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Aanleiding van het onderzoek 

Bij 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 B2-B3 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 m³ 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 Reigersbos
1
 en 

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

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

In een discussienota opgesteld naar aanleiding van de SPRO-workshop van 10 september 

2002, 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. 

Indien 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. 

Intussen 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 is 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’. 

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/ecohydrologie/magershoek.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 beschrijving 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-
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 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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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 1) 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 200-tal 

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 B2 en 

Berendrecht. In 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 afvalwater 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 duinrietvegetaties 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. 

 

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. In 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 
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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.gisvlaanderen.be/scripts/esrimap.dll?name=bwk2002&cmd=thuis) en vertoont 

een aantal kleine wijzigingen. 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 (Qs-Qb) 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). 

ZONE 1 

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

onderscheiden worden (figuur 7):  

� 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.  

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

interessante soorten zandblauwtje en zilverhaver, naast gewoon biggekruid, 

schapezuring, Festuca spec. en Vulpia spec.  
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� 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). In 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. In 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. In 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.  

� 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 dijk en in het verlengde daarvan 

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

vegetatietypes zijn hier vertegenwoordigd: 

� 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 

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 Festuca en Agrostis. Restanten van springbalken voor paarden 

wijzen erop dat de paardensport voor de nodige verstoring gezorgd heeft. In 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 
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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 

vrijwel 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 (Cladonia, 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. In 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 zijn zeer 

kwetsbaar (Zwaenepoel 2002). Mossen en korstmossen werden echter niet in detail 

onderzocht. 

� 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. 

� Pioniersbosjes van wilg en berk 

In zone 2 komen een aantal jonge gemengde bosjes voor in verschillende 

ontwikkelingsstadia. In 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. In de ondergroei gedijen brandnetel, hondsdraf en fluitekruid. Het bos 

wordt omzoomd met een brede strook Japanse duizendknoop, een snel oprukkende 

exoot in Vlaanderen. 

� Rietvegetaties 
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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).  

� 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. In 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. 

� Duinriet-zone 

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

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

� Zone tussen centrale wilgenbos en oostelijke dijk:  

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 
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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 zone 2 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. In 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. 

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

ten noorden van de dwarsdijk komt ook de wilde vorm van zeepkruid voor. Vermeldenswaard 

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

zustersoort luzerne. 

ZONE 4 

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. In 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. 
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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 al jaren na elkaar succesvol jongen groot brengt. In de ruigtes en struwelen laat ook 

de nachtegaal zich geregeld horen. In 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 Instituut 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. 

Voor het zuidelijke deel valt de ecologische meerwaarde van een baggerdijk veel sterker te 

betwijfelen. In 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. Indien gewenst kan 

de spontane verbossing wellicht versneld worden door onaangepaste aanplantingen te 

verwijderen.  
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In 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-korstmossentapijten 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. In 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. In 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 noodzakelijk succesvollere) 

heraanleg. 

 

Hoe moet de dijk beheerd worden?  

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 Festuca/Corynephorus-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 typisch zijn voor deze vegetatie. Hier 

moet een goed evenwicht tussen gevonden worden. 
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Indien 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. In 1977 werden hier talloze ecologisch niet-compatibele en 

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

inheemse soorten, zoals de hartbladels en amerikaanse eik. In 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. Indien 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 vergelijking met het stinkende dode water nu. De rechtstreekse 

lozingen van huishoudelijk afvalwater vormen het belangrijkste probleem. Een mogelijkheid 

bestaat erin om ter hoogte van de twee belangrijke lozingspunten rietvelden aan te leggen die 

instaan voor een natuurlijke 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. 

 

Conclusies 

� 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). 

� 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. 

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

beplantingen zijn prioritaire beheersmaatregelen.  
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� De biologisch waardevolle tot zeer waardevolle zone 4 moet zoveel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

� Visueel kan er weinig aan de bestaande bufferzone verbeterd worden. Indien men de 

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

toenemen. 

� 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. 

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

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

beschouwing. 
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Figuur 1. Overzicht 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.gisvlaanderen.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. In de overgangszone tussen 

zone 2 en 3 komen bijvoorbeeld nog fragmenten van Corynephorus/Festuca-grasland voor tussen het duinriet. In 

de zones aangeduid als wilgenbos domineert schietwilg maar komen ook andere soorten voor. In 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.  

 
Figuur 6. Overzicht 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. 

 

 
Figuur 8. Winters zicht op het meest noordelijke deel van het vlakke Festuca-grasland 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 Festuca-grasland tussen jaagpad en centraal wilgenbos (op 

achtergrond). Zonder beheer zal op langere termijn het volledige terrein 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).  

 

 

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, centraal een smalle lichtgroene strook 

duinriet en op de achtergrond het centrale wilgenbos. 

 

Figuur 14. Typisch beeld van de vegetatie in zone 2 met 

de koeltorens van Doel op de achtergrond. Bemerk de 

scherpe scheiding tussen het duinriet-grasland en het 

Festuca-grasland op de voorgrond. 
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Figuur 15-16. De glooiende Festuca-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 nabijgelegen Kempens district. 
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Figuur 17. Soortenarme vegetatie 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 schietwilgenstruweel (zone 3) 
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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 soortenlijst van hogere planten waargenomen in zones 1, 2, 3 en 

4 

Akkerdistel Akkervergeet-mij-nietje Akkerwinde 

Amerikaanse eik Amerikaanse vogelkers Asperge 

Bijvoet Blaartrekkende boterbloem Bochtige smele 

Boerenwormkruid Boswilg Brede wespenorchis 

Brem Buntgras Canadapopulier 

Canadese fijnstraal Dauwbraam Duindoorn 

Duinriet Duizendblad Dwergviltkruid 

Eenstijlige meidoorn Es Fijn schapegras 

Fioringras Fluitenkruid Geel nagelkruid 

Gestreepte witbol Gewone berenklauw Gewone esdoorn 

Gewone hoornbloem Gewone reigersbek Gewoon biggekruid 

Glanshaver Grauwe els Grote brandnetel 

Grote windhalm Haagwinde Harig wilgeroosje 

Hazelaar Hazenpootje Heelblaadjes 

Heen Heermoes Heidespurrie 

Herderstasje Hondsdraf Hondsroos 

Jacobskruiskruid Japanse duizendknoop Kleefkruid 

Klein hoefblad Klein kroos Klein kruiskruid 

Klein streepzaad Knoopkruid Kruipende boterbloem 

Kweek Lathyruswikke Leverkruid 

Lidrus Liguster Lijsterbes 

Linde spec Luzerne Mannetjesvaren 

Moerasrolklaver Muurpeper Paardebloem 

Pastinaak Peterselievlier Pitrus 

Ratelpopulier Reukgras Rhus hirta 

Ridderzuring Riet Ringelwikke 

Robinia Rode bes Rood zwenkgras 

Ruige zegge Ruwe berk Schapezuring 

Schermhavikskruid Schietwilg Sikkelklaver 

Sint-Janskruid Smalle weegbree Spaanse aak 

Speerdistel Sporkehout Tamme kastanje 

Teunisbloem spec. Varkensgras Veenwortel 

Veldbeemdgras Veldereprijs Veldzuring 

Viooltje spec. Vlier Voederwikke 

Vogelpootje Vroege haver Vroegeling 

Wilde liguster Wilde peen Wilgenroosje 

Witte abeel Zachte dravik Zachte ooievaarsbek 

Zandblauwtje Zandhoornbloem Zandmuur 

Zandzegge Zeeaster Zeepkruid 

Zilverhaver Zilverlinde Zilverschoon 

Zoete kers Zomereik Zuurbes 

Zwarte den Zwenkdravik  
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Streeplijst van het IFBL-hok B4.45.13 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). In hok b4-44-24 dat het grootste deel van het uitgebreide 

reigersbos omvat werden ook Rosa pimpinellifolia en Blackstonia perfoliata genoteerd 

(gegevens ter beschikking gesteld door Dhr. Erik Molenaar). 

Achillea millefolium  Agrostis capillaris Agrostis stolonifera 

Anagallis arvensis ssp. Arvensis Anthriscus sylvestris Arctium minus 

Arenaria serpyllifolia ssp. 
serpyllifolia 

Arrhenatherum elatius ssp. 
elatius 

Asparagus officinalis ssp. 
officinalis 

Aster tripolium Atriplex patula Atriplex prostrata 

Berteroa incana Betula pendula Bromus sterilis 

Bromus tectorum Buddleja davidii Calamagrostis epigejos 

Calystegia sepium Carduus crispus Carex arenaria 

Carex hirta Centaurea subg. Jacea Centaurium erythraea 

Chaenorrhinum minus Chenopodium album Chenopodium ambrosioides 

Chenopodium rubrum Cirsium arvense  Cirsium vulgare 

Clematis vitalba Convolvulus arvensis Conyza canadensis 

Corispermum leptopterum Cotoneaster rehderi Crataegus monogyna 

Crepis capillaris  Dactylis glomerata Daucus carota 

Digitaria sanguinalis Diplotaxis tenuifolia Dipsacus fullonum 

Dittrischia viscosa Dryopteris filix-mas Echinochloa crus-galli 

Echium vulgare Eichhornia crassipes Elymus repens 

Epilobium ciliatum Epilobium hirsutum Epilobium parviflorum 

Epipactis helleborine Erodium cicutarium ssp. 
cicutarium 

Eupatorium cannabinum 

Festuca rubra Fraxinus excelsior Galium aparine 

Geranium molle Geranium pusillum Geranium robertianum 

Glechoma hederacea Glyceria maxima Gnaphalium luteo-album 

Hedera helix Helianthus annuus Heracleum sphondylium 

Hieracium umbellatum Hippophae rhamnoides Hordeum jubatum 

Hordeum murinum Humulus lupulus Hypericum perforatum 

Hypochoeris radicata Juglans regia Juncus articulatus 

Juncus bufonius Juncus inflexus Lactuca serriola 

Lamium album Lamium purpureum Leontodon saxatilis 

Lepidium ruderale Lepidium virginicum Linaria vulgaris 

Lolium perenne Lotus corniculatus ssp. 
corniculatus 

Lotus corniculatus ssp. 
tenuifolius 

Lycopus europaeus Malus sylvestris ssp. mitis Matricaria maritima ssp. inodora 

Medicago lupulina Melandrium album Melilotus albus 

Melilotus officinalis Oenothera biennis Oenothera parviflora 

Papaver dubium Papaver rhoeas Pastinaca sativa ssp. sativa 

Pastinaca sativa ssp. urens Phacelia tanacetifolia Phalaris arundinacea 

Phleum arenarium Phragmites australis Picris hieracioides 

Pinus sylvestris Plantago coronopus Plantago lanceolata 

Plantago major ssp. intermedia Plantago major ssp. major Poa annua 

Poa compressa Polygonum aviculare ssp. 
aviculare 

Polygonum aviculare ssp. 
microspermum 

Polygonum lapathifolium Polygonum mite Polygonum persicaria 

Potentilla anserina Potentilla reptans Prunus serotina 

Puccinellia distans Pulicaria dysenterica Quercus robur 

Ranunculus repens Reseda lutea Reseda luteola 

Robinia pseudo-acacia Rosa canina s.l. Rosa pimpinellifolia 

Rubus caesius Rubus fruticosus Rumex acetosa 

Rumex crispus Rumex obtusifolius ssp. Salix alba 
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obtusifolius 

Salix caprea Salsola kali ssp. kali Salsola kali ssp. ruthenica 

Sambucus nigra Scirpus maritimus Scutellaria galericulata 

Sedum acre Senecio erucifolius Senecio inaequidens 

Senecio jacobaea Senecio viscosus Senecio vulgaris 

Setaria viridis Sisymbrium altissimum Sisymbrium officinale  

Solanum lycopersicum Solanum nigrum ssp. nigrum Solanum nigrum ssp. schultesii 

Sonchus asper Sonchus oleraceus Sorbus aucuparia 

Stellaria media Symphoricarpos albus Tanacetum vulgare 

Taraxacum sect. Taraxacum Torilis japonica Trifolium arvense 

Trifolium dubium Trifolium pratense Trifolium repens 

Tussilago farfara Urtica dioica Verbascum thapsus 

Veronica arvensis Veronica persica Vicia cracca 

Vulpia myuros   

 


