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Advies INBO.A.2008.7
Vraagstelling en samenvatting
De vraagstelling die aanleiding is tot dit advies werd door ANB geformuleerd als:
“Ten behoeve van het Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen wenst het ANB advies
in te winnen bij het INBO m.b.t. een aantal vragen omtrent het belang van zilte en zoete
weilanden in het Linkerscheldeoevergebied. De antwoorden op onderstaande vragen dienen
beschouwd te worden als een verdere verfijning van beschouwingen die in de
Achtergrondnota Natuur voor de haven van Antwerpen werden gemaakt. Dit advies dient
een wetenschappelijke basis te geven om de mogelijke voorkeur voor bepaalde
natuurscenario's uit de Plan-mer voor de haven van Antwerpen te onderbouwen.”
Hierbij werden een aantal concrete vragen toegevoegd, die verder in dit advies zullen
aangehaald en beantwoord worden.
De antwoorden worden hieronder samengevat en in een geheel kader geplaatst. Voor details
wordt verwezen naar de verschillende vragen en antwoorden verder in het advies.
De centrale vraagstelling voor dit advies is hoeveel oppervlakte weiden nodig zijn in de
verschillende scenario’s van het plan-MER. Dit dient bekeken te worden vanuit twee
invalshoeken, met name als habitat voor broedende weidevogels en als standplaats van zilte
plantengemeenschappen zoals ze actueel voorkomen in het gebied De Putten. Daarbij is het
vooreerst belangrijk om op te merken dat de nodige oppervlaktes voor beide doelstellingen
kunnen worden gecombineerd. Een weide die geschikt is voor zilte plantengemeenschappen
is tegelijk ook goed broedgebied voor weidevogels. De nodige oppervlakten voor beide
doelstellingen moeten dus niet worden opgeteld. Uit de hieronder meer in detail uitgewerkte
analyse blijkt dat de oppervlakte om te voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor
vogels groter is dan de oppervlakte die nodig is om De Putten te compenseren. Het zijn dus
de doelstellingen voor vogels die de benodigde oppervlakte bepalen. Van deze oppervlakte
nodig voor weidevogels moet een voldoend groot percentage gelegen zijn in een gebied
waar de abiotische condities gunstig zijn voor de ontwikkeling van zilte graslanden. Wat deze
condities inhouden komt verder in dit advies ruim aan bod. Op die manier is bovenop de
oppervlakte die nodig is voor vogels, geen extra oppervlakte nodig om het gebied De Putten
te compenseren. Een samenvattende evaluatie die alle aspecten in rekening brengt wordt
hieronder per scenario gemaakt. Niet alle scenario’s voldoen aan de IHD voor weidevogels,
ondanks de eerste positieve inschattingen van de scenario’s in de achtergrondnota natuur.
De oorzaak hiervan is tweeërlei. Enerzijds werd in de achtergrondnota natuur uitgegaan van
broeddichtheden uit de internationale literatuur bij gebrek aan voldoende gegevens uit het
gebied zelf. Beoordeling van deze rekengegevens door nationale en internationale experts
gaven aan dat sommige van deze densiteiten hoog geschat waren. Gegevens uit het gebied
die intussen beschikbaar zijn bevestigen deze bezorgdheid. Een tweede belangrijke reden is
dat in de achtergrondnota natuur er steeds werd vanuit gegaan dat de ingetekende
oppervlakten netto beschikbare oppervlakten waren, en volledig tot optimaal broedgebied
konden ontwikkelen. Dit blijkt intussen dikwijls niet het geval, de oppervlakten worden veelal
als bruto oppervlakten beschouwd, wat tot een vermindering van het verwacht aantal
broedgevallen leidt. Deze beide aspecten komen in de verdere analyse gedetailleerder aan
bod.
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Samenvattende evaluatie
Scenario A1a
•
•
•
•

Voorziene weidegebieden: Putten West, Putten Weide, Grote Geule.
Bijkomende zoekzones: Evaluatie naar broedvogels: Dit scenario vertoont een tekort van meer dan 100ha
weidegebied
Evaluatie naar zilte graslanden: Dit scenario voldoet vermits Putten weiden wordt
behouden

Eindbeoordeling: Scenario A1a voldoet niet aan de IHD voor weidevogels
Scenario A1b
•
•
•
•

Voorziene weidegebieden: Putten West, Putten Weide (aangetast), Grote Geule.
Bijkomende zoekzones: Nieuw Arenbergpolder, Oud Arenbergpolder.
Evaluatie naar broedvogels: Dit scenario voldoet op een robuuste manier aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels als van beide zoekzones een totaal
van 160ha wordt ingericht.
Evaluatie naar zilte graslanden: Dit scenario voldoet vermits beide zoekzones in
potentieel geschikt gebied liggen. Voor vogels moet hiervan 160ha ingericht worden.
Dit is meer dan wat nodig is voor een compensatie van de planten in De Putten. De
planten compensatie zal dus opgaan in het realiseren van de vogeldoelstellingen.

Eindbeoordeling: Scenario A1b voldoet op een robuuste manier aan de IHD voor
weidevogels. Realisatie van de weidevogeldoelstellingen creëert voldoende oppervlakte om
te kunnen voorzien in een compensatie van de plantengemeenschappen in De Putten.
Scenario A2
•
•
•
•

Voorziene weidegebieden: Putten West, Putten Weide (aangetast), Grote Geule.
Bijkomende zoekzones: Nieuw Arenbergpolder, Oud Arenbergpolder.
Evaluatie naar broedvogels: Dit scenario voldoet op een robuuste manier aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels als van beide zoekzones een totaal
van 160ha wordt ingericht.
Evaluatie naar zilte graslanden: Dit scenario voldoet vermits beide zoekzones in
potentieel geschikt gebied liggen. Voor vogels moet hiervan 160ha ingericht worden.
Dit is meer dan wat nodig is voor een compensatie van de planten in De Putten. De
planten compensatie zal dus opgaan in het realiseren van de vogeldoelstellingen.

Eindbeoordeling: Scenario A2 voldoet op een robuuste manier aan de IHD voor weidevogels.
Realisatie van de weidevogeldoelstellingen creëert voldoende oppervlakte om te kunnen
voorzien in een compensatie van de plantengemeenschappen in De Putten.
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Scenario B1
•
•
•
•

Voorziene weidegebieden: Nieuw Arenbergpolder, Oud Arenbergpolder, Grote Geule.
Bijkomende zoekzones:Evaluatie naar broedvogels: Dit scenario kan nipt voldoen aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels, maar voor sommige soorten zijn de
verwachte aantallen aan de lage kant om van een robuuste situatie te spreken.
Evaluatie naar zilte graslanden: Dit scenario voldoet vermits voldoende oppervlakte
van het voorziene weidevogelgebied ligt in zones met potentie voor zilte graslanden.

Eindbeoordeling: Scenario B1 voldoet op een nipte maar weinig robuuste manier aan de IHD
voor weidevogels. Realisatie van de weidevogeldoelstellingen creëert voldoende oppervlakte
om te kunnen voorzien in een compensatie van de plantengemeenschappen in De Putten.
Scenario B2
•
•
•
•

Voorziene weidegebieden: Putten West, Putten Weide (hydrologisch niet behoudbaar
in dit scenario), Grote Geule.
Bijkomende zoekzones: Nieuw Arenbergpolder, Oud Arenbergpolder.
Evaluatie naar broedvogels: Dit scenario voldoet op een robuuste manier aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels als van beide zoekzones een totaal
van 140ha wordt ingericht.
Evaluatie naar zilte graslanden: Dit scenario voldoet vermits beide zoekzones in
potentieel geschikt gebied liggen. Voor vogels moet hiervan 140ha ingericht worden.
Dit is meer dan wat nodig is voor een compensatie van de planten in De Putten. De
planten compensatie zal dus opgaan in het realiseren van de vogeldoelstellingen.

Eindbeoordeling: Scenario B2 voldoet op een robuuste manier aan de IHD voor weidevogels.
Realisatie van de weidevogeldoelstellingen creëert voldoende oppervlakte om te kunnen
voorzien in een compensatie van de plantengemeenschappen in De Putten.
Scenario B3
•
•
•
•

Voorziene weidegebieden: Nieuw Arenbergpolder, Oud Arenbergpolder, Grote Geule.
Bijkomende zoekzones: Evaluatie naar broedvogels: Dit scenario vertoont een tekort van meer dan 100ha
weidegebied
Evaluatie naar zilte graslanden: Dit scenario heeft minder oppervlakte dan de andere
scenario’s in Nieuw Arenbergpolder, wat ons de meest potentierijke zone lijkt.
Haalbaarheid van compensatie van De Putten lijkt ons in dit scenario onzeker.

Eindbeoordeling: Scenario B3 voldoet niet aan de IHD voor weidevogels en is onzeker wat
betreft compensatie van De Putten.
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Scenario MeWA
•
•
•
•

Voorziene weidegebieden: Nieuw Arenbergpolder, Putten West, Grote Geule.
Bijkomende zoekzones:Evaluatie naar broedvogels: Dit scenario kan nipt voldoen aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels, maar voor sommige soorten zijn de
verwachte aantallen aan de lage kant om van een robuuste situatie te spreken.
Evaluatie naar zilte graslanden: Dit scenario voldoet vermits voldoende oppervlakte
van het nodige weidevogelgebied ligt in een zone met potentie voor zilte graslanden
(in Nieuw Arenvbergpolder).

Eindbeoordeling: Scenario B1 voldoet op een nipte maar weinig robuuste manier aan de IHD
voor weidevogels. Realisatie van de weidevogeldoelstellingen creëert voldoende oppervlakte
om te kunnen voorzien in een compensatie van de plantengemeenschappen in De Putten.
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Vraag: Verduidelijk de methodologie om de nodige natuuroppervlakte te bepalen.
De basis om de instandhoudingsdoelstellingen voor broedvogels te vertalen naar ruimtelijke
oppervlakten is een gegevenset van broeddensiteiten die aan de hand van literatuur en
gegevens van omliggende gebieden door de UA werd opgesteld in het kader van de
Achtergrondnota Natuur (ANB, Aeolus, UA 2006). Door beschikbare oppervlaktes van de
habitats te vermenigvuldigen met de overeenkomstige broeddensiteiten kunnen de totale
aantallen voor het studiegebied worden berekend. Dit gebeurde aan de hand van de 12
soorten waarvoor voldoende gegevens konden worden verzameld, en waarvan kan worden
aangenomen dat andere soorten in aantallen zullen volgen. Deze soorten zijn met hun
instandhoudingsdoelstellingen samengevat in tabel 1. Deze instandhoudingsdoelstellingen
werden overgenomen uit tabel 3.2.1.1.3.a uit de Achtergrondnota Natuur, waarbij de
kolommen “IHD overlap SBZ-V 3.6 met LO” en “Groot Rietveld” werden samengeteld, en
vervolgens de aantallen uit de kolom “naar KBR” werden afgetrokken.
Tabel 1: Doelsoorten en hun instandhoudingsdoelstellingen.
Groep
Soort
Rietvogels

Watervogels

Steltlopers

Minimum IHD

Maximum IHD

Bruine kiekendief

28

33

Rietzanger

85

95

Baardmannetje

11

14

Blauwborst

303

350

Krakeend

130

150

Kuifeend

125

135

Slobeend

103

106

Knobbelzwaan

10

10

Scholekster

82

132

Tureluur

82

112

Grutto

62

82

Kluut

350

450

In eerste instantie zou men kunnen overwegen de omgekeerde oefening te maken om de
nodige oppervlaktes te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat de soorten wel een
zekere voorkeur hebben voor een habitattype, dit is het habitat waarin ze in de hoogste
aantallen voorkomen, maar dat dit absoluut niet wil zeggen dat de soorten enkel in dat
habitattype broeden. Alle soorten kunnen voorkomen in de verschillende habitattypes, maar
met verschillende broeddensiteiten. Ter illustratie worden relatieve broeddensiteiten voor de
12 soorten weergegeven in figuur 1, gebaseerd op de densiteiten uit de gegevenset van de
UA. Rietvogels vertonen duidelijk hogere densiteiten in Riet en Water en Rietschor, maar
komen in lage aantallen ook in de andere habitattypes voor. In deze habitattypes kunnen
immers ook kleinere rietpartijen voorkomen. Bij de watervogels is dit nog meer uitgesproken.
Vooral Krakeend en Slobeend hebben binnen de hier onderscheiden habitattypes een
minder uitgesproken voorkeur. Steltlopers hebben een duidelijke voorkeur voor de weide
habitats en begraasd schor, maar komen ook in plas en oever gebieden tot broeden. Dit
komt omdat de onderscheiden habitattypes eigenlijk extreme typevoorbeelden zijn uit een
gradiënt van geleidelijk in elkaar overgaande types. De samenstelling van de erin broedende
vogelgemeenschap evolueert ook geleidelijk aan. Dit is voorgesteld in figuur 2. Hierdoor is er
geen één op één relatie tussen habitats en soorten. Het gevolg is dat aantallen van een soort
niet rechtstreeks kunnen omgezet worden in nodige oppervlakte van een bepaald
habitattype. Het rechtdoor vertalen van aantallen rietvogels naar rietoppervlakte, aantallen
steltlopers naar oppervlakte weide enz., zou leiden tot een overschatting van de benodigde
oppervlakte. Het bepalen van de benodigde oppervlakte van alle habitattypes dient samen te
gebeuren in een iteratief proces, startend van gegeven oppervlaktes, die na berekening van
de erin broedende aantallen worden bijgesteld. Dit is voorgesteld in figuur 3.
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Figuur 1: Relatieve densiteiten van 12 doelsoorten in de verschillende habitats. Boven: rietvogels, midden:
watervogels, onder: steltlopers.
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Figuur 2: Habitattypes en overgangen.

Daarbij moeten ook nog andere overwegingen meegenomen worden. Permanente gebieden
aangeduid in het Nooddecreet worden als dusdanig hoe dan ook opgenomen. Gebieden
aangeduid in het kader van het vernieuwd sigmaplan werden eveneens opgenomen. Bij de
aanduiding van deze gebieden voor estuariene natuur werd ook rekening gehouden met
andere doelstellingen dan broedvogels, die de ganse ecologische en functionele context van
de Schelde als systeem omvatten: de Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium
(Adriaensen et al. 2005). Dit houdt ondermeer doelstellingen in in het kader van de
Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium. Deze
gebieden en hun habitats worden bij de doorrekening in de startoppervlakten meegenomen.
De boven geschetste berekeningswijze houdt enkel rekening met broedvogels, maar voor
overwinterende vogels dient voldoende plas en oever en weidegebied beschikbaar te zijn.
Dit werd in de Achtergrondnota Natuur achteraf nagegaan. Voldoende weidegebied is tevens
nodig voor goed ontwikkelde zilte grasland ecosystemen. Hierop wordt in deze nota verder
ingegaan.

Startoppervlakten

Scenario

Berekening
aantallen

Vergelijking
met IHD

Bijstellen
oppervlakten

Figuur 3: Iteratief proces om oppervlakten te berekenen.
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Belangrijk op te merken is dat de berekeningswijze dus uitgaat van totale aantallen die in het
ganse studiegebied nodig zijn, en vervolgens zoekt hoe zij over verschillende gebieden
verdeeld kunnen worden. Er wordt dus niet uitgegaan van redeneringen hoe bestaande
populaties kunnen worden verschoven tussen deelgebieden. Er wordt met andere woorden
geen gebruik gemaakt van de compensatie logica. De methodologie is gebaseerd op een
totaalaanpak over het gebied.
Vraag: Hoeveel oppervlakte wei in natuurbeheer (zilte + zoete elementen) is er nodig
om de instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels te kunnen garanderen in het
vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Benedenschelde"? Bekijk dit in
samenhang met het ingeschat aantal hectares schor dat ter beschikking zal komen in
de overige natuurkerngebieden en de te verwachten broeddichtheden voor sommige
van de broedvogels die daar voorkomen. In welke mate speelt het tijdsaspect ons hier
parten?
Om de vraag te beantwoorden wordt eerst nagegaan wat het ingeschat aantal hectares
broedgebied voor de weidevogelsoorten is. Hierbij wordt vertrokken van de oppervlakten
zoals ze vermeld worden op de scenariokaarten van het Plan Mer. Deze scenariokaarten zijn
toegevoegd in bijlage. Daarbij wordt een extra scenario toegevoegd, verder benoemd als
MeWA. MeWA vertrekt van het scenario B1, maar het weidegebied Oud Arenbergpolder
wordt geschrapt, en blijft in landbouwgebruik. In de plaats wordt het gebied Putten West wel
gevrijwaard, echter zonder behoud van Putten Weide.
Om een correctere inschatting te maken van de reële oppervlakte die beschikbaar zal zijn,
worden de oppervlakten zoveel als mogelijk reeds verminderd met de oppervlakte waarvan
reeds geweten is dat zij niet zullen ontwikkelen tot broedhabitat van de bedoelde soorten.
Deze netto oppervlakten ontstaan door volgende correcties:
Tabel 2: bijstellingen in oppervlakte van de gebieden. Oppervlaktes in ha.
Gebied
Oppervlakte Correctie Reden
Prosperpolder Noord
171.9
-19.5
Aanleg van de zuidelijke sigmadijk. Voor de
westelijke sigmadijk werd ruimte voorzien, hiervoor is
geen correctie nodig.
Prosperpolder Zuid
175.1-177.5
-9.7
Overlap met dijken en bevatten van een smalle spie
die hydrologisch niet kan ingericht worden voor het
beoogde type.
62.4
-6.2
Overlap met dijken.
Prosperpolder ∆ Muggenhoek
Schor Ouden Doel
71.6
-14.2
Noodzaak om geulen te hebben voor de voeding van
Prosperpolder Noord en Doelpolder.
Doelpolder
294.4-298.4
-9
Overlap met dijken.
Weidegebied Nieuw Arenberg
57.8-118
Weidegebied Oud Arenberg
81
Zoetwaterkreek
37.5
Putten West en Putten Weide
84.1-97.5
-6
Overlap met het huidige opgespoten gebied.
Drijdijck
36.2
+2.5
Twee kleine zones die niet ingetekend staan maar
wel tot het huidige gebied behoren. We geen er
hierbij van uit dat die ook in de toekomst zullen
blijven. Drijdijck wordt daarenboven gerekend als
Plas en Oever, vermits dit meer overenkomt met de
huidige inrichting.
Grote Geule Plas en Oever
65.7
Grote Geule Riet
13.8
Grote Geule Weide
25.2
Groot Rietveld
80.8
-17.8
Aftrekken van droge graslanden en bos/struweel
Rietveld Kallo
47.6
-6.6
Netto oppervlakte bij inrichtingsplan
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Deze correcties houden enkel oppervlakteverminderingen in die nu reeds gekend zijn.
Verminderingen ten gevolge van bv. verstoringsbuffers in of rond nieuwe weidegebieden
werden dus niet meegerekend.
Verder werd rekening gehouden met de nota INBO.A.2006.187, die een eerste verfijning van
de habitatinvulling beoogde om beter aan alle instandhoudingsdoelstellingen voor
broedvogels te voldoen op een zo kort mogelijke tijdspanne, rekening houdend met de
ontwikkelingsduur van het estuariene gebied. Hierin werd gesteld dat een deel van het schor
zal moeten verrieten om de instandhoudingsdoelstellingen te halen. Rietschor is als
climaxvegetatie ook een doeltype binnen de IHD-Zeeschelde, waarin gesteld wordt dat
rietschor in de brakke zone een regionaal belangrijk habitattype is. Naast de Atlantische
schorren type 1330, waaronder het begraasd schor valt, moet dit ook voldoende ontwikkeld
worden.
Om te kunnen nagaan in welke mate het tijdsaspect speelt, werd zowel de aanvangssituatie
kort na inrichting als het eindbeeld doorgerekend. Voor de aanvangssituatie werd de
beschikbare oppervlakte van het ontpolderde gebied Prosperpolder Noord op nul gesteld,
vermits dit in deze fase nog overstromend slik zal zijn en dus niet bruikbaar zal zijn voor
broedvogels. Hierbij moet wel worden vermeld dat dergelijk slikgebied een zeer belangrijke
rol zal spelen als foerageergebied voor de beschouwde soorten, en op die manier een
ondersteunende rol zal spelen bij het halen van de beoogde densiteiten in de overige
gebieden. Voor Doelpolder (GGG) werd vertokken van een situatie waarbij 50% van de
oppervlakte overstroomt, en 50% van de oppervlakte voor broedvogels beschikbaar blijft.
Naast een bijstelling van de nominatieve bruto oppervlakten uit de scenario kaarten werd
waar mogelijk ook getoetst of de gehanteerde densiteiten overeenstemmen met de
densiteiten die in vergelijkbare habitats op Linkeroever voorkomen. Bij de opmaak van de
Achtergrondnota Natuur werden de densiteiten voornamelijk gehaald uit zoveel mogelijk
vergelijkbare gebieden elders en uit internationale literatuur. Monitoring in het gebied was
destijds nog niet lang genoeg lopende om deze getallen te toetsen aan de situatie op
Linkeroever. Intussen zijn langere tijdsreeksen beschikbaar, en kan voor sommige habitats
dergelijke toets wel worden uitgevoerd.
Uit deze toets volgt dat aantallen voor Grutto mogelijk overschat zijn. Bij deze soort moeten
we er voorzichtigheidshalve vanuit gaan dat de voorspelde aantallen tussen 10 en 20
koppels lager kunnen uitvallen dan voorspeld. Ook de aantallen Tureluur zijn mogelijk
overschat, maar voor deze soort zijn de totale aantallen voldoende hoog om desondanks de
instandhoudingsdoelstellingen ruim te halen. De afwijking is voor Tureluur m.a.w. niet
significant in het licht van de evaluatie t.o.v. de IHD. Voor de andere weidevogels lijken de
voorspelde aantallen voldoende correct om de evaluatie ten opzichte van de
instandhoudingsdoelstellingen niet te beïnvloeden. Hierbij moet erop gewezen worden dat
SOVON bij het expert judgement van de eerste reeks scenario’s A-E uit de Achtergrondnota
Natuur reeds aangaf voor Grutto en Tureluur lagere densiteiten te hanteren.
Voor de verschillende scenario’s werd vervolgens berekend hoeveel koppels van elke soort
in het ganse gebied worden voorspeld, rekening houdend met bovenstaande bijstellingen.
Dit aantal werd vergeleken met de instandhoudingsdoelstellingen. Indien tekorten werden
vastgesteld, werd berekend hoeveel bijkomend weidegebied nodig is om deze tekorten op te
vangen. Een evaluatie t.o.v. de instandhoudingsdoelstellingen is weergegeven in tabel 3. De
legende bij deze tabel is weergegeven in tabel 4. De resultaten van de
oppervlakteberekeningen zijn weergegeven in tabel 5. Bij de opmaak van tabel 3 werd er van
uitgegaan dat de zoekzones aangeduid voor weidegebied effectief worden ingericht in de
mate waarin dit nodig is volgens tabel 5.
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Tabel 3a: evaluatie van de aantallen weidevogels bij het aanvangsbeeld kort na inrichting. Voor de legende wordt
verwezen naar tabel 4.
A1a
A1b
A2
B1
MeWA
B2
B3
Scholekster
-+
+
0
0
+
0
Tureluur
++
++
++
++
++
++
++
Grutto
-++
++
+
0
++
-Kluut
-- (+)
-- (+)
-- (+)
-- (+)
-- (+)
-- (+)
-- (+)
Tabel 3b: evaluatie van de aantallen weidevogels bij het eindbeeld. Voor de legende wordt verwezen naar
tabel 4.
A1a
A1b
A2
B1
MeWA
B2
B3
Scholekster
0
+
+
0
0
+
0
Tureluur
++
++
++
++
++
++
++
Grutto
-++
++
+
0
++
-Kluut
+
+
+
+
+
+
+
Tabel 4: Gebruikte categorieën bij de evaluatie van de scenario’s naar broedvogels
-aantal < minimum IHD
interpretatie: de IHD voor deze soort worden niet gehaald. Van het habitattype dat het meest met de
voorkeur van deze soort overeenkomt is te weinig oppervlakte voorzien.
-- (+) Aantal < minimum IHD, maar het tekort voor deze soort is opvangbaar door bijzondere
inrichtingsmaatregelen.
0
aantal tussen minimum IHD en gemiddeld IHD
interpretatie: de IHD voor deze soort worden gehaald, maar we hebben twijfels over de robuustheid voor
deze soort. Het halen van de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soort zal zeer gevoelig zijn aan het
optimaal zijn van de inrichting en het effectief halen van de gestelde oppervlakten.
+
aantal tussen gemiddeld IHD en maximum IHD
interpretatie: de soort haalt de instandhoudingsdoelstellingen op een naar onze mening robuuste manier.
++
aantal > maximum IHD
interpretatie: er is een overschot voor deze soort.
Tabel 5: resultaten van de oppervlakteberekening
Effectief
Bijkomende
Totaal
voorzien
zoekzone
beschikbaar
A1a

122.7

0

122.7

Totaal nodig
t.o.v. midden
vork IHD
293

Evaluatie

A1b

109.3

199

308.3

259

OK mits gebruik zoekzone

A2

109.3

199

308.3

259

OK mits gebruik zoekzone

B1

205.1

0

205.1

280

MeWA

177.1

0

177.1

280

B2

122.1

180,6

122.1

266

Minimum IHD gehaald, maar voor
sommige soorten lage aantallen om
robuust te zijn.
Minimum IHD gehaald, maar voor
sommige soorten lage aantallen om
robuust te zijn.
OK mits gebruik zoekzone

B3

164

0

164

283

Tekort

Tekort

In het aanvangsscenario vertonen alle scenario’s een potentieel tekort voor Kluut. Deze soort
reageert echter sterk op aanwezigheid van pioniersituaties die op eilanden in het
plassengebied Prosperpolder zuid en dijkrestanten in het estuarien gebied kunnen gecreëerd
worden. Bepalend voor de aantallen zal dan eerder de foerageermogelijkheid zijn, die in het
estuarien slikgebied uitgebreid aanwezig zal zijn. Op deze manier kunnen van bij aanvang
de tekorten opgevangen worden.
Voor de andere soorten worden de IHD gehaald, behalve in scenario’s A1a en B3. In de
scenario’s B1 en MeWA liggen de aantallen Scholekster en Grutto (MeWA) echter aan de
lage kant om van een robuuste situatie te spreken.
In de Achtergrondnota Natuur werd een gelijkaardige situatie vastgesteld voor rietbroeders,
en werd gesteld dat dit opgevangen moest worden door een verdere verfijning van de
scenario’s. Dit was de aanleiding tot adviesnota INBO.A.2006.187. Een gelijkaardige
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verfijningsoefening zou volgens ons voor de scenario’s uit het Plan Mer moeten doorgevoerd
worden. Op die manier moet onderzocht worden of nog een optimalisatie mogelijk is waarbij
de situatie voor soorten die eerder lage aantallen halen om robuust te zijn, kan worden
verbeterd.
Samenvattend kunnen de scenario’s als volgt beoordeeld worden:
Scenario’s A1a en B3 voldoen niet aan de instandhoudingsdoelstellingen voor deze
soortengroep.
Scenario’s B1 en MeWA voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen, maar robuustheid is
niet voor alle soorten gegarandeerd.
Scenario’s A1b, A2 en B2 voldoen op een robuuste manier aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor deze soortengroep. Voorwaarde is dat de zoekzones
voor weidevogelgebied in Nieuw en Oud Arenbergpolder die in deze scenario’s voorkomen,
ook effectief worden ingericht.

Bijkomende aanbevelingen
Er moet een verfijningsoefening uitgevoerd worden om na te gaan in hoeverre de situatie
voor soorten met weinig marge t.o.v. de ondergrens van de IHD kan verbeterd worden. Deze
oefening wordt best niet beperkt tot de weidevogels, maar uitgebreid naar alle soorten
waarvoor IHD’s werden opgemaakt, of waarvoor het gebied in het kader van de vogelrichtlijn
belangrijk is.
Bij de planning en inrichting van de gebieden moet erover gewaakt worden dat de
omstandigheden voor weidevogels optimaal zijn. Dit houdt in dat de inrichting optimaal moet
zijn naar abiotiek toe, dat de gebieden optimaal moeten worden beheerd en dat verstoring
absoluut tot een minimum moet beperkt worden. Er is geen oppervlakte overschot om
densiteitsverminderingen op te vangen. Het effect van verstoorde randzones moet mee
opgenomen worden in de verfijningsoefening.

Vraag: Heeft men in de Achtergrondnota Natuur wel degelijk een goede oppervlakteinschatting gemaakt. Zijn de oppervlakteaannames voor het behalen van de
broeddichtheden realistisch? En in welke mate spelen fricties met nabijliggende harde
bestemmingen hier een negatieve rol?
Voor het beantwoorden van deze vraag werden de scenario’s van het plan MER, die allen
voortvloeien uit de A1’ scenario’s van de Achtergrondnota Natuur, doorgerekend met hun
bruto oppervlakten en de densiteiten zoals bij de opmaak van de Achtergrondnota Natuur
ingeschat werden. Op het moment van de opmaak van de Achtergrondnota Natuur was een
inschatting die meer aansluit bij de situatie op linkeroever immers niet mogelijk door gebrek
aan voldoende gegevens. Het resultaat van deze doorrekening is weergegeven in tabel 6.
Tabel 6: evaluatie van de aantallen weidevogels bij het eindbeeld, berekend met bruto oppervlakten en
densiteiten volgens de Achtergrondnota Natuur. Voor de legende wordt verwezen naar tabel 4.
A1a
A1b
A2
B1
MeWA
B2
B3
Scholekster
+
+
+
++
+
+
+
Tureluur
++
++
++
++
++
++
++
Grutto
+
+
+
++
++
+
+
Kluut
+
+
+
+
+
+
+

Tabel 6 geeft aan dat op deze manier doorgelicht de situatie voor alle weidevogelsoorten
robuust uitkomt. Dit geeft aan dat de basisinschatting van de Achtergrondnota Natuur wel
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degelijk correct was. Een evaluatie van de broeddichtheden kon ten tijde van de
Achtergrondnota Natuur enkel gebeuren op basis van expert judgement. Dergelijke evaluatie
werd ook in de Achtergrondnota Natuur mee opgenomen. SOVON wees er toen reeds op
dat de dichtheden voor Grutto en Tureluur hoog lagen. Het halen van dergelijke hoge
aantallen vraagt een zeer optimale inrichting van de volledige oppervlakte. De netto
oppervlakte ligt voor een aantal gebieden echter lager dan de brutto oppervlakte, waardoor
de verwachte aantallen iets lager uitvallen. Een vermindering van de verwachte densiteit van
Grutto in sommige habitats versterkt dit uiteraard. De doorrekening onder vraag 1 leert dat
de scenario’s geen oppervlakte overschot hebben om oppervlakteverlies, bijvoorbeeld door
creatie van bufferdijken, op te vangen. Fricties met nabijgelegen harde bestemmingen
kunnen de densiteiten verder nadelig beïnvloeden. Voor Putten West in het scenario MeWA,
waarbij het gebied langs de oost en noordzijde volledig wordt omgeven door opspuiting, kan
dit bijvoorbeeld een vermindering betekenen voor Grutto. De vermindering zal de soort
verder richting ondergrens van de IHD doen evolueren. Naar onze inschatting blijft het echter
wel mogelijk de IHD te halen. Een uitvoerigere bespreking van randeffecten en verstoring
gebeurt verderop in deze nota.
Vraag: In de veronderstelling dat “Putten-West” en Nieuw Arenbergpolder worden
geselecteerd als zilte weilandgebieden, wat moet er dan precies naar buffering van
deze gebieden worden voorzien ?
Buffering van de zilte weidelanden houdt twee aspecten in. Enerzijds is er een mogelijke
overgangszone voor abiotische kanmerken. Dit hangt af van de wijze van inrichting
(topografische overgang bij afgraving, hydrologische gradiënt bij verschillen in gewenst
waterpeil) en moet bij de inrichtingsstudies begroot worden. De oppervlakte van de gebieden
zelf heeft weinig marge om dit op te vangen. Naar de ontwikkeling van zilte graslanden moet
verspreiding van pesticiden van op de rand worden vermeden.
Anderzijds is er het vermijden van verstoring. Weidevogels zijn gevoelig voor verstoring. In
de nabijheid van verstorende elementen zijn de broeddensiteiten lager. Verstorende
elementen bestaan voor deze diergroep zowel uit antropogene verstoring (bv. verkeer,
beweging
door
mensen)
als
landschappelijke
verstoring
door
opgaande
landschapselementen (bv. dijken, bomenrijen, gebouwen). Rust en openheid van het
landschap zijn dus belangrijke factoren om tot optimale broeddensiteiten te komen. De
afstand waarover verstorende elementen een invloed hebben is verschillend naargelang het
type verstoringselement. Reijnen, Foppen & Meeuwsen (1996) onderzochten de invloed van
verkeer op de broeddensiteit van weidevogels. Voor wegen van 5000 voertuigen per dag
vonden ze een invloed tot 1700m, maar het grootste effect deed zich voor in een zone van
100m naast de weg. Broeddensiteiten werden in deze zone gereduceerd met 12 tot 56%.
Voor Grutto was er echter een vermindering van de broeddensiteit met 22% tot 500m
afstand van de weg, voor Scholekster was dit in deze zone een reductie van 44%. Voor het
halen van de instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels zijn dit net twee kritische
soorten. Krijgsveld et al. Geven aan dat het effect van voorspelbaar bewegende objecten
zoals voorbijrijdende auto’s veel minder is dan het effect van onvoorspelbaar bewegende
objecten zoals wandelaars. Schotman, Kiers & Melman (2007) geven verstoringsafstanden
voor Grutto tot verschillende landschapselementen. Zij vermelden 75m voor gebouwen en
100m voor bomenrijen. Ook licht wordt in de literatuur vermeld als verstorende factor. Over
de mate waarin dijken ook een verstorend effect hebben, is de literatuur niet eenduidig.
Waarschijnlijk zijn factoren als hoogte, steilheid en bovenafwerking hierbij van belang.
Alleszins is het belangrijk zoveel mogelijk te vermijden dat dijken bovenop beplant zijn met
bomen, en dat er wegen bovenop lopen waarvan verkeer of mensen van in het gebied
zichtbaar zijn. In dit laatste geval wordt de weg best geflankeerd door een verhoging op de
dijk aan de gebiedskant, die de voertuigen of mensen op de weg aan het zicht onttrekt.
Omwille van recreanten kunnen hierin uiteraard uitkijkposten worden verwerkt.
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Gebouwen, bomenrijen, boomgaarden en hagen in een zone van 100 meter rond de
weidevogelgebieden dienen zoveel mogelijk gemeden te worden. Maïs zorgt ook voor een
hoge kant, maar die wordt pas bereikt na het broedseizoen, en vormt dus geen probleem.
Bewegingsverstoring, o.a. door recreatie moet in eenzelfde zone worden vermeden. Indien
bewegingsverstoring of eerder druk verkeer langs het gebied niet kan vermeden worden,
wordt best een niet te hoge bufferdijk voorzien. Het effect van bewegingsverstoring reikt
immers verder dan het effect van een dergelijke bufferdijk. In welke mate dergelijke bufferdijk
nodig is moet uitgemaakt worden bij de inrichtingsstudie.
Het is wel belangrijk op te merken dat de oppervlakte van de gebieden weinig marge heeft
om grote buffers intern te voorzien.

Vraag: Welke oppervlakte zilt weiland kan zich aannemelijkerwijs gaan ontwikkelen in
de opgegeven polygoon ter hoogte van Nieuw Arenberg (Muggenhoek)? Is er een
verschil in potenties tussen de zoekzones voor zilte graslanden in Oud- en Nieuw
Arenbergpolder ?
Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk vooraf in te gaan op de randvoorwaarden
voor een succesvolle inrichting van zilt weiland. Vermits bijkomend gevraagd werd de
zoekzones rond de Grote Geule in het advies te betrekken, worden potenties bekeken zowel
vanuit de invalshoek van kenmerkende planten gemeenschappen, als vanuit de hoek van
weidevogels. In dit laatste geval worden ook zones voor zoete weiden op hun potenties
onderzocht. Ook de zones rond de Grote Geule die in de uitgebreidere Geule variant van de
Achtergrondnota Natuur als weidevogelgebied ingetekend werden zullen in deze optiek
bekeken worden. Na de randvoorwaarden vanuit beide invalshoeken te schetsen, zullen de
verschillende mogelijke weidegebieden worden vergeleken.
Randvoorwaarden vanuit avifaunistische hoek
Voor weidevogels zijn volgende punten van belang bij keuze van een nestplaats:
•
•
•

Lokale voedselbeschikbaarheid
Mogelijkheid om nest en/of jongen te verbergen
Afwezigheid van verstoring

Lokale voedselbeschikbaarheid
De voedselbeschikbaarheid wordt sterk gestuurd door de abiotiek. Wormen komen vooral
voor in een beperkte zone boven de grondwatertafel. Het is daarom belangrijk dat de weiden
tijdens het broedseizoen voldoende nat zijn, maar niet onder water staan. Een ideale
grondwaterstand voor weidevogels is gemiddeld 25cm beneden maaiveld. Daarnaast is het
belangrijk dat de bodem voldoende penetreerbaar is. Een goede penetreerbaarheid van de
bodem hangt ook samen met de waterhuishouding. Te droge grond is niet penetreerbaar.
Smart et al. 2006 toonden aan dat penetreerbaarheid van de grond belangrijk is voor zowel
broeddensiteit als broedsucces. Om de penetreerbaarheid te bevorderen dient de
winterwaterstand best te schommelen rond het maaiveld. Te lange inundatie kan echter
negatief zijn voor de benthosgemeenschap, en dus voor de voedselbeschikbaarheid.
Schotman, Kiers & Melman (2007) onderzochten de geschiktheid van weidegebieden voor
Grutto in Nederland. Gronden met een hogere grondwatertafel kwamen als geschikter naar
voor. Zeer droge gronden bleken niet geschikt. Ook de bodemsamenstelling is hierin een
belangrijke factor. Zware gronden met klei of veen bleken meer gekozen te worden door
Grutto. Deze gronden zullen het water minder doorlaten, en langer penetreerbaar blijven. In
geval kwel aanwezig is zijn lichtere gronden echter evenzeer geschikt. In dergelijk geval
14/31

Advies INBO.A.2008.7
zorgt de kwel voor een blijvend hoge grondwaterstand. Lichte gronden zonder kwel drogen
sneller uit.
Mogelijkheid om nest en/of jongen te verbergen
De mogelijkheid om zich te verbergen wordt sterk in de hand gewerkt door aanwezigheid van
microreliëf en pollenvormende grassen. Voldoende hoge waterstand en ontwikkelingsduur
zijn daarbij sturende factoren. Ook de opgroeiende vegetatie heeft een belangrijke functie.
De weilanden dienen vrij kort te zijn op het moment dat de vogels aankomen en
nestgelegenheid gaan zoeken, maar dienen voldoende hoog gegroeid te zijn op het moment
dat de jongen het nest verlaten. Een late datum van vee inscharing is hiervoor belangrijk,
naast het vermijden van vertrappeling van nesten.
Afwezigheid van verstoring
Deze randvoorwaarde werd bij het antwoord op de vorige vraag reeds toegelicht.

Randvoorwaarden vanuit botanische hoek
Voor ontwikkeling van zilte graslanden zijn volgende punten van belang:
Abiotische randvoorwaarden
• Aanwezigheid van brak of zout grondwater
• Microvariatie in topografie
• Hoge waterstanden doorheen het ganse jaar, zonder overdreven winterinundatie
• Bodemgesteldheid die een hoge waterstand en toestroom van zout toelaat.
Biotische randvoorwaarden
• Aanwezigheid van voldoende zaadbronnen in de omgeving
Aanwezigheid van brak of zout grondwater
Als het onderliggend grondwater brak of zout is, zorgt kwel tevens voor een aanvoer van
zout, die noodzakelijk is om deze gemeenschappen in stand te houden. Zonder kwel zal
regenwater een bovenliggende zoetwaterlens vormen, waardoor het zout uit de ondergrond
niet meer beschikbaar is voor de planten. Zout grondwater wordt in de polders rond de
Waaslandhaven gemeten op verschillende lager gelegen plaatsen (zie figuur 4).
Microvariatie in topografie
Een goed ontwikkeld zilt weidegebied omvat een mozaïek van verschillende vegetatietypes
die elk hun specifieke randvoorwaarden stellen, en die voorkomen langsheen een
hoogtegradiënt. Hierop werd reeds gewezen in Spanoghe et al. 2006 bij de beschrijving van
de vegetatie van Putten Weide. In de laagst gelegen delen, die ’s winters langdurig onder
water staan, of in trapgaten van runderen ontstaan zilte pioniersgemeenschappen met
overgang naar graslanden behorend tot het verbond van Stomp kweldergras en het
Zilverschoonverbond. Iets hoger, met een winterwatertafel rond het maaiveld en een
zomerwatertafel die wegzakt tot -25cm, komen Zilte rus graslanden voor met naargelang het
zomerwatertafelniveau een kleiner of groter aandeel van Schorrezoutgras. Deze
graslandtypes zijn ook sterk pollenvormend. Iets hoger gaat deze vegetatie over in
Kamgrasland, met onder meer ook Veldgerst en Zilte Zegge. De variatie in microreliëf in het
gebied De Putten wordt ter illustratie weergegeven in figuur 5.
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Figuur 4: Aanwezigheid van brak of zout grondwater in de polders rondom de Waaslandhaven. Een brede
onderkant in het Stiff diagramma wijst op de aanwezigheid van NaCl (zout).

Figuur 5: Variatie in microreliëf in Putten Weide
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Hoge waterstanden doorheen het ganse jaar, zonder overdreven winterinundatie
Bodemgesteldheid
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Voor typische vegetaties behorend tot de zilte graslanden is een hoog grondwaterniveau
belangrijk. Dit grondwaterniveau situeert zich in hetzelfde bereik als wat nodig is voor
weidevogels, lokaal nog iets natter. Voor de lagere vegetaties is het ook belangrijk dat het
verschil tussen zomer en winterwatertafel beperkt is. Dit zal enkel het geval zijn als kwel
grondwater naar de oppervlakte doet toestromen, en zo de verdamping van de planten te
minste deels compenseert. Waar kwel een bevorderend element is om weiden nat te houden
voor weidevogels, is het voor de botanische ontwikkeling van zilte graslanden een
noodzakelijke voorwaarde. Kwel moet zorgen voor een demping van de
grondwaterdynamiek, en voor de aanvoer van zout. Zonder kwel zal zich bovenop de
zoutwaterlaag immers een zoetwaterlens vormen, waardoor het ondergronds zout niet meer
beschikbaar is voor de planten. Om kwel tot aan de oppervlakte te doen rijken, is het
noodzakelijk dat de bodem lokaal voldoende doorlaatbaar is. Er moeten dus voldoende
zandige of zandlemige plaatsen in het gebied voorkomen. Microvariatie in bodemgesteldheid
kan de variatie in plantengemeenschappen daarbij ten goede komen. De aanwezigheid van
variatie in hoeveelheid kwelstroming kan in de Putten duidelijk worden afgelezen aan de
dynamiek van het grondwater in verschillende peilbuizen (zie figuur 6). In het zuiden is de
kwelstroming duidelijk groter dan meer naar het midden van het gebied. Dit kon ook goed
waargenomen worden bij vriesweer in de winter, waarbij in het zuiden korsten van bevroren
kwel aan de oppervlakte lagen. Dergelijke korsten werden op andere plaatsen niet
aangetroffen. In deze zone wordt ook de hoogste bedekking van Schorrezoutgras gevonden.

Figuur 6: Variatie in kwelsituatie in Putten Weide. Rechts verloop van het grondwaterpeil (mTAW) op twee
locaties die even hoog gelegen zijn. Rechtsonder is de dynamiek kleiner, wijzend op een grotere kwelstroming.
Linksonder: kwelkorsten bij vriesweer nabij de zuidelijkste peilbuis.

Aanwezigheid van voldoende zaadbronnen in de omgeving
De aanwezigheid van zaadbronnen in de omgeving is, naast een geschikte abiotiek, een
belangrijke determinerende factor voor een succesvolle ontwikkeling van zilte graslanden.
Verschillende soorten zoutplanten verspreiden hun zaad via het water. Binnendijks worden
plaatsen met potentie voor zilte graslanden gekoloniseerd door vogels die zich tussen de
gebieden verplaatsen. Om dit succesvol te kunnen laten gebeuren dienen voldoende
bestaande zilte graslanden in de buurt van de te ontwikkelen zone te liggen.
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Kwel: een sleutelfactor voor een succesvolle inrichting
Uit bovenstaande bespreking van de randvoorwaarden volgt dat kwel een essentieel element
is om succesvol zilte weilanden te kunnen inrichten. Daarom wordt hieronder dieper
ingegaan op het voorkomen van kwel op linkeroever.
Kwel ontstaat wanneer de lokale grondwatertafel onder druk komt te staan van een hoger
gelegen grondwatertafel. Deze situatie doet zich op Linkeroever van nature voor aan de
scheiding tussen twee polders. Door een stapsgewijze inpoldering na de Farnese
overstromingen einde 16e eeuw, vormt de Wase Linkerscheldeoever een aaneenschakeling
van polders met verschillen in maaiveldniveau van om en bij 2m (zie figuur 7). Deze polders
bestaan telkens uit hogere kleiige gronden op de plaatsen die voor de inpoldering het verst
van de Schelde lagen, en iets lagere delen met zandige afzetting meer in de richting van de
Schelde en in de kreekarmen (zie figuur 8). Onder deze estuariene sedimenten ligt een
veenlaag van enkele meter dikte.

Hoogte (mTAW)

Figuur 7: Reliëfkaart van het poldergebied

Op de grens tussen twee polders ligt een laaggelegen zandige zone, met aan de andere
kant van de scheidingsdijk de hoge zone van de volgende hogere polder. Hierdoor ontstaat
aan de lage kant van de dijk een zone met opwellend grondwater (zie figuur 9). Dit
opwellend grondwater is veelal brak tot zout. De kwel vermindert sterk in de zomer. De hoger
gelegen zone wordt sterk gedraineerd voor landbouwgebruik.
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Figuur 8: Bodemkaart van het poldergebied met vereenvoudigde legende. Voor een volledige legende van de
bodemkaart: zie figuur 23.
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Figuur 9: Kwelsituatie aan de grens tussen twee polders (meetlocatie Muggenhoek). Grafiek links onder:
stijghoogte in een peilbuis met diepe (blauw) en ondiepe (rood) filter. Grafiek rechts onder: stijghoogteverschil dat
een opwaartse kweldruk aangeeft. De kweldruk vermindert sterk in de zomer. Het Stiff diagramma rechts geeft
aan dat het belangrijkste mineraal in het grondwater NaCl (zout) is.
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Gronden ten zuiden en ten oosten van Putten Weide zijn opgespoten tot 5m boven het
maaiveldniveau van het gebied. Ook ligt Doeldok kortbij met een waterpeil dat constant 2m
boven het maaiveldniveau van De Putten ligt. De vermindering van de kwel in de zomer is
beperkt. (zie figuur 10).

Ca

CO3

Mg

SO4
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Cl
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0.0
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Figuur10: Kwelsituatie Putten Weide. Links: stijghoogte in een peilbuis met diepe (blauw) en ondiepe (rood) filter.
Rechts: stijghoogteverschil dat een opwaartse kweldruk aangeeft.

Randvoorwaarden in de zones aangeduid voor weidevogelgebied en zilt grasland
Bovengeschetste randvoorwaarden zullen in wat volgt worden bekeken in de verschillende
zones die aangeduid werden, en voor de zone voor weidevogelgebied in de uitgebreide
Grote Geule variant van het scenario A4 van de Achtergrondnota Natuur.
Abiotiek
De bodemgesteldheid van de verschillende gebieden is weergegeven in figuur 11. Figuur 12
geeft de drainageklasse aan. De klassen variëren van zeer droog (a) tot zeer nat (g). Enkel
klassen f (winterwaterstand tussen 0 en -20cm) en g (winterwaterstand 0cm of hoger)
kunnen in actuele toestand als optimaal geschikt voor weidevogels worden beschouwd.
Daarbij moet worden opgemerkt dat het veldwerk waarop deze kaart gebaseerd is reeds
decennia oud is, en de huidige waterstanden doorgaans lager liggen. De kaart geeft wel een
relatief beeld van de gebieden, waarbij er van uitgegaan kan worden dat drogere gebieden
meer zullen moeten afgegraven worden om geschikt weidevogelgebied te worden. In
combinatie met gegevens uit het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen schatten we in dat in alle
gebieden aanzienlijk zal moeten afgegraven worden. Oud Arenbergpolder vormt hierop
enigszins een uitzondering. Een eerste ruwe inschatting geeft aan dat in deze zone de
afgraving beperkt kan zijn. Zout is zeker aanwezig in de zoekzone Nieuw Arenbergpolder.
Hoewel er niet expliciet in de zoekzone van Oud Arenbergpolder gemeten werd, wijzen
metingen in de onmiddellijke nabijheid aan dat ook hier zout in het grondwater aanwezig is.
Ter hoogte van de Grote Geule is dit weinig tot niet het geval.
Wat de bodemgesteldheid betreft zien we dat de gebieden in Oud en Nieuw Arenbergpolder
beide zandig tot zandlemig zijn, overwegend behorend tot drainageklasse e. In Oud
Arenbergpolder zijn van nature iets nattere gronden tegen de noordelijke dijk aanwezig. In de
gebieden aan de Grote Geule zijn de gebieden zandiger en van nature droger. Kwel zal in dit
gebied dus iets belangrijker zijn om de waterstanden tijdens het groeiseizoen hoog te
houden. Door afgraving tot bijna op het waterniveau van de Grote Geule, met
irrigatiegrachten vanuit de Geule, zou een gebrek aan kwel hier kunnen opgevangen
worden, op voorwaarde dat de Grote Geule zelf een voldoende constant peil kan houden.
Ook hiervoor is kwel nodig. De kwelsituatie rond de Grote Geule is momenteel onvoldoende
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gekend om hierover uitspraken te doen. Een grondwaterstudie die dit moet verduidelijken is
momenteel lopende.
In Oud Arenbergpolder liggen de gronden het dichtst bij het gewenste maaiveldniveau, en is
duidelijk veel minder afgraving nodig dan in de andere gebieden. Het hoogteverschil met de
Nieuw Arenbergpolder is er slechts ongeveer 1 meter, tegenover 2 meter ter hoogte van De
Putten. Het gebied ten noorden blijft in landbouwgebruik, en blijft dus gedraineerd worden.
Of de gronden dus ook voldoende nat zullen blijven in het zomerseizoen, zoals nodig voor
een goede ontwikkeling van zilte graslanden, is onzeker. We verwachten wel dat het gebied
alleszins goede hydrologische potenties heeft om kwaliteitsvol gebied voor vogels te worden.
In de zoekzone van Nieuw Arenbergpolder ligt het maaiveld actueel hoger boven het
grondwaterpeil dan in Oud Arenbergpolder, behalve aan de oostkant ter hoogte van de
Zoutkeet. Het hoogteverschil met de noordelijkere Prosperpolder is op veel plaatsen ook te
klein voor een goede kwelsituatie. Ter hoogte van de Zoutkeet is dit groter, vergelijkbaar met
de situatie aan Putten Weide. Anderzijds zal het aangrenzend gebied in het Noorden niet
meer in landbouwgebruik blijven, maar plasgebied worden. Naar onze verwachting zal
daardoor de kwelsituatie gunstiger blijven tot verder in het groeiseizoen. Aan de oostkant van
het gebied zal de bijkomende opspuiting en de nabijheid van het toekomstig Saeftinghedok
voor extra druk op de grondwatertafel zorgen. De kwelsituatie in Nieuw Arenbergpolder lijkt
ons daarom zekerder dan in Oud Arenbergpolder, maar er zijn beduidend grotere
afgravingen nodig om het gebied geschikt te maken.

Figuur 11: Bodemkaart.
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Figuur 12: Drainagekaart. De klassen variëren van zeer droog (a) tot zeer nat (g)

Verstoring
Voor weidevogels is de openheid van het landschap van belang. Om een globaal beeld
hiervan te geven werd de openheid van het landschap berekend door voor de punten in de
polders de gemiddelde afstand tot een opgaande structuur te berekenen. Hiervoor werd op
een grid van punten in 64 richtingen de afstand tot bomenrijen, gebouwen en dijken
berekend en uitgemiddeld. Deze gemiddelde kijkafstanden zijn weergegeven in figuur 13.
Figuur 28 geeft de kortste afstand tot een verstorende structuur of weg. Wegen met een
beperkt gebruik zijn daarbij niet opgenomen.
De zoekzone in Oud Arenbergpolder is de meest open en minst verstoorde. Vergelijkbare
zones zijn er in de zoekzone in Nieuw Arenbergpolder, maar er is een geslotener en meer
verstoorde zone centraal. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook Putten Weide deels
omsloten ligt. De densiteiten aan Grutto waren er de laatste jaren lager dan rekendensiteiten.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de aanwezigheid van een Kokmeeuwkolonie ook
een sterk verstorende factor was. De zoekzones aan de Grote Geule liggen in een
geslotener en meer verstoord deel van het landschap. Dit geldt vooral in sterke mate voor de
zone uit de uitgebreidere natuurvariant. Beide zones worden ook door een sterk gesloten
deel van het landschap afgesneden van foerageergebieden langs de Schelde of in
overstromingsgebieden. We verwachten daardoor dat de gebieden langs de Grote Geule
minder succesvol zullen zijn als weidevogelgebied, of tenminste dat zeer ingrijpende
landschapsveranderingen mee moeten genomen worden bij de inrichting.
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Figuur 13: Openheidskaart met gemiddelde afstand tot een opgaande structuur.

De potenties van de verschillende zones worden samengevat in tabel 7.
Tabel 7: samenvatting van de potenties van de zones voor nat weiland en zilt grasland

Grote Geule (25,2ha)
Grote Geule (uitgebreide variant)
Nieuw Arenbergpolder
Oud Arenbergpolder
Putten West

Zout

Kwel

Hoogte

+
+
+-

?
?
+
++-

+
+

Verstoring
&
openheid
-++
+-

Zout is zeker aanwezig in de zoekzone Nieuw Arenbergpolder. Hoewel er niet expliciet in de
zoekzone van Oud Arenbergpolder gemeten werd, geven metingen in de onmiddellijke
nabijheid aan dat ook hier zout in het grondwater aanwezig is. Ter hoogte van de Grote
Geule is dit weinig tot niet het geval. In Putten West is zout aanwezig in het grondwater in
het noordelijk deel, maar niet in het zuidelijk deel. In hoeverre de zoetwaterkreek in het
noordelijk deel voor verzoeting zal zorgen is nog niet geweten.
Kwel wordt het sterkst verwacht in Nieuw Arenbergpolder, ten gevolge van het aanpalend
plassengebied en de nabijheid van het Saeftinghe dok. In het zuidelijk deel van Putten West
wordt alleszins ook kweldruk gemeten. De bron van de kweldruk is waarschijnlijk Doeldok.
De bodem is er echter kleiig, wat kwelstroming bemoeilijkt. In Oud Arenbergpolder en het
noordelijk deel van Putten West wordt kwel verwacht ten gevolge van de hoger gelegen
Nieuw Arenbergpolder, maar doordat deze in landbouwgebruik blijft is het onzeker in welke
mate de kwel aanwezig blijft in het groeiseizoen.
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Wat topografische hoogte betreft zal langs de Grote Geule en in Nieuw Arenbergpolder het
meest moeten afgegraven worden om de gewenste vernatting te realiseren. Concrete cijfers
over het grondverzet zijn er nog niet, maar het lijkt ons aanbevelenswaardig het grondverzet
zo spoedig mogelijk te kwantificeren. Zoals eerder gesteld hebben de aangeduide zones
voor weidegebied weinig oppervlakte overschot. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat in de
zones Nieuw Arenbergpolder en Grote Geule de grond niet of slechts in beperkte mate intern
kan verwerkt worden. De inrichting van deze gebieden moet dus mee opgenomen worden in
de totale grondbalans.
Naar openheid van het landschap toe zijn de zones rond de Grote Geule minder
aantrekkelijk dan de andere zones. Het landschap zal met andere woorden drastischer
veranderingen moeten ondergaan om geschikt weidevogelgebied op te leveren. Dit geldt het
sterkst voor de zone van de uitgebreide variant. Bij deze laatste is het zeer de vraag of de
beoogde densiteiten haalbaar zullen zijn. Ook de zone van 25,2ha die in de Plan MER
scenario’s opgenomen is, ligt door een geslotener zone afgesneden van de Schelde en haar
omliggende polders, en grenst aan gesloten gebied. Dit kan een hypotheek zijn op het
succes van deze zone.
Welke oppervlakte zilt grasland kan zich in Nieuw Arenbergpolder ontwikkelen ?
De randvoorwaarden nodig voor ontwikkeling van een zilt weidegebied werden hierboven
reeds geschetst. Hierbij werd in extenso gewezen op de noodzaak van een geschikte
abiotiek. Potenties hiervoor werden uitvoerig besproken, waarbij de zoekzone in Nieuw
Arenbergpolder ons inziens de meeste potentie heeft, vermits er de beste bronnen aanwezig
zullen zijn voor kweldruk. Zoals ook hoger geschetst is kweldruk op zich nog geen garantie
voor een voldoende kwelstroming, daarvoor is ook de doorlatendheid van de bodem van
belang. De bodemkaart geeft aan dat de globale bodemsamenstelling gelijkaardig kan
worden verwacht als in Putten Weide. Figuur 6 gaf reeds aan dat Putten Weide wat
kwelstroming betreft ook een duidelijke variatie op microschaal bevat, die een belangrijk
structurerend element is voor de vegetatie ontwikkeling. In welke mate dergelijke
microvariatie ook aanwezig is in de zoekzones is niet bekend. In figuur 5 werd gewezen op
de microvariatie in reliëf die aanwezig is in Putten Weide. Deze microvariatie zorgt voor
gradiënten in de waterhuishouding, die op hun beurt structurerend zijn voor de vegetatie. Het
is belangrijk dat een dergelijke variatie binnen dezelfde hoogtegrenzen ook aanwezig is in
een nieuw gebied. Een dergelijke microvariatie creëren op deze kleine schaal is bij
inrichtingswerken niet mogelijk. Om dezelfde gradiënten te kunnen herbergen in een nieuw
gebied is derhalve een grotere oppervlakte nodig. Deze moet ook de onzekerheid op het
bestaan van variatie in de kwelsituatie opvangen.
Naast abiotiek zal dispersie van zaden naar het nieuwe gebied en verspreiding binnen het
gebied de meest cruciale factor zijn voor succes. Positieve ervaring met creatie van zilte
graslanden werd opgedaan in gebieden waar andere zilte graslanden in de onmiddellijke
nabijheid lagen. Dit is hier niet het geval. Rekenen op natuurlijke dispersiefenomenen zoals
transport via vogels zal alleszins onvoldoende zijn. In het noordelijk deel van Putten West ,
dat vlak bij Putten Weide gelegen is, werden een jaar na inrichting geen beginselen van zilte
graslanden aangetroffen, ook al is de abiotiek op sommige plaatsen wel geschikt. Welke
manier best is om zaden vanuit Putten Weide in een nieuw gebied te krijgen (bv.
overbrengen van maaisel, overbrengen van plaggen) is nog een open vraag, evenals hoe en
wanneer dit best gebeurt. Indien een scenario wordt gekozen waarin zilte graslanden moeten
worden gecreëerd met dezelfde botanische waarde als Putten Weide, is dit een
aandachtspunt waarrond dringend onderzoek moet worden opgestart. De kans op een
succesvolle kolonisatie is alleszins groter in een groter gebied.
Rekening houdend met hogervermelde onzekerheden is het voorspellen van een
oppervlakte die zich tot kwalitatief zilt grasland zal ontwikkelen, niet mogelijk. In
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compensatieprojecten elders op een kleinere schaal met een veel zekerder succes als de
creatie van zilt grasland hier werd in het verleden reeds een compensatiefactor 1,5
toegepast. Een hogere factor lijkt ons hier zeker aangewezen. Een concreet getal hierop
kleven is echter geen mathematisch gegeven. Ons lijkt een factor tussen 2 en 3 aannemelijk.
Dit houdt in dat de zone of zoekzone voor weidegebied in Nieuw Arenbergpolder in de
scenario’s A1b, A2, B1, MeWA en B2 voldoende groot moet zijn om dergelijk zilt grasland te
creëren. Dit is niet het geval in scenario B3.

Samenvattend komen we tot volgende conclusies:
De zone nieuw Arenbergpolder heeft de meeste potenties voor creatie van zilte graslanden.
Voornaamste reden van deze conclusie is dat de kwelsituatie er naar alle waarschijnlijkheid
het gunstigst zal uitvallen.
In de scenario’s A1b, A2, B1, MeWA en B2 moet deze zone voldoende groot zijn om zilte
graslanden te creëren.

Bijkomende aanbevelingen
Het grondverzet nodig om bij de inrichting van de weidevogelgebieden het maaiveld op een
gewenste hoogte t.o.v. het grondwaterpeil te brengen, moet worden gekwantificeerd en moet
mee opgenomen worden in de grondbalans. De kans is namelijk groot dat de gebieden te
weinig oppervlakte overschot hebben om de grond intern te verwerken.
De geschiktheid van de zones langs de Grote Geule voor weidevogelgebied vraagt verder
onderzoek. De vragen die hierbij moeten beantwoord worden zijn of de gebieden voldoende
nat kunnen blijven in het voorjaar, en hoe en hoeveel de openheid van het landschap kan
verbeterd worden.
Onderzoek naar de beste manier om plantendispersie vanuit Putten Weide naar een nieuw
zilt grasland gebied te bevorderen moet dringend worden opgestart. Dit onderzoek moet
deels experimenteel worden uitgevoerd, en zal dus enkele jaren in beslag nemen. Het wordt
daarom best zo snel mogelijk gestart, zodat het eventueel parallel kan lopen met
inrichtingsstudies.

Vraag: Zijn er gevolgen voor de timing van de inrichtingswerken? Gedacht wordt bij
voorbeeld aan de noodzaak tot aanleg van nieuw zilt weiland vooraleer het oude
verdwijnt zodat eventueel via inbreng van maaisel uit Putten- weide voor kolonisatie
kan worden gezorgd.
Wat de tijdspanne is waarin deze graslanden ontwikkelen is moeilijk inschatbaar. De
plantendispersie kan een vertragende factor zijn, doordat de kolonisatie mogelijk traag
verloopt. De tijdspanne zal in principe het kortst zijn voor de meest natte en pioniergebonden
vegetaties (als abiotische en biotische randvoorwaarden vervuld zijn moet dit slagen in
enkele jaren), maar zal langer zijn voor de iets hogere delen met een structuurrijkere
vegetatie. Voor alle soorten gevestigd zijn, inclusief soorten die bv. een zekere
bodemvorming nodig hebben, zal eerder moeten gesproken worden van 10 jaar of langer.
Daarnaast moeten we hierbij ook opmerken dat bovenstaande geldt voor compensatie van
de vegetatie. De ontwikkeling van een ecosysteem dat volwaardig equivalent is aan een oud
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graslandecosysteem als Putten Weide vergt veel tijd. Kennis omtrent bv. de ongewervelden
gemeenschappen in een dergelijk systeem is zeer beperkt, maar gezien de zeldzaamheid
van het habitattype huizen hierin ook zeldzame en gespecialiseerde soorten. Woodcock et
al. (2005) bestudeerden de kevergemeenschap in nieuw gecreëerde natte graslanden in
Groot Brittannië 16 jaar na inrichting. Van de 95 aangetroffen soorten waren er slechts 13
typisch voor natte graslanden. Met uitzondering van één soort waren dit daarenboven de
meest algemene soorten. Zij concludeerden dat naar kevers toe creatie van dit habitat
alleszins niet gelukt was. Ook al kunnen delen van het ecosysteem, zoals vegetatie,
eventueel geheel of deels vervangen worden, een dergelijk oud en ontwikkeld systeem als
Putten Weide als geheel kan niet zomaar op korte termijn vervangen worden.
Samenvattend komen we tot volgende conclusies:
Gezien Putten Weide het laatste goed ontwikkeld binnendijks zilt graslandgebied is binnen
de regio moet dit zeker behouden worden tot de kolonisatie van een nieuw gebied succesvol
gebleken is. Hierbij moet gerekend worden dat dit behoud nog een aantal jaren na inrichting
nodig kan zijn om dispersie van planten mogelijk te houden. Het is belangrijk dat Putten
Weide in deze periode in een goede staat behouden blijft.

Vraag: kan er een effect van verzilting verwacht worden op bodem in gebruik door
landbouw, m.a.w. is er volwaardige landbouw mogelijk aansluitend op een zilte
weigebied of moet er rekening gehouden worden met een overgangszone?
In antwoord op deze vraag is het belangrijk te vermelden dat in geen van de voorziene
weidegebieden gebiedsvreemd zout of brak water zal worden binnengebracht. Zones die in
aanmerking komen voor creatie van zilte graslanden zijn zones waar nu reeds zout
grondwater aanwezig is, dat door maaiveldverlaging binnen bereik van de planten wordt
gebracht. De hydrologische situatie op de aanpalende gronden zal hierdoor niet veranderen.
Vraag: Voldoen de scenario's uit het plan-mer voor de Haven van Antwerpen voor wat
betreft (zilte) graslanden?
Samenvattend kan deze vraag als volgt beantwoord worden:
Scenario’s A1a en B3 voldoen niet aan de instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels.
In scenario B3 is tevens te weinig ruimte met potenties voorzien voor de ontwikkeling van
zilte graslanden.
Scenario’s B1 en MeWA voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels,
maar robuustheid is niet voor alle soorten gegarandeerd. Voor de creatie van zilte
graslanden komt het gebied Nieuw Arenbergpolder in aanmerking, en heeft daarvoor
voldoende oppervlakte.
Scenario’s A1b, A2 en B2 voldoen op een robuuste manier aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels. Voorwaarde is dat de zoekzones voor
weidevogelgebied in Nieuw en Oud Arenbergpolder die in deze scenario’s voorkomen, ook
effectief worden gebruikt. Voor creatie van zilte graslanden komt het gebied Nieuw
Arenbergpolder in aanmerking, en heeft daarvoor voldoende oppervlakte.
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Bijlage: scenariokaarten
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