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Aanleiding 

W&Z, afdeling Zeeschelde voert in de Zeeschelde tussen Heusdenbrug en de E17 (Gent, 

Destelbergen) onderhoudsbaggerwerken uit. De baggerwerken werden stilgelegd na een 

klacht op basis van het Soortenbesluit (2009). Tijdens een overleg (20 april 2015) tussen 

ANB en W&Z, afdeling Zeeschelde werd afgesproken dat de werken terug konden opstarten 

mits schade aan broedvogels maximaal vermeden zou worden. Naar aanleiding daarvan 

bracht het INBO de meest potentievolle zones in kaart. In deze zones zal gestreefd worden 

naar een aangepast baggerprofiel. 

Vraag 

Welke zones in de Zeeschelde tussen Heusdenbrug en de E17 zijn het meest potentievol voor 

broedvogels? 

Toelichting 

Op basis van de meest actuele geomorfologische kaart en vegetatiekaart, aangevuld met 

gegevens van een eenmalige inventarisatie van zangposten, gingen we na welke zones het 

meest potentievol zijn voor broedvogels. 

1 Basisinformatie 

1.1 Geomorfologische kaart 

Deze kaart is de meest actuele digitale weergave van de slik-schorgrens (zwarte contourlijn 

in de figuren). De slik-schorgrens werd gedigitaliseerd op basis van de orthofoto van 2013 

(ATW&Z_2013_07_21_CIR). Wanneer deze geomorfologische contourlijn de buitenste 

baggerprofiellijn snijdt, is er bij het aanhouden van het baggerprofiel een verlies aan 

vegetatie. 

1.2 Vegetatiekaart 

Deze vegetatiekaart is gekarteerd door het INBO in 2012. Een vergelijking met de 

geomorfologische kaart toont dat de slik-schorgrens iets rivierwaarts is opgegeschoven in 

2013. Dit wijst op verdere uitgroei van de vegetatie. 

De vegetatiekaart bevat informatie over de aanwezige vegetatietypes. In deze zone worden 

de pionier- en rietvegetaties beschouwd als de biologisch meest waardevolle vegetaties. 

Rietvegetaties zijn specifiek waardevol omwille van hun grote potentie als broedlocatie. 

Nesten in deze locaties zijn dan ook relatief gevoelig voor verstoring door baggerwerken. 

1.3 Eenmalige inventarisatie van zangposten 

Op 27 april 2015 werd een eenmalige ochtendronde gelopen om de zangposten en het 

foerageergedrag van aanwezige broedvogels te inventariseren. Hiertoe werden beide oevers 

afgestapt. Alle activiteiten van vogels werden genoteerd, gelocaliseerd op een orthofoto en 

nadien gedigitaliseerd. 

Het is belangrijk op te merken dat de zangpostlocaties niet de exacte nestlocatie weergeven. 

De aanwezigheid van een zangpost duidt op een potentiële nestlocatie in de nabijheid. 
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De aanwezigheid van foeragerende waterhoen, wilde eend en bergeend wijst op potentiële 

nestlocaties in het schor of in de nabijheid van de rivier. 

Een aantal rietvogelsoorten (zoals kleine karekiet en bosrietzanger) arriveert pas eind april – 

begin mei. Potentiële nestlocaties van deze rietbroeders zijn hierdoor nog niet gekend. De 

reeds aanwezige rietbroeders zoals rietzanger, rietgors en grasmus, zijn vermoedelijk wel 

indicatief voor de voornaamste nestlocaties van de latere toekomers. 

Tabel 1. Resultaten van de kartering van potentiële broedvogels in de schorren tussen Heusdenbrug en 

de E17 op 27 april 2015. 

nummer waarneming soort aantal waargenomen activiteit 

1 koolmees 1 zangpost 

2 rietzanger 1 zangpost 

3 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

4 wilde eend 2 foeragerend (2 mannetjes) 

5 rietzanger 1 zangpost 

6 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

7 merel 1 zangpost 

8 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

9 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

10 grasmus 1 zangpost 

11 merel 1 zangpost 

12 waterhoen 1 foeragerend 

13 ekster 1 nest 

14 rietgors 1 zangpost 

15 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

16 waterhoen 1 foeragerend 

17 merel 1 zangpost 

18 koolmees 1 zangpost 

19 koolmees 1 zangpost 

20 koolmees 1 zangpost 

21 krakeend 2 foeragerend (koppel) 

22 krakeend 2 foeragerend (koppel) 

23 wilde eend 2 foeragerend (koppel) 

24 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

25 bergeend 1 foeragerend mannetje 

26 waterhoen 1 foeragerend 

27 merel 1 zangpost 

28 wilde eend 2 foeragerend (koppel) 

29 wilde eend 2 foeragerend mannetje 

30 bergeend 1 foeragerend mannetje 

31 Canadese gans 2 foeragerend (koppel) 

32 koolmees 1 zangpost 

33 waterhoen 1 foeragerend 

34 rietzanger 1 zangpost 

35 waterhoen 1 foeragerend 

36 bergeend 2 foeragerend (koppel) 
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37 wilde eend 3 foeragerend mannetje 

38 merel 1 zangpost 

39 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

40 wilde eend 1 foeragerend mannetje 

41 rietzanger 1 zangpost 

42 merel 1 zangpost 

43 zwartkop 1 zangpost 

44 wilde eend 2 foeragerend (koppel) 

45 wilde eend 2 foeragerend (koppel) 

46 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

47 bergeend 2 foeragerend (koppel) 

48 wilde eend 2 foeragerend (koppel) 

1.4 Baggerprofiel 

Deze kaart toont de contour van het baggerprofiel zoals vergund. De buitenste lijn is de 

contourlijn van het baggerprofiel (rode lijn in de figuren 2-9). Dit is de buitenste 

werkperimeter zoals opgegeven in de vergunning. De binnenste lijn omvat de grens van het 

bodemprofiel van het baggerprofiel (0-1 mTAW). 

2 Aandachtzones: aangepast baggerprofiel 

wenselijk 

De slik-schorgrens volgens de geomorfologische kaart, de vegetatiekaart en de 

geïnventariseerde zangposten worden samen weergegeven op kaart (figuur 2-9). Tegelijk 

worden de contourlijn van het baggerprofiel en het bodemprofiel van het baggerprofiel 

getoond. 

Het nummer van de kaart verwijst naar de nummering in figuur 1. 
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Figuur 1: Overzichtskaart van de gemaakte deelkaarten van het baggertraject tussen Heusdenbrug en 

de E17. 

De figuren 2-5 tonen de gecombineerde data van de slik-schorgrens volgens de 

geomorfologische kaart, de aanwezige vegetatie en de potentiële broedvogels op basis van 

zangpostlocaties en foerageergedrag van potentiële oudervogels. 

Uit de gecombineerde data leidden we de ‘gevoelige zones’ af (figuur 6-9). Dat zijn zones die 

het meest potentievol zijn voor broedvogels. Op deze figuren worden ook de contourlijn van 

het baggerprofiel en het bodemprofiel van het baggerprofiel getoond. Zo kan ingeschat 

worden waar de kans op schade aan broedvogels het grootst is. 

Het baggerprofiel is vaak breder dan de onbegroeide zone. Het is aan te bevelen om in het 

broedseizoen (april tot juli) geen vegetatie weg te graven. 

Daarnaast zijn er in de binnenbochten brede vegetatiestroken en brede slikken die 

doorgaans de belangrijkste vogelgebieden zijn. In de gevoelige zones (zwart-gele lijn in de 

figuren 6-9) is een aangepast baggerprofiel wenselijk om erosie en afschuiven van de 

vegetatie te beperken.  
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Figuur 2: Ecologische informatie tussen Heusdenbrug en de E17. Kaart 1. 
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Figuur 3: Ecologische informatie tussen Heusdenbrug en de E17. Kaart 2.  
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Figuur 4: Ecologische informatie tussen Heusdenbrug en de E17. Kaart 3.  
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Figuur 5: Ecologische informatie tussen Heusdenbrug en de E17. Kaart 4.  
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Figuur 6: Aanduiding van de gevoelige zones. Kaart 1.  
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Figuur 7: Aanduiding van de gevoelige zones. Kaart 2.  
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Figuur 8: Aanduiding van de gevoelige zones. Kaart 3.  
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Figuur 9: Aanduiding van de gevoelige zones. Kaart 4.  
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Conclusie 

Op basis van de meest recente geomorfologische kaart en vegetatiekaart, en een eenmalige 

inventarisatie van zangposten op 27 april 2015, konden een aantal gevoelige zones 

afgebakend worden (zie figuren 6-9 en bijlage1). In die zones is het wenselijk het 

baggerprofiel aan te passen. 

Bijlage 1: Geodatabank met de digitale kaartlagen 
gebruikt in de figuren 1-9 

Geodatabank: BaggerwerkE17Heusden_apr2015.mdb met volgende shapefiles 

 


