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1 Aanleiding 

Het voorliggend project betreft het gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwer-
pen’. Binnen dit gewestelijk RUP worden enerzijds de afbakeningslijn van het grootstedelijk ge-
bied bepaald en anderzijds bestemmingswijzigingen op het vlak van wonen, regionale bedrij-
vigheid, (regionaal)stedelijke activiteiten, recreatie, stedelijke groengebieden en lijninfrastruc-
tuur voorzien. Hierbij hebben een aantal bestemmingswijzigingen een mogelijke impact op Vo-
gelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied zodat de opmaak van een passende 
beoordeling / verscherpte natuurtoets noodzakelijk is. 
 
 
1.1 Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen 

Volgens de principes van het RSV is het ruimtelijk beleid voor de grootstedelijke gebieden erop 
gericht de bestaande en toekomstige stedelijke potenties te benutten. Om deze potenties 
maximaal te kunnen benutten wordt het grootstedelijk gebied vrij ruim afgebakend. Hierdoor 
wordt het merendeel van de kernen van de 15 – door het RSV geselecteerde – gemeenten op-
genomen in het grootstedelijk gebied Antwerpen. Meer bepaald gaat het om (delen van) de 
gemeenten Ekeren, Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Boechout, Mortsel, Edegem, Hove, 
Lint, Kontich, Aartselaar, Niel, Schelle, Hemiksem en Zwijndrecht. De afbakeningslijn van het 
grootstedelijk gebied vormt eveneens de grenslijn van voorliggend plan.  
 
De grenslijn sluit vrij nauw aan bij de bestaande bebouwing in de agglomeratie van Antwerpen. 
Op die manier wordt getracht de min of meer aaneengesloten open ruimten in het oosten, zuid-
oosten en zuiden van het Antwerpse in stand te houden en te valoriseren. Deze open ruimte 
gebieden hebben onmiskenbaar een grootstedelijke rol, maar functioneren ook als buitenge-
bied. De open ruimteproblematiek overheerst in deze gebieden zodat ze niet opgenomen wor-
den in het grootstedelijk gebied en als grensstellende elementen worden beschouwd.  
 
Een uitzondering hierop vormt een deel van de aaneengesloten zuidoostelijke open ruimte - in 
het bijzonder de open ruimte vinger tussen E19 en A12. Deze wordt wel opgenomen in het 
grootstedelijk gebied. Door de toekomstige aanleg van de N171 zal het gebied onder grote druk 
komen te staan. Rekening houdend met de bestaande versnippering in het gebied is het wen-
selijk deze druk te kanaliseren en duidelijke randvoorwaarden voor de groene vinger vast te 
leggen. Eén van die randvoorwaarden is de realisatie van een stadsrandbos voor het grootste-
delijk gebied. Plaatselijke uitbreidingen zoals woonuitbreidingsgebieden aansluitend bij de ker-
nen en de nieuwe bedrijventerreinen zijn uiteraard onderdeel van het grootstedelijk gebied.  
 
 
1.2 Situering van planelementen met betrekking tot wonen  

Vertrekkende vanuit de basisgegevens uit het RSV werd de taakstelling voor het grootstedelijk 
gebied berekend. Deze taakstelling heeft betrekking op de periode vanaf 1992 tot 2007. Om tot 
een geactualiseerde taakstelling te komen moet het vertrekcijfer worden verminderd met het 
aantal woningen dat in de gemeenten van het stedelijk gebied sinds 1992 is bijgekomen. Deze 
geactualiseerde taakstelling bedraagt tussen 33.242 (scenario 1, niveau provincie) en 27.325 
(scenario 2, niveau arrondissement) bijkomende woningen.  
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In overeenstemming met de hypothese gewenste ruimtelijke structuur werden alle juridische 
bouwmogelijkheden in het grootstedelijk gebied onderzocht. Dit resulteert in een tekort van 
19.673 woningen in het eerste  scenario en een tekort van 13.756 woningen in het tweede sce-
nario. Het is dus onmogelijk om de kwantitatieve taakstelling vóór 2007 nog te halen. Ook in-
dien men een verdere realisatie doorvoert van de taakstelling tot 2014, schiet de invulling van 
de taakstelling tekort. Het is bijgevolg belangrijk om de invulling van de woongebieden en de 
woonuitbreidingsgebieden intensief te stimuleren om het stedelijk aanbodbeleid te ondersteu-
nen. 
 
 
1.3 Situering van planelementen met betrekking tot bedrijvigheid 

Vanuit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan provincie Antwer-
pen wordt de taakstelling voor het grootstedelijk gebied Antwerpen tot 2007 zeer ruim inge-
schat, namelijk 600 tot 1.300 ha. De volgende ontwikkelingen geven invulling aan de taakstel-
ling voor het stedelijk gebied: 
• Schaarbeek – Hogen Akkerhoek (planelement 5A - 68ha); 
• Industriezone Petroleum Zuid (planelement 5C - 89 ha); 
• Satenrozen – Keizershoek (planelement 5B - 92 ha); 
• Luchthaven Antwerpen1;  
• Q8 Wommelgem – Ranst; 
• Makro Deurne; 
• Post X – station Berchem (planelement 3B – 4ha);  
• Kievitplein – station Antwerpen 
• Vredebaan (planelement 3 – 4 ha);  
• ’t Zand Antwerpen 
• Lispersteenweg Boechout 
 
Met dit programma wordt de minimale taakstelling van 600 ha grotendeels ingevuld. Er zijn bin-
nen de stad Antwerpen nog andere projecten die hoogstwaarschijnlijk een deel van de taakstel-
ling zullen invullen maar waar nog geen concrete cijfers beschikbaar zijn (de gassite in Ber-
chem, de invulling van het eilandje, projecten aan Nieuw Zuid, de ontwikkeling van Lobroek-
dok). Het vooropgestelde aanbod moet bijgevolg als een minimum beschouwd worden. 
 
 
1.4 Situering van planelementen met betrekking tot groengebieden 

Vanuit het RSV wordt geen kwantitatieve taakstelling vastgelegd voor het realiseren van stede-
lijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden. Er is wel duidelijk vastgesteld dat er 
een behoefte is aan bijkomende groenvoorziening in het grootstedelijk gebied op verschillende 
schaalniveaus, namelijk de buurt, het stadsdeel en het grootstedelijk gebied. 
 
Op grootstedelijk niveau komen vooral de groene vingers (Schijnvallei, agrarisch gebied rond 
het fort van Borsbeek, de ingesloten gebieden tussen de E19, de A12 en de Schelde) als sterk 
structurerend naar voor. In deze groene vingers is een transformatie bezig van landbouw naar 
recreatief medegebruik, wonen, harde recreatie, hobbylandbouw en natuur. Landbouw en na-
tuur maken nog wel wezenlijk deel uit van deze gebieden maar de transformatie zorgt voor een 
‘tussengebied’ dat functioneel zowel samenhangt met het grootstedelijk gebied als met het bui-
tengebied.  
 

                                                                  
1 De mogelijke invulling ter hoogte van de luchthaven hangt af van het al dan niet realiseren van het voetbalstadion 

op deze site. 
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De open ruimtevinger tussen de A12 en de E19 - waar een grote ruimtelijke dynamiek aanwezig 
is – wordt als planelement opgenomen. Deze groene vinger zal door de toekomstige aanleg van 
de N171 onder grote druk komen te staan. Rekening houdend met de bestaande versnippering 
in het gebied is het wenselijk deze druk te kanaliseren en duidelijke randvoorwaarden voor de 
groene vinger vast te leggen. Eén van die randvoorwaarden is de realisatie van een stads-
randbos voor het grootstedelijk gebied2. Omwille van het lokale draagvlak en de nood aan ver-
sterking van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten in het gebied, werd 
door het Agentschap voor Natuur en Bos verder onderzocht hoe dit stadsrandbos zou kunnen 
gerealiseerd worden. Het planelement stadsrandbos Antwerpen legt hiervoor de ruimtelijke 
randvoorwaarden vast.  
 
 
1.5 Voetbalstadion 

De stad Antwerpen wenst zich te profileren als sportstad en wil daartoe een topsportbeleid voe-
ren. Onderzoek heeft uitgewezen dat het voorzien van accommodatie zeer belangrijk is in het 
uitbouwen van dergelijk beleid. De huidige accommodatie is verouderd en ontoereikend om de 
vooropgestelde doelen te bereiken. Dit maakt dat, als Antwerpen wil uitgroeien tot een nationale 
topclub, de huidige accommodatie moeten worden aangepakt. Het is de keuze van het huidig 
stadbestuur om tijdens de lopende legislatuur te investeren in de bouw van een modern voet-
balstadion. Een nieuw stadion zou dan plaats bieden aan beide Antwerpse clubs. Daarnaast 
wenst de Stad Antwerpen met de bouw van een nieuw stadion in te spelen op de verwachte 
kandidatuur van de Benelux voor het WK in 2018.  
 
Binnen het plan-MER worden potentiële locaties voor de realisatie van dit planelement verder 
op hun mogelijke milieueffecten onderzocht zodat de uiteindelijke gekozen locatie mee kan op-
genomen worden in het RUP voor het grootstedelijk gebied Antwerpen.  
  
 
 

                                                                  
2 Uit de studie ‘aanduiden locatie stadsrandbos ten zuiden van Antwerpen’ is de groene vinger tussen de E19 en de 

A12 naar voor gekomen als een toplocatie.  
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2 Juridisch kader 

2.1 Vogel- en Habitatrichtlijn 

Hiernavolgende toelichting3 geeft informatie over de procedure die dient gevolgd te worden in-
zake een activiteit, plan of programma in een Speciale Beschermingszone (SBZ) of met moge-
lijke impact op een SBZ op basis van art. 6 van de Habitatrichtlijn en de omzetting hiervan in 
art. 36 ter van het Decreet Natuurbehoud zoals gewijzigd op 19 juli 2002.  
 
In het kader van de Europese Richtlijn 79/409/EEG4 (Vogelrichtlijn) en de Europese Richtlijn 
92/43/EEG5 (Habitatrichtlijn) werden in Vlaanderen 23 Speciale Beschermingszones (SBZ) 
aangewezen als Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) en 38 speciale beschermingszones aangewezen 
als Habitatrichtlijngebied (SBZ-H). Beide richtlijnen beogen de realisatie van een Europees net-
werk van natuurgebieden (NATURA 2000).  
 
Art. 6 van de Habitatrichtlijn, leden 1 en 2, betreffen de instandhouding- en beschermingsmaat-
regelen voor SBZ's. Lid 3 schrijft een passende beoordeling voor van plannen en projecten 
die significante gevolgen kunnen hebben voor een SBZ. Toestemming kan slechts verleend 
worden indien uit de beoordeling blijkt dat er zekerheid is dat de natuurlijke kenmerken van het 
gebied niet worden aangetast. De bepalingen van lid 4 vormen een afwegingskader op deze 
bescherming voor de ontwikkeling van plannen/projecten: zij omschrijven de omstandigheden 
waarin plannen en projecten met significante effecten al dan niet worden toegestaan. De bepa-
lingen garanderen een evenwicht tussen economische en andere niet-ecologische eisen met 
ongunstige effecten voor het milieu enerzijds en de instandhoudingdoelstellingen anderzijds. 
Het afwegingskader geeft een opeenvolging van stappen aan die in de besluitvorming zorgvul-
dig dienen gevolgd te worden bij de beoordeling of een voorgenomen plan of ingreep al of niet 
significante gevolgen voor de natuurwaarden van het gebied kan hebben. Bij negatieve beoor-
deling en ontstentenis van alternatieve oplossingen, mag een plan/ingreep slechts gerealiseerd 
worden om dwingende redenen van groot openbaar belang. Hierbij dienen verzachtende maat-
regelen genomen te worden en alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat 
de gehele samenhang van NATURA 2000 in stand blijft. 
 
De bepalingen van art. 6, leden 1 en 2, van de Habitatrichtlijn werden opgenomen in het De-
creet Natuurbehoud6 in art. 36 ter, §§ 1 en 2. Deze beschrijven dat de administratieve overheid 
de nodige instandhoudingmaatregelen dient te nemen die beantwoorden aan de ecologische 
vereisten van de habitats in l van het natuurdecreet en de soorten in de bijlagen II, III en IV. Te-
vens neemt de administratieve overheid alle nodige maatregelen om elke verslechtering van de 
natuurkwaliteit en het natuurlijke milieu en elke betekenisvolle verstoring in een SBZ te vermij-
den. 

                                                                  
3 Werd samengesteld op basis van: Dienstorder LIN 2004/11 ‘Procedures Beschermingsgebieden’, de bepalingen van 

art. 6 van de Habitatrichtlijn en EC Interpretatiegids "Bescherming van Natura 2000 gebieden", gewijzigd Decreet Na-
tuurbehoud (19 juli 2002) (B.S. 30 augustus 2002). 

4 Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
(79/409/EEG). PB 25 april 1979, nr. L 103, blz.1. 

5 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
fauna en flora. PB van 22 juli 1992, nr. L 206/7. 

6  Decreet van 21 oktober 1997 1997 (BS 10 januari 1998), gewijzigd bij Decreet van 19 juli 2002 (BS 31 augustus 
2002). 
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De bepalingen van art. 6, leden 3 en 4, van de Habitatrichtlijn werden opgenomen in het De-
creet Natuurbehoud7 in art. 36 ter, §§ 3 - 6. Deze bepalingen gelden voor een vergunningsplich-
tige activiteit (= activiteit waarvoor vergunning, toestemming of machtiging is vereist), een plan 
of programma, dat afzonderlijk of in combinatie met bestaande of geplande activiteiten, plannen 
of programma's, een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke kenmerken 
van een SBZ. Deze bepalingen vormen eveneens een afwegingskader voor de ontwikkeling 
van dergelijke activiteiten, plannen of programma's en omschrijven de voorwaarden waaronder 
deze al of niet kunnen toegestaan worden. Het betreft volgende bepalingen: 
• Art. 36ter §3: verplichting tot het maken van een passende beoordeling wat betreft de bete-

kenisvolle effecten voor het betrokken gebied; 
• Art. 36ter §4: de overheid die over de vergunningsaanvraag of over het plan of programma 

moet beslissen, mag de vergunning slechts toestaan of het plan of programma slechts 
goedkeuren indien de uitvoering van de activiteit of het plan of programma geen betekenis-
volle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied kan veroorzaken, 
eventueel door het opleggen van voorwaarden; 

• Art. 36ter § 5: bepaalt de voorwaarden waaronder van art. 36ter, § 4, kan worden afgeweken 
om een vergunningsplichtige activiteit toch toe te staan of een plan of programma toch goed 
te keuren niettegenstaande de uitvoering van de activiteit of het plan of programma een be-
tekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied kan veroor-
zaken. Hierbij worden drie voorwaarden aangegeven die eerst vervuld moeten zijn alvorens 
de afwijking kan toegestaan worden: 
° er is aangetoond dat er geen minder schadelijke alternatieven zijn; 
° er is sprake van een dwingende reden van groot openbaar belang; 
° de nodige compenserende maatregelen zijn genomen en de nodige actieve instandhou-

dingmaatregelen zijn of worden genomen die waarborgen dat de algehele samenhang 
van de speciale beschermingszone en –zones bewaard blijft; deze compenserende maat-
regelen zijn van die aard dat een evenwaardig habitat van minstens gelijkaardige opper-
vlakte in principe actief is ontwikkeld; 

• Art 36ter, § 6: de overheid houdt bij haar beslissing rekening met het goedgekeurde MER, 
passende beoordeling of advies van het Agentschap voor Natuur en Bos, en geeft een on-
derbouwing van de beslissing inzake elke stap. 

 
Krachtens het gewijzigde decreet Natuurbehoud dienen die projecten en plannen niet alleen 
beoordeeld te worden naar de gevolgen die zij kunnen hebben voor de habitats of de soorten 
waarvoor het betrokken gebied door de Vlaamse Regering is aangewezen als speciale be-
schermingszone, maar ook naar de gevolgen die zij in dat gebied kunnen hebben voor de even-
tueel in dat gebied aanwezige soorten van Bijlage III van het Decreet Natuurbehoud8, ook al zijn 
die gebieden niet voor die soorten aangewezen of voorgesteld als speciale beschermingszone.  
 
Binnen het voorstel van het grootstedelijk gebied Antwerpen zijn gebieden aangeduid van het 
Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 
(BE2500006) gesitueerd. Meer bepaald betreft het Schelde-oevers op Linkeroever 
(BE2300006-33), ter hoogte van de Hobokense Polder (BE2300006-47), de omgeving van de 
kleiputten te Niel (Be2300006-30) en ter hoogte van Stuivenberg (BE230006-32). 
 

                                                                  
7  Decreet van 21 oktober 1997 (BS 10 januari 1998), gewijzigd bij Decreet van 19 juli 2002 (BS 31 augustus 2002). 
8 Met name dier- en plantensoorten van communautair belang (Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) die voorkomen in 

Vlaanderen. 
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De afbakening van dit Habitatrichtlijngebied werd gewijzigd door Besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 15 februari 2008. Hierbij werd een zone rechts van de geplande spooraanleg in het 
zuidelijke deel van het Zuidelijk Eiland ter hoogte van Wintam geschrapt als speciale bescher-
mingszone. Daarnaast werd de waterzone van het ‘Schelde-estuarium en Durmeëstuarium 
van de Nederlandse grens tot Gent’ aangeduid als bijkomende afbakening van SBZ-H in het 
Schelde- en Durmeëstuarium. Bij de initiële afbakening van de speciale beschermingszone 
SBZ-H 'BE2300006' werd, voor het Schelde- en Durme-estuarium, de stroomgeul (d.w.z. het 
subtidale deel) van de Zeeschelde en haar zijrivieren onder getijdeninvloed, alsook bepaalde 
(kleinere) stukken schor en slik onder getijdeninvloed niet mee opgenomen in de afbakening. 
De toe te voegen zone voor deze SBZ-H betreft de nog niet aangeduide stroomgeul tot waar 
cumulatief getijdeninvloed en zoutinvloed meetbaar in de Zeeschelde en de zijrivier de Rupel, 
en de nog niet aangeduide, aangrenzende natuurlijke oeverzones onderhevig aan getij. Het 
gebied strekt zich uit van de monding van de Durme en het begin van de Rupel waar de Dijle en 
Nete samenvloeien, tot aan de Nederlandse grens. Zijwaarts reikt de begrenzing tot aan de 
springvloedlijn of aangrenzend tot aan bestaand habitatrichtlijngebied. Vaak reikt deze zijwaart-
se begrenzing tot aan bestaande dijken of sluiscomplexen en -toegangen waarbij gesteld is dat 
toegangen tot sluizen of bestaande infrastructuur, wegenissen en bruggen, jaagpaden en 
dijkruigten, die niet binnen de estuariene invloed vallen, zelf niet tot de afgebakende oppervlak-
te behoren. Een buitendijks gebied dat wel werd toegevoegd betreft het Paardenschor op de 
linkeroever ter hoogte van Doel. 
 
Een aantal forten maken deel uit van het Habitatrichtlijngebied ‘Historische fortengordels van 
Antwerpen als vleermuizenhabitats’ (BE2500045) zijn in het voorstel van het grootstedelijk 
gebied Antwerpen gelegen. Meer bepaald betreft het Fort 7 (BE2100045-22), Fort 5 
(BE2100045-21), Fort 3 (BE2100045-19), Fort 2 (BE2100045-1). 
 
Het Bos van Ranst te Wommelgem maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en hei-
degebieden ten oosten van Antwerpen’ (BE2100017-4 en BE2100017-2).  
 
Een beperkt deel van het Vogelrichtlijngebied ‘Durme en de middenloop van de Schelde’ 
(3.5) ligt binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied te Niel. 
 
Tenlotte maakt de Blokkersdijk deel uit van het Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend en de Blok-
kersdijk’ (2.2).  
 
 
2.2 Vlaams Ecologisch Netwerk VEN 

In het kader van het Natuurdecreet werd door de Vlaamse Regering op 19 juli 2002 een eerste 
selectie van 87.000 ha grote eenheden natuur afgebakend. Dit zijn de prioritaire Vlaamse na-
tuurgebieden die een extra bescherming krijgen. Deze afbakening vormt de eerste fase in het 
tot stand brengen van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Bij Besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 18 juli 2003 werden de afbakeningsplannen VEN eerste fase definitief vastgesteld 
(Belgisch staatsblad 17 oktober 2003), ondermeer de VEN-gebieden ‘Kleidaal, Vallei van de 
Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Ruperlmonding, Kleiputten van Niel-Terhaegen, 
Bossen van de Lauwerijk- en Lachenenbeek, Bos van Ranst, Kuifeend, Oude Landen en 
Bospolder, Slikken en Schorren langsheen de Schelde, Blokkersdijk’. 
 
Art 26bis § 1 van het gewijzigde Natuurdecreet schrijft voor dat de Vlaamse overheid geen toe-
stemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare 
schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Als voor een activiteit een kennisgeving of 
melding aan de overheid vereist is, dient door de kennisgever te worden aangetoond dat de 
activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorza-
ken. (…)  
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Art 26bis § 3 bepaalt dat, in afwijking van § 1, een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare 
schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken, bij afwezigheid van een alternatief, toch kan 
worden toegelaten of uitgevoerd om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbe-
grip van redenen van sociale of economische aard. In dat geval dienen alle schadebeperkende 
en compenserende maatregelen genomen te worden. 
 
De Vlaamse Regering kan bepalen hoe moet aangetoond worden dat een activiteit geen on-
vermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Hierbij wordt 
een verscherpte natuurtoets opgesteld. 
 
 
2.3 Verbod op wijziging van vegetaties 

Art. 7 van het ‘Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering 
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’( 23 
juli 1998) beschrijft de kleine landschapselementen en vegetaties waarvoor een verbod op wij-
ziging geldt. Het betreft holle wegen, graften, bronnen, vennen en heiden, moerassen en water-
rijke gebieden, duinvegetaties en, in groen- park- buffer en bosgebied, historisch permanent 
grasland en poelen.  
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3 Beschrijving van SBZ en plan 

3.1 Situering en kenmerken plangebied 

Het voorstel voor afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen omvat (delen van) de 
gemeenten Antwerpen, Ekeren, Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Boechout, Mortsel, Ede-
gem, Hove, Lint, Kontich, Aartselaar, Niel, Schelle, Hemiksem en Zwijndrecht. Binnen dit groot-
stedelijk gebied zijn een aantal planelementen gesitueerd die een mogelijke impact op SBZ 
en/of VEN kunnen hebben.  
 
Het gaat om de volgende planelementen:  
• Kwade Gat (planelement 1E) 
• Groot Hoofsveld (planelement 1J); 
• Zeven Huysen (planelement 1K) 
• Schuurveld (planelement 1L); 
• Boskouter (planelement 1R);  
• Gemengde stedelijke activiteiten Vredebaan (planelement 3); 
• Robiano (planelement 4);  
• Schaarbeek – Hogen Akkerhoek (planelement 5A);  
• Petroleum Zuid (planelement 5C); 
• Zoekzone voetbalstadion Linkeroever ’t Zand; 
• Zoekzone voetbalstadion noordelijk deel van Petroleum Zuid; 
• Zoekzone voetbalstadion luchthaven Deurne.  
 
De beoordeling binnen deze passende beoordeling concentreert zich niet enkel op de individue-
le planelementen, maar houdt ook in belangrijke mate met de mogelijke cumulatieve effecten 
die kunnen ontstaan door realisatie van meerdere planelementen. Daarom wordt het studiege-
bied op twee niveaus beschreven: enerzijds het grootstedelijk gebied en zijn onmiddellijke om-
geving, anderzijds de planelementen zelf. De beschrijving van het grootstedelijk gebied wordt 
zeer beknopt opgesteld, gezien dit in het plan-MER uitgebreider aan bod komt.  
 
 
3.1.1 Grootstedelijk gebied Antwerpen 
 
Binnen het grootstedelijk gebied komen waardevolle ecotopen vooral voor ter hoogte van Blok-
kersdijk, Het Vlied, Sint-Annabos en Middenvijver op Antwerpen linkeroever, Noordkasteelvij-
ver, de omgeving van Visputten te Hoboken, de bermen van de groene ring en de A12, de his-
torische fortengordel, het Schoonselhof, kasteel Hemiksem en Cleydael te Hoboken, het golfter-
rein Cleydael, de kleiputten van Niel/Schelle, het Hellegat te Niel, omgeving kasteel Groenin-
genhof, omgeving Middelheim, omgeving van de kazerne te Kontich, het Rivierenhof te Borger-
hout en Groot Schijn te Wommelgem, het Bos van Ranst, de Oude Landen, Bospolder-Ekers 
Moeras. 
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Ter hoogte van het grootstedelijk gebied worden volgende natuurtypes onderscheiden:  
• Waterlopen 

De Scheldevallei is een belangrijk structurerend element in het studiegebied. Door de in-
vloed van de getijden ontstaan langs deze rivier slikken en schorren. Het Scheldetracé van 
Burcht tot Gentbrugge wordt gerekend tot de zoetwatergetijrivieren. Ook de Grote Nete (8,2 
km tot Lier), Beneden-Nete (volledig - 15 km) en Rupel (volledig - 11,5 km) behoren tot dit 
natuurtype. De overige waterlopen in het grootstedelijk gebied behoren tot de natuurtypen 
bronbeek, kleine beek en grote beek.  

• Slikken en schorren 
Deze zijn relicten van een oorspronkelijk erg uitgestrekt dynamisch systeem dat sterk gere-
lateerd was aan de Schelde. Deze slikken en schorren zijn erg belangrijk voor onder meer 
avifauna. De plassen van de voormalige kleiputten van Niel zijn ontwikkeld tot een belangrij-
ke pleisterplaats voor vogels.  

• Graslanden  
De meeste graslanden in het grootstedelijk gebied zijn intensieve, vrij soortenarme graslan-
den. Op opgespoten zones op Linkeroever ontwikkelden struisgrasvegetaties en vegetaties 
van het Dwerghaververbond, zoals te Blokkersdijk en Middenvijver. 

• Bos en struweel 
Het bosareaal in het studiegebied is vrij beperkt en versnipperd. Bovendien betreft het vaak 
aanplantingen. De belangrijkste vegetatiegemeenschappen die onderscheiden kunnen wor-
den, zijn de elzen-essenbossen en de wintereiken-beukenbossen.  

• Overige  
Rond Antwerpen is een verdedigingsgordel van forten gelegen. Deze forten hebben een bij-
zondere biologische waarde gezien hun potentie als overwinteringsobject voor vleermuizen. 
Ook parken, kerkhoven en kasteeldomeinen hebben een ecologische waarde naast hun 
functie als publieke groene ruimte in het stedelijke gebied.  

 
Volgens de Broedvogelatlas (INBO) komen in het grootstedelijk gebied Antwerpen 147 broed-
vogelsoorten voor. Naast een aantal algemene soorten, zijn ook bijzondere soorten aanwezig. 
Dit is onder meer door de aanwezigheid van een aantal plassen, de Schelde en natuurgebieden 
te verklaren. In de Schijnvallei broeden o.a. Blauwborst, Rietgors, IJsvogel Waterral en Steen-
uil. Blokkersdijk is internationaal befaamd omwille van zijn (water)vogelrijkdom met 501 broed-
vogelsoorten en 522 broedparen in 2005. Ook de Oude Landen is een belangrijk gebied voor 
avifauna met onder meer Snor, Sprinkhaanrietzanger, Spotvogel, Braamsluiper, Blauwborst, 
Nachtegaal en Bosrietzanger. De Bruine Kiekendief foerageert er geregeld. Het gebied is ook 
belangrijk als pleisterplaats op de herfsttrek voor onder meer Koperwiek en Kramsvogel.  
 
Door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt worden de historische forten rond Antwerpen 
gemonitord. Alle vleermuizensoorten zijn beschermd volgens het Koninklijk Besluit van 22 sep-
tember 1980 en bovendien zijn een heel aantal ook opgenomen in bijlage IV en/of bijlage II van 
de habitatrichtlijn. Volgende soorten komen er voor: Laatvlieger, Baardvleermuis, Watervleer-
muis, Ingekorven vleermuis, Franjestaarten, Gewone dwergvleermuis, Gewone/Grijze grootoor-
vleermuis.  
 
Het Vis Informatie Systeem van het INBO verzamelt informatie over visbestandopnames en 
beoordeling van het visbestand. Het Vetje is een beschermde vissoort die in 1996 waargeno-
men werd in de Edegemse beek te Kontich. De visindex of Index voor Biotische Integriteit (IBI) 
van de betreffende waterlopen is slecht tot ontoereikend. Deze index is een maat voor de eco-
logische kwaliteit van een afvisplaats. Deze wordt opgesteld rekening houdend met het visbe-
stand maar ook met de structuurkenmerken van de waterloop.  
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3.1.2 Planelementen  
 
3.1.2.1 Planelement Kwade Gat (1E) 

Volgens de BWK versie 2 komen in het deelgebied vooral biologisch minder waardevolle ecoto-
pen voor. Er is slechts 0,26 ha biologisch waardevol loofhoutaanplant aanwezig. Dit betekent 
slechts 1,76 % van de oppervlakte van dit planelement. Waardevolle ecotopen in de omgeving 
van het deelgebied zijn geconcentreerd rond Fort 2 en betreffen de vegetatie van het fort (kf), 
eiken-haagbeukenbos (qa) en een houtkant met zuur eikenbos (kh(qs)).  
 
Het planelement ligt in de directe omgeving van het Fort 2. Dit Fort is aangeduid als Habita-
trichtlijngebied. Het belang van dit fort situeert zich vooral als overwinteringobject voor diverse 
vleermuizensoorten.  
 
Volgens de Broedvogelatlas is dit een pleistergebied van regionaal belang voor eenden.  
 
3.1.2.2 Planelement Groot Hoofsveld (1J) 

Binnen het planelement is de oppervlakte biologisch waardevolle ecotopen beperkt (0,8 ha 
loofhout en struweel). Door de ontwikkeling van het planelement neemt de hoeveelheid bebou-
wing en verkeer in de onmiddellijke nabijheid van het waardevolle kasteelpark van de Nationale 
Plantentuin te Boechout toe. Dit kasteelpark is tevens beschermd als VEN-gebied ‘De bossen 
van de Lauwerijk en Lachenenbeek’ en als deelgebied van het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en 
heidegebieden ten oosten van Antwerpen’.  
 
3.1.2.3 Planelement Zeven Huysen (1K) 

Binnen het planelement 1K komen geen waardevolle ecotopen voor.  

Ten noorden van het planelement en ervan gescheiden door de spoorweg Lier-Mechelen liggen 
de waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen van de openbare bossen het Hoogbos, de Hoof-
se Hoek, de Luitersheide en het Kapellekensbos en de tussenliggende gronden. Het betreft een 
mozaïek van beboste percelen, kasteelpark en waardevol grasland die deel uitmaken van het 
VEN-gebied ‘Bossen van de Lauwerijk- en Lachenebeek’ en Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en hei-
degebieden ten oosten van Antwerpen’. 
 
3.1.2.4 Planelement Schuurveld (1L) 

Dit planelement ligt in de nabijheid van deelgebieden van het VEN-gebied ‘Bossen van de Lau-
werijk- en Lachenebeek’ en het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van 
Antwerpen’. Het betreft enerzijds de gebieden ten noorden van het planelement en ten noorden 
van de spoorlijn Antwerpen-Lier 
 
Anderzijds betreft het de openbare bossen Wevenbossen die eveneens opgenomen zijn binnen 
het VEN- en Habitatrichtlijngebied. Deze bossen sluiten aan op de zuidoostelijke rand van het 
planelement. De bestanden omvatten zeer waardevol Eiken-Haagbeukenbos en Zuur eikenbos. 
Gezien de hoge waarde van deze bossen en hun stapsteenfunctie, wordt het belang van het 
behoud ervan onderstreept. Het plangebied is ter hoogte van de Wevenbossen op heden reeds 
grotendeels ingevuld. Het bijkomend in te vullen gebied wordt bijgevolg gescheiden van deze 
waardevolle bossen door bestaande bewoning.  
 
3.1.2.5 Planelement Boskouter (1R) 

Het planelement Boskouter omvat 4.46 ha (5.18%) biologisch waardevolle en zeer waardevolle 
ecotopen. Het betreft hoofdzakelijk bosvegetaties, namelijk populierenbos (lh, lhb), loofhout (n)  
en naaldhout (pms). Daarnaast komt ook waardevol soortenrijk grasland voor. Ongeveer 1,19 
ha nitrofiel alluviaal elzenbos is zeer waardevol. Een dergelijk bostype heeft een hoge natuur-
behoudwaarde. Daarnaast maakt het, net als de populierenbossen, deel uit van het habitat van 
onder meer Koekoek, Kneu en Nachtegaal. Rietvegetaties zijn belangrijk voor onder meer 
Blauwborst en Bosrietzanger. 
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De belangrijkste natuurwaarden in de omgeving zijn geconcentreerd aan het Fort van Kruibeke. 
Het Fort van Kruibeke is grotendeels met loofbos begroeid.  
 
In het noorden zijn de Burchtse Weel en Neuzenbergbos gesitueerd. Het Neuzenbergbos werd 
op 1 april 1984 aangeplant tijdens een gemeentelijke boomplantactie. Daarnaast heeft sponta-
ne vegetatieontwikkeling gezorgd voor een gevarieerde vegetatie. Dit gebied is van groot be-
lang voor avifauna. Volgens de Broedvogelatlas is het een pleistergebied van regionaal belang 
voor eendensoorten. Bovendien ligt het op een aantal vogeltrekroutes: de seizoenstrek lente-
herfst, de dagelijkse slaaptrek van meeuwen en voedseltrek van eenden.  
 
Belangrijke vogelsoorten in dit planelement en zijn omgeving (meso- en microschaal) volgens 
de Broedvogelatlas zijn Bergeend, Blauwborst, Boerenzwaluw, Bosrietzanger, Gierzwaluw, 
Grauwe vliegenvanger, Grote lijster, Huismus, Koekoek, Kneu, Nachtegaal, Ringmus, Spreeuw 
en Zomertortel. 
 
3.1.2.6 Gemengd stedelijke activiteiten Vredebaan (3) 

Het plangebied grenst onmiddellijk aan het Habitatrichtlijngebied Fort 5. Dit gebied is van groot 
belang voor overwinterende vleermuizen. De gracht omvat zeer waardevolle aquatische ge-
meenschappen. Bovendien komt er zeer waardevol zuur eikenbos voor. Hof ter Linden met 
zeer waardevol Eiken-Haagbeukenbos en autochtone struiken ligt ten zuiden van het bos.  
 
De bermen van de R11 omvatten waardevol struweel en loofhoutaanplantingen.  
 
De Broedvogelatlas maakt melding van volgende belangrijke vogelsoorten in dit planelement en 
zijn omgeving (meso- en microschaal): Boerenzwaluw, Braamsluiper, Gierzwaluw, Grote lijster, 
Huismus, Kneu, Koekoek en Spreeuw. 
 
3.1.2.7 Kleinhandel Robianostraat (4) 

Binnen het planelement zijn geen waardevolle ecotopen aanwezig. Het planelement ligt in de 
omgeving van vleermuizenfauna binnen Fort 3 en het Boekenbergpark. 
 
3.1.2.8 Schaarbeek – Hogen Akkerhoek (5A) 

Het gebied is gedeeltelijk reeds ingenomen voor bedrijvigheid. Vooral de westzijde omvat ak-
kers en grasland. Het planelement omvat 3,4 ha biologisch waardevolle (tot zeer waardevolle) 
ecotopen. Deze zijn echter sterk versnipperd en niet meer dan kleine relicten.  
 
De Zwaluwbeek, met matig waardevolle structuurkenmerken (zie discipline oppervlaktewater), 
stroomt doorheen het planelement. 
 
Het planelement ligt tussen en grenst onmiddellijk aan de forten van Zwijndrecht en Kruibeke. 
Deze forten omvatten niet enkel waardevolle tot zeer waardevolle habitats, maar vormen ook 
stapstenen binnen de ecologische infrastructuur op linkeroever en vormen een habitat voor 
overwinterende vleermuizen.  
 
3.1.2.9 Petroleum Zuid (5C) 

Het regionaal bedrijventerrein Petroleum Zuid omvat een zone waar, ondanks de aanwezigheid 
van bebouwing/bedrijvigheid en spoorinfrastructuur, toch 41.13 ha of 32.17 % waardevolle tot 
zeer waardevolle ecotopen voorkomen. Het gaat vooral over ruigte en struweel. Ook een zeer 
waardevol rietland is aanwezig.  
 
Door vroegere industriële activiteiten is de bodem van het gebied vervuild (zie ook discipline 
bodem).  
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Aangrenzend ten zuidwesten ligt de Hobokense Polder. De Hobokense Polder is een voormali-
ge Schelde polder die in de jaren ’60 van vorige eeuw gradueel werd opgehoogd met grond-
specie van diverse oorsprong. Dit heeft geresulteerd in een gevarieerd vegetatiepatroon met 
bos, struwelen, droge, vochtige en natte graslanden, pioniersvegetaties, ruigten, open water, 
rietkragen. Er worden dan ook maar liefst 426 hogere planten waargenomen sinds 1994 (Mer-
tens, 1999; 2002). Ook voor avifauna is het gebied van groot belang. Het is een pleistergebied 
van regionaal belang voor eenden (onder meer Slobeend, Bergeend en Krakeend). Ook bvb. 
Lepelaar, Purperreiger, Bruine- en Blauwe kiekendief werden er al opgemerkt. Daarnaast is het 
een belangrijk gebied voor de seizoenstrek van diverse soortengroepen in de lente en herfst. Bij 
de trek- en overwinterende vogels vindt men Watersnip, Smelleken, Pijlstaart, Roerdomp, Zwar-
te ruiter en Beflijster. Tot de broedvogels van het gebied behoren Dodaars, Zomer- en Winterta-
ling, Krakeend, Slobeend, Sprinkhaanrietzanger en Bosrietzanger. Tenslotte wordt het gebied 
ook aangeduid in de Broedvogelatlas voor de voedseltrek van eenden. Het diverse vegetatiepa-
troon maakt de Hobokense Polder ook insectenrijk. De bodems zijn er zeer nat alluviaal licht-
zandleem, soms venig en kwetsbaar voor verdroging en verontreiniging. 
 
Ook de graslanden van het aansluitingscomplex van de R1 zijn biologisch waardevol.  
 
Belangrijke vogelsoorten in dit planelement en zijn omgeving (meso- en microschaal) volgens 
de Broedvogelatlas zijn Bergeend, Blauwborst, Boerenzwaluw, Bosrietzanger, Gierzwaluw, 
Grauwe vliegenvanger, Grote lijster, Huismus, Kneu, Koekoek, Nachtegaal, Rietgors, Rietzan-
ger, Spreeuw en Zomertortel. 
 
3.1.2.10 Zoekzone voetbalstadion Linkeroever ‘t Zand 

Volgens de BWK versie 2 is dit een gebied met hoge biologische waarde. Over een aanzienlijke 
oppervlakte (ongeveer de helft van de zoekzone) zijn biologisch waardevol grasland (hp+), loof-
hout (n), struweel (sz), biologisch waardevolle tot zeer waardevolle ruigte (ku) en biologisch 
zeer waardevol doornstruweel (sp) aanwezig.  
 
Aan de rand en door het gebied stroomt de Kleine Watergang – Laarbeek.  
 
In de Broedvogelatlas zijn van dit gebied alleen gegevens op UTM5 niveau aanwezig. Deze 
gegevens bevestigen het belang van de omgeving voor talrijke broedvogels, zoals Bruine kie-
kendief, Patrijs, Scholekster, Kleine plevier, Zomertortel, Koekoek, Gierzwaluw, IJsvogel, Boe-
renzwaluw, Huiszwaluw, Nachtegaal, Blauwborst, Wielewaal, Kneu, en andere. De nabijheid 
van onder meer Blokkersdijk draagt hiertoe bij, maar ook de gevarieerde vegetatie in de zoek-
zone vormt een belangrijk habitat.  
 
De zoekzone is gelegen op ongeveer 1000 m van het Vogelrichtlijn- en VEN-gebied Blokkers-
dijk en in de onmiddellijke nabijheid van Middenvijver, Burchtse Weel, Het Vliet en Galgenweel. 
Deze gebieden zijn biologisch waardevol tot zeer waardevolle kerngebieden. Blokkersdijk is 
internationaal befaamd omwille van zijn (water)vogelrijkdom. Burchtse Weel en Blokkersdijk zijn 
beschermd als Habitatrichtlijngebied 
 
3.1.2.11 Zoekzone voetbalstadion noordelijk deel van Petroleum Zuid 

Het gebied Petroleum-Zuid wordt hoger uitgebreid beschreven (zie bespreking planelement 
5C). De zoekzone voor het voetbalstadion betreft de noordoostelijke hoek van het deelgebied. 
In deze zone is ongeveer 4 ha waardevolle ruigte met struik- en boomopslag aanwezig en 0,1 
ha waardevol struweel. Het gebied ligt op ongeveer 1000 m van de Hobokense Polder, hiervan 
echter gescheiden door bestaande bedrijvigheid en spoorinfrastructuur, en op ongeveer 800 m 
van de Burchtse Weel (aan de overzijde van de Schelde).  
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3.1.2.12 Zoekzone voetbalstadion luchthaven Deurne 

De biologische waarde van het gebied is beperkt tot 4 ha waardevol gemengd inheems loofhout 
aan de westelijke rand van het gebied.  
Het gebied ligt in de onmiddellijke nabijheid van het Boekenbergpark en het Habitatrichtlijnge-
bied Fort 3. Deze gebieden zijn van groot belang voor overwinterende vleermuizen.  
 

3.2 Speciale beschermingszones (SBZ) 

3.2.1 Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent’ 

 
Het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 
werd aangewezen als Speciale Beschermingszone uit hoofde van de Habitatrichtlijn, omvat de-
len van de gemeenten Antwerpen, Berlare, Beveren, Bornem, Dendermonde, Destelbergen, 
Duffel, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lier, Lokeren, Mechelen, Melle, Niel, Puurs, Schelle, Sint-
Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele en Zwijndrecht met een 
totale oppervlakte van 6006 ha. Op 15 februari 2008 werd bij Besluit van de Vlaamse Regering 
de afbakening van dit Habitatrichtlijngebied gewijzigd9.  
 
Dit gebied valt voor een groot deel samen met het Vogelrichtlijngebied 'Durme en middenloop 
van de Schelde' en gedeeltelijk met Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-
Schelde', en omvat eveneens enkele bijkomende buiten- en binnendijkse gebieden (bv. Moer, 
Schouselbroek, Damvallei) en enkele kleinere gebieden (bv. Orchis). Het gebied sluit aan bij de 
het Nederlandse Westerscheldegebied (bv. Saeftinge). Zowel brak- als zoetwatergetijdengebie-
den werden aangeduid. 
 
3.2.1.1 Criteria aanwijzing 

Dit gebied werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende habitats en soorten: 
 
 Habitats van bijlage I 

1130 Estuaria 
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 
1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere 

zoutminnende planten 
1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (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 Hdrocharition 
4030 Droge heide (alle subtypen) 
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 
6430  Voedselrijke ruigten 
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 
91E0(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-

nae, Salicion albae). 
In het studiegebied komen de habitattypes 1130, 91E0, 3150 en 6510 voor (ontwerp-
habitatkaart INBO; Paelinckx et al. 2007).  
 

                                                                  
9 15 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied " Water-
zone van het gebied Schelde- en 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 Gemeen-
schappen van 21 mei 1992. 
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• Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn: 
° Kamsalamander: Triturus cristatus 1160; 
° Kleine modderkruiper: Cobitis taenia 1149; 
° Rivierprik: Lampetra fluviatilis 1099. 

 
De Kamsalamander in België in het gehele land verspreid voor. Rivierprik wordt min of meer 
regelmatig gevangen in het Schelde-estuarium. 
 
3.2.1.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

Voor het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot 
Gent‘, het Vogelrichtlijngebied ‘Beneden-Schelde: schorren en polders op de rechter- en linker-
oever’ en het Ramsargebied ‘Paardenschor, Groot Buitenschoor en Galgenschoor’ zijn instand-
houdingdoelstellingen opgesteld (Van Hove et al, 200310). De kwalitatieve instandhoudings-
doelstellingen omvatten volgende habitats: open water (Schelde, ae, aer en aev), opgespoten 
terreinen (kz), graslanden (hp, hpr en hx), slikken en schorren (da en ds) en moeras (mr).  
 
 
3.2.2 Waterzone van het SBZ-H gebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Neder-

landse grens tot Gent’ 
 
Op 15 februari 2008 werd bij Besluit van de Vlaamse Regering de afbakening van de waterzone 
van het gebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ vastge-
steld11. Dit gebied is gesitueerd op het grondgebied van de gemeenten Antwerpen, Beveren, 
Boom, Bornem, Hamme, Hemiksem, Kruibeke, Mechelen, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, Temse, 
Willebroek en Zwijndrecht.  
 
3.2.2.1 Criteria aanwijzing 

Dit gebied werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende habitats en soorten: 
 
• Habitats van bijlage I 
 
1130 Estuaria 
In het studiegebied komt het habitattype 1130 voor (ontwerp-habitatkaart INBO; Paelinckx et al. 
2007).  
 
• Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn: 

° Bittervoorn: Rhodeus sericeus amarus 1134; 
° Rivierprik: Lampetra fluviatilis 1099. 

Bittervoorn en Rivierprik worden min of meer regelmatig gevangen in het Schelde-estuarium. 
 
 

                                                                  
10 Van Hove D., Nijssen,D. & Meire P. 2003. Opstellen van instandhoudingsdoelstelling voor speciale beschermingszo-
nes in het kader van de vogelrichtlijn 79/409/EEG, de habitatrichtlijn 92/43/EEG en eventuele watergebieden van inter-
nationale betekenis (Conventie van Ramsar) in de Zeehaven van Antwerpen, poort van Vlaanderen in het Ruimtelijk 
Structuurplan. Universiteit Antwerpen – Ecosystem Management Research Group – Rapportnummer: ECOBE 03-R53, 
februari 2004, studie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuur.  
11 15 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied " Water-
zone van het gebied Schelde- en 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 Gemeen-
schappen van 21 mei 1992. 
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3.2.3 Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleer-
muizenhabitats’ 

 
Het Habitatrichtlijngebied ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizen habitats’ 
werd aangewezen als Speciale Beschermingszone uit hoofde van de Habitatrichtlijn, omvat de-
len van de gemeenten Antwerpen, Beveren, Bornem, Borsbeek, Duffel, Edegem, Kapellen, Lier, 
Mechelen, Mortsel, Nijlen, Puurs, Ranst, Schoten, Sint-Katelijne-Waver, Stabroek, Temse en 
Wommelgem met een totale oppervlakte van 359 ha. 
 
Voor een duurzame instandhouding van deze soorten is het aanduiden van zowel winter-als 
zomerverblijfplaatsen noodzakelijk. De fortengordel vervult zeker als winterverblijfplaats een 
belangrijke rol. Het is een complex van oude forten, schansen en bunkers, inclusief historische 
grachten, van de eerste en tweede verdedigingsgordel rond Antwerpen 
 
3.2.3.1 Criteria aanwijzing 

Dit gebied werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende soorten: 
 
• Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn: 

° Ingekorven vleermuis: Myotis emarginatus 1321; 
° Meervleermuis: Myotis dasycneme 1318. 

 
Beide vleermuizensoorten overwinteren in Fort 3. Ingekorven vleermuis overwintert eveneens in 
Fort 4 en 5.  
 
3.2.3.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

In het rapport van Decleer et al. 200712 wordt beschreven dat de Ingekorven vleermuis vooral 
gebaat is met een aangepast beheer van de winter- en zomerverblijven met speciale aandacht 
voor de hoge temperatuurvoorkeur. Ten aanzien van de jachtgebieden zijn kleinschalige land-
schappen met veel houtkanten en bomenrijen en verbindende landschapselementen tussen 
jachtgebieden, belangrijk. Extensieve veeteelt met open veestallen in de onmiddellijke omge-
ving is gunstig voor het voortplantingssucces.  
 
Meervleermuis is vooral gebaat met een aangepast beheer van winter- en zomerverblijven en 
het behoud of herstel van verbindende landschapselementen zonder lichthinder met en tussen 
de jachtgebieden. Goede jachtgebieden bieden voldoende beschutte oevers en hebben een 
voldoende waterkwaliteit. Natte graslandcomplexen met lijnvormige landschapselementen in de 
omgeving zijn gunstig. Een goede kennis van de ecologische eisen en het lokale jachtgebied is 
noodzakelijk om gepaste maatregelen te nemen.  
 
 
3.2.4 Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ 
 
Het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ werd aangewezen 
als Speciale Beschermingszone uit hoofde van de Habitatrichtlijn, omvat delen van de gemeen-
ten Beerse, Boechout, Brasschaat, Hove, Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Malle, Oud-Turnhout, 
Ranst, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel met een totale 
oppervlakte van 5240 ha. 
 

                                                                  
12 Decleer K. (red.)2007. Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. Habitat-

typen, dier- en plantensoorten. Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.M.2007.1. Brus-
sel. 
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Het betreft een complex van enkele grotere bosgebieden (met heide): Bos van Ranst, Binnen-
bos en Zoerselbos met Herenbos, Blommerschot en Bruulbergen. In dit laatste hebben grotere 
delen een open voedselarm karakter met heide en heischrale vegetaties. Gebied omvat ook de 
vallei van de Diepteloop/Visbeek/Kindernouwbeek met aansluitend de Schrieken, Berzegem en 
Visbeekheide, Halse Hoek-Negenmortelen te Oelegem-Zandhoven, en Vrieselhof en Schijvallei 
te Oelegem-Schilde evenals gebieden met goed ontwikkelde vispopulaties (Pulderbeek en Vis-
beek). Het Vrieselhof is de enige gekende groeiplaats in het Atlantisch deel van België waar 
Geel Schorpioenmos (Drepanocladus vernicosus) voorkomt. In de Vallei van de Laarse Beek, 
Antitankgracht komen belangrijke populaties van de Kleine Modderkruiper en de Rivierdonder-
pad voor.  
 
3.2.4.1 Criteria aanwijzing 

Dit gebied werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende habitats en soorten: 
 
• Habitats: 
 
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegeta-

tie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes; 
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of 

Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oeves (Nanocyperetalia); 
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix; 
4030 Droge heide (alle subtypen) 
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Illici-

Fagetum); 
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten; 
91E0(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-

nae, Salicion albae). 
In het studiegebied komen de habitattypes 9120, 9160 en 91E0 voor (ontwerp-habitatkaart IN-
BO; Paelinckx et al. 2007).  
 
• Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn: 

° Kleine modderkruiper: Cobitis taenia 1149 
° Rivierdonderpad: Cottus gobio 1163; 
° Geel schorpioenmos: Drepanocladus vernicosus 1393; 
° Drijvende waterweegbree: Luronium natans 1831. 

 
Deze soorten komen vermoedelijk niet voor in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied.  
 
3.2.4.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

De beoordelingstabellen in het rapport van Heutz & Paelinckx (2005) bieden informatie voor de 
opmaak van instandhoudingsdoelstellingen. Indien het realistisch is om voor een habitattype in 
een SBZ-H de ‘goede staat’ na te streven, wordt dit als doelstelling gesteld. Indien de ‘goede 
staat’ al aanwezig is, is het behoud ervan de doelstelling. Als blijkt dat het onmogelijk is om een 
habitattype in een ‘gunstige staat’ te krijgen, kan het behoud van de actuele toestand (evt. met 
verbeteringen) als doelstelling gesteld worden. 
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3.2.5 Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) ‘De Kuifeend en de Blokkersdijk’ 
 
Het integraal Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend en de Blokkersdijk’ werd aangewezen als Spe-
ciale Beschermingszone uit hoofde van de Vogelrichtlijn, met een totale oppervlakte van 192 
ha.  
 
Het belangrijkste kenmerk voor dit gebied is het voorkomen van 1220 Krakeenden en 1400 
Slobeenden, naast een redelijk aantal andere watervogels, van nationaal belang. Eveneens 
komen er enkele Annex I-soorten voor.  
 
3.2.5.1 Criteria aanwijzing 

Het gebied werd aangemeld met vermelding van volgende gegevens (Van Vessem & Kuijken 
198613): 
 
Tabel 1 
 
Soort Aantal broedparen Maximaal aantal niet-

broedende vogels aan-
wezig 

Aantallen winter-
/trekvogels1 

Roodkeelduiker  X  
Kuifduiker  X  
Aalscholver  40  
Roerdomp 2   
Kleine zwaan  3 3 
Wilde zwaan  9  
Bruine kiekendief 2   
Dodaars   200 
Fuut   120 
Aalscholver   40 
Blauwe reiger   40 
Knobbelzwaan   60 
Bergeend   270 
Smient   330 
Krakeend   1220 
Wintertaling   1340 
Wilde eend   1900 
Pijlstaart   450 
Slobeend   1400 
Tafeleend   1400 
Kuifeend   1150 
Nonnetje   60 
Meerkoet   2580 
Wulp   X 
 

1: De vet gedrukte waarden geven de aantallen vogels weer, die de numerische internationale 
norm overtreffen.  
 
 

                                                                  
13 Van Vessem J. & Kuijken E. 1986. Overzicht van de voorgestelde speciale beschermingszones in Vlaanderen voor 
het behoud van de vogelstand (E.G.-Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979). Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt. 
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3.2.5.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

In de studie van Van Hove et al. 200414 wordt als instandhoudingsdoelstelling voor Bruine Kie-
kendief een populatie van 25 tot 30 broedparen vooropgesteld. Voor de instandhouding van 
deze soort is het behoud van voldoende grote oppervlakten jachtgebied belangrijk. 
 
 
3.3 VEN-gebieden 

Binnen of grenzend aan de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Antwerpen zijn vol-
gende (deel)gebieden van het VEN gelegen (kaart 7.1): 
• Kleidaal (GEN336); 
• Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding (GEN321); 
• Kleiputten van Niel-Terhaegen (GEN337); 
• Bossen van de Lauwerijk- en Lachenenbeek (GEN305); 
• Bos van Ranst (GEN326); 
• Kuifeend (GEN303); 
• Oude Landen en Bospolder (GEN306); 
• Slikken en schorren langsheen de Schelde (GEN304) (met onder meer de Hobokense Pol-

der); 
• Blokkersdijk (GEN340). 
 
 
3.4 Strikt te beschermen soorten over het hele grondgebied: soorten in Bijlage III 

Decreet Natuurbehoud (bijlage IV Habitatrichtlijn) 

Voor een aantal planelementen, moet rekening gehouden worden met de vleermuizenfauna.  
 
 
3.5 Beschrijving referentiesituatie  

3.5.1 Beschouwde tijdsperiode  
 
Bij beschrijving van de referentiesituatie wordt vooreerst duidelijk aangegeven welke de be-
schouwde tijdsperiode van het referentiebeeld is. Vervolgens wordt een globale beoordeling 
van de huidige ecologische waarde van het studiegebied uitgevoerd.  
 
De Passende Beoordeling dient de toetsing altijd uit te voeren ten opzichte van een in de tijd 
welbepaalde referentiesituatie. Volgens de interpretatie van de EC wordt met de referentiesitua-
tie de toestand bij het van kracht worden van betreffende richtlijn bedoeld. De Habitatrichtlijn 
92/43/EEG van 21 mei 1992 werd van kracht op 21 mei 1994. De Vogelrichtlijn 79/409/EEG van 
2 april 1979 werd van kracht in 1981.  
 
Anderzijds wordt de referentiesituatie bepaald op basis van de situatie bij aanduiding van de 
betreffende Speciale Beschermingszones. Indien geen gebiedsspecifieke gegevens van die 
periode gekend zijn wordt de situatie van de aanwijzing van betreffend gebied als referentiesi-
tuatie genomen. De SBZ-H gebieden werden definitief vastgesteld per ‘Besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 mei 2002 (B.S. van 17 augustus 2002) en aangemeld bij de Europese Com-
missie. De waterzone van het SBZ-H-gebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent’ werd aangeduid op 15 februari 2008. Het SBZ-V gebied ‘De Kuifeend en de 
Blokkersdijk’ werd aangewezen op 17 oktober 1988.  
 

                                                                  
14 Van Hove D., Adriaensen F. & MEIRE P. 2004. Opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor speciale bescher-
mingszones in het kader van de vogelrichtlijn 79/409/EEG, de habitatrichtlijn 92/43/EEG en eventuele watergebieden 
van internationale betekenis (Conventie van Ramsar) in de Zeehaven van Antwerpen, poort van Vlaanderen in het 
Ruimtelijk Structuurplan.” UA: ECOBE 04-N14. 
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Gegevens die een veranderde situatie van de habitats/soorten, waarvoor het SBZ werd aange-
wezen, weergeven tegenover de aangegeven referentiesituatie worden eveneens vermeld om 
de trends aan te tonen die in het gebied aanwezig zijn sinds de aanwijzing. Deze verbeterde 
situatie kan dan als referentiesituatie aangewend worden bij de verdere afwegingen in de pro-
cedure15.  
 
 
3.5.2 Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot 

Gent’ 
 
Dit gebied werd als Speciale Beschermingszone aangeduid in 200216 en definitief als zodanig 
aangewezen door de Europese Commissie in 2004. De referentieperiode komt dus zo goed als 
overeen met de huidige toestand.  
 
Het habitatrichtlijngebied beslaat het volledige getijdengebied van de Schelde.  
 
Een estuarium is het benedenstrooms gedeelte van een rivier dat onder invloed staat van de 
getijdenwerking van de zee. De vermenging van zoet- en zoutwater en de verlaging van de 
stroomsnelheid geven aanleiding tot de sedimentatie van fijne slibdeeltjes. Het estuarium strekt 
zich landinwaarts uit tot waar getij meetbaar is en wordt gekenmerkt door een longitudinale 
zoet-zout gradiënt en hoogdynamische processen waarbij het sediment bij elk getij continu in 
beweging is. Hierdoor ontstaat een zeer dynamisch systeem met nevengeulen, ondiep water, 
platen, slikken en schorren. Typerend aan estuaria zijn de uitgesproken getijdendynamiek en de 
aanwezigheid van overgangen die op elke plaats in het estuarium bepalen welke levensge-
meenschappen er zich ontwikkelen. 
 
In dwarsdoorsnede strekt een estuarium zich uit van de, permanent water bevattende rivier-
geul(en) tot aan de springvloedlijn. Subtidaal (permanent onder water) ontstaan kleine en grote-
re geulen in typische patronen van eb- en vloedscharen, met daartussen ondiepten. Intertidaal 
(bij eb droogvallend, tussen de laag- en hoogwaterlijn) vormen zich platen (tussen de geulen-
scharen) en slikken (langs de randen van het estuarium) met benthische algenvegetaties (kie-
zelwieren en nopjeswieren). Tussen de gemiddelde hoogwater- en de springvloedlijn ontwikke-
len schorren, die met hogere planten zijn begroeid. 
 
Het grote voedselaanbod in estuaria geeft aanleiding tot een hoge concentratie aan ongewer-
velde bodemorganismen, het zgn. benthos. Estuaria zijn belangrijke kraam- en kinderkamers 
voor mariene vissoorten en vormt tevens de toegangsweg voor 'anadrome' (trekkende) vissoor-
ten die de rivier opzwemmen naar de paaigebieden. Zo trekt een grote populatie van de Rivier-
prik (Bijlage II-soort) de Zeeschelde op. De larven laten zich achteraf met de waterstroom 
terug richting zee meevoeren. Andere trekkende vissoorten die dankzij de verbeterde water-
kwaliteit nu terug geregeld worden waargenomen zijn de Bittervoorn (een andere Bijlage II-
soort), de Fint, de Paling en zelfs de Spiering. Ook Zeeprik komt er voor. Het Schelde-estuarium 
vertegenwoordigt dan ook een belangrijk gebied voor vissen: bijna de helft van de soorten die 
op de Vlaamse Rode lijst staan zijn er aangetroffen.  
 
De grote voedselrijkdom trekt eveneens grote aantallen vogels aan met als belangrijkste soor-
ten Grauwe Gans, Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart en Ta-
feleend, Scholekster, Kluut, Kievit, Bonte Strandloper, Wulp, en Tureluur. 
 
De Gewone zeehond (Bijlage II soort) vertoeft in kleine aantallen in de Westerschelde en ver-
dwaalde exemplaren worden af en toe in de Zeeschelde waargenomen. 
 

                                                                  
15 Toelichting over de te volgen procedure voor een activiteit/plan/programma  in of met impact op een SBZ in navol-

ging van art. 6 van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG en van art. 36ter van het Decreet Natuurbehoud (Els Martens, 
AMINAL Natuur, maart 2003). 

16 Besluit Vlaamse regering 24 mei 2002. 
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3.5.3 Habitatrichtlijngebied ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenha-

bitats’ 
 
Dit gebied werd als Speciale Beschermingszone aangeduid in 200217 en definitief als zodanig 
aangewezen door de Europese Commissie in 2004. De referentieperiode komt dus zo goed als 
overeen met de huidige toestand.  
 
Door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt worden de historische forten rond Antwerpen 
gemonitord (Tabel 2). Alle vleermuizensoorten zijn beschermd volgens het Koninklijk Besluit 
van 22 september 1980 en bovendien zijn een heel aantal ook opgenomen in bijlage IV en/of 
bijlage II van de habitatrichtlijn. 
 
 Laatvlieger is een vrij algemene soort. Over de winterverblijven van laatvliegers zijn zowel 

in onze streken als elders in Europa nauwelijks gegevens voorhanden. Sporadisch worden 
er exemplaren teruggevonden in de gekende overwinteringplaatsen, zoals de Antwerpse 
fortengordel, maar het aantal waarnemingen is zeer beperkt. Vermoed wordt dat de zomer-
verblijfplaats (gebouwen, met een voorkeur voor zolders) door een aantal dieren ook als 
overwinteringplaats gebruikt wordt. 

 Baard/Brandt’s vleermuizen worden teruggevonden in alle types van winterverblijfplaatsen: 
bunkers, kelders, forten,... Aangezien deze dieren vrij verspreid overwinteren, komt in de 
meeste objecten slechts een vrij laag percentage van de gekende populatie voor.  

 De Meervleermuis is een bedreigde soort. Het voornaamste jachtgebied voor de Meer-
vleermuis zijn grote waterpartijen, kanalen en grote plassen. De Meervleermuis verplaatst 
zich gemakkelijk 10 tot 14km van de kolonie om te gaan jagen. Meervleermuizen worden 
meestal waargenomen in grote winterverblijfplaatsen waar een hoge vochtigheid en een 
stabiele, niet te lage temperatuur heerst (mergelgroeven, forten, grotten, grote ondergrond-
se bunkers). In Vlaanderen werden de voorbije jaren in totaal nooit meer dan 90 Meer-
vleermuizen aangetroffen in de winterobjecten en is niet geweten welk deel van de totale 
winterpopulatie dit is en waar deze verblijft. 

 Watervleermuis is een vrij algemene soort die quasi uitsluitend jaagt boven waterlopen en 
waterplassen. Het belang van bos als foerageergebied wordt vermoedelijk onderschat. In 
de winter is de watervleermuis een typische bewoner van grotachtige structuren, zoals for-
ten, bunkers en ijskelders.  

 Ingekorven vleermuis is een warmteminnende soort die bij ons overwintert in onder meer 
groeven en forten.  

 Franjestaarten worden in Vlaanderen meestal overwinterend aangetroffen in ondergrondse 
winterverblijven. Fort 2 huisvest in sommige jaren tot bijna 2 % van de gekende populatie in 
Vlaanderen. Voor Fort 5 loopt dit soms op tot iets meer dan 0,5 %. Fort 3 spant de kroon 
met in sommige jaren bijna 10 % van de gekende populatie. 

 Gewone dwergvleermuis is bij ons de algemeenste vleermuizensoort. die over heel het stu-
diegebied waargenomen wordt. Deze soort jaagt bij voorkeur in bosranden, houtkanten en 
bossen. Ze jagen ook boven water, in tuinen en parken en rondom straatverlichting. Ze zijn 
voor hun verblijfplaatsen sterk aan de menselijke omgeving gebonden en zijn echte cultuur-
volgers. Opvallend is dat er van de gewone dwergvleermuis, die als een van de meest al-
gemene soorten in Europa wordt beschouwd, weinig gegevens voorhanden zijn over de 
winterverblijfplaatsen. Er zit redelijk wat schommeling op het percentage van de gekende 
populatie van Gewone en Ruige dwergvleermuis dat in een bepaald fort wordt aangetroffen 

 Gewone/Grijze grootoorvleermuizen overwinteren in een breed scala aan verblijfplaatsen. 
In verhouding tot de andere soorten zijn de aantallen die in de klassieke winterverblijfplaat-
sen als forten worden gevonden zeer klein en vermoedelijk verblijven de grootoorvleermui-
zen tijdens de winter ook in holle bomen en andere plaatsen. Vooral in strenge vorstperio-
des nemen de aantallen in de klassieke winterverblijven toe.  

                                                                  
17 Besluit Vlaamse regering 24 mei 2002. 
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Tabel 2 Gegevens overwinteringsobjecten vleermuizen (Bron: databank Zoogdierenwerkgroep 
2007) 
 
 Fort 2 Fort 3 Fort 4 Fort 5 

 20
01

-2
00

3 

20
03

-2
00

5 

20
05

-2
00

7 

20
07

-2
00

8 

20
01

-2
00

3 

20
03

-2
00

5 

20
05

-2
00

7 

20
07

-2
00

8 

20
01

-2
00

2 

20
03

-2
00

5 

20
05

-2
00

7 

20
01

-2
00

3 

20
03

-2
00

5 

20
05

-2
00

7 

Myotis sp. X X X X X X X X X X X X X X 
Laatvlieger  X  X X X      X  
Baard/Brandt's vleermuis X X X X X X X X X X X X X X 
Watervleermuis X X X X X X X X X X X X X X 
Franjestaart X X X X X X X X X X X X X X 
Meervleermuis     X X       
Ingekorven vleermuis  X X X X  X   X  
grootoorvleermuis X X X X X X X X X X X X X X 
dwergvleermuis X X X X X X X X X X X X X X 

 
Fort III huisvest de tweede belangrijkste vleermuizenpopulatie van de fortengordel en ca. 10% 
van de volledige Antwerpse vleermuizenpopulatie. 
 
 
3.5.4 Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ 
 
Het Zevenbergbos-Muizenbos maakt deel uit van de Bossen van Ranst. Het zijn historische 
bossen met een gevarieerde vegetatie die weerspiegeling is van de gradiënten in droog-nat en 
kalkrijk-zuur. De bestandsstructuur oogt vrij natuurlijk met variatie in leeftijdsklassen.  
 
Het boscomplex waartoe het Zevenbergenbos behoort, bevindt zich op de overgang tussen de 
zandige Kempen en de leemrijke streek ten noorden van Lier. De samenstelling van de bodem 
in het Zevenbergenbos varieert van zuiver zandig tot haast puur lemig. Allerlei verschillen tre-
den op: droog/nat; voedselarm/voedselrijk, kalkarm/kalkrijk. Hierdoor vinden de meest uiteenlo-
pende plantensoorten er een geschikte groeiplaats. 
 
Het Muizenbos en het zuidelijke gedeelte van Zevenbergbos liggen in een depressie met kwel. 
Deze kwel is kalkrijk door de aanwezigheid van een ondiepe laag schelpenzand. Grote delen in 
het noorden van Zevenbergbos liggen op hogere zandgronden met een meer zuur milieu.  
 
De droge voedselrijke delen bestaan uit een bos van haagbeuk, zomereik en linde. Oud-
bosindicatoren die er voorkomen, zijn onder meer Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, en Ge-
vlekte aronskelk. Op de droge, voedselarme delen domineert berk, grove den en adelaarsva-
ren. Plaatselijk komen hier nog natuurwaarden voor in de oliogotrofe sfeer: heide, voedselarme 
plassen en eerder schrale graslanden. 
 
3.5.5 Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend en de Blokkersdijk’ 
 
De referentiesituatie wordt beschreven op basis van de gegevens van Van Vessem & Kuijken 
(1986). Hierbij dient evenwel de bemerking geformuleerd worden dat deze gegevens voor het 
gehele Vogelrichtlijngebied gelden, en het niet mogelijk is af te leiden wat het belang is van 
deelzones.  
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Binnen de MER voor de dijkwerken ter hoogte van Blokkersdijk (Ecolas 2005) wordt de huidige 
situatie beschreven op basis van het rapport ‘Blokkersdijk’ van Van Hove et al. (2003) en van 
TV SAM (2004)18. Het MER voor het Masterplan Antwerpen (BAM 2005) biedt informatie over 
het gebied Blokkersdijk.  
 
3.5.5.1 Referentiesituatie 
 
De referentiesituatie wordt hoger beschreven (Tabel 1).  
 
3.5.5.2 Huidige situatie  
 
Blokkersdijk betreft een vrij ondiepe plas met een goede ontwikkelde watervegetatie. De macro-
fytenvegetatie is sterk afhankelijk van de optredende begrazing van avifauna en seizoensge-
bonden abiotische processen. De oevervegetatie van de waterplas wordt vooral gedomineerd 
door Riet. De waterplas wordt omringd door open en zandige stukken met pioniersvegetatie en 
duinrietvegetaties. In de noordwestelijke hoek van het terrein ligt een moerasbos met een do-
minantie van Wilg. Ten noordwesten van het moerasbos ligt een deel populierenaanplant en 
een gemengd loofbos. De ondergroei van de populierenaanplant bestaat hoofdzakelijk uit Grote 
brandnetel. 
 
Het gebied is uiterst belangrijk als (Van Hove et al. 2004): 
• Broedgebied voor onder meer Fuut, Knobbelzwaan, Krakeend, Bergeend, Slobeend, Ta-

feleend, Kuifeend, Bruine kiekendief, Waterral, Tureluur, Blauwborst, Rietzanger en Riet-
gors, 

• Foerageergebied voor onder meer Blauwe reiger, Kluut, Grutto, Visdief, Oeverzwaluw, Boe-
renzwaluw, Huiszwaluw, 

• Wintergasten, onder meer Kleine zwaan, Smient, Pijlstaart, Tafeleend, Kuifeend, Brilduiker, 
Nonnetje en Grote zaagbek; 

• Trekvogels, onder meer Purperreiger, Lepelaar, Visarend, Kleine strandloper, Bosruiter, 
Zwarte stern, Velduil, Tapuit en Paapje; 

• Ruigebied voor onder meer Knobbelzwaan, Wintertaling, Krakeend, Wilde eend, Slobeend, 
Tafeleend, Kuifeend en Meerkoet; 

• Hoogwatervluchtplaats voor onder meer Bergeend en Pijlstaart. 
 
In 

                                                                  
18 TVSAM 2004a. Inventarisatiestudie van het ecologisch potentieel: haven van Antwerpen – Linkeroever – Zwijndrecht 
en het Noordkasteel op Rechteroever”  
TVSAM 2004b “Habitatrichtlijnen – Oriënterende natuurstudie (Linker- en Rechteroever)” 
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Tabel 3 wordt de evolutie van het broedvogelbestand weergegeven.  
 
Blokkersdijk werd echter ook aangemeld vanwege zeer hoge aantallen van vogelsoorten die er in de 
winter voorkomen. 
 
Wat zoogdieren betreft, komen in het gebied onder meer Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis, Egel, Ge-
wone dwergvleermuis, Laatvlieger, Miller’s waterspitsmuis, Rosse vleermuis, Veldspitsmuis, Water-
vleermuis, Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis voor. Alle 
spitsmuizen- en vleermuizensoorten zijn beschermd. Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis, 
Laatvlieger en Watervleermuis zijn soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn.  
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Tabel 3 Broedende soorten in Blokkersdijk en Kuifeend (aantal broedparen) (Bron: MER Masterplan 
Antwerpen 2004) 
 
Soort 1986 1991 1996 2002 Soort 1986 1991 1996 2002 
Bergeend 0 16 18 9 Nachtegaal 0 1 4 4 
Blauwborst 0 16 14 12 Oeverzwaluw 0 0 0 23 
Boompieper 0 5 0 0 Rietgors 0 19 14 4 
Bruine kiekendief 2 2 1 4 Rietzanger 0 4 5 3 
Dodaars 0 0 2 6 Ringmus 0 10 2 0 
Fuut 0 2 8 0 Roerdomp 2 0 0 0 
Gekraagde rood-
staart 

0 0 3 1 Roodborsttapuit 0 1 0 1 

Graspieper 0 6 3 1 Scholekster 0 1 0 1 
Ijsvogel 0 0 0 1 Slobeend  0 6 4 2 
Kievit 0 10 5 2 Sprinkhaanrietzanger 0 0 0 1 
Kleine plevier 0 2 1 0 Tafeleend 0 24 26 29 
Kluut 0 0 0 0 Tureluur 0   0 
Knobbelzwaan 0 6 5 9 Veldleeuwerik 0   4 
Krakeend 0 35 42 13 Waterhoen 0   4 
Kuifeend 0 19 26 27 Wilde eend 0   14 
Meerkoet 0 44 28 20 Zomertortel 0 0 0 10 
 
 
3.6 Andere relevante gebiedsgegevens 

In het plangebied en in de omgeving van voor deze passende beoordeling relevante planele-
menten zijn ankerplaatsen, relictzones en beschermd erfgoed gelegen. Deze worden gesitu-
eerd op figuur 8.1.  

De gebieden die in natuurbeheer zijn, worden gesitueerd op figuur 7.1. 
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4 Beschrijving plan 

4.1 Algemene beschrijving van het plan 

De verschillende planelementen die worden meegenomen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) voor het afbakeningsproces van het grootstedelijk gebied Antwerpen zullen worden ge-
toetst op de impact op het milieu. Het gaat hierbij om bestemmingswijzigingen op vlak van de 
functies wonen, gemengd stedelijke ontwikkeling, regionale bedrijvigheid, grootstedelijke activi-
teiten en open ruimte. De deelgebieden kunnen als volgt worden ingedeeld:  
• de herbestemming van 14 woonuitbreidingsgebieden, 1 woonreservegebied en 4 agrarische 

gebieden naar woongebied;  
• herbestemmen van 2 woonuitbreidingsgebieden naar reservegebied voor wonen;  
• herbestemmen van een industriezone en een gebied voor openbaar nut naar een gebied 

voor gemengd stedelijke ontwikkeling;  
• de afbakening van 4 zones voor regionale bedrijvigheid;  
• aflijnen van 3 gebieden voor grootstedelijke activiteiten (RWZI, golfterrein, regionale lucht-

haven);  
• afbakenen van een gebied voor open ruimte, meer specifiek een stadsrandbos;  
• afwegen potentiële locaties voor de realisatie van een voetbalstadion.  
 
 
4.2 Beschrijving van de voor de passende beoordeling/verscherpte natuurtoets 

relevante planelementen 

 
Het gaat om de volgende planelementen:  
• Kwade Gat (planelement 1E); 
• Groot Hoofsveld (planelement 1J); 
• Zeven Huysen (planelement 1K); 
• Schuurveld (planelement 1L); 
• Boskouter (planelement 1R);  
• Gemengde stedelijke activiteiten Vredebaan (planelement 3); 
• Robiano (planelement 4);  
• Schaarbeek – Hogen Akkerhoek (planelement 5A);  
• Petroleum Zuid (planelement 5C); 
• Zoekzone voetbalstadion Linkeroever ’t Zand; 
• Zoekzone voetbalstadion noordelijk deel van Petroleum Zuid; 
• Zoekzone voetbalstadion luchthaven Deurne.  
 
 
4.3 Elementen met mogelijke impact 

Zowel tijdens de realisatie van plangebieden als na realisatie zijn er theoretisch diverse aspec-
ten die aanleiding kunnen geven tot effecten. Deze zijn – algemeen - opgelijst in tabel 2. De 
relevantie van elke mogelijke ingreep wordt besproken bij de verdere beoordeling per planele-
ment. De significantie van de impact wordt echter besproken onder Hoofdstuk 5. 
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4.4 MER-plicht 

Voorliggend plan bevat de bestemmingswijzigingen volgens het voorontwerp van gewestelijk 
ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. 
Volgens het recent gepubliceerde plan-MER-decreet valt een plan dat wordt opgesteld om mid-
dels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te worden vastgesteld én dat het 
kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project binnen het toepassings-
gebied van het plan-MER-decreet.  
 
Aangezien er mogelijk aanzienlijke milieueffecten zullen optreden door voorliggend plan is een 
plan-MER nodig. Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is, vallen eveneens on-
der het toepassingsgebied van het plan-MER-decreet.  
 
In het kader van de definitieve aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de reali-
satie van de deelgebieden geldt de plicht tot het opstellen van een project-MER indien het één 
van volgende projecten betreft:  
• een stadsontwikkelingsproject met de bouw van 1000 of meer woongelegenheden of met 

een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten 
per tijdsblok van 2 uur (Bijlage 2, rubriek 10-b);  

• een eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10 ha of meer bedraagt of ontbossing met 
het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de oppervlakte 3 ha 
of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is (Bijlage 
2, rubriek 1-d);  

• industrieterreinontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer (Bijlage 2, rubriek 10-a);  
 
Indien zich op de bedrijventerreinen zware industrie vestigt, dan geldt de plicht tot het opstellen 
van een project-MER volgens de overeenkomstige rubrieken van Bijlage 1 en Bijlage 2.   
 
 
 
4.5 Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect  

Binnen het studiegebied zijn er diverse ruimtelijke ontwikkelingen van belang. Binnen het groot-
stedelijk gebied wordt aandacht besteed aan mobiliteit, bedrijvigheid, wonen en groenvoorzie-
ningen. Deze ontwikkelingen worden besproken in de plan-MER. 
 
Relevante visiedocumenten voor de natuurlijke structuur in en in de omgeving van het grootste-
delijk gebied zijn het PRS, het parkproject Linkeroever, de studies die opgemaakt worden in verband 
emet het Stadsrandbos Antwerpen Zuid en de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. Deze wor-
den beschreven in het plan-MER. 
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5 Beschrijving en beoordeling effecten 

5.1 Methodologie 

De effectbeoordeling en besluitvorming inzake het al dan niet optreden van significante effecten 
(betekenisvolle aantasting) is gebaseerd op volgende bepalingen van de Habitatrichtlijn (Inter-
pretatiegids ‘Beheer van NATURA 2000-gebieden, Europese Commissie, 2000): 
• verslechtering van de kwaliteit van een habitat treedt op wanneer in een bepaald gebied de 

door deze habitat ingenomen oppervlakte afneemt of wanneer het met de specifieke struc-
tuur en functies die voor de instandhouding van de habitat op lange termijn noodzakelijk zijn, 
dan wel met de staat van instandhouding van de met deze habitat geassocieerde typische 
soorten, in dalende lijn gaat in vergelijking met de begintoestand. Deze evaluatie geschiedt 
in het licht van de bijdrage van het gebied tot de coherentie van het netwerk; 

• verstoring van een soort in een gebied treedt op wanneer uit populatiedynamische gegevens 
betreffende die soort in dat gebied blijkt dat de soort het gevaar loopt, in vergelijking met de 
begintoestand niet langer een levensvatbare component van de natuurlijke habitat te zullen 
blijven. Deze evaluatie geschiedt in het licht van de bijdrage van het gebied tot de coheren-
tie van het netwerk; 

• aan het begrip “significant” moet een objectieve inhoud worden gegeven. Tegelijk moet de 
significantie van effecten worden vastgesteld in het licht van de specifieke bijzonderheden 
en milieukenmerken van het beschermde gebied waarop een plan of project betrekking 
heeft, waarbij met name rekening gehouden wordt met de instandhoudingdoelstellingen voor 
het gebied.  

 
Dit betekent dat in het kader van de effectbeoordeling volgende vragen moeten worden beant-
woord: 
• in welke mate wijzigt de oppervlakte van habitats? 
• in welke mate treedt er verstoring op van soorten? 
• in welke mate zijn deze effecten significant?  
 
De effectbeoordeling binnen de passende beoordeling dient in principe louter ten aanzien van 
de kwalificerende soorten en habitats plaats te vinden. Indien in de huidige situatie andere soor-
ten van de Habitatrichtlijn (Bijlage III natuurdecreet) voorkomen, worden deze mee in beschou-
wing genomen, weliswaar in tweede orde. Ten aanzien van de verscherpte natuurtoets dient de 
vraag beoordeeld te worden of er al dan niet onvermijdbare en onherstelbare schade aan de 
natuur in het VEN veroorzaakt wordt.  
 
De effecten worden steeds beoordeeld ten opzichte van de gunstige staat van instandhou-
ding20.  
 

                                                                  
20 hoewel de habitats en soorten zich in de huidige situatie niet noodzakelijk in deze gunstige staat van instandhouding bevinden 
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Volgende effectgroepen worden beschouwd: 
• ecotoopwijziging: ecotoopverlies door ruimte-inname en ecotoopcreatie; 
• wijziging van de waterhuishouding; 
• verstoring: 

° door geluidshinder; 
° door verlichting; 
° door beweging van mensen en voertuigen; 

• versnippering en impact op migratie. 
 
Gezien binnen het grootstedelijk gebied meerdere planelementen beoordeeld dienen te worden 
en hierbij de cumulatieve impact van verschillende ontwikkelingen samen belangrijk kan zijn, 
wordt geopteerd de beoordeling te structureren zodat planelementen die invloed kunnen heb-
ben op een zelfde beschermingszone of VEN-gebied samen beoordeeld worden.  
 
 
5.2 Effectbeoordeling ten aanzien van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied en 

overige soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (passende beoordeling) 

5.2.1 Kwade Gat (planelement 1E) 

Planelement Kwade Gat is onmiddellijk aangrenzend aan het Habitatrichtlijngebied Fort 2.  
 
5.2.1.1 Ecotoopinname en –creatie 
 
Er worden geen ecotopen van het Habitatrichtijngebied of overige beschermde ecotopen inge-
nomen. Het betreft dan ook een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen. 
Belangrijker is dat aangenomen kan worden dat deze zone die in de onmiddellijke nabijheid van 
een belangrijk vleermuizenverblijf ligt, ook een jachtgebied voor vleermuizen vormt (zie verder: 
beoordeling t.a.v. beschermde soorten).  
 
5.2.1.2 Versnippering en barrière-effecten 
 
Voor vleermuizen is het belangrijk dat de connectiviteit van het Fort 2 met de waterlopen (en 
bestaande groenelementen) gevrijwaard blijft. In samenwerking met vleermuizendeskundigen 
nagegaan worden hoe dit door de aanleg van lijnvormige groene elementen ondersteund kan 
worden. In dit geval ontstaat een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
Mogelijke versnipperende effecten kunnen ontstaan door verstoring van migratieroutes van 
vleermuizen en worden dan ook onder deze effectengroep besproken.  
 
5.2.1.3 Ecotoopwijziging door wijziging van standplaatskenmerken (hydrologie) 
 
Niet relevant. 
 
5.2.1.4 Verstoring 
 

In het beste geval bevindt een vleermuizenwinterverblijf zich ver van verstoring in een stil en 
donker gebied. Alle Rode Lijst-vleermuizensoorten in Vlaanderen mijden licht. Bij het Fort 2 is 
de situatie bijgevolg suboptimaal: er is heel wat bewoning en wegenis rondom het fort. De ran-
den van het planelement zijn reeds in sterke mate bebouwd met woningen en er zijn een aantal 
KMO’s aanwezig. Bovendien wordt het fort gebruikt als recreatiedomein.  

De toename van de hoeveelheid licht- en geluidsverstoring door de ontwikkelingen binnen het 
planelement is verwaarloosbaar. Door de realisatie van voldoende buffering rondom het Fort 
kunnen verstoringseffecten in sterke mate vermeden worden. Gezien hoge huidige verstoring, 
is de bijkomende verstoring niet significant en is er sprake van een nuleffect ten aanzien van de 
instandhoudingdoelstellingen. 
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5.2.2 Schuurveld (planelement 1L) 

Planelement Schuurveld is aanliggend aan de Wevenbossen, een deelgebied van het Habita-
trichtlijngebied Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen, een zone die tevens als VEN 
beschermd is. Ten noorden van de spoorweg Antwerpen-Lier is eveneens een gebied gelegen 
dat beschermd is als Habitatrichtlijngebied.  
 
5.2.2.1 Ecotoopinname en -creatie 
 
Er worden geen ecotopen van het Habitatrichtijngebied of overige beschermde ecotopen inge-
nomen. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
5.2.2.2 Versnippering en barrière-effecten 
 
Er worden geen versnipperende of barrière-effecten ten aanzien van SBZ-gebieden verwacht 
(nuleffect).  
 
5.2.2.3 Ecotoopwijziging door wijziging van standplaatskenmerken (hydrologie) 
 
Er worden geen effecten verwacht. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien van de in-
standhoudingsdoelstellingen. 
 
5.2.2.4 Verstoring 
 
Gezien de ligging op relatief grote afstand van het planelement en de tussenliggende versto-
ringbronnen worden geen negatieve effecten op de zones Habitatrichtlijngebied ten noorden 
van de spoorlijn Antwerpen-Lier. 
 
Het plangebied is ter hoogte van de Wevenbossen op heden reeds grotendeels ingevuld. Het 
bijkomend in te vullen gebied wordt bijgevolg gescheiden van deze waardevolle bossen door 
bestaande bewoning. De bijkomende verstoring door recreanten, geluidsverstoring en lichtver-
storing zijn daarom beperkt (nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen).  
 
 
5.2.3 Gemengde stedelijke activiteiten Vredebaan (planelement 3) 

Het plangebied grenst onmiddellijk aan het Habitatrichtlijngebied Fort 5. Dit gebied is van groot 
belang voor overwinterende vleermuizen. 
 
5.2.3.1 Ecotoopinname en -creatie 
 
Er worden geen ecotopen van het Habitatrichtijngebied, habitat van beschermde soorten of 
overige beschermde ecotopen ingenomen. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien van 
de instandhoudingdoelstellingen. 
 
5.2.3.2 Versnippering en barrière-effecten 
 
Gezien de nabijheid van een belangrijk overwinteringobject moet rekening houden met een bar-
rièrewerking ten aanzien van migratie van vleermuizen. De connectiviteit van Fort 5 met andere 
groenelementen, nl. het Hof ter Linden en de andere Forten is een aandachtspunt. Door een 
voldoende groenbuffer (zie eveneens effectengroep verstoring) kan deze connectiviteit onder-
steund worden. Hiermee rekening houdend, wordt aangenomen dat de connectiviteit niet signi-
ficant beïnvloed wordt door het planelement. Daarom is de barrièrewerking verwaarloosbaar en 
betreft het een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen.  
 
5.2.3.3 Ecotoopwijziging door wijziging van standplaatskenmerken (hydrologie) 
 
Er worden geen verdrogingseffecten verwacht. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien 
van de instandhoudingdoelstellingen. 
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5.2.3.4 Verstoring 
 
Zoals hoger vermeld, wordt een vleermuizenwinterverblijf best niet blootgesteld aan verlichting 
en geluidsverstoring. In het deelgebied is de situatie sterk verstoord: er is heel wat bedrijvig-
heid, bewoning, recreatie en wegenis rondom het fort. Na de stopzetting van de activiteiten van 
Agfa Gevaert worden wonen, bedrijvigheid en andere stedelijke functies voorzien.  
 
Het is vereist om een voldoende brede, opgaande groenbuffer aan de kant van het Fort 5 te 
voorzien. Dit gezien wel een, weliswaar momenteel niet duidelijk op significantie duidende, in-
vloed te verwachten is. Op projectniveau dient een passende beoordeling te worden opgemaakt 
met concrete uitwerking van deze buffer. 
 
Bedrijvigheid die voor geluidsoverlast zorgt, wordt best vermeden. Bij realisatie van het plan-
element wordt best gebruik gemaakt van aangepaste verlichting (naar beneden gericht, weinig 
lichtverstrooiing, beperkte hoeveelheid verlichting, e.d.). Hierbij zou een positief effect ontstaan 
voor het Habitatrichtlijngebied en zijn soorten. Dit betekent een behoud van de huidige situatie 
of een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
 
5.2.4 Petroleum Zuid (planelement 5C) 

Aangrenzend ten zuidwesten ligt het VEN-gebied de Hobokense Polder. De Schelde en de 
Burchtse Weel zijn aangeduid als Habitatrichtlijngebied.  
 
5.2.4.1 Ecotoopinname en -creatie 
 
Er worden geen ecotopen van het Habitatrichtijngebied of overige beschermde ecotopen inge-
nomen. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen. 
 
5.2.4.2 Versnippering en barrière-effecten 
 
Er worden geen versnipperende of barrière-effecten ten aanzien van SBZ-gebieden verwacht 
(nuleffect). Er moet evenwel over gewaakt worden dat door realisatie van het planelement geen 
versnipperende effecten t.a.v. de Schelde ontstaan. Dit is een aandachtspunt voor het project-
MER. Functionele versnippering door licht- en geluidsverstoring worden verder behandeld (zie 
5.2.4.3). 
 
5.2.4.3 Verstoring 
 
De bedrijvigheid kan bijkomende verstoring veroorzaken. Ten aanzien van de Burchtse Weel en 
de Schelde zijn voornamelijk overslagactiviteiten die mogelijk een verstoringeffect kunnen ver-
oorzaken. In de discipline geluid wordt beschreven dat in het kader van het ontheffingsdossier 
voor uitbreiding van Alca Petroleum Company nv metingen aan de overzijde uitgevoerd werden. 
Ondanks het feit dat er verschillende overslagactiviteiten bezig waren, kon er geen effect van 
deze activiteiten bepaald worden. Dit zou een nuleffect op de Burchtse Weel betreffen. 
 
Zoals besproken in de discipline geluid, hangt dit echter af van het soort overslag activiteiten. 
Zo kan men het verhandelen van schroot of gelijkaardige luidruchtige activiteiten beter vermij-
den. Tevens is een voldoende, liefst groene bufferzone naar de Hobokense Polder toe gewenst 
(zie hoger). Dit moet nog verder onderzocht worden in het Project MER. 
 
Behalve verstoring door geluid, is ook lichtverstoring potentieel relevant. Indien bijkomende ver-
lichting oordeelkundig wordt geplaatst (geen verstrooiing naar SBZ-zone Schelde-oevers), is dit 
verwaarloosbaar (nuleffect t.a.v. instandhoudingdoelstellingen).  
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Inzake verstoring en connectiviteit zal op projectniveau, en desgevallend in een project-MER, 
ook aandacht dienen te worden geschonken aan de invulling van een voldoende, liefst groene 
bufferzone naar Hobokense Polder toe, bijkomend naast de invulling van circa 15 ha ‘ecologi-
sche infrastructuur’ binnen paarse bestemming. Deze laatste opmerking werkt ook door op ni-
veau van de verscherpte natuurtoets (par. 5.3.1.4). 
 
 
5.2.4.4 Ecotoopwijziging door wijziging van standplaatskenmerken (hydrologie) 
 
Er worden geen verdrogingeffecten verwacht. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien 
van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
Echter indien bij een eventuele sanering van de omgeving bemaling toegepast wordt, moet re-
kening gehouden worden met, al dan niet tijdelijke, verdrogingeffecten binnen de invloedssfeer 
van deze bemaling. Gezien hier nog geen concrete informatie over beschikbaar is, is het niet 
mogelijk de significantie in te schatten. Dit is een aandachtspunt voor het project-MER. Vegeta-
ties met verbod tot wijziging conform het Natuurdecreet (hier o.a. moerassen en waterrijke ve-
getaties) dienen bij onvermijdbare schade gecompenseerd te worden.  
 
 
5.2.4.5 Vervuiling 
 
Gezien de aanduiding van de Schelde als Habitatrichtlijngebied is het belangrijk de waterkwali-
teit te bewaken. Dit vormt dan ook een aandachtspunt voor het Project MER.  
 
5.2.5 Zoekzone voetbalstadion Linkeroever ’t Zand 

De zoekzone is gelegen op ongeveer 1000 m van het Vogelrichtlijn- en VEN-gebied Blokkers-
dijk en in de onmiddellijke nabijheid van Middenvijver, Burchtse Weel, Het Vliet en Galgenweel. 
Deze gebieden zijn biologisch waardevol tot zeer waardevolle kerngebieden. Blokkersdijk is 
internationaal befaamd omwille van zijn (water)vogelrijkdom. Burchtse Weel en de Schelde zijn 
beschermd als Habitatrichtlijngebied 
 
5.2.5.1 Ecotoopinname en -creatie 
 
Er worden geen ecotopen van het Habitatrichtijngebied of overige beschermde ecotopen inge-
nomen. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
5.2.5.2 Versnippering en barrière-effecten 
 
Deze effectengroep is vooral relevant bij het ontwikkelingsscenario. Bij realisatie van het land-
schapspark op Linkeroever, de inrichting van het gebied Middenvijver21, realisatie van een eco-
duct tussen Blokkersdijk en het Vlietbos, wordt de natuurwaarde van de volledige omgeving 
versterkt. Hierbij zal het plangebied een sterk versnipperend effect uitoefenen op deze omge-
ving en bijgevolg verder leiden tot isolatie van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden binnen de-
ze omgeving. 
 
5.2.5.3 Ecotoopwijziging door wijziging van standplaatskenmerken (hydrologie) 
 
De oevervegetaties, de waterpartijen en het moerasbos van Blokkersdijk en van Burchtse Weel 
zijn verdrogingsgevoelig. Omdat er nog geen informatie beschikbaar is over de noodzaak van 
bemaling (zie disciplines bodem en water), is het moeilijk deze effectengroep te beoordelen. Dit 
is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor het project-MER. Zoals hoger aangehaald, zijn 
onder meer moerassen en waterrijke vegetaties (zoals waardevol rietland) vegetaties met ver-
bod tot wijziging conform het Natuurdecreet. Deze dienen bij onvermijdbare schade gecompen-
seerd te worden.  
 
                                                                  
21 Middenvijver werd afgewerkt in juni 2008. 
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5.2.5.4 Verstoring 
 
Uit de discipline geluid blijkt dat piekgeluiden tot 50dB(A) zich tot op 800 m van het stadion 
kunnen uitstrekken. Op 400 m bedraagt dit 57dB(A). De zoekzone bevindt zich op ongeveer 
1000 m van het Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk. Bijgevolg kan aangenomen worden dat ver-
storingseffecten door deze piekgeluiden verwaarloosbaar zijn in het Vogelrichtlijngebied. Dit 
betekent een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelricht-
lijngebied. 
 
Er moet evenwel opgemerkt worden dat het Habitatrichtlijngebied Burchtse Weel op ongeveer 
400 m gesitueerd is en bijgevolg wel bloot staat aan significante verstoring door deze piekgelui-
den. Hoewel dit gebied niet aangeduid is voor avifauna, wordt in de discipline fauna en flora 
beschreven dat deze piekgeluiden een belangrijke impact hebben op de aanwezige vogelpopu-
laties. De piekgeluiden worden weliswaar in belangrijke mate gecamoufleerd door het hoge 
aanwezige achtergrondgeluidsniveau. 
 
 
5.2.6 Zoekzone voetbalstadion noordrand Petroleum Zuid  

5.2.6.1 Ecotoopinname en -creatie 
 
Er worden geen ecotopen van het Habitatrichtijngebied of overige beschermde ecotopen inge-
nomen. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
5.2.6.2 Versnippering en barrière-effecten 
 
Er worden geen versnipperende effecten ten aanzien van de Habitatrichtijngebieden in de om-
geving verwacht bij oordeelkundige inplanting (verlichting van infrastructuren weg van de 
Schelde-oevers, zie ook effectengroep verstoring). Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aan-
zien van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
5.2.6.3 Ecotoopwijziging door wijziging van standplaatskenmerken (hydrologie) 
 
Er worden geen verdrogingseffecten verwacht. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien 
van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
Echter indien bij een eventuele sanering van deze verontreinigde site bemaling toegepast 
wordt, moet rekening gehouden worden met, al dan niet tijdelijke, verdrogingeffecten binnen de 
invloedssfeer van deze bemaling. Ook de aanleg van de infrastructuur kan tot ingrepen op de 
waterhuishouding leiden. Gezien hier nog geen concrete informatie over beschikbaar is, is het 
niet mogelijk de significantie in te schatten. Dit is een aandachtspunt voor het project-MER. 
 
 
5.2.6.4 Verstoring 
 
Bij oordeelkundige inplanting (verlichting van infrastructuren weg van de Schelde-oevers) is 
lichtverstoring verwaarloosbaar (nuleffect).  
 
In de nabijheid is geen Vogelrichtlijngebied gesitueerd. Daarom wordt besloten tot nuleffecten 
ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Er moet evenwel opgemerkt worden dat de zoekzone zich op ongeveer 600 m van het Habita-
trichtlijngebied Burchtse Weel bevindt. Hoewel dit gebied niet aangeduid is voor avifauna wordt 
de kanttekening gemaakt dat de daar aanwezige vogelpopulaties in het zuidelijke gedeelte van 
het gebied bijkomende verstoringseffecten zullen ondervinden ten gevolge van piekgeluiden. 
Deze worden deels gemaskeerd door het actueel hoge omgevingsgeluid.  
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5.2.7 Zoekzone voetbalstadion luchthaven Deurne 

5.2.7.1 Ecotoopinname en -creatie 
 
Er worden geen ecotopen van het Habitatrichtijngebied of overige beschermde ecotopen inge-
nomen. Bijgevolg betreft het een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen. 
 
5.2.7.2 Versnippering en barrière-effecten 
 
Er moet evenwel rekening gehouden worden met de migratie van vleermuizen in de omgeving 
van het gebied. Deze corridors kunnen onder druk komen door licht- en geluidsverstoring (zie 
verder). Om deze effecten te vermijden, is het aan te bevelen de omgeving van het Fort 3 op te 
waarderen in overleg met vleermuizendeskundigen. De rol van de omgevende vegetaties dient 
hierbij nader onderzocht en omschreven te worden. Dit is een aandachtspunt in een mogelijk 
project-MER. Zodoende ontstaat een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellin-
gen. 
 
5.2.7.3 Ecotoopwijziging door wijziging van standplaatskenmerken (hydrologie) 
Niet relevant. 
 
5.2.7.4 Verstoring 
 
Fort 3 en de migratiecorridors in de omgeving staan op heden al onder sterke verstoringsdruk 
door de exploitatie van de luchthaven, maar ook door de omgevende wegenis en overige infra-
structuren. Daarom kan verwacht worden de bijkomende licht- en geluidsbelasting door de rea-
lisatie van een voetbalstadion beperkt zal zijn. Indien de realisatie van het voetbalproject ge-
koppeld wordt aan de inrichting van voldoende corridors voor migratie van vleermuizen (zie ook: 
effectengroep versnippering), is het effect een nuleffect ten opzichte van de instandhoudings-
doelstellingen. Zoals hoger vermeld, is dit een aandachtspunt in een eventueel project-MER. 
 
 
5.3 Effectbeoordeling op basis van VEN en beschermde habitats en soorten (ver-

scherpte natuurtoets) 

5.3.1 Effectbeoordeling op basis van VEN 

5.3.1.1 Planelement 1J: Groot Hoofsveld 

Gezien het beperkt verstorend karakter van de woonfunctie, de reeds aanwezige bebouwing en 
verstoring door wegverkeer en de relatief grote afstand (ongeveer 650 m), worden geen versto-
ringeffecten op het VEN-gebied ‘De bossen van de Lauwerijk en Lachenenbeek’ verwacht (ver-
waarloosbaar effect).  
 
5.3.1.2 Planelement 1K: Zeven Huysen 

Ten noordoosten van het planelement en ervan gescheiden door de spoorweg Lier-Mechelen 
liggen de deelgebieden van het VEN-gebied ‘Bossen van de Lauwerijk- en Lachenebeek’ en 
Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. Gezien het beperkt 
verstorend karakter van de woonfunctie, de reeds aanwezige bebouwing en het sportterrein, de 
verstoring door de spoorlijn en de relatief grote afstand, worden geen verstoringeffecten op dit 
gebied verwacht (verwaarloosbaar effect).  
 
5.3.1.3 Planelement 1L: Schuurveld 

Dit planelement komt hoger aan bod (zie 5.2.2).  
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5.3.1.4 Planelemenent 5C: Petroleum Zuid 
 
Het planelement grenst aan het VEN-gebied de Hobokense Polder. De Hobokense Polder is 
een voormalige Schelde polder die in de jaren ’60 van vorige eeuw gradueel werd opgehoogd 
met grondspecie van diverse oorsprong. Dit heeft geresulteerd in een gevarieerd vegetatiepa-
troon met bos, struwelen, droge, vochtige en natte graslanden, pioniersvegetaties, ruigten, open 
water, rietkragen. Er worden dan ook maar liefst 426 hogere planten waargenomen sinds 1994 
(Mertens, 1999; 2002). Ook voor avifauna is het gebied van groot belang. Het is een pleisterge-
bied van regionaal belang voor eenden (onder meer Slobeend, Bergeend en Krakeend). Ook 
bvb. Lepelaar, Purperreiger, Bruine- en Blauwe kiekendief werden er al opgemerkt. Daarnaast 
is het een belangrijk gebied voor de seizoenstrek van diverse soortengroepen in de lente en 
herfst. Bij de trek- en overwinterende vogels vindt men Watersnip, Smelleken, Pijlstaart, Roer-
domp, Zwarte ruiter en Beflijster. Tot de broedvogels van het gebied behoren Dodaars, Zomer- 
en Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Sprinkhaanrietzanger en Bosrietzanger. Tenslotte wordt 
het gebied ook aangeduid in de Broedvogelatlas voor de voedseltrek van eenden. Het diverse 
vegetatiepatroon maakt de Hobokense Polder ook insectenrijk. De bodems zijn er zeer nat allu-
viaal licht-zandleem, soms venig en kwetsbaar voor verdroging en verontreiniging. 
 
De bedrijvigheid heeft een belangrijk verkeersgenererend karakter die bijkomende verstoring 
kan veroorzaken. Uit de discipline geluid blijkt echter dat het omgevingsgeluid door het bedrij-
venterrein in de Hobokense Polder niet zal stijgen.  
 
Ontsluiting van het bedrijventerrein via de Naftaweg heeft echter nu al een beduidende impact 
op het nabijgelegen natuurgebied, maar dan nagenoeg uitsluitend door het slechte wegdek (zie 
discipline geluid). Het aanpakken van de gehele weginfrastructuur is voor dit gehele gebied een 
noodzaak opdat het omgevingsgeluid door wegverkeer zou verminderen. Uit de discipline ge-
luid blijkt daarnaast dat de toename van het wegverkeer op de G. Armstrongweg het omge-
vingsgeluid zal verhogen. Ook voor deze weg is het belangrijk geluidsbeperkende maatregelen 
(aanpak van het wegdek) te voorzien. 
 
De bijkomende verlichting kan leiden tot toename van lichtverstoring.  
 
Als milderende maatregel kan, naast hogervermelde aanpassing van het wegdek, een voldoen-
de ruime bufferzone voorzien worden langs de westelijke kant van het plangebied. Er dient na-
gegaan te worden of het mogelijk is het wegtracé in oostelijke richting te verplaatsen zodat de 
weg niet langs de polder gesitueerd is.  
 
Daarnaast is het wenselijk de hoeveelheid verlichting te beperken (vooral langs de Hobokense 
polder) en indien nodig gebruik te maken van neerwaarts gericht licht.  
 
De natuurwaarden in de Hobokense Polder zijn gevoelig aan verdroging. De mogelijke verdro-
ging ter hoogte van de Hobokense polder vormt een potentieel significant negatief effect en 
moet dan ook absoluut vermeden worden. Milderende maatregelen komen aan bod in de disci-
pline grondwater. Vegetaties met verbod tot wijziging conform het Natuurdecreet (hier o.a. moe-
rassen en waterrijke vegetaties; w.o. waardevol rietland) dienen bij onvermijdbare schade ge-
compenseerd te worden.  
 
5.3.1.5 Voetballocatie Linkeroever / ‘t Zand 

Dit planelement komt hoger aan bod (zie 5.2.5). Daar wordt de gevoeligheid van de natuurtypen 
van onder meer het VEN-gebieden Blokkersdijk beschrijven.  
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5.3.1.6 Voetballocatie noordrand Petroleum Zuid 

Ten aanzien van de Hobokense Polder worden geen rechtstreekse effecten verwacht gezien de 
relatief grote afstand en de tussenliggende bedrijvigheid en infrastructuren. De impact van se-
cundaire effecten (mobiliteit, geluid, verlichting, eventueel tijdelijke bemaling, …) dient maximaal 
beperkt en mogelijk beschreven te worden in een project-MER. Versnippering tussen Hoboken-
se Polder en de Groene Singel dient hierbij eveneens bestudeerd (en vervolgens tegengegaan) 
te worden. 
 
 
5.3.2 Effectbeoordeling op basis van beschermde soorten 

Voor een aantal planelementen, moet rekening gehouden worden met de beschermde vleer-
muizenfauna.  
 
5.3.2.1 Planelement 1E: Kwade Gat 
 
Door de realisatie van het woongebied gaat de habitatkwaliteit van het jachtgebied voor vleer-
muizen achteruit, onder meer door verlies van open ruimte en door verstoring. Aangezien aan 
de randen van het planelement reeds bewoning en (in beperkte mate) bedrijvigheid aanwezig 
is, kan aangenomen worden dat de habitatkwaliteit op heden suboptimaal is. Het behoud van 
het noordelijk gelegen openruimtegebied vormt dan ook de belangrijkste milderende maatregel. 
Eventueel kan samengewerkt worden met de Vleermuizenwerkgroep om het gebied voor deze 
fauna op te waarderen. Rekening houdend met deze milderende maatregelen, wordt besloten 
tot een nuleffect.  
 
5.3.2.2 Planelement 4: Kleinhandel Robianostraat 

Verstoring van vleermuizenfauna binnen Fort 3 en het Boekenbergpark wordt verwaarloosbaar 
beschouwd gezien de reeds hoge verstoring door het vliegveld en de R11.  
 
5.3.2.3 Planelemenent 1R Boskouter en 5A Gemengd regionaal bedrijventerrein Schaarbeek 

- Hogen Akkerhoek 

Beide planelementen liggen in de onmiddellijke nabijheid van de Forten van Kruibeke en van 
Zwijndrecht. Deze forten vormen een habitat voor overwinterende vleermuizen. Door ontwikke-
ling van deze planelementen komt de ecologische relatie tussen de forten verder onder druk te 
staan en gaat foerageergebied voor de vleermuizen verloren.  
 
Negatieve effecten kunnen grotendeels vermeden worden mits een doordachte inrichting van 
het gebied. Door het inrichten van een zone binnen planelement 5A als voldoende brede, on-
verlichte groenzone tussen de twee forten wordt de relatie tussen beide versterkt. Waar onder 
de wegenis onverlichte duikers of andere structuren voorkomen, kan er vanuit gegaan worden 
dat deze structuren van belang zijn voor migratie van vleermuizen. Deze structuren moeten dan 
ook behouden blijven en gevrijwaard van verlichting. 
 
Door een voldoende brede bufferstrook, het beperken van de hoeveelheid kunstlicht en het ge-
bruik van armaturen die lichtverstrooiing tot een minimum beperken, zijn de verstoringeffecten 
verwaarloosbaar. 
 
5.3.2.4 Voetballocatie luchthaven Deurne 

Behalve Habitatrichtlijngebied, is dit planelement eveneens gesitueerd in de omgeving van het 
voor vleermuizen belangrijke Boekenbergpark. Het belang van behoud van ecologische corri-
dors en vermijden van verstoring wordt hoger besproken (zie 5.2.7).  
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