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1. Inleiding & methode
De geplande heropening van de Kattendijksluis op de rechteroever van de Zeeschelde ter
hoogte van Antwerpen situeert zich in de omgeving van zowel Habitat- als
Vogelrichtlijngebied (Figuur 1 en 2).
Overeenkomstig de bepalingen in artikel 36ter §3 van het Decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21/10/1997) dient te worden getoetst of de geplande
werken een significante invloed zullen hebben op soorten en habitats waarvoor de Speciale
Beschermingszones zijn aangemeld.
Onderstaand wordt bijgevolg nagegaan in hoeverre de heropening van de Kattendijksluis
invloed heeft op de Speciale Beschermingszones (SBZ). In de eerste plaats wordt nagegaan
wat de invloed is op de verschillende fysiotopen (VAN BRAECKEL et al. 2006). Een fysiotoop
kan gedefinieerd worden als een combinatie van verschillende fysische eigenschappen die de
leefomgeving vormt voor verschillende organismen.
Aansluitend zal een eventueel effect op de vegetatie, habitats en habitatsoorten worden
nagegaan. De laatste vegetatiekaart van de Zeeschelde levert hiervoor input en is gebaseerd
op orthofoto’s die speciaal voor deze toepassing zijn gemaakt in 2003. Deze vegetatiekaart
diende bovendien als basis voor het vervaardigen van de habitatkaart (VANDEVOORDE et al. in
prep.).
De gegevens verkregen bij de maandelijkse watervogeltellingen (Watervogeldatabank INBO),
alsook de gegevens van de laatste broedvogelkartering (EVERAERT 1999) en broedvogelatlas
(Broedvogeldatabank INBO) worden aangewend om een eventueel effect op watervogels en
broedvogels na te gaan.

2. Speciale beschermingszones
In de omgeving van de Kattendijksluis zijn drie Vogelrichtlijngebieden* en één
Habitatrichtlijngebied** aangeduid die zouden kunnen worden beïnvloed, meer bepaald:
• De Kuifeend en Blokkersdijk (2.2)*
Het belangrijkste kenmerk voor dit gebied is het voorkomen van 1220 Krakeenden (Anas
strepera) en 1400 Slobeenden (Anas clypeata), naast een redelijk aantal andere
watervogels, van nationaal belang. Verder komen nog enkele Bijlage I-soorten voor
(Tabel 1) (VAN VESSEM & KUIJKEN 1986).
• Durme en de Middenloop van de Schelde (3.5)*
De waarde van dit gebied wordt voornamelijk bepaald door de Blauwborst (Luscinia
svecica): 60 tot 70 broedparen. Vermeldenswaard zijn 5 tot 10 broedgevallen van de
IJsvogel (Alcedo atthis). Verder komen nog een redelijk aantal niet-broedende Bijlage Isoorten voor (Tabel 1). Het gebied heeft internationaal belang voor wat betreft
watervogels: Slobeend (Anas clypeata): 800 (VAN VESSEM & KUIJKEN 1986).
• Schorren en polders van de Beneden-Schelde (3.6)*
Meest opvallende Bijlage I-soort: 350 broedgevallen van Kluut (Recurvirostra avosetta),
met een maximum aantal van 1800. Niet-broedende Bijlage I-soorten: 2000
Goudplevieren (Pluvialis apricaria) en 1400 Kemphanen (Philomachus pugnax) (Tabel
2

1). Een aantal watervogels met internationaal belangrijke aantallen zijn: Rietgans (Anser
fabalis); Kolgans (Anser albifrons); Grauwe Gans (Anser anser); Bergeend (Tadorna
tadorna); Krakeend (Anas strepera); Slobeend (Anas clypeata) (VAN VESSEM & KUIJKEN
1986).
Tabel 1: Overzicht van de broedende (onderstreept) en niet-broedende soorten van de Bijlage I van de
Vogelrichtlijn in de 3 speciale beschermingszones 2.2, 3.5, 3.6 (VAN VESSEM & KUIJKEN 1986).
Volgnummer en gebiedsnummer

2

12

13

2.2.

3.5.

3.6.

Gavia arctica (Parelduiker)

x

Gavia stellata (Roodkeelduiker)
Podiceps auritus (Kuifduiker)
Phalacrocorax carbo sinensis (Aalscholver)

x
x

x

40

3

2

4-5/1

Ixobrychus minutus (Woudaapje)
Botaurus stellaris (Roerdomp)

4
45

1

Ardea purpurea (Purperreiger)

5

Cygnus columbianus bewickii (Kleine Zwaan)

3

4

32

Cygnus cygnus (Wilde Zwaan)

9

10

4

Aythya nyroca (Witoogeend)

x

Milvus migrans (Zwarte wouw)
Circus aeruginosus (Bruine Kiekendief)
Circus cyaneus (Blauwe Kiekendief)
Porzana porzana (Porseleinhoen)

1
2

3-5/1

2

10
x

Recurvirostra avosetta (Kluut)

1800/350

Pluvialis apricaria (Goudplevier)

2000/2

Philomachus pugnax (Kemphaan)

40-50

Tringa glareola (Bosruiter)

5-10

Sterna hirundo (Visdief)

10

Chlidonias niger (Zwarte Stern)

10

Asio flammeus (Velduil)

2-3

Alcedo atthis (Ijsvogel)

5-10

Luscinia svecica (Blauwborst)

60-70

1400

26

• Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006)**
Binnen het getijdenbeïnvloede deel van de Zeeschelde worden 6 (7) van de 14 habitattypes
aangetroffen waarvoor het habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durmeëstuarium van de
Nederlandse grens tot Gent” is aangemeld. Deze worden in de lijst aangeduid met *.
Wat habitatsoorten betreft, is enkel Rivierprik aangetroffen binnen het Zeescheldeëstuarium,
eveneens gemarkeerd met * (BUYSSE et al. 2003; MAES 2000).
Habitats
o 1130*
o 1140*

o 1310*
o
o
o
o

1320*
1330*
2310
2330

Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten (volgens recente nieuwe
inzichten en interpretatie van de manual (DECLEER 2007; EUROPEAN
COMMISSION 2003) zouden de slikken in het Zeescheldeëstuarium daar
niet meer onder ressorteren)
Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere zoutminnende planten
Schorren met Slijkgrasvegetaties (Spartinion)
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
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o 3150
o 4030
o 6410
o 6430*
o 6510
o 9160
o 91E0*

Vissen
o 1099*
o 1149

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrocharition
Droge heide (alle subtypen)
Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (EuMolinion)
Voedselrijke ruigten
Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).

Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)

Amfibieën en reptielen
o 1166
Kamsalamander (Triturus cristatus)
Wat habitats betreft ressorteert alles wat getijdenbeïnvloed is onder habitattype 1130
Estuaria, zowel slik, schor als geul.
Op de schorren in de brakwaterzone kunnen de volgende vegetatietypes worden
onderscheiden. Enerzijds pioniersvegetaties bestaande uit Zeekraal (Salicornia spp.), of
anderzijds bestaande uit Zeebies (Scirpus maritimus). Volgend op dit pionierstadium
treffen we Strandkweek (Elymus athericus) gedomineerde vegetaties aan met uiteindelijk
als climax op de brakwaterschorren een door Riet (Phragmites australis) gedomineerde
vegetatie. Indien begrazing op deze brakwaterschorren plaatsvindt, kunnen zich zilte
graslanden ontwikkelen. Vegetaties met Engels slijkgras (Spartina townsendii) als
aspectbepalende soort zijn weinig voorkomend in de brakwaterzone langs de Schelde en
behoren tot habitattype 1320. Pioniersvegetaties van Zeekraal (Salicornia) behoren tot
habitattype 1310. Met uitzondering van de Riet (Phragmites australis) vegetaties
ressorteren alle andere vegetatietypes op de brakwaterschorren vegetatiekundig onder de
Glauco-Puccinellietalia maritimae wat overeenkomt met habitattype 1330.
Wat de zoetwaterschorren betreft, onderscheidt men een pionierstadium met o.a.
Ridderzuring (Rumex obtusifolius ssp. transiens) en Waterpeper (Polygonum hydropiper),
of bestaande uit biezen als Zeebies (Scirpus maritimus), Driekantige bies (Scirpus
triqueter), Ruwe bies (S. tabernaemontani), Mattenbies (S. lacustris) of één van de
hybriden die evolueren naar een door Riet (Phragmites australis) gedomineerde vegetatie
en vervolgens naar een ruigte van voornamelijk Grote brandnetel (Urtica dioica),
Kleefkruid (Galium aparine), Harige wilgenroosje (Epilobium hirsutum), etc.. Een
struweel bestaande uit verschillende Wilgensoorten (Salix sp.) o.a. Salix x mollissima,
Duitse dot (S. x dasyclados), Amandelwilg (S. triandra), Katwilg (S. viminalis), etc. vormt
de climaxvegetatie op een zoetwaterschor. Eventueel evolueren deze naar een bos van
Schietwilg (Salix alba) en S. x rubens. De ruigtes kunnen onder habitattype 6430 worden
gebracht, terwijl de Salix struwelen en bossen vegetatiekundig tot het Salicion albae of
habitattype 91E0(+) behoren. De pioniersvegetaties (incl. biezen) en de Rietvegetaties
kunnen enkel onder het overkoepelend habitattype 1130 worden ondergebracht!
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Figuur 1: Algemene situering van de projectsite met aanduiding van de Speciale Beschermingszones (SBZ).

Figuur 2: Detail van de projectsite met aanduiding van de Speciale Beschermingszones (SBZ).
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Figuur 3: Verspreiding van de verschillende fysiotopen ter hoogte van de projectsite (VAN BRAECKEL et al.
2006).

3. Fysiotopen
Op basis van bathymetrische gegevens, digitale hoogtemodellen en getijdegegevens is een
kaart gemaakt van de verschillende fysiotopen in het Zeescheldeëstuarium (VAN BRAECKEL et
al. 2006) (Figuur 3). Ter hoogte van de Kattendijksluis ligt middelhoog tot hoog slik dat
onmiddellijk overgaat in diep sublitoraal. Bij de heropening van de Kattendijksluis zal dit
middelhoog tot hoog slik worden verwijderd ten einde de sluis toegankelijk te maken.
Aansluitend op het slik bevindt zich geen ondiep of vrij diep sublitoraal, een fysiotoop die
sterk gereduceerd is binnen het Zeescheldeëstuarium.

4. Habitats en habitatsoorten
4.1. Vegetatie en habitats
Ter hoogte van de Kattendijksluis bevindt zich nauwelijks vegetatie. Tegen de kademuur
heeft zich een smalle zoom van ruigte ontwikkeld met aansluitend breuksteenbestortingen
(alle verharde structuren als breuksteenbestortingen, bruggen, steigers, sluizen, etc. zijn als
Antropogeen weergegeven in figuur 4) en een slik van ca. 1300 m².
Stroomopwaarts van de Kattendijksluis bevinden zich voornamelijk kademuren.
Stroomafwaarts echter bevindt zich een relatief groot slik met aansluitend biezenvegetaties
van Zeebies (Scirpus maritimus), rietland (Phragmites australis) en ruigte van Strandkweek
(Elymus athericus). Hoger op de oever staan individuele bomen of struiken of hebben zich
struwelen of bosjes ontwikkeld van onder andere Gewone es (Fraxinus excelsior), Italiaanse
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populier (Populus nigra var. italica), Gewone vlier (Sambucus nigra), Gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus), Grauwe wilg (Salix cinerea), etc.
Ter hoogte van de projectsite kan alles beschouwd worden als habitattype 1130 Estuaria. Een
aantal vegetatietypes behoren echter ook nog tot een ander habitattype, welke wordt
weergegeven in figuur 5. Indien ze enkel tot habitattype 1130 behoren worden deze als
dusdanig ingekleurd. Bij de heropening van de Kattendijksluis zal een stukje slik verdwijnen.
Het estuarium zal niet in oppervlakte verminderen maar ecologische zeer waardevol slik zal
worden omgezet in ecologisch minder waardevol diep water of subtidaal.
De projectsite situeert zich in de mesohaliene zone van de Zeeschelde waardoor mesohaliene
gemeenschappen aanwezig zijn. Stroomafwaarts van de projectsite komt naast slikken ook
nog habitattype 1330 Atlantische schorren voor onder de vorm van Zeebiesvegetaties en
ruigtes van Strandkweek. De heropening van de Kattendijksluis zal naar alle
waarschijnlijkheid geen significante impact hebben op deze vegetaties en slikken. Of het in
gebruik nemen van de sluis impact zal hebben ten gevolge van verhoogde
scheepvaartactiviteit (haalgolven, etc.) is moeilijk in te schatten.

4.2. Habitatsoorten
De enige habitatsoort waarvoor het habitatrichtlijngebied is aangemeld en voorkomt binnen
het estuarium is Rivierprik. Rivierprik is een anadrome vissoort waarvan de volwassen dieren
in zee leven en in het najaar de rivieren optrekken om er te paaien. Daarna sterven ze. Na
enkele jaren in zoet water te hebben verbleven migreren de larven naar zee. Tijdens deze
migratie voeden ze zich niet (BUYSSE et al. 2003; MAES 2000).
De Rivierprikken gebruiken het Zeescheldeëstuarium vooral om naar hun paaigronden te
migreren. De heropening van de Kattendijksluis zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid geen
negatieve impact hebben op deze habitatsoort.
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Figuur 4: Vegetatiekaart (anno 2003) ter hoogte van de projectsite (VANDEVOORDE et al. in prep.).

Figuur 5: Verspreiding van de verschillende habitattypen ter hoogte van de projectsite.
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5. Vogelrichtlijnsoorten
5.1. Watervogels
Maandelijks worden de watervogels op de Zeeschelde geteld. Hiervoor is de Schelde in
verschillende trajecten ingedeeld. De projectsite maakt deel uit van het traject Schelde
Ponton/St. Anneke peilpaal (ca. 2300m). In figuur 6 worden de aantallen van de belangrijkste
soorten (>100 exemplaren de laatste 3 jaar, m.u.v. Bergeend) weergegeven die in dit traject op
rechteroever zijn geteld (Watervogeldatabank INBO).
Sinds april 2004 zijn langs het traject 23 soorten watervogels aangetroffen. Zoals uit figuur 6
blijkt, kent het aantalverloop een seizoenaal patroon waarbij de hoogste aantallen watervogels
worden geteld in de nazomer en vroege wintermaanden (juli - oktober) met jaarafhankelijke
pieken in november, september en augustus. In vergelijking met andere zones van de
Zeeschelde is het aantal watervogels er echter relatief laag.
De meest voorkomende soorten zijn Kokmeeuw, Krakeend, Kievit, Aalscholver,
Wintertaling, Visdief en Bergeend. Met uitzondering van Bergeend en Visdief die hun
maximum kennen in het voorjaar, pieken de overige in de wintermaanden (Tabel 2).
De Zeeschelde is van internationale betekenis (1%-norm) voor Wintertaling, Krakeend,
Pijlstaart en Tafeleend, terwijl in tabel 1 de soorten worden weergegeven van de Bijlage I van
de Vogelrichtlijn die in de speciale beschermingszones (Kuifeend en Blokkersdijk (2.2),
Durme en de Middenloop van de Schelde (3.5), Schorren en polders van de Beneden-Schelde
(3.6)) voorkomen. Enkel de soorten Krakeend, Bergeend en Visdief komen in
noemenswaardige aantallen voor in deze zone van de Zeeschelde.
Desalniettemin zijn de aantallen relatief laag en zal de heropening van de Kattendijksluis naar
alle waarschijnlijkheid geen negatieve impact hebben op deze watervogels.
Tabel 2: Totalen, jaargemiddelde, wintergemiddelde (okt.-maart) en maximaal aantal van de belangrijkste
watervogels langs de rechteroever van het traject Schelde Ponton/St. Anneke peilpaal sinds april 2004 (* soort
die in internationaal belangrijke aantallen voorkomt langs de Zeeschelde).
Totaal
Jaargemiddelde
Wintergemiddelde
Maximum
Datum max.

Aalscholver

Bergeend*

Kievit

Kokmeeuw

Krakeend*

Visdief

Wintertaling

162
6
8
21
19-jan-07

72
5
4
13
23-mei-05

168
14
24
46
19-nov-05

4372
121
95
700
12-nov-04

200
8
11
50
13-jan-05

102
10

124
6
7
33
13-jan-06

40
23-mei-05

9

800

700

600

500

Wintertaling
Visdief
Krakeend
Kokmeeuw
Kievit
Bergeend
Aalscholver

400

300

200

100

20-Mar-07

19-Jan-07

19-Feb-07

21-Dec-06

20-Oct-06

22-Nov-06

22-Sep-06

12-Jul-06

10-Aug-06

12-Jun-06

12-Apr-06

12-May-06

15-Mar-06

13-Jan-06

13-Feb-06

19-Dec-05

18-Oct-05

19-Nov-05

19-Sep-05

20-Jul-05

19-Aug-05

22-Jun-05

08-Apr-05

23-May-05

11-Mar-05

13-Jan-05

10-Feb-05

14-Dec-04

15-Oct-04

12-Nov-04

17-Sep-04

19-Jul-04

16-Aug-04

18-Jun-04

19-Apr-04

18-May-04

0

Figuur 6: Aantalverloop van de 7 belangrijkste watervogels langs de rechteroever van het traject Schelde
Ponton/St Anneke peilpaal sinds april 2004.

5.2. Broedvogels
In EVERAERT (1999) worden geen territoria voor deze zone weergegeven. Voor wat
broedvogels betreft, zijn bijgevolg enkel data beschikbaar op het niveau van het UTM-hok
(1x1 km), meer bepaald van UTM-hok ES9777, wat net ten noorden ligt van de projectsite. In
de broedvogeldatabank is, voor wat Bijlage I-soorten betreft, enkel melding van 1 koppel
Bergeend en 2 territoria Blauwborst. Naar alle waarschijnlijkheid komen deze echter niet tot
broeden ter hoogte van de projectsite. Broedgevallen van IJsvogel zijn niet bekend. Een
negatieve impact op broedvogels is bijgevolg dan ook niet te verwachten bij de heropening
van de Kattendijksluis.

6. Besluit
Op basis van deze habitattoets kan gesteld worden dat de heropening en ingebruikname van
de Kattendijksluis beperkte invloed zal hebben op de habitats en soorten waarvoor het
Habitat- en Vogelrichtlijngebied zijn aangemeld, in casu op het habitattype 1130 Estuarium.
Een oppervlakte slik, ca. 1300 m² zal namelijk worden omgezet in diep water of sublitoraal
wat ecologisch minder waardevol is. Op andere habitats en habitatsoorten zal de heropening
van de sluis geen significant negatieve effecten hebben. Ook op watervogels en broedvogels
worden geen significant negatieve effecten verwacht
Mits goedkeuring van de bevoegde overheid – het Agentschap voor Natuur en Bos - kunnen
de resultaten van deze habitattoets aangehaald worden om te argumenteren dat geen passende
beoordeling vereist is voor de geplande werken aangezien ze slechts uiterst beperkte gevolgen
zullen hebben voor de Speciale Beschermingszones.
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