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AANLEIDING
Waterwegen en Zeekanaal nv (verder kortweg W&Z) wil in het gebied 'Bodskenpolder en
Buitenland Schoor' te Bornem slikken en schorren (als onderdeel van de Hingenepolder)
aanleggen. In dit gebied heeft OVAM een ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek
laten opmaken waaruit blijkt dat een sanering nodig is. Het is de bedoeling dat beide
projecten op elkaar afgestemd worden.
Het gebied in kwestie is aangeduid met een ovaal op onderstaande luchtfoto.

Temse

VRAAGSTELLING
1. Op welke basis/met welke motivatie dit werd gebied uitgekozen als
Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn- en VEN-gebied. Met deze info wil men een beter
zicht krijgen op de ecologische risico's en de mogelijke saneringsvarianten.
2. Is er een ontwikkelingsvisie voor dit gebied in het kader van het Sigmaplan en de
compensatie voor de ontdubbeling van de N16 (Scheldebrug), en kunnen er
eventueel richtlijnen gegeven worden voor de sanering en ontpoldering van deze
locatie?
TOELICHTING

1.1.

Vogelrichtlijngebied

Het gebied werd op 17 oktober 1998 aangewezen in het kader van de vogelrichtlijn
(2009/147/EG) met gebiedsnaam “Durme en de middenloop van de Schelde” en nr.
BE2301235.
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De aanduiding van het gebied “Durme en de middenloop van de Schelde” als
Vogelrichtlijngebied wordt gemotiveerd voor het gehele gebied, net zoals alle andere
Vogelrichtlijngebieden en dus niet per deelgebied apart. Dit vooral omdat het gebied
integraal van belang is voor de vogelsoorten waarvoor het is aangemeld en het
onmogelijk is om dit in te delen tot op lokaal niveau. Het gehele Vogelrichtlijngebied
“Durme en de middenloop van de Schelde” werd aangewezen ten behoeve van volgende
soorten (van Vessem J., & Kuijken E., 1986):
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1.2.

Habitatrichtlijngebied

Het gebied werd in 1996 voorgesteld als gebied van Communautair Belang volgens de
habitatrichtlijn (92/43/EEG). De begrenzing werd vervolgens aangepast bij besluit van de
Vlaamse Regering van 24 mei 2002 (B.S 17/08/2002). Het betreft deelgebied nr.
BE2300006-27 “Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent”.

Figuur 1: Situering van het Habitatrichtlijngebied.

Volgens dit besluit van de Vlaamse Regering werd het gehele gebied (geen motivatie per
deelgebied) voorgesteld voor volgende habitats, vissen en amfibieën, telkens met
vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een
prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn:
1) Habitats :
1130 Estuaria
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310 Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere zoutminnende planten
1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion)
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrocharition
4030 Droge heide (alle subtypen)
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
6430 Voedselrijke ruigten
6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
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91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
2) Vissen:
1149 Cobitis taenia (Kleine modderkruiper)
1099 Lampetra fluviatilis (Rivierprik);
3) Amfibieën:
1166 Triturus cristatus (Kamsalamander);
Het gebied werd uitgebreid bij Besluit van 15 februari 2008 van de Vlaamse Regering
houdende de definitieve vaststelling van het gebied « Waterzone van het gebied Scheldeen Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent » dat in aanmerking komt als
speciale beschermingszone in toepassing van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 (B.S. 31/3/2008). Deze uitbreiding
werd aangeduid voor
1° Habitat:
1130 Estuaria;
2° Vissen:
1099 Lampetra fluviatilis (Rivierprik),
1134 Rhodeus sericeus amarus (Bittervoorn).
Dit specifieke deelgebied werd mee opgenomen in de afbakening omwille van de potentie
voor slik- en schorontwikkeling mits herstel van het gebied door ontpoldering zoals
aangenomen in het geactualiseerd Sigmaplan.
Naar aanleiding van het project van de ontdubbeling van de Scheldebrug (N16) werd een
passende beoordeling gemaakt (Van de Vyvere & Colpaert, 2005) waarin volgende
mitigerende maatregelen opgenomen werden:

1.3.

VEN-gebied

Bij besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 (B.S. 17/10/2003) houdende
definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote
Eenheden Natuur in Ontwikkeling van de Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dendertot de Rupelmonding, het Moer - Vlietvallei - Zuidelijk Eiland, Coolhem, Kleidaal en de
Kleiputten van Niel-Terhaegen werd ook voorliggend gebied als GEN aangeduid.
Dit gebied werd aangeduid conform artikel 17 § 2 van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Volgens deze bepaling zijn Grote
Eenheden Natuur (GEN) gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte van
minstens de helft van het gebied bevatten, hetzij een specifiek natuurelement met hoge
natuurkwaliteit bevatten. Het artikel bepaalt ook dat de GEN en de GENO gebieden
omvatten met een duidelijke samenhang en een voldoende aaneengesloten oppervlakte.
Dit gebied werd aangeduid conform artikel 20 van ditzelfde decreet omdat het de
bestemmingen natuurgebied en bosgebied draagt op het gewestplan. Het is m.a.w. VEN-
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waardig. Een zone van ca. 0.9 ha in het gebied is niet opgenomen aangezien dit bestemd
is als een gebied is voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
Dit gebied werd mee opgenomen in het VEN omdat het mee vorm geeft aan het
samenhangend aaneengesloten netwerk waarvoor deze gebiedscategorie bedoeld is. Het
niet aanduiden van dit gebied zou een onderbreking impliceren van de netwerkstructuur
langsheen de Schelde. De motivatie voor opname sluit aan bij deze voor aanduiding als
habitatrichtlijngebied (i.c. de oorspronkelijke systeemkenmerken terug herstellen door
afgraven zodat terug slik- en schorontwikkeling mogelijk wordt).
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “N16 Scheldebrug Temse-Bornem” werd op 25
mei 2007 goedgekeurd (B.S. 14/06/2007). In het kader hiervan werd een passende
beoordeling gemaakt (cf.1.2). Hierover concludeert men in de toelichtingsnota bij dit
RUP: “Met betrekking tot het Vlaams Ecologisch Netwerk stelt bovenvermeld advies dat
in het kader van het Sigmaplan bijkomende ruimte zal gecreëerd worden voor slikken,
schorren, rietland en wilgenstruweel in het gebied stroomafwaarts van de bestaande
Scheldebrug.” Het gebied waar dit advies betrekking op heeft. Met betrekking tot die
passende beoordeling en eventuele vereiste compensatiemaatregelen schrijft men nog in
de toelichtingsnota: “Rekening houdend met het (..) advies van AMINAL afdeling natuur
bij de passende beoordeling en met de resultaten van de milieusynthesenota, worden in
dit ruimtelijk uitvoeringsplan geen materiële compensaties in het kader van artikel 26bis
van het Natuurdecreet opgenomen. De planologische compensatie voor ingenomen VENgebied wordt voorzien bij de ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van het
Sigmaplan of de afbakening van de natuurlijke structuur op Vlaams niveau”.

1.4.

Sigmaplan

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 werd de Langetermijnvisie Scheldeestuarium en het geactualiseerd Sigmaplan goedgekeurd.
Hierin is opgenomen dat het gebied zal ontpolderd worden. Voor het gebied in kwestie is
volgende bepaling opgenomen:

2. Inrichting en ontwikkeling
Binnen het geactualiseerd Sigmaplan is het gebied aangeduid om te ontpolderen (cf. 1.4)
door afgraving van het stort.
Uit historische analyse blijkt dat het betreffende gebied is ingepolderd met een zomerdijk
tussen 1775 en 1850 (Van Braeckel et al., 2006). Vanaf 1944 zijn luchtfoto’s beschikbaar
van het gebied, in totaal minstens van 13 verschillende jaren, op basis waarvan de
geschiedenis van het gebied kan worden gereconstrueerd. In 1944 was er vermoedelijk
wijmenteelt. In 1954, tijdens de reconstructie van de Temsebrug is het gebied
gedeeltelijk opgehoogd. Op de luchtfoto van 1967 is een waterplas te zien in het niet
opgehoogde zuidelijke gedeelte. Op de luchtfoto van 1977 is te zien dat ook dit zuidelijk
deel is opgevuld en dat andere activiteiten (storten?) plaatsvinden (Figuur 2 tot 5). Een
verdere analyse van deze luchtfoto’s kan nog extra informatie opleveren.
Om hier een goed functionerend slik- en schorgebied te ontwikkelen moet het stort
afgegraven worden tot op slikniveau, zoals voorzien in het Geactualiseerde Sigmaplan.
Door de verschillende ophogingen van het gebied is het niveau momenteel supratidaal en
is een dijkverplaatsing niet voldoende om een slik- en schorgebied te ontwikkelen. Het is
aangewezen om al het gebiedsvreemde materiaal te verwijderen en af te graven tot het
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niveau van de oorspronkelijke polder. Dit niveau kan in voorafgaand onderzoek via
boringen worden bepaald.
Ter vergelijking: de Fasseitpolder in het GOG van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is in
1715 ingepolderd en heeft een gemiddelde hoogteligging van ongeveer 3m TAW
(Vandevoorde et al. 2002). De Bodskenpolder werd iets later ingepolderd en is dus
mogelijk iets hoger gelegen. Gemiddeld hoogwater (GHW) in Temse is 5.54m TAW en
een gemiddeld laagwater (GLW) is 0.17m TAW (Taverniers & Mostaert 2009). Door het
gebiedsvreemd materiaal weg te halen zal een middelhoog slik (overspoeling tussen 25
en 75%) gerealiseerd worden, een geschikte hoogte voor verdere ontwikkeling van een
functioneel slik- en schorgebied (Figuur 7). Gezien de beschutte ligging - voor het gebied
ligt een smalle schorstrook (Figuur 6) - zal er sedimentatie plaatsvinden wat zal leiden
tot de vorming van hoog slik (<25% van de tijd overstroomd) en uiteindelijk schor. Om
te voorkomen dat een bedijkt slik- en schorgebied ontstaat wordt aangeraden om de
bestaande dijk af te graven tot op het origineel niveau en eventueel openingen door de
voorliggende schorstrook te maken naar de Schelde zoals in de ontpoldering te Heusden
(Van den Neucker et al. 2007).

Figuur 2: Luchtfoto uit 1944 van het studiegebied.
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Figuur 3: Luchtfoto uit 1954 van het studiegebied.

Figuur 4: Luchtfoto uit 1967 van het studiegebied.
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Figuur 5: Luchtfoto uit 1977 van het studiegebied.

Figuur 6: Vegetatiekaart van 2003 van de huidige smalle schorstrook voor het studiegebied.
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Figuur 7:Overstromingsduurcurve ter hoogte van Temse op basis van de getijdata van 2008.
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