillende soorten door elkaar: witte abeel, grauwe

els, esdoorn, liguster, pseudo-acacia, es, Spaanse aak, meidoorn, zuurbes, lijsterbes, zoete

kers, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en duindoorn. Van enig plantverband is weinig

sprake (behalve bij de es), zodat het niet evident is om te zien wat er aangeplant werd en wat
niet. Hier en daar komen kleine groepen wellicht spontane schietwilgen voor.

Merkwaardig zijn twee grote groepen met struikvormige wilgen. Het is niet duidelijk of deze

werden aangeplant of spontaan zijn verschenen. ln de ondergroei van deze bosjes bevindt zich

naast vooral duinriet en duizendblad ook een grote populatie brede wespenorchis (figuur 18).

Ook asperge komt hier veel voor.

ln deze zone vinden we een verwilderde populatie van de dubbele vorm van zeepkruid. Net ten

noorden van de dwarsdijk komt ook de wílde vorm van zeepkruid voor. Vermeldenswaard is ook

het voorkomen van de relatief zeldzame sikkelklaver in combinatie met haar algemene

zustersoort luzerne.

ZONE 4
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Zone 4 is een smalle struweel- en ruigte-gordel op het oorspronkelijke polderniveau tussen de

ringdijk van de opgespoten zone 2 en de Zoutebeek. Helemaal in het noorden treffen we een

gemengd loofbosje aan met vooral schietwilg en ruwe berk. De ondergroei bestaat uit eik,

meidoorn, vlier en lijsterbes. De berm zelf is sterk verruigd met soorten als grote brandnetel,

fluitekruid, braam, glanshaver, rietgras, duizendblad, boerenwormkruid en leverkruid. De

quotering 'biologisch zeer waardevol' op de BWK lijkt niet zozeer te danken aan het voorkomen

van zeldzame plantensoorten maar aan de grote landschappelijke waarde van deze zone. ln de

vroege zomer bieden bloeiende meidoorn en fluitekruid in combinatie met de Zoutebeek en de

knotwilgenrij langs de Zoutenstraat een prachtig zicht waar landschapsbouw nog weinig kan

aan verbeteren.

Fauna

Er werd geen uitgebreide fauna-inventarisatie uitgevoerd maar en aantal losse waarnemingen

tonen toch de huidige waarde van de Zouten aan. De afwisseling van bos, ruigte en schrale
graslanden zorgt voor een grote diversiteit aan vlinders. Meestal gaat het om zeer algemene

soorten (bv. hooibeestje, geelsprietdikkopje, oranje en bruin zandoogje op de graslanden, bont

zandoogje, landkaartje, vuurvlinder, atalanta en distelvlinder in de ruigtes), maar ook de rode

lijstsoort heivlinder vliegt hier rond.

Het centrale wilgenbos is een gekende broedplaats van de buizerd die er volgens lokale

bewoners aljaren na elkaar succesvol jongen groot brengt. ln de ruigtes en struwelen laat ook

de nachtegaal zich geregeld horen. ln het aangrenzende reigersbos broedden in 2001

wielewaal, nachtegaal en fluiter. De kolonie blauwe reigers, waaraan het bos zijn naam

ontleent, is gestabiliseerd op een 20-tal koppels (gegevens uit het broedvogelatlasproject van

het lnstituut voor Natuurbehoud).

Besluiten en aanbevelingen

Kan een nieuwe landschapsdijk op de Zouten een ecologische meerwaarde bieden ten opzichte

van de huidige situatie?

Aangezien een herstel van het oorspronkelijke polderlandschap niet realistisch is, moeten we

het ecologisch potentieel van de huidige opgespoten dijk vergelijken met het potentieel van een

nieuw aan te leggen landschapsdijk. Hierbij kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden

tussen het noordelijk deel (zone 1), dat op dit moment weinig of geen ecologische waarde geeft,

en het zuidelijke deel (vooral zones 2 en 4) dat wel degelijk ecologisch waardevolle elementen

bevat.

Mits goede inrichting en goed beheer kan de aanleg van baggerlichamen in zone 1 zeker een

meerwaarde betekenen. Met de landschappelijk waardevolle bomenrij langs het jaagpad kan bij

herinrichting rekening gehouden worden en ook de heropwaardering van de Zoutebeek kan aan

dit deel van de Zouten een nieuwe ecologische impuls geven.
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Voor het zuidelijke deel valt de ecologische meerwaarde van een baggerdijk veel sterker te
betwijfelen. ln de studie van de technische dienst van het havenbedrijf (1998) werd als
belangrijk ecologisch motief voor de aanleg van landschapsdijken aangehaald dat fauna en

flora van het nabijgelegen Reigersbos beter beschermd zouden worden. De Zouten en het
Reigersbos vormen echter een mooi aaneengesloten geheel van bosjes en schrale graslanden

die nog volop in ontwikkeling zijn. Het nu opnieuw aanleggen van de Zouten zou deze
successie terugdraaien. De ecologisch tijdelijk onstabiele situatie die heraanleg met zich

meebrengt, zal zeker geen betere bescherming bieden aan het Reigersbos. lndien gewenst kan

de spontane verbossing wellicht versneld worden door onaangepaste aanplantingen te

verw'rjderen.

ln het Reigersbos komen een aantal biologisch zeer waardevolle relicten van eiken en eiken-
berkenbossen voor. De schrale bodem van het opgespoten zand leent zich uitstekend voor
verdere uitbreiding van dit vegetatietype.

Kan de dijk een recreatieve of esthetische meerwaarde bieden?

Ook hier kunnen de nodige vragen bij gesteld worden. Het gebied wordt op dit moment reeds

doorsneden met wandelpaadjes, wat erop wijst dat er wel degelijk zachte recreatie plaatsvindt.

Recreatie kan wel verder gestimuleerd worden door een aantal eenvoudige maatregelen zoals
het plaatsen van infopanelen (bv. over fauna en flora van het gebied) of uitgestippelde
wandelpaden. Het sturen van wandelrecreatie heeft als bijkomend voordeel dat vegetatietypes
die gevoelig zijn voor betreding (zoals de mossen-korstmossentap'rjten in de Festuca en

Corynephorus-graslanden) gespaard worden.

De Zouten en het aangrenzende Reigersbos zijn geliefkoosde plekken voor het beoefenen van
de paardensport, zoals de manege in zone 2 en de gemarkeerde ruiterpaden aantonen. ln het

GNOP Antwerpen (Nieuwborg, 1996) werd dit als negatief ervaren omdat het zou leiden tot de
afkalving van de dijken. Met de gepaste begeleidende maatregelen kan de druk die de
paardensport veroorzaakt echter beperkt blijven.

De bosjes, ruigtes en glooiende graslanden vormen samen met jaagpad, kanaaldok en het zicht

op het havengebied een zeer gevarieerd landschap. ln combinatie met het mooie bloeiaspect
van de ruigtes langs de Zoutebeek maakt dit dat heraanleg van het gebied op esthetisch vlak

weinig verbetering kan brengen (figuur 19-20). Grootschalige heraanleg zal het gebied tijdelijk

ontoegankelijk maken en de beginnende aanplantingen en kale stukken zijn de eerste jaren na

aanleg ook weinig aantrekkelijk. Het lijkt dan ook veel meer aangewezen om de recreatieve en

esthetische potentie die het gebied nu reeds heeft verder te optimaliseren in plaats van te
kiezen voor een dure (en niet noodzakel'rjk succesvollere) heraanleg.

Hoe moet de dijk beheerd worden?
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Om de dijk goed te kunnen beheren moet een gedetailleerd beheersplan opgesteld worden, en

dat is hier zeker niet de bedoeling. Er worden alleen een aantal beheersaspecten aangehaald

waar tijdens de opmaak van een beheersplan rekening mee gehouden kan worden.

Vooral in de overgang tussen zones 2 en 3 worden de FestucalCorynephorus-graslanden

teruggedrongen door soortenarme duinrietvegetaties. Het duinriet moet in toom gehouden

worden, bijvoorbeeld via begrazing (Siebel en Piek,2001). Te veel betreding leidt echter tot de

achteruitgang van de mossen en korstmossen die §pisch zijn voor deze vegetatie. Hier moet

een goed evenwicht tussen gevonden worden.

lndien er op bepaalde stukken baggerlichamen aangelegd en beplant worden moet er gestreefd

worden naar een ecologisch functioneel systeem met streekeigen groen. Hoewel ongetwijfeld

met de beste bedoelingen aangelegd, is de ingerichte dijk ter hoogte van het Reigersbos een

voorbeeld van hoe het niet moet. ln 1977 werden hier talloze ecologisch nielcompatibele en

slecht aangepaste soorten in blokken door elkaar geplant. Bovendien gaat het vaak om niet-

inheemse soorten, zoals de hartbladels en amerikaanse eik. ln het GNOP (Nieuwborg, 1996)

werd terecht opgemerkt dat deze beplantingen mislukt zijn. Met uitzondering van de

schietwilgen en een aantal essen staan de meeste soorten er zieltogend bij. Een open eiken-

berkenbos afgewisseld met schrale graslanden is een beter streefbeeld voor dergelijke zure,

zandige terreinen. Ten noorden van de Berendrechtse dijk staan een paar kleine restanten van

zo'n bos. Oppervlaktevergroting van dit vegetatietype op de Zouten kan de globale waarde

sterk doen toenemen. De vegetatie kan in de juiste richting gestuurd worden door het selectief
verwijderen van slecht aangepaste en niet-inheemse soorten. Daarna kan men het terrein

spontaan verder laten ontwikkelen. De spontane boomopslag op verschillende plaatsen in het
gebied toont aan dat de verbossing volop bezig is.

Volgens de discussienota is de Zoutebeek een structurerend en kwalitatief belangrijk element

van het randgebied. De beek wordt gekenmerkt door een grote toevoer van ijzer en sterk

brakke kwel (Nieuwborg, 1996), wat vanuit ecologisch standpunt een interessante

uitgangssituatie is. lndien de Zoutebeek echter een centrale functie moet vervullen, moet de

sanering ervan prioritair zijn. Ook uit recreatief oogpunt biedt een gezondere Zoutebeek

immense voordelen in vergel'rjking met het stinkende dode water nu. De rechtstreekse lozingen

van huishoudelijk afualwater vormen het belangrijkste probleem. Een mogelijkheid bestaat erin

om ter hoogte van de twee belangrijke lozingspunten rietvelden aan te leggen die instaan voor

een natuurl'ljke zuivering van het water. Het ecologisch potentieel van de beek wordt
aangetoond door verschillende grachten en beken in de directe omgeving met een rijke water-

en oevervegetatie.

Vanuit recreatief oogpunt zijn de vlakke opgespoten graslanden tussen het jaagpad relatief

onaantrekkelijk. Er kan meer reliëf gecreëerd worden door lokaal zand af te graven en elders op

te hogen. De vochtige depressies die zo ontstaan kunnen de diversiteit aanzienlijk verhogen en

bieden een esthetische meerwaarde.

Conclus,es
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o De opgespoten Zouten vormen een (artificiële) extensie van de zeer nabijgelegen

Kempische zandgronden, wat zich uit in een aantal zeldzame biota die er voorkomen
(heidespurrie, heivlinder).

o Baggerlichamen kunnen vooral een ecologische meerwaarde bieden in het noordelijk

deel van de Zouten, veel minder in het zuidelijk deel. Een mogelijk streefbeeld voor het

zuidelijk deel bestaat uit eiken-berkenbos afgewisseld met schrale graslanden.

tr Sanering van de Zoutebeek en verwijderen van exotische of slecht aangepaste

beplantingen zijn prioritaire beheersmaatregelen.

tr De biologisch waardevolle tot zeer waardevolle zone 4 moet zoveel mogelijk
gevrijwaard worden.

o Visueel kan er weinig aan de bestaande buffezone verbeterd worden. lndien men de

spontane verbossing laat verder gaan zal ook de buffering tegen geluid en stof
toenemen.

tr Reigersbos, Zouten en de avifaunistisch zeer belangrijke Grensstrook ten Noorden van

de Noordlandbrug vormen een vrijwel ononderbroken groene gordel tussen de

woonkernen van Zandvliet en Berendrecht en het zeehavengebied. De combinatie met

de waardevolle overgangsregio tussen Scheldepolders en Kempense zandgronden ten

Oosten van deze dorpen maakt dit een landschappelijk zeer kwetsbaar gebied waar
alle vormen van landschapsbouw zeer kritisch moeten geëvalueerd worden.

o Deze besluiten zijn gebaseerd op puur ecologische en esthetische overwegingen en

laten economische belangen (zandwinning door afgraving, berging baggerslib) buiten
beschouwing.



Proj ect landschapsd ij ken 40

REFERENTIES:

Anoniem. 2002. Strategisch plan haven van Antwerpen (rechteroever): startnota.
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, opdrachthouder: Provinciebestuur
Antwerpen - Studiegroep Omgeving).

Betech Engineering. 2001. AMORAS - Antwerpse mechanische ontwatering, recyclage en

applicatie van slib. Deel lll. Locatiestudie - Evaluatie sites voor mechanische ontwatering en

berging van baggerspecie. Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Nieuwborg, H. 1996. GNOP Antwerpen - basisinventaris. Provinciaal lnstituut voor Hygiëne in
opdracht van het stadsbestuur Antwerpen.

Siebel, H. & H. Piek 2001. Veranderde inzichten over begrazing bij natuurbeheerders. Vakblad
Natuurbeheer 4: 4549.
(www. minlnv. nl/infomarUnwsbrief/natuur/beheer/200 1 /infinn0 1 04. pdf).

Technische Dienst van het Havenbedrijf Antwerpen. 1998. Evaluatienota werkgroep nr. 2
slibverwerking door lagunering en berging op rechteroever. Pp. 57 + bijlagen.



Tussentijds verslag februari 2003 41

Figuur í. Ovezicht van de verschillende zones op de Zouten en een aantal herkenningspunten in de directe omgeving.

De Zoutebeek is aangeduid in het blauw.
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Figuur 2. Overzicht van de belangrijkste structuurelementen in en rond de zones 2, 3 en 4.
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Figuur 3. De laatst beschikbare versie op www.qisvlaanderen.be van de BWK voor de Zouten en omgeving. Zie tekst

voor de verklaring van de codes. Ten gevolge van de vele infarstructuurwerken en de snel voortschrijdende

ontwikkeling van het gebied strookt de kartering op verschillende plaatsen niet meer met de realiteit.
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Figuur 4. Vegetatietypes op de Zouten. De types zijn niet altijd strikt gescheiden. ln de overgangszone tussen zone 2 en

3 komen bijvoorbeeld nog fragmenten van CorynephoruslFestuca-grasland voor tussen het duinriet. ln de zones

aangeduid als wilgenbos domineert schietwilg maar komen ook andere soorten voor. ln de gemengde bosjes komt vaak

ook schietwilg voor, maar nooit zo dominant..
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Figuur 5. De Zouten is een gevarieerd en aangenaam wandelgebied dat met een aantal simpele maatregelen
(infoborden, duidelijke wandelpaden) bij de bevolking kan gepromoot worden.

45

Figuur 6. Ovezicht van de Zouten (links) en Zoutestraat tijdens de winter vanaf het begin van het Reigersbos
naar het noorden toe. De visuele buffering van de bebouwing ten opzichte van de bedrijven aan de overkant
van het kanaaldok is nu reeds uitstekend. Buffering tegen stof-, lawaai- en geurhinder- zal toenemen naarmate
het gebied verder verbost.
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Figuur 7. Overzicht van zone 1 met van links naar rechts het Schelde-Rijnkanaal, de
boordstenen, een smalle schrale berm, het jaagpad en een bredere berm met
Canadapopulier. Aan de horizon is de Noordlandbrug nog net te zien.
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Figuur 8. Winters zicht op het meest noordelijke deel van het vlakke FesÍucagrasland tussen het jaagpad en
de overlangse scheidingsdijk in zone 2. Op de achtergrond het centrale wilgenbos.
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Figuur 9. Opslag van zomereik in het FesÍucagrasland tussen jaagpad en centraal wilgenbos (op achtergrond).
Zonder beheer zal op langere termijn het volledige tenein verbossen en de buffercapaciteit doen toenemen
(zone 2).

Figuur 10. De manège in zone 2 met op de voorgrond een schraal grasland met soorten als buntgras,
schapegras, dwergviltkruid, lathyruswikke en vogelpootje.
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Figuur 11. Smalle zone tussen het centrale wilgenbos (rechts) en oostelijke dijk (struweel links). Tussen het
duinriet vinden ruigtekruiden zoals het geelbloeiende schermhavikskruid en jacobskruiskruid een optimale
groeiplaats (zone 2).
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Figuur 12. Winters zicht op de kleine rietkraag ten zuiden van het centrale wilgenbos (zone 2).
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Figuur 13. Zone 2 met vooraan mosrijk Festuca-grasland, Figuur 14. Typisch beeld van de vegetatie in zone 2 met de
centraal een smalle lichtgroene strook duinriet en op de koeltorens van Doel op de achtergrond. Bemerk de scherpe
achtergrond het centrale wilgenbos. scheiding tussen het duinrietgrasland en het Festuca-grasland

op de voorgrond.
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Figuur 15-16. De glooiende Fesfuca-graslanden met boomopslag rond de overgang van zone 2 naar zone 3
doen sterk denken aan de nabijgelegen Kempense heidegebieden en behoren landschappelijk tot de mooiste
stukken van het gebied. De opgespoten zandgronden fungeren als een artificiële verlenging van het zeer
nab'rjgelegen Kempens district.

50
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Figuur 17. Soortenarme vegetiatie met duinriet en wilgenroosje in de overgang tussen zone 2 en 3. Duinriet is
de aspectbepalende soort in grote delen van deze zones.

Figuur 18. Uitbundig bloeiende brede
wespenorchis in de ondergroei van een
schietwilgenstruwee! (zone 3)

51
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Figuur 19-20. Mooi bloeiaspect in de vroege zomer met fluitekruid en kruipende boterbloem langs de
Zoutebeek en eenstijlige meidoorn op de helling (zone 4). Visueel kan hier nog weinig aan verbeterd worden.
Deze strook staat ingekleurd als 'Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen' op de
laatste BWK-versie.
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Appendix: Alfabetische sooÉenlijst van hogere planten waargenomen in zones 1, 2, 3 en

4

Akkerdistel Akkerverqeet-m i i -n ieti e Akkerwinde
Amerikaanse eik Amerikaanse vooelkers Asperqe
Biivoet Blaartrekkende boterbloem Bochtige smele
Boerenwormkruid Boswilg Brede wesoenorchis
Brem Buntqras Canadapopulier
Canadese fiinstraal Dauwbraam Duindoorn
Duinriet Duizendblad Dweroviltkruid
Eenstiilise meidoorn Es Fiin schapegras
Fiorinoras Fluitenkruid Geel naqelkruid
Gestreepte witbol Gewone berenklauw Gewone esdoorn
Gewone hoornbloem Gewone reioersbek Gewoon bioqekruid
Glanshaver Grauwe els Grote brandnetel
Grote windhalm Haagwinde Hario wiloeroosie
Hazelaar Hazenpootie Heelblaadies
Heen Heermoes Heidesourrie
Herderstasie Hondsdraf Hondsroos
Jacobskruiskruid Japanse duizendknoop Kleefkruid
Klein hoefblad Klein kroos Klein kruiskruid
Klein streepzaad Knoopkruid Kruipende boterbloem
Kweek Lathyruswikke Leverkruid
Lidrus Liquster Liisterbes
Linde spec Luzerne Mannetiesvaren
Moerasrolklaver Muurpeper Paardebloem
Pastinaak Peterselievlier Pitrus
Ratelpopulier Reukqras Rhus hirta
Ridderzurinq Riet Rinqelwikke
Robinia Rode bes Rood a/venkgras
Ruiqe zegoe Ruwe berk Schapezuring
Schermhavikskruid Schietwilo Sikkelklaver
Sint-Janskruid Smalle weegbree Spaanse aak
Soeerdistel Sporkehout Tamme kastanie
Teunisbloem spec. Varkensgras Veenwortel
Veldbeemdoras Velderepriis Veldzurinq
Viooltie spec. Vlier Voederwikke
Vogelpootje Vroeoe haver Vroeqelinq
Wilde Iiquster Wilde peen Wilqenroosie
Witte abeel Zachte dravik Zachte ooievaarsbek
Zandblauwtje Zandhoornbloem Zandmuur
Zandzeoqe Zeeaster Zeeokruid
Zilverhaver Zilverlinde Zilverschoon
Zoete kers Zomereik Zuurbes
Zwarte den Zwenkdravik
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Streeplijst van het IFBL-hok 84.45.13 gestreept op 06/10/01. Dit hok bevat een deel van de

opgespoten stukken ten zuidwesten van het huidige reigersbos (het "uitgebreide reigersbos"

volgens de discussienota). ln hokb4-44-24 dat het grootste deel van het uitgebreide reigersbos

omvat werden ook Rosa pimpinellifolia en B/acksÍonia peffoliaÍa genoteerd (gegevens ter
beschikking gesteld door Dhr. Erik Molenaar).

Achillea mi!lefolium Aorostis capillaris Aqrostis stolonifera
Anagallis
Arvensis

arvensrs ssp. Anthriscus sylvestris Arctium minus

Arenaria
serDVllifolia

serpyllifolia ssp. Arrhenatherum elatius
elatius

SSP Asparagus officinalis ssp
officinalis

Aster tripolium Atriplex patula Atriplex prostrata
Berteroa incana Betula pendula Bromus sterilis
Bromus tectorum Buddleia davidii Calam agrostis epigeios
Calystegia sepium Carduus crispus Carex arenaria
Carex hirta Centaurea subq. Jacea Centaurium eMhraea
Chaenorrhinum minus Chenopodium album Chenopod ium am brosioides
Chenopodium rubrum Cirsium arvense Cirsium vulqare
Clematis vitalba Convolvulus arvensis Conyza canadensis
Corisoermum leotooterum Cotoneaster rehderi Crataeous monoqvna
Crepis capillaris Dactylis glomerata Daucus carota
Dioitaria sanquinalis Diplotaxis tenuifolia Dipsacus fullonum
Dittrischia viscosa Dryopteris filix-mas Ech inochloa crus-galli
Echium vulgare Eichhornia crassioes EIvmus reoens
Epilobium ciliatum Epilobium hirsutum Epilobium parviflorum

Epipactis helleborine Erodium cicutarium
cicutarium

SSP Eupatorium cannabinum

Festuca rubra Fraxinus excelsior Galium aparine
Geranium molle Geranium pusillum Geranium robertianum
Glechoma hederacea Glvceria maxima Gnaohalium !uteo-album
Hedera helix Helianthus annuus Heracleum sphondylium
Hieracium umbellatum Hioooohae rhamnoides Hordeum iubatum
Hordeum murinum Humulus lupulus Hypericum oerforatum
Hypochoeris radicata Juglans regia Juncus articulatus
Juncus bufonius Juncus inflexus Lactuca serriola
Lamium album Lamium purpureum Leontodon saxatilis
Leoidium ruderale Leoidium viroinicum Linaria vulqaris
Lolium perenne Lotus corniculatus

corniculatus
SSP. Lotus corniculatus

tenuifolius
SSP.

Lycopus europaeus Malus sylvestris ssp. mitis Matricaria
inodora

maritima ssp

Medicaqo lupulina Melandrium album Melilotus albus
Melilotus officinalis Oenothera biennis Oenothera oarviflora
Papaver dubium Papaver rhoeas Pastin aca sativa ssp. sativa
Pastinaca sativa ssp. urens Phacel ia tanacetifol ia Phalaris arundinacea
Phleum arenarium Phragmites australis Picris hieracioides
Pinus svlvestris Plantaoo coronoous Plantaqo lanceolata
Plantago
intermedia

major ssp. Plantago major ssp. major Poa annua

Poa compressa Polygonum aviculare ssp
aviculare

Polygonum aviculare ssp
microspermum

Polysonum lapath ifolium Polygonum mite Polygonum persicaria
Potentilla anserina Potentilla reptans Prunus serotina
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Puccinellia distans Pulicaria dvsenterica Quercus robur
Ranunculus repens Reseda lutea Reseda luteola
Robinia oseudo-acacia Rosa canina s.l Rosa oimoinellifolia
Rubus caesius Rubus fruticosus Rumex acetosa
Rumex crispus Rumex obtusifolius

obtusifolius
SSP. Salix alba

Salix caprea Salsola kali ssp. kali Salsola kali ssp. ruthenica
Sambucus nigra Scirpus maritimus Scutellaria galericulata
Sedum acre Senecio erucifolius Senecio inaequidens
Senecio iacobaea Senecio viscosus Senecio vulgaris
Setaria viridis Sisvmbrium altissimum Sisvmbrium officinale
Solanum lycopersicum Solanum nigrum ssp. nigrum Solanum

schultesii
nigrum ssp.

Sonchus asper Sonchus oleraceus Sorbus aucuparia
Stellaria media Svmphoricarpos albus Tanacetum vulqare
Taraxacum sect. Taraxacum Torilis iaponica Trifolium arvense
Trifolium dubium Trifolium pratense Trifolium repens
Tussilago fartara Urtica dioica Verbascum thapsus
Veronica arvensis Veronica oersica Vicia cracca
Vulpia myuros
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