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etleven van de Europese paling AnguHJa anguIIIa begint en eindigt
In de Sargasso Zee waar de paaIgronden zich bevinden. Paling Is
een uitgesproken katadroom migrerende vIssoort (= leeft In Z08I8
W8I8r8n en tr8kt naar zee om zich te reproduceren). In de VIaamae
kustwateren bereiken de jonge palingen (glasaaltjes) de
stroommondingen tijdens de periode februari.meI. BIJ hun WIld. .
migratie landlnwaarIB. op-waarts 8IrDom en rIvInn. pIgment8r8n de
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Op zoek naar baggergronden :
De Bodemkaart vertelt meer dan je denkt

D

e Bodemkaart van België die vanaf 1955 voor het hele land opgemaakt
werd, kan ook Interessante informatie over oudere baggerstortterreinen bevatten. Naast de gewone bodemclasslflcatle zijn er
ook een aantal k1assan voor kunstmatige gronden weergegeven, zoals
opgehoogde terreinen (ON), groeven (OE), vergraven gronden (OT, meestal
zijn dit kasteelparken), en bebouwde terreinen (OB). Wanneer
baggergronden door de bodemkarteerders werden herkend, werden ze
ondergebracht In de klasse 'opgehoogde terreinen' (symbool ON). Maar deze
klasse bevat ook andere categorieën van opgehoogde terreinen, zoals
huiswilstorten enz. Toch kan de bodemkaart een duidelijke indicatie geven
over de mogelijke aanwezigheid van baggerstortterrelnen.
De gegevens op de bodemkaart zijn al minstens 20 jaar oud. Dit heeft tot
gevolg dat de bodemkaart vooral een historische bron Is. Een kaart die In 1960
gepubliceerd werd, bevat alleen Informatie over baggergronden opgespoten
vóór 1960.
Uit een geografische
analyse van de bodemkaart bleek dat er een
belangrijke clustering
van opgehoogde terreinen af te leiden was
rond de BovenscheIde.
lijdens het voorjaar van
1998 werden deze
locaties gecontroleerd.
Een aantal ervan waren
ondertussen bebouwd
en op die terreinen kon
er niet geboord worden.
Er werden 39 locaties
op basis van de bodemkaart gevonden.
Deze terreinen hebben een totale oppervlakte van 107 ha. Samen met de
andere gekarteerde terreinen zijn er nu al 484 ha baggergronden langs de
Bovenschelde gevonden.
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