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INLEIDING
Uit het Plan-MER Masterplan Antwerpen1 en de Natuurstudie2 uitgevoerd in het kader van het
Masterplan Antwerpen, volgt dat de impact op het natuurreservaat Blokkersdijk na de uitvoering van
de geplande infrastructuurwerken (bouw van de Oosterweelverbinding) kleiner kan zijn dan van de
huidige infrastructuur mits het voorzien van adequate maatregelen zoals geluidswallen, aangepaste
wegniveaus, ...
Om de eventuele tijdelijke impacten ter hoogte van het natuurreservaat Blokkersdijk, veroorzaakt door
de bouw van de Oosterweelverbinding, op te vangen zijn milderende maatregelen voorzien die een
opwaardering van de natuurwaarde nastreven.
Een van deze natuurmitigerende maatregelen bestaat erin een nieuwe waterplas te creëren als
mogelijke uitwijkplaats voor de avifauna die momenteel verblijft in het natuurreservaat Blokkersdijk. De
reeds eerder vermelde natuurstudie van het betreffende gebied geeft aan dat de creatie van een
nieuwe waterplas in de onmiddellijke omgeving van Blokkersdijk tijdelijke impacten zou kunnen
milderen. De meest geschikt bevonden locatie hiervoor is het gebied ‘Rot/Middenvijver’ omwille van
de beschikbare open ruimte tussen de bestaande bossen en het woonuitbreidingsgebied van
Linkeroever.
De VLM neemt, in opdracht van BAM NV, het bouwheerschap waar. De start van de werken is
gepland begin 2006. De duur wordt geraamd op 7 maanden. In elk geval wordt ernaar gestreefd
dewerken aan het gebied Middenvijver te finaliseren voor aanvang van de bouw van de
Oosterweelverbinding. Het project Middenvijver zal alleszins gefinaliseerd zijn voor de aanvang van
de werken die een effect kunnen hebben op Blokkersdijk.

Figuur 1: Situering projectgebied op mesoniveau (Bron: Voorlopig Referentiebestand
Gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (OC-product); Streetnet, toestand 2001; Eigen digitalisatie
van de Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur, 2001, NIS)

1

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Plan-MER Masterplan Antwerpen, mei 2005

2

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Masterplan Antwerpen Linkeroever, Studierapport habitatrichtlijn en
natuurstudie, deel 3: Ecologische effecten en milderende maatregelen, 29 april 2005.
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Figuur 2: Situering projectgebied op microniveau (Bron: Topografische kaart, 1/10.000, raster,
kleur, 2001, NIS)
De totale oppervlakte van het projectgebied Middenvijver bedraagt 83 ha. Het totale grondverzet voor
de realisatie van het ontwerp bedraagt ongeveer 175.000 m³. Hiertoe wordt 6,37 ha bosgebied
gekapt. Het projectgebied heeft deels als bestemming (gewestplan) Natuurgebied en deels Speelbos
of Speelweide. Het is bovendien gelegen in een beschermd landschap (“Rot en een gedeelte van de
Middenvijver” MB 30.03.1987).
Overeenkomstig het ‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan de milieueffectrapportage’ d.d. 10/12/04 (BS 17/02/05) kan,
overeenkomstig artikel 2 §2, voor de categorieën van projecten vervat in bijlage II bij het besluit, de
initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen bij de bevoegde administratie.
In bijlage II van het besluit zijn onder categorie 1c, respectievelijk 1d volgende type projecten
opgenomen:
- Waterbeheersingswerken op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van
overstromingsgebieden, wachtbekkens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of een
aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied, met uitzondering van
instandhoudings-, herstel- of onderhoudswerken.
- Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voorzover de
oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voorzover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is.
Het project ‘Herinrichting gebied Middenvijver’ voldoet aan beide omschrijvingen.
Bijlage II van ‘Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage (1)’ bevat
criteria aan de hand waarvan de administratie, geval per geval, een beslissing neemt aangaande de
verplichting tot het al dan niet opstellen van een project-m.e.r.
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Voorliggende nota bevat een toetsing van het project ‘Herinrichting gebied Middenvijver’ aan de hoger
vernoemde criteria.
Achtereenvolgens komen de volgende elementen aan bod: toelichting van het project, ruimtelijke
situering, kenmerken van het potentiële effect en maatschappelijke gevoeligheid van het project. Tot
slot is een besluit opgenomen.
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1.

TOELICHTING VAN HET PROJECT

In dit hoofdstuk komen de kenmerken van het project aan bod (overeenkomstig Bijlage II van het
MER/VR decreet d.d. 18/12/02). Hiertoe wordt eerst de huidige situatie kort toegelicht. Vervolgens
wordt de omvang van het project beschreven evenals de cumulatie met andere projecten. Voor het
criterium ‘verontreiniging en hinder’ wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De overige criteria: het gebruik
van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen en het risico op ongevallen (gelet op
gebruikte stoffen of technologieën) zijn in het kader van dit project niet relevant.

1.1. Huidige situatie
Het eigenlijke projectgebied wordt op heden begrensd door een aantal harde randvoorwaarden (zie
ook Figuur 2):
•

In het oosten wordt het projectgebied begrenst door het nog niet aangesneden
woonuitbreidingsgebied Middenvijver.

•

In het noorden, het zuiden en het westen wordt het projectgebied begrensd door belangrijke
infrastructuurassen: Charles De Costerlaan, Blancefloerlaan en R1.

De Donkersbeek doorkruist het projectgebied voornamelijk in het westen.
Het projectgebied wordt bovendien van noord naar zuid ook doorsneden door Fluxys-leidingen. Ter
hoogte van deze leidingen wordt ook de aanleg van een Aquafin-collector gepland.
Het projectgebied heeft momenteel een groene bestemming (deels natuur, deels speelbos) en biedt
als dusdanig ruimte voor natuurontwikkeling
De bestaande vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit combinatie van wilgen en berken in kleine verspreide
bosjes, afgewisseld met schrale graslanden.
Op de oevers van de Donkersbeek komt overwegend riet voor. In het noordoosten van de
Donkersbeek komt nog een authentieke vegetatie voor en wordt de Rotvegetatie genoemd. Het betreft
een gemeenschap van ruigten met onder ander Eupatorium, Symphytum en Lycopus.
Ten westen van de Donkersbeek komen braam-, wilgen- en berkenstruwelen, evenals een dennenbos
voor. In het dennenbos is momenteel een reigerkolonie aanwezig.
Het plangebied ondergaat een enorme recreatiedruk die vanuit het zuiden en het oosten in het gebied
doordringt.
Op heden verzorgt de Donkersbeek de afwatering van het plangebied in combinatie met de afvoer van
het afvalwater afkomstig van Linkeroever. Lozing van deze waterstroom (regenwater in combinatie
met afvalwater) gebeurt ten noorden van het plangebied via de verlegde Palingbeek en de
Tophatgracht in de Schelde. In de toekomst voorziet Aquafin een afkoppeling van het afvalwater
afkomstig van Linkeroever naar de RWZI van Burcht. Vanaf dan zal de Donkersbeek enkel de
overstortdebieten voor haar rekening nemen.
Behalve de omgevende infrastructuurassen komen geen echte artefacten voor in het plangebied.
Vanuit het plangebied is in oostwaartse richting zicht op de appartementsgebouwen van Linkeroever.
Onderstaand worden achtereenvolgens de belangrijkste ecologische en hydrologische kenmerken van
de deelgebieden het Rot, Middenvijver en Donkers besproken, die deel uitmaken van het
projectgebied.
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Figuur 3: Natuurgebieden op Linkeroever (Bron: Inventarisatiestudie van het ecologische potentieel:
Haven van Antwerpen - Linkeroever- Zwijndrecht en het Noordkasteel op Rechteroever, 2004, TVSAM;
Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur, 2001, NIS)
1.1.1.

Het Rot

Het Rot heeft een totale oppervlakte van 39 ha en is voornamelijk bebost. Het grootste gedeelte
omvat een spontane ontwikkeling van wilg en ruwe berk. Hier en daar zijn er aanplantingen gebeurd.
Aangetroffen aanplantingen zijn deze van canadapopulier, zwarte den en noordse esdoorn. Deze
bosgebieden zijn in het Rot dichter begroeid dan de meer open bomenstructuur van de Middenvijver.
De neven- of onderbegroeiing bestaat voornamelijk uit vlier, brandnetel en hondsdraf, maar ook
soorten als ratelpopulier, meidoorn, ruige zegge en duinriet zijn waargenomen.
Het gebied is toegankelijk op de paden.
De beek vormt de zuidelijke begrenzing van het gebied. Hier en daar is de beek verland. Vooral ten
westen en ten noorden langs de beek vinden we een drassige vegetatie met een open
bomenstructuur waarbij de wortels volledig onder water staan. Zuidelijk langs de beek zijn er zandige
heuvels die het uitzicht hebben van zeer kleine duinen.
De Rietkragen langs de beek gecombineerd met de Wilgenstruwelen vormen een ideaal biotoop voor
de blauwborst, kleine karekiet en bosrietzanger. De beek zelf is vrij vervuild en verschillende
bermgedeelten zijn begroeid met ruige brandnetelvegetaties.
Vele koppels nachtegaal broeden in de drogere struwelen. In 1982 werden 23 koppels gesignaleerd.
De veldspitsmuis werd hier aangetroffen, alsook vele soorten spinnen.
1.1.2.

De Middenvijver

De Middenvijver is een hoger droog opgespoten gedeelte met een totale oppervlakte van 71 ha. De
westelijke helft is voornamelijk bebost met open gedeelten. Het gaat hier om kleinere en grotere
struwelen van wilg en berk. Tussen deze struwelen lopen veel paden en zijn er af en toe open
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ruimten. De oostelijk helft is volledig open. De open gedeelten zijn vergrast met duinriet, met daarin
een mozaïek van drogere plekken. De noordelijke en oostelijke begrenzing wordt gevormd door de
Donkersbeek.

Figuur 4: Zandig gedeelte ten zuiden van de Donkersbeek.

Ten zuiden van de beek (in het noorden van het gebied) zijn zandige heuvels waar te nemen die het
uitzicht hebben van kleine duinen.
De Middenvijver is droog en toch wordt in het midden een hoge grondwaterstand gemeten.
Vermoedelijk is daar plaatselijk een lokale opbolling van grondwater in de opgespoten toplaag. Door
natuurlijke successie en mede door recreatie is dit gebied vrij snel geëvolueerd. Met een
voortschrijdende dominantie van duinriet zullen de meer open pioniergemeenschappen op relatief vrij
korte termijn verdwijnen. De open vlakte wordt open gehouden door maaibeheer. In dit open gedeelte
is er door de recreatie nauwelijks broedgelegenheid meer voor vogels. Muizen, vlinders en andere
insecten vinden hier wel nog broedgelegenheid.
1.1.3.

Het gebied Donkers

Dit was vroeger één gebied, maar door de aanleg van de verbindingsweg in twee gedeelten
gescheurd: een klein deel ten zuiden van de Dwarslaan en een groter deel tussen de verbindingsweg
N49 – A11, het Rot en de Middenvijver. Het gebied is toegankelijk op de paden (er loopt een GR-route
door).
Het gebied Donkers langsheen de Middenvijver is voornamelijk bebost met hier en daar meer open
plekken. Een groot deel daarvan zijn aanplanten. De aanplant van zwarte den in het gebied kent een
grote waarde, doordat een reigerkolonie daar broedt. Verder zijn er ook aanplanten van esdoorn. De
gedeelten tussen deze aanplanten en struwelen zijn meestal verruigd met slangekruid, duinriet,
brandnetel en braam. We treffen droge en vochtige gedeelten aan. Er bevinden zich twee plassen.
Enkel het noordelijk gedeelte van dit deelgebied heeft een hogere vochtigheidsgraad. Op deze
vochtige gedeelten treffen we vegetaties met onder meer waterbies, zilverschoon en wolfspoot.
Rondom de twee plassen is het gebied droog. Tussen de twee vijvers is er een smalle zone met een
verlandingsvegetatie wat wijst op een vroegere verbinding. Op de droge gedeelten met duinriet zijn
verlaten nesten gevonden van dwergmuis .
Ten noorden van het dennenbos is er een zeer hoge nitraatconcentratie in het grondwater gemeten
(120 mg/L). Een Brandnetelvegetatie grenzend aan vlierstruweel met ondergroei van brandnetel
getuigt van deze voedselrijkdom.
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Door het vrij gesloten karakter is de aanwezigheid van een GR-route en andere wandelpaden niet
sterk storend. De plassen liggen ook vrij ingesloten waardoor ook hier de recreatie minder voelbaar is.
Geregeld zijn kuifeenden, wintertalingen en andere vogels te zien die van de plassen gebruik maken
om te rusten en te foerageren. Deze plassen zijn ook geliefd bij libellen, kikkers en padden.

Figuur 5: Foto-impressies Natuurgebieden Linkeroever

1.2. Toekomstige situatie
1.2.1.

Ontwerpcriteria voor de inplanting

1.2.1.1.

Belangrijkste doelstellingen

•

Mitigatie tijdelijke verstoring Blokkersdijk

Om de avifauna ter plaatse van natuurreservaat Blokkersdijk een uitwijkmogelijkheid te bieden wordt
voor de toekomstige waterplas een oppervlakte van ongeveer 5 ha voorzien. Deze dient in de
onmiddellijke omgeving van Blokkersdijk gelegen te zijn om als uitwijkplaats voor de mogelijk
verstoorde vogelpopulaties te dienen en kan fungeren als stepping-stone tussen Blokkersdijk
enerzijds en Burchtse Weel / Galgenweel anderzijds.
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•

Evenwicht tussen natuur en recreatie

Rekening houdend met de huidige hoge recreatieve druk op het plangebied wordt geopteerd om de
waterplas ten westen van de Fluxysleidingen te voorzien. Op die manier wordt een consensus bereikt
tussen enerzijds de behoefte voor natuurontwikkeling en anderzijds de behoefte voor recreatie.

Er wordt een geleidelijke overgang voorzien tussen het gebied dat vooral moet tegemoet komen aan
de recreatieve behoeften en het gebied dat moet tegemoet komen aan de natuur.
Aan de hand van bossen, open plekken en paden worden recreanten gedeeltelijk gestuurd en
beperkt. Maar een duidelijk fysische scheiding tussen beide gebieden blijft noodzakelijk.
Er wordt geopteerd om een waterloop te voorzien die in staat is beide gebieden van elkaar te
scheiden. De waterloop wordt dusdanig ontworpen dat hij als een fysische barrière wordt ervaren en
niet als een afsluiting van een gebied.
Wegens de verplicht aanwezige toegang tot de Fluxysleidingen wordt de inplanting van een
parallelgracht ten Westen van de Fluxysleidingen voorzien om de oostelijke oever van de nieuwe
waterplas af te schermen voor recreanten.
Om dit te kunnen realiseren grenst de waterloop aan de open speelweide ter hoogte van de ingang
van het plangebied. Er wordt een speels contrast voorzien tussen enerzijds de waterloop door de
open ruimte en anderzijds de waterloop door kleine bosjes.
Ter hoogte van de nieuwe waterplas sluit de beek rechtstreeks aan op de plas. Er wordt een brede
ruimte voorzien die de recreanten toelaat langs een deel van de oevers te vertoeven. De te
ontwikkelen waterplas zal variëren in dieptes zodanig dat een ondiepe zone met rietvegetatie nabij de
oever hen verhindert de volledige plas te gebruiken voor recreatieve doeleinden. De ondiepe zones
kunnen vrij snel verlanden en de diepe zone kan permanent waterplas blijven.
Deze voor recreanten toegankelijke zone wordt visueel afgeschermd van de rest van de nieuwe
waterplas door een grondophoging.
De waterloop wordt verder doorgetrokken tot en met de waterpartij van het Rot. Een beperkte
verbreding van de waterloop staat ook hier in voor het verder ontwikkelen van de Rotvegetatie.
De waterloop begeeft zich langs de zuidrand van de meest noordelijke open plek zodat de plek
moeilijker toegankelijk wordt voor de gewone recreant maar steeds toegankelijk blijft voor de
natuurliefhebber.
1.2.1.2.
•

Bijkomende doelstellingen

Gescheiden afwatering voorzien

De creatie van een waterloop rond de nieuwe waterplas moet ervoor zorgen dat de regenwaterafvoer
niet langer tezamen dient te gebeuren met de afvalwaterstroom die in de Donkersbeek geloosd (in de
toekomst overgestort) wordt. De afvoer van regenwater over het volledige plangebied zal dus via de
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nieuw te creëren waterloop en waterplas gebeuren. Door deze gescheiden afwatering wordt vervuild
water in de nieuwe waterplas vermeden hetgeen de kans op uitbreiding van de rotvegetatie aanzienlijk
verhoogt.
•

Mortaliteitseffecten beperken

Gezien het plangebied zich tussen een aantal belangrijke infrastructuurassen bevindt dient rekening te
worden gehouden met een mogelijk vrij hoge mortaliteit.
Er wordt een drietrapsbarrière voorgesteld waarbij een wal wordt voorzien langs de weg, een
waterloop voor de wal en bijkomend een faunakering op de wal.

Bijkomend worden een aantal kleine rustplaatsen voorzien in de waterloop. Het betreft kleine
verbredingen in de waterloop die eveneens kunnen dienen als ontwikkelingszones voor vegetaties cfr.
de Rotvegetatie.
Deze maatregel wordt niet alleen langsheen de geplande infrastructuur voorzien maar kan ook, zij het
gedeeltelijk, worden doorgetrokken langsheen de Blancefloerlaan tot en met de overstortplaats van
Aquafin.
De twee waterplassen ten westen van de Donkersbeek worden met elkaar verbonden door deze
nieuwe waterloop en maken zodoende deel uit van de drietrapsbarrière.
•

Rotvegetatie uitbreiden

De Rotvegetatie is de meest biologisch waardevolle vegetatie in de omgeving Middenvijver. Het is
wenselijk deze vegetatie verder uit te breiden in het plangebied. Gezien het Rot zich toch op een 400tal meter van de nieuwe waterplas bevindt is het noodzakelijk een systeem van stapstenen te
voorzien.

In eerste instantie wordt de bestaande waterplas van het Rot vormgegeven zodoende de
uitbreidingsmogelijkheden van de vegetatie te vergroten. De vormgeving van de waterpartij betreft een
aantal verbredingen naar de bossen en de open gebieden van Middenvijver.
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•

Bestaande bomen zoveel mogelijk vrijwaren

De bestaande bomen en struiken moeten zoveel mogelijk worden gevrijwaard zodanig dat er een
spontane evolutie kan ontstaan in soorten. Het huidige bomenbestand heeft eveneens een hoge
recreatieve waarde.
De verruiming van de bestaande waterplassen gebeurt dus ook alleen in de open gebieden tussen de
bosjes.

Er worden structureel drie open gebieden voorzien. De eerste zone situeert zich ter hoogte van de
toegang tot Middenvijver. Deze zone functioneert als toegang, herkenning- en oriëntatiepunt en als
speelweide.
De tweede zone situeert zich in het noorden van het plangebied en functioneert als open ruimte die
mogelijkheden biedt om de verschillende aspecten van de natuur te observeren.
Een derde zone ter hoogte van het woonuitbreidingsgebied is richtinggevend en is afhankelijk van de
verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied.

1.2.2.

Inplanting van de nieuwe waterplas

De belangrijkste doelstellingen, namelijk mildering van de natuurverstoring ter hoogte van Blokkersdijk
tijdens de infrastructuurwerken en het bereiken van een evenwicht tussen natuur en recreatie, zijn
best realiseerbaar met een westelijke inplanting van de waterplas zoals voorgesteld in onderstaand
situatieschets.
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Figuur 6: Inrichtingsschets project Middenvijver
Verscheidene secundaire doch niet onbelangrijke doelstellingen werden in dit concept geïntegreerd,
zoals bijvoorbeeld het creëren van een gescheiden afwatering van regenwater en afvalwater, het
uitbreiden van de Rotvegetatie, enz.
Belangrijke opgelegde randvoorwaarden blijven voldaan: toegangwegen voor dienstvoertuigen,
inspectie van de Fluxysleidingen en de Aquafincollector, ruimen van de Donkersbeek, …
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Figuur 7: Inplantingsschets project Middenvijver
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1.3. Grondverzet en investeringsaspecten
De inrichting van het gebied Middenvijver omvat zowel de creatie van een nieuwe waterplas als van
een nieuwe waterloop, zoveel als mogelijk rekening houdend met de bestaande toestand van het
terrein met inbegrip van het aanwezige bosbestand, bestaande nutsleidingen in het gebied, …
Hieruit volgt dat het project in hoofdzaak grondverzet betreft maar ook het oprichten van bepaalde
kunstwerken ter plaatse van kruisingen van de nieuw aan te leggen waterloop met nutsleidingen, het
voorzien van onderhoudswegen met bijhorende toegang tot het terrein, het (her)beplanten van het
gebied, …

1.3.1.

Hoeveelheden grondverzet

Uit de bestaande en geplande topografische toestand werd een raming van de af te graven
hoeveelheden bekomen. De berekening van de hier vermelde volumes gebeurde aan de hand van
een lagenmodel waarbij topografische peilen in bestaande en geplande toestand van elkaar werden
afgetrokken.
Het af te graven volume grond op basis van het huidige ontwerpplan zal afgerond 175.000 m³
bedragen.
Deze hoeveelheid grond zal volledig in het werk gebruikt worden en gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk
buiten de kadastrale werkzone als bouwstof aangewend worden voor het oprichten van:
of
•

twee grondophogingen voor visuele afscherming: 40.000 m³

•

een zuidelijke berm voor visuele afscherming: 55.000 m³

•

afschermberm ter plaatse van Sint Annabos: 50.000 m³

•

beperkte geluidsberm aan oostzijde verbinding R1/E17-N49: 30.000 m³

•

twee grondophogingen voor visuele afscherming: 40.000 m³

•

een zuidelijke berm voor visuele afscherming: 55.000 m³

•

afschermberm ter plaatse van Sint Annabos: 80.000 m³

of

De aanwending van deze uitgegraven grond als bouwstof is in overeenstemming met de op heden
bekend zijnde resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek.

1.3.2.

Uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijn voor het grondverzet wordt geraamd op 4.2 maanden, rekening houdend met
een redelijke en aanvaardbare materieel- en personeelinzet. Het totale werk, met inbegrip van de
werfvoorbereiding, het rooien van beplanting, het bouwen van kunstwerken, het beplanten, … zal
ongeveer 7 maanden in beslag nemen.

1.3.3.

Algemene budgetraming

De budgetraming voor het grondverzet (ontgraving, transport en verwerking) bedraagt in totaal
882.000 €. Voor de calculatie van het totale budget voor het creëren van een nieuwe waterplas op de
geplande locatie werden vereenvoudigd een aantal andere kosten toegevoegd:
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Tabel 1: Algemene budgetraming
eenheid hoeveelheid
eenheidsprij totaalprijs
€
€
1. terreinvoorbereiding
2

1.1 rooien van struiken, bosjes, …
1.2 inmeting
1.3 bemaling

m
m

2.1 ontgraving en transport
2.2 verwerking en profilering

m
3
m

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7

m
m
#
m
2
m
m
m

23000

5.00

2500

4.00

115000
50000
10000

3

175000
175000

4.28
0.76

748800
133200

2

25000

3.00

250
16
250
12500
10
100

100.00
500.00
50.00
5.00
150.00
10.00

75000
50000
25000
8000
12500
62500
1500
1000

2. grondverzet

3. afwerking
profilering ontgraving
uitmeting
oeverbekleding
opstuwingsdrempels
aanbrengen kijkwand
beplanting
kokeronderdoorgang Fluxys
demping N deel Donkersbeek

TOTAAL

1292500

Dit brengt de totale kostprijs voor uitvoering van het voorgestelde project op 1.292.500 € waarvan het
overgrote deel besteed zal worden aan grondverzet.
Met het oog op onvoorziene kosten wordt voorlopig een marge meegenomen van 20 % waardoor de
geschatte kostprijs 1.551.000 € wordt.

1.4. Cumulatie met andere bestaande projecten of nieuwe acties
Het project raakt aan twee andere projecten van het Masterplan Antwerpen:
•

De Oosterweelverbinding, inclusief de werkzaamheden aan het St-Annabos

•

De tramlijn Zwijndrecht;

Verder plant Aquafin een collector die het afvalwater van Linkeroever naar de RWZI van Burcht
brengt, en een overstort in de Donkersbeek.
Het project Middenvijver is een mitigerend project voor de Oosterweelverbinding en dient om de
eventuele tijdelijke impacten ter hoogte van Blokkersdijk, veroorzaakt door de bouw van de
Oosterweelverbinding, op te vangen. De nieuwe waterplas zal dienen als mogelijke uitwijkplaats voor
de avifauna die momenteel verblijft in het Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk. Eens de
Oosterweelverbinding aangelegd en operationeel is, blijft het projectgebied een natuurgebied dat
deels toegankelijk is voor recreanten. Het wegverkeersgeluid van de Oosterweelverbinding wordt
gemitigeerd door de plaatsing van een geluidswal tussen de R1 en het projectgebied.
De Charles de Costerlaan vormt momenteel een sterke bron van versnippering. Deze wordt, tussen
het St-Annabos en Middenvijver, omgevormd tot een fietspad en dienstweg (voor hulp- en
Middenvijver Linkeroever Antwerpen/ verzoek tot ontheffing m.e.r.-plicht

Pagina 19 van 62

onderhoudsdiensten) en de versnippering wordt opgeheven waardoor, na aanleg van de
Oosterweelverbinding, een aaneengesloten natuurgebied ontstaat.
De tramlijn Linkeroever – Zwijndrecht ( op de Blancefloerlaan) is sinds februari 2002 in exploitatie. In
het kader van het project Middenvijver wordt een wal aangelegd tussen het projectgebied en de
Blancefloerlaan, die ook de geluidsimpact van het weg- en tramverkeer op de Blancefloerlaan zal
milderen.
De overige geplande projecten (aquafincollector en overstort) hebben een postief effect op het project
Middenvijver. Dankzij deze projecten zal immers het afvalwater van Linkeroever niet meer in de
Donkersbeek worden geloosd maar naar de RWZI van Burcht worden afgevoerd. De Donkersbeek
neemt dan enkel de overstortgebieden voor haar rekening.

Figuur 8: Geplande projecten in het kader van het Masterplan Antwerpen (Bron:
Inventarisatiestudie van het ecologische potentieel: Haven van Antwerpen - Linkeroever- Zwijndrecht
en het Noordkasteel op Rechteroever, 2004, TVSAM; Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur,
2001, NIS)
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2.

RUIMTELIJKE SITUERING

In dit hoofdstuk wordt het bestaande grondgebruik, en meer bepaald de juridische toestand in het
projectgebied, toegelicht. Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu en de kwetsbaarheid ervan
komt aan bod in hoofdstuk 3.

2.1. Bestaand grondgebruik
Het projectgebied is een opgespoten gebied dat grotendeels bebost is met hier en daar open ruimten.
Ten noorden komt een moerasgebied voor. In het zuid-westen bevinden zich een grote en een kleine
vijver.

Figuur 9: Vereenvoudigde voorstelling van het grondgebruik op Linkeroever

2.2. Gewestplan
Op 03-10-1979 werd bij Koninklijk Besluit het gewestplan Antwerpen goedgekeurd waartoe het
projectgebied behoort.
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Figuur 10: Gewestplan (Bron: Gewestplan - vector - 2002 (OC Product); Topografische kaart,
1/10.000, raster, kleur, 2001, NIS)
Het projectgebied heeft deels als bestemming Natuurgebied en deels Speelbos of Speelweide.Het
gebied wordt in het oosten begrenst door woonuitbreidingsgebied en woongebied, in het zuiden door
KMO-zone en gemengd woon- en industriegebied, in het westen door recreatiegebied, natuurgebied
en een bijzonder reservatiegebied met specifieke voorwaarden. In het noorden is recratiegebied en
speelbos gelegen, evenals een reservatiegebied .
Het projectgebied Middenvijver is mee opgenomen in het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP) van de Oosterweelverbinding en krijgt hierdoor een bestemmingswijziging
(zie 2.4.1).
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2.3. Beschermingsstatuut
Het Rot en Donkers zijn op het gewestplan aangeduid als natuurgebied en landschappelijk waardevol.
De Middenvijver is aangeduid als speelbos en speelweide. Op internationaal vlak zijn de gebieden niet
beschermd.
Het volledige projectgebied is gelegen in een beschermd landschap (“Rot en een gedeelte van de
Middenvijver” (MB 30.03.1987) - zie ook 3.3).
Het projectgebied maakt geen deel uit van een wetland, kustgebied, berg- of bosgebied, reservaat,
vogel- of habitatrichtlijngebied, VEN, Ramsargebied of waterwingebied.
Ten noordwesten van het projectgebied is Blokkersdijk gelegen. Dit is een Vogelrichtlijngebied, een
erkend en Vlaams Natuurreservaat en een VEN-gebied. De Slikken en Schorren van de Schelde zijn
een Habitatrichtlijngebied en een VEN gebied. Beiden zijn volledig buiten het projectgebied gelegen.
(Zie ook Figuur 10, Figuur 17, Figuur 36)

2.4. BPA’s en RUP’s
2.4.1.

GRUP Oosterweelverbinding

In juni 2005 is een voorontwerp van GRUP van de Oosterweelverbinding neergelegd bij ARP
(Administratie Ruimtelijke Planning), na voorafgaande besprekingen met diverse Vlaamse
Administraties. De Plenaire Vergadering vond plaats op 13 juli 2005.
Onderstaande figuur toont het verordenend grafisch plan voor Linkeroever.
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Figuur 11: Verordenend grafisch plan voorontwerp GRUP Oosterweelverbinding (Bron:
Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur, 2001, NIS)
Het projectgebied Middenvijver is aangeduid als Natuurgebied (Artikel 7). De betekenis hervan is al
volgt:
Artikel 9: natuurgebied

Het gebied is bestemd als natuurgebied.
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu.
Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen voor de instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu zijn toegelaten.
Voor zover kan worden aangetoond dat de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt,
zijn volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen eveneens toegelaten:
1° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied i.f.v.
natuureducatie of recreatief medegebruik;
2° het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare
wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

overdruk
Het gebied aangeduid in overdruk maakt deel uit van een grote eenheid natuur en is een onderdeel van het Vlaams
Ecologisch Netwerk, in de zin van het decreet Natuurbehoud.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn eveneens toegelaten:
in dit gebied zijn alle werken, handelingen en constructies in functie van de optimalisatie van de waterhuishouding, het
beheersen van de waterproblematiek en het voorkomen van wateroverlast toegelaten voor zover de technieken van de
milieutechnische natuurbouw gehanteerd worden,
in dit gebied zijn alle werken, handelingen en constructies voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van
de landschappelijke waarden toegelaten.
9.1. Middenvijver
In dit gebied zijn alle handelingen, werken en constructies toegelaten voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de
exploitatie van de aanwezige rioleringen, collectoren en leidingen. Bovengrondse constructies en de aanleg van
verhardingen zijn toegelaten i.f.v. het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de aanwezige rioleringen, collectoren
en leidingen.

Momenteel heeft het projectgebied Middenvijver deels bestemming natuurgebied, deels bestemming
speelbos of speelweide. In de toekomst wordt de bestemming volledig natuurgebied.
Het project Middenvijver is niet in strijd met het voorontwerp GRUP Oosterweelverbinding. De
geplande werken aan Middenvijver kunnen binnen de huidige bestemmingen van het
Gewestplan uitgevoerd worden.

2.4.2.

BPA’s

Er zijn geen BPA’s van toepassing op het gebied of de onmiddelijke omgeving.
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Figuur 12: BPA’s (Bron: Plannen van aanleg, gescand,gegeorefereerd, 01/01/2002 (OC-product);
Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur, 2001, NIS)
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3.

KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van het milieu in het projectgebied en de
potentiële milieueffecten als gevolg van het project.

3.1. Bodem en Water
3.1.1.

Bestaande toestand

3.1.1.1.

Bodemkwaliteit

In het kader van het project Middenvijver is een milieuhygiënisch en geotechnisch onderzoek
uitgevoerd. In het projectgebied is geen bodemvervuiling vastgesteld (zie onderstaande figuur).

Figuur 13: Bodemkwaliteit (op basis van vergunningen en Ovamdossiers)

Middenvijver Linkeroever Antwerpen/ verzoek tot ontheffing m.e.r.-plicht

Pagina 26 van 62

3.1.1.2.

Bodemkaart

Figuur 14: Bodemkaart (Bron: Bodemkaart, uitgave 2001 (OC-product)Topografische kaart,
1/10.000, raster, kleur, 2001, NIS
Het huidige Antwerpen Linkeroever was oorspronkelijk een poldergebied (de Borgerweertpolder).
Door opspuitingen werd een meters dik mengsel van zand en brak water aangebracht op het
oorspronkelijk niveau. De kleiige polders en sloten op de Antwerpse Linkeroever en te Zwijndrecht
werden aldus grotendeels omgevormd tot kalkrijke zandbodems met zoutinvloeden.
De niet-bebouwde deels opgespoten grond is geleidelijk gekoloniseerd door pioniersplanten. Dit
veroorzaakt een begin van bodemprofielontwikkeling, die aanvangt met bovenaan een strooisellaag
die rechtstreeks rust op (soms onverweerd) grondmateriaal. Zoals blijkt uit de vereenvoudigde
bodemkaart (zie Figuur 14) werden op bepaalde delen van Middenvijver op het moment van de
kartering nog kleibodems aangetroffen. De depressie tussen de gebieden Rot en Middenvijver wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van natte zandleemgronden.
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3.1.1.3.

Grondwaterkwetsbaarheid

Figuur 15: Grondwaterkwetsbaarheidskaart (Bron: Kwetsbaarheidskaart (OC-product);
Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur, 2001, NIS)
Uit bovenstaande figuur blijkt dat het projectgebied zich in een oranje, dus zeer kwetsbare zone
bevindt. Dit volgt uit het feit dat de bovenste winbare grondwaterlaag er zich op geringe diepte en in
een zandige aquifer bevint, zonder afdeklaag die eventueel doorsijpelende pollutie kan tegenhouden.
Het grondwater in de bovenste winbare watervoerende laag in deze zone wordt als verzilt beschouwd,
een gevolg van de uitloging van zouten uit de opgespoten zanden.
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3.1.1.4.

Oppervlaktewater

Figuur 16: Waterlopen en grondwaterwinningen (Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas Waterlopen, toestand 2002 (OC-product); Databank Ondergrond Vlaanderen, toestand 15-06-05;
Beschermingszones grondwaterwinningen, 2000 (OC-product); Topografische kaart, 1/10.000, raster,
kleur, 2001, NIS)

De Donkersbeek loopt door het projectgebied. Ten noordwesten van het gebied loopt de Palingbeek
en de Tophatgracht. Er zijn geen grondwaterwinningen en beschermingszones van
grondwaterwinningen in of rond het projectgebied aanwezig.
Op heden verzorgt de Donkersbeek de afwatering van het plangebied in combinatie met de afvoer van
het afvalwater afkomstig van Linkeroever. Lozing van deze waterstroom (regenwater in combinatie
met afvalwater) gebeurt ten noorden van het plangebied via de verlegde Palingbeek en de
Tophatgracht in de Schelde. In de toekomst voorziet Aquafin een afkoppeling van het afvalwater
afkomstig van Linkeroever naar de RWZI van Burcht. Vanaf dan zal de Donkersbeek enkel de
overstortdebieten voor haar rekening nemen. Het overstort in de Donkersbeek is voorzien aan de
zuidelijke rand van het projectgebied.
Bestaand Waterpeil
Gelet op de relatief geringe ontgravingsdieptes voor de creatie van de nieuwe waterplas in combinatie
met de omringende waterloop, beperkt de af te graven grondlaag zich hoofdzakelijk tot de toplaag van
opgespoten zanden (1970-1974). Deze zanden hebben een relatief hoge doorlatendheid, bestaan uit
een tamelijk grove korrel maar kunnen tevens insluitsels van silt of klei bevatten.
Op een beperkt aantal locaties bevindt de onderliggende veenlaag zich op dusdanige diepte dat een
beperkte laagdikte van deze grondsoort mee ontgraven moet worden.
De bestaande gemiddelde grondwaterpeilen van de eerste watervoerende laag (i.c. de opgespoten
zanden) werden afgeleid uit het grondwatermodel bestaande toestand zoals beschreven in het
studierapport habitatrichtlijn en natuurstudie.
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Ter calibratie werden deze gegevens getoetst aan de peilbuismeting ter plaatse, gelegen in de
nabijheid van de nieuwe waterplas. Hieruit werd afgeleid dat de gemiddelde grondwaterstand uit het
grondwatermodel 30 cm onderschat is ten opzichte van de gemeten gemiddelde grondwaterstand in
de peilbuis. Hiermee rekening houdend worden de waterpeilen uit het beschouwde model als
voldoende nauwkeurig beschouwd en als dusdanig weerhouden in het verdere ontwerp voor de
bepaling van de ontgravingsdieptes in relatie tot de gewenste waterdieptes.
Uit de peilbuismetingen werd tevens afgeleid dat het verschil tussen zomerpeil en winterpeil bij
benadering 1 meter bedraagt.
Het winterpeil in bestaande toestand over het volledige gebied werd vervolgens verkregen door bij de
gemiddelde grondwaterstanden uit het hydrogeologische model 0.5 meter op te tellen. Voor de
berekening van het zomerpeil werd van de gemiddelde grondwaterstand uit het model 0.5 meter
afgetrokken.
De waterpeilen van de Donkersbeek werden opgemeten op 25/10/2003.
De maaiveldhoogtes werden afgeleid uit het geoloket DHM-Vlaanderen. De terreinhoogtes uit dit
model werden getoetst aan ingemeten maaiveldpeilen ten oosten van de Fluxysleidingen. De afwijking
tussen DHM-peilen en ingemeten maaiveldpeilen bleek verwaarloosbaar waardoor voor de rest van
het ontwerp uitgegaan werd van de topografische gegevens uit het DHM-model. Bodempeilen van de
bestaande Donkersbeek daarentegen werden uit voornoemde opmeting van 25/10/2003 gehaald.
In bijlage 1 wordt het plan bestaande toestand (kaart 1) weergegeven. Hierop zijn volgende gegevens
overzichtelijk samengebracht:
•

Gemiddelde maaiveldpeilen plangebied (achtergrondkleuren).

•

Gemiddelde grondwaterpeilen plangebied (zwarte gridpunten).

•

Waterpeilen Donkersbeek op 25/10/2003 (blauwe punten).

•

Gemiddeld waterpeil peilbuis (rood punt).

•

Bestaande infrastructuur.

•

Fluxysleidingen.

Alle peilen zijn gerelateerd aan het referentieniveau TAW.
Kaart 2 en kaart 3 bevatten dezelfde gegevensreeksen maar met de grondwaterstanden gerelateerd
aan respectievelijk winterpeil en zomerpeil.

3.1.2.

Geplande toestand

3.1.2.1.

Waterpeilen

Als algemeen uitgangspunt werd gesteld dat het toekomstige waterpeil in de nieuwe waterplas en de
nieuwe waterloop ten oosten ervan gelijk dient te zijn aan het waterpeil in het Rot teneinde een
uitbreiding van de daar reeds aanwezige vegetatie mogelijk te maken. Dit betekent een streefwaarde
voor het waterpeil van 3.50 m TAW in de nieuwe waterplas. Dit waterpeil komt ongeveer overeen met
de gemiddelde grondwaterstand op de betreffende locatie.
Met het oog op een mogelijke vernatting van het gebied dient de afwateringsweg zo lang mogelijk te
zijn: dit betekent dus dat een rechtstreekse uitstroming aan het noorden van de plas tegengegaan
moet worden door een grondophoging aan de noordzijde van de nieuwe waterplas op peil 3.75 m
TAW. Hierdoor wordt als het ware een afwatering in wijzerzin rond de nieuwe waterplas opgelegd.
De te verwachten waterpeilen in de nieuwe waterloop ten westen van de Donkersbeek werden
geschat uitgaande van grondwaterpeilen en bestaande waterpeilen in de Donkersbeek: 1.50 m TAW
in het noorden, 1.75 m TAW in het midden en 2.00 m TAW in het zuiden.
De locatie van het huidige afwateringspunt (duiker) van de bestaande Donkersbeek in de bestaande
Palingbeek blijft behouden in tijdelijke fase maar in definitieve fase, na realisatie van de OWV, zal de
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nieuw aangelegde ringgracht rechtstreeks (in open bedding) aansluiten op de verlegde Palingbeek in
het noorden (t.h.v. Charles De Costerlaan) van het gebied Middenvijver.
Over het volledige traject van de nieuwe waterloop wordt een waterpeilregeling nagestreefd door
middel van drempels ingericht als vistrap om vismigratie mogelijk te maken. Hierbij werden tijdens het
ontwerp de streefpeilen voor de waterstand afgetoetst aan het toekomstige overstortpeil van Aquafin
in de bestaande Donkersbeek.
In tijdelijke fase daarentegen zal deze afwatering via de bestaande verbinding DonkersbeekPalingbeek gebeuren. Hiertoe wordt het drempelpeil op 1.50 m TAW ingesteld en de nieuwe
ringgracht watert af in de bestaande Donkersbeek.
Deze opstuwing van het waterpeil in de Donkersbeek zal zowel een vernatting van het omliggende
gebied tot gevolg hebben alsook een langere bezinktijd van het afvalwater in de Donkersbeek
waardoor het overstortende afvalwater richting Palingbeek en Tophatgracht minder vervuild zal zijn.
Met hetzelfde doel voor ogen werd besloten de bestaande verbinding tussen Donkersbeek en
westelijke bestaande plas te verbreken en zo afwatering gescheiden te houden van het afvalwater in
de Donkersbeek.
3.1.2.2.

Bodempeilen

De bodempeilen werden in regel zodanig bepaald dat er in relatie tot het zomerpeil in de nieuwe
waterplas en de nieuwe waterloop steeds ongeveer 0.5 m tot 1.0 m water aanwezig is.
Dit resulteert in een ontgraving tot 2.00 m TAW ter plaatse van de nieuwe waterplas.
Om het gemiddelde waterpeil in de nieuwe waterplas te verzekeren op 3.50 m TAW zal het bodempeil
van de waterloop ten zuiden van deze nieuwe waterplas moeten verlopen van 3.35 m TAW ter plaatse
van de plas tot 1.00 m TAW in het meest zuidelijke deel van de nieuwe waterloop ter plaatse van de
bestaande westelijke plas. Concreet betekent dit een bodemdaling van 2.35 m over een lengte van
ongeveer 700 m. Voor de realisatie hiervan wordt geopteerd voor een waterloop, verdeeld in 15
vakken met vlakke bodemhelling en drempels van 15 cm. Het geheel vormt als dusdanig dan een
vistrap die het vermelde hoogteverschil overbrugt.
De bodempeilen van de zuidelijke tak van de nieuwe waterloop werden zodanig vastgelegd dat de
gronddekking op de Aquafincollector ongeveer 1 meter bedraagt.
In bijlage 1 wordt de geplande toestand in twee basisplannen weergegeven. Hierop zijn respectievelijk
volgende gegevens overzichtelijk samengebracht:
•

Geplande infrastructuur (beide plannen).

•

Fluxysleidingen (beide plannen).

•

Aquafinconstructies en –collector (beide plannen).

•

Gemiddelde bodempeilen: bestaand vs. ontwerp (kaart 4).

•

Gemiddelde waterpeilen: bestaand vs. ontwerp (kaart 5).

Alle peilen zijn gerelateerd aan het referentieniveau TAW.

3.1.3.

Conclusie Bodem en Water

Met betrekking tot de discipline bodem zijn geen negatieve effecten te verwachten. De in het
kader van het project uitgegraven grond wordt volledig binnen het project en het OWV-project
(bouw van de Oosterweelverbinding) hergebruikt; er worden dus geen grondoverschotten
gecreëerd. De bodem ter plekke is niet vervuild, zodat verspreiding van vervuiling als gevolg
van de werken geen aandachtspunt is. De opgespoten zandige bodem is niet
compactatiegevoelig, zodat bodemverdichting als gevolg van de werken niet hoeft verwacht te
worden. Door het project wordt het gebruik van het gebied als natuurgebied bestendigd terwijl
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de recreatiedruk afneemt; dit biedt garantie voor een behoud van de huidige goede
bodemkwaliteit.
Met betrekking tot de discipline water worden enkel neutrale of positieve effecten verwacht.
Hoewel gestreefd wordt naar een vernatting van delen van het gebied blijft de natuurlijke
afwatering van het gebied als geheel gegarandeerd, door het instellen van de juiste peilen en
het behoud van een voldoende verval. Het (toekomstig) functioneren van de Donkersbeek als
afvoerkanaal voor overstortwater wordt niet verstoord. De oppervlakte aan open water binnen
het gebied neemt toe. Door de voorziene scheiding van drainagewater en
afvalwater/overstortwater in twee gescheiden stelsels zal binnen de grenzen van het
projectgebied de kwaliteit van het oppervlaktewater als geheel verbeteren, ook zonder aanleg
van de Aquafin-collector. Het in gebruik nemen van deze nieuwe collector zal uiteraard nog
voor verdere verbetering zorgen.
De nieuwe vijver zal in evenwicht zijn met het grondwaterpeil, zodat ook hier geen effect hoeft
verwacht te worden.

3.2. Fauna en Flora
Het gebied Middenvijver is een gebied dat bijdraagt tot de ecologische doelstellingen in Vlaanderen.
Het gebied kent als randstedelijke zone een opvallend hoge biodiversiteit. De tijdelijke ontwikkelingen
die voorzien worden in het gebied hebben een positieve of neutrale invloed op de ecologische waarde
van het gebeid.
Met name op de volgende ecologische effecten wordt nader in gegaan :
o

Impact op biodiversiteit;

o

Versnipperings- en ontsnipperingseffecten;

o

Barrièrewerking door infrastructuren;

o

Eventueel ecotoopverlies- of winst;

Het projectgebied maakt geen deel uit van een wetland, kustgebied, berg- of bosgebied, reservaat,
vogel- of habitatrichtlijngebied, VEN, Ramsargebied of waterwingebied. Het gebied is op het
gewestplan deels aangeduid als natuurgebied en deels als speelbos en speelweide.
Ten noordwesten van het projectgebied is Blokkersdijk gelegen. Dit is een Vogelrichtlijngebied, een
erkend en Vlaams Natuurreservaat en een VEN-gebied. De Slikken en Schorren van de Schelde zijn
een Habitatrichtlijngebied en een VEN gebied. Beiden zijn volledig buiten het projectgebied gelegen.
Het project zal geen significante effecten hebben op, noch een betekenisvolle aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk of het Habitatrichtlijngebied Slikken en
schorren van de Schelde veroorzaken (artikel 36ter Decreet Natuurbehoud).
Het gebied Middenvijver ligt dus centraal in een groter groen gebied.
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Figuur 17: Groengebieden (Bron: Habitatrichtlijngebieden, 2000 (OC Product); Vogelrichtlijngebieden,
2001 (OC Product); Voorkoopperimeters van Vlaamse en erkende natuurreservaten, 2001 (OC Product);
Gewestplan, vector, 2002 (OC Product))

3.2.1.

Bestaande toestand

3.2.1.1.

Biologische waardering

Onderstaande figuur toont de Biologische Waarderingskaart (BWK).
Volgens de biologische waarderingskaart is het gebied aangeduid als biologisch waardevol. De
volgende bwk-eenheden werden gekarteerd:
•

Ku: ruigte op voormalig akkerland, opgehoogde of vergraven terreinen;

•

Sz: struweelopslag van allerlei aard, vaak op gestoorde gronden;

•

Sf-: vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem;

•

Mr-: rietvegetatie (Phragmition);

•

Pa: naaldhoutaanplant zonder ondergroei (niet Grove den);

•

Ae: eutrofe plas met natuurlijke oevers;

•

N : naaldhoutvegetatie

•

Kd : ruderale dijkvegetatie

•

Kub+ : Ruderale vegetatie met boomopslag – biologisch zeer waardevol

•

Pmb : gesloten naaldhoutaanplant met ondergroei van hoge struiken.

•

Lsb : populierenaanplant met ondergroei van struiken.
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•

Qs : Zuur eikenbos – biologisch zeer waardevol

Figuur 18: Biologische Waarderingskaart (Bron: Instituut voor Natuurbehoud, BWK
geïntegreerde versie, 09/04; Habitatrichtlijngebieden, toestand 24/05/2002 (OC-product);
Vogelrichtlijngebieden, toestand 01/01/2001 (OC-product); Topografische kaart, 1/10.000,
raster, kleur, 2001, NIS)

3.2.1.2.

Ecologische processen : Kwetsbaarheid voor ecotoopverlies, verdroging en eutrofiëring

Op basis van de kaarten opgemaakt door het Instituut kan nagegaan worden of het gebied
Middenvijver kwetsbaar is voor diverse ecologische processen.
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Figuur 19: Kwetsbaarheidskaart - Ecotoopverlies (Bron: Topografische kaart, 1/10.000, raster,
kleur, 2001, NIS)

Figuur 20: Kwetsbaarheidskaart - Verdroging (Bron: Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur,
2001, NIS)
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Op basis van de figuur 19 kan afgeleid worden dat het gebied Middenvijver kwetsbaar is voor
ecotoopverlies. Het Rot (noordelijke deel) is zeer kwetsbaar. De centrale ligging tussen een aantal
natuurlijke gebieden die in de randstedelijke zone zeldzaam zijn, maakt dat het ecotoop – hoewel zelf
niet extreem biologisch waardevol – door zijn ligging in waarde wint en daarom niet verloren mag
gaan als stapsteen voor het ecologische netwerk op linkeroever. Betreffende de gevoeligheid voor
verdroging (figuur 20), is vooral het Rot waar de struweelopslag meer gebonden is aan het
grondwater, kwetsbaar maar de andere meer zuidelijk gelegen gronden die opgehoogd zijn, zijn voor
verdroging veel minder kwetsbaar.
Op figuur 21 wordt getoond dat het gebied Middenvijver zeer kwetsbaar is voor eutrofiëring. Dit heeft
te maken met de drogere en armere zandgronden waarop zich het huidig vegetatiepatroon heeft
ontwikkeld. Te sterke eutrofiëring zou een vegetatiewijziging tot gevolg hebben. Tenslotte toont figuur
22 dat effecten van verzuring enkel belangrijk zijn in het Rot

Figuur 21: Kwetsbaarheidskaart - Eutrofiëring (Bron: Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur,
2001, NIS)
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Figuur 22: Kwetsbaarheidskaart - Verzuring (Bron: Topografische kaart, 1/10.000, raster, kleur,
2001, NIS)

3.2.1.3.

Fauna - Habitats

Het Rot en Middenvijver zijn zeer geschikt habitat voor bunzing. Het Rot is tevens geschikt voor
waterspitsmuis en Middenvijver is zeer geschikt voor levendbarende hagedis. Het gebied is niet
geschikt voor de tureluur en de bruine kiekendief.
De onderstaande habitatkaarten op figuren 23-28 geven dit aan.
Een interessante reigerkolonie wordt in het zuidwestelijk deel van de Middenvijver (Donckers)
aangetroffen, in het beboste gedeelte.
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Figuur 23: Habitatkaart voor bunzing (Bron: Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten voor Vlaanderen Barrière, 2000 (versie I))

Figuur 24: Habitatkaart voor eekhoorn (Bron: Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten voor Vlaanderen Barrière, 2000 (versie I))
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Figuur 25: Habitatkaart voor levendbarende hagedis (Bron: Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten voor
Vlaanderen - Barrière, 2000 (versie I))

Figuur 26: Habitatkaart voor ree (Bron: Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten voor Vlaanderen Barrière, 2000 (versie I))
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Figuur 27: Habitatkaart voor waterspitsmuis (Bron: Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten voor
Vlaanderen - Barrière, 2000 (versie I))

Figuur 28: Habitatkaart voor otter (Bron: Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten voor Vlaanderen Barrière, 2000 (versie I))
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3.2.2.

Geplande toestand

3.2.2.1.

Bos- en vegetatiebalans

Figuur 29: Situering van de vereenvoudigde vegetatietypes in het studiegebied, bestaande
toestand

Het, vegetatiekundig gezien, meest waardevolle gebied situeert zich in het noorden: een complex van
wilgenbroekbosjes en berkenstruwelen. Ook rond de plas in de zuidwestelijke hoek van het gebied is
waardevolle vegetatie aanwezig, de waarde ligt hem ook in het gebruik van dit gebied door een
reigerkolonie.
De grondwatertafel staat in deze zone vaak boven het maaiveld. Door een nieuwe waterplas te
creëren zal dit type van vegetatie uit het Noordelijke deel (Rot) uitbreiden en tijdens de duur van de
werken aan de OWV gebruikt worden als vluchtplaats voor avifauna. Om dit type van vegetatie uit te
breiden wordt in de opgespoten zone van de Middenvijver een afgraving voorzien tot het maaiveld op
gelijke diepte van de wilgenbosjes ligt. In eerste instantie zal zich daar vanzelfsprekend een zeer
ondiepe plas ontwikkelen (zie Figuur 29). Deze plas wordt aangelegd voor de aanvang der werken
voor de Oosterweelverbinding en kan aldus tijdens de duur van de werken voor avifauna gebruikt
worden als vluchtplaats. Brede aanplantingen met riet zullen de functie als refugium nog versterken.
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Figuur 30: Situering van de vereenvoudigde vegetatietypes, nieuwe toestand
De Donkersbeek wordt gedeeltelijk gedempt en een nieuwe beek zal de Donkersplassen verbinden
met de Verlegde Palingbeek en de plas op Middenvijver.
De vegetatie die moet vrijgemaakt worden tijdens de werf wordt weergegeven in onderstaande tabel:
Tabel 2: Overzicht van de hoeveelheid bos die moet gerooid en gecompenseerd worden
Te rooien
Vegetatie
Bos
Grasland
Struweel
Water
Totaal

Hectare
6,37
9,34
0,81
0,12
16,64

Te compenseren
Bos

6,37

Te beplanten
Bos

8,48

Er wordt 6,37 ha ontbost. Na de werken wordt er echter 8, 48 ha terug aangeplant (6,37 ha bos en
2,31 ha struweel – zie Tabel 3). De vegetatie die moet worden vrijgemaakt en de zones die terug
worden beplant worden weergegeven in onderstaande figuren.
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Figuur 31: Vegetatie die moet worden verwijderd voor de werf

Figuur 32: Beplanting na de werken
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Tabel 3: Vegetatie voor de huidige en geplande toestand
Vegetatie

Huidig
(in ha)
Huidig

Bos
Grasland
Struweel
Water
Verwijderde vegetatie

Gepland
(in ha)
Gepland
6,37
12,80
0,81
0,12
0,00

6,17
3,52
2,31
6,83
1,27

14,00
12,00

Hectare

10,00
8,00

Huidig
Gepland

6,00
4,00
2,00
0,00
Bos

Grasland

Struweel

Water

Verwijderde
vegetatie

Vegetatie

Figuur 33: Weergave van de vegetatie (in ha) voor de huidige en geplande toestand
3.2.2.2.

Impact op biodiversiteit

De impact op de biodiversiteit is positief : de variatie van het aantal verschillende biotopen in het
gebied Middenvijver verruimt door de aanleg van de ondiepe plas. De gradiënten die voorzien worden,
dragen bij tot de ontwikkeling van een grote verscheidenheid aan watergebonden vegetatietypes en
daarmee bijzondere habitats voor diverse watervogels. De vegetatietypes ter hoogte van het
noordelijk deel van de Middenvijver en Rot blijven behouden en ook in het oostelijk deel (Donckers)
blijft de bestaande vegetatie behouden. In zijn geheel neemt de biodiversiteit dus toe wat een positief
effect is.
Alle gekarteerde eenheden op de BWK met waardering biologisch zeer waardevol blijven volledig
behouden. Aangeraden wordt om maximaal met kleine gradiënten te werken zodat een zo groot
mogelijke diversiteit aan habitats zich kan ontwikkelen.
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3.2.2.3.

Ontsnippering

Het project Middenvijver draagt, samen met de andere natuurmaatregelen die in het kader van de
Oosterweelverbinding worden voorzien, mee bij tot de ontsnippering van de natuurgebieden op
Linkeroever.
Figuur 34 toont voor de huidige toestand schematisch de aaneengesloten ‘natuur’gebieden op
Linkeroever, ingedeeld per aaneengesloten oppervlakte per ha.

Figuur 34: Schematische voorstelling aaneengesloten ‘natuur’gebieden op linkeroever,
ingedeeld per aaneengesloten oppervlakte per ha, voor de huidige toestand
Indien dezelfde berekening wordt doorgevoerd voor de toekomstige toestand, wordt volgende figuur
bereikt (zie Figuur 35).

Figuur 35: Schematische voorstelling aaneengesloten ‘natuur’gebieden op linkeroever,
ingedeeld per aaneengesloten oppervlakte per ha, voor de toekomstige toestand
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Het is dus duidelijk dat in de toekomstige toestand de oppervlakte van de fragmenten die kleiner zijn
dan 100 ha, wordt gereduceerd, ten voordele van de gebieden die groter zijn dan 100 ha. De
‘snippers’ tussen de autowegen worden dus geminimaliseerd, terwijl de oppervlakte aaneengesloten
gebied wordt gemaximaliseerd.
Met name voor bepaalde zoogdieren en roofvogels met een grotere actieradius is dit een gunstige
evolutie.
3.2.2.4.

Vermindering barrièrewerking

Met de ontwikkeling van een bijkomende stapsteen voor watergebonden vegetaties en
watergebonden vogelsoorten, is de aanpassing van de Middenvijver een verbetering van het netwerk
van ecotopen, waardoor de barrièrewerking voor verspreiding van planten- en diersoorten vermindert.
3.2.2.5.

Ecotoopwinst

Drogere en ruigere stukken vegetatie die veel algemener voorkomen o.a. ook op het Vliet, worden
vervangen door watergebonden vegetatietypes in gradiënten, die voor veel meer diersoorten een
geschikt habitat vormen; hierbij wordt naast watervogels en bepaalde zoogdieren ook gedacht aan
invertebraten die de waterplassen nodig hebben als habitat. De ruderale habitats blijven evenwel ook
in de omgeving bestaan (o.a. Vliet).
Naast de kwaliteitsverbetering op ecologisch vlak, is de absolute toename in oppervlakte van de
natuurgebieden met 1,3 ha een positieve ontwikkeling.
3.2.2.6.

Tijdelijke rustverstoring

Bij het afgraven van de Middenvijverplas is in beperkte mate tijdelijke rustverstoring te verwachten.
Vooral met betrekking tot het gebied Donckers en de daar aanwezige reigerpopulatie moet beperking
van rustverstoring in acht genomen worden. Het is dus aan te raden de zuidelijke kant van de plas en
de nieuwe waterloop in het zuidelijke deel niet af te graven tijdens de broedperiode.

3.2.3.

Conclusie

Als gevolg van het project wordt de natuurwaarde van Middenvijver sterk opgewaardeerd. De
nieuwe waterplas zal een geschikte uitwijkplaats voor de watergebonden avifauna zijn, die
momenteel verblijft in het gebied Blokkersdijk. Daarnaast wordt ook de biologisch waardevolle
vegetatie (struwelen, watergebonden vegetatietypes in en gradiënt) van het Rot uitgebreid. De
totale oppervlakte bosgebied (bos + struweel) neemt toe met 1,3 ha.
Het project heeft algemeen positieve effecten op fauna en flora.

3.3. Monumenten en Landschappen
3.3.1.

Landschap

Zoals eerder aangegeven is het betrokken gebied in zijn geheel als landschap beschermd (M.B.
30/03/1987). Het landschap ‘Rot en een gedeelte van de Middenvijver’ werd beschermd omwille van
zijn natuurwetenschappelijke waarde. Die waarde ontleent het gebied aan de spontane vegetatie die
ontstaan is op de opgespoten gronden. Met het opspuiten van de gronden van dit gedeelte van
Linkeroever werden begonnen tussen 1920 en 1935.
In het beschermingsbesluit wordt het als volgt omschreven: ‘Het landschap vormt samen met het Vliet
en Blokkersdijk een natuurgebied op de linkeroever van de Schelde. Het betreft een open vlakte met
typische vegetatie afgewisseld met kleinschalig landschap met wilgenstruweel, rietvelden, moerassen,
plassen, verlandde percelen, loofbos en naaldhout.’
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Het gebied komt niet voor als ankerplaats of relictzone in de landschapsatlas. Het bevat –ten gevolge
van de opspuiting- geen historische structureren of elementen. Bovendien is er geen enkele relatie
tussen de geomorfologie van het gebied en het landschap dat nu kan worden waargenomen.
De impact op landschap dient dus bekeken te worden vanuit twee aspecten:
-

De impact op de natuurwetenschappelijke waarde (de reden van de bescherming)

-

De visueel landschappelijke waarde.

Wat het eerste punt betreft verwijzen we naar de bespreking van de discipline Fauna en Flora (zie
3.2). Hier wordt gesteld dat de natuurwaarde van het gebied toeneemt en dat de waardevolle
vegetatie in het gebied wordt uitgebreid. De afwisseling die wordt beschreven in het
beschermingsbesluit blijft aanwezig, zij het dat de verhoudingen tussen de verschillende deelgebieden
wijzigt. Er kan dus worden aangenomen dat de natuurwetenschappelijke waarde van het betrokken
gebied enkel nog zal toenemen. Het terugdringen van de (spontane) recreatie zal hier zeker ook een
bijdrage toe leveren.
De visueel-landschappelijke waarde van het gebied is momenteel beperkt. De afwisseling van
struweel en open gedeelten is typisch voor het gebied. Het aanleggen van een vijver verhoogt de
visuele aantrekkelijkheid. Het creëren van een grotere diversiteit en de aanwezigheid van
verschillende soorten vogels kunnen de aantrekkelijkheid alleen maar verhogen.

3.3.2.

Bouwkundig erfgoed

In het gebied is geen bouwkundige erfgoed aanwezig. Er is bijgevolg geen impact te verwachten.

3.3.3.

Archeologie.

De Centraal Archeologische Inventaris maakt geen melding van gekende archeologische vindplaatsen
in het gebied. Door de beperkte ontgravingsdiepte die nodig is voor de aanleg van de geplande vijver
en waterloop is geen impact op eventueel aanwezige archeologisch relicten te verwachten. De
geplande ingrepen blijven immers beperkt tot de bovenste lagen van de opgespoten gronden en raken
niet aan de onderliggende polders. De aanwezigheid van de vijver zelf heeft al evenmin een impact op
archeologische waarden.
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Figuur 36: Landschapswaarden (Bron: Beschermde Monumenten, stads- en dorpsgezichten, 2001 (OC
Product); Gewestplan, vector, 2002 (OC Product); Landschapsatlas, 2001 OC Product); Topografische
kaart, 1/10.000, raster, kleur, 2001, NIS)

3.3.4.

Conclusie

Gelet op de geplande ingrepen, het typische karakter van het gebied (spontane vegetatie op
opgespoten gronden) en de reden van de bescherming van het gebied
(natuurwetenschappelijke waarde), kan gesteld worden dat de geplande ingreep geen
negatieve invloed heeft op de landschappelijke waarden in het gebied. De archeologische
waarden worden niet bedreigd. Door het ontbreken van bouwkundig erfgoed is ook hier geen
effect te verwachten.

3.4. Mens – sociaal organisatorische aspecten
De gebieden Middenvijver en het Rot spelen een belangrijke rol in de (spontane en laagkwalitatieve)
recreatie op het Linkeroevergebied. De grote, open ruimte, de kleine bosjes en plassen en het gebrek
aan structuur oefenen een grote aantrekkingskracht uit.
Vermits het gebied momenteel geen andere functies uitoefent, beperkt de bespreking m.b.t. mens –
sociaal organisatorische aspecten zich tot de recreatieve functie. Het geplande project beperkt zich
immers tot een sterk geïsoleerd gedeelte van het Linkeroevergebied dat aan drie zijden door
wegeninfrastructuur wordt afgezoomd.

3.4.1.

Bestaande toestand

Onderstaande figuur geeft de huidige recreatiedruk op Linkeroever weer, de wandelwegen en de
parkings. Duidelijk is dat het deelgebied ‘Middenvijver’ van het projectgebied een vooral recreatieve
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functie heeft met veel wandelpaden. In het Rot en Donkers zijn maar een paar wandelwegen
gesitueerd en is de recreatie geringer (en beperkt tot de wandelwegen).

Figuur 37: Huidige recreatiedruk op Linkeroever

3.4.2.

Geplande toestand

Beperken van recreatiedruk:
De gewestplanzone ‘woonuitbreiding’ van op de Middenvijver staat op dit moment onder zeer grote
recreatiedruk. Ook in de omliggende bosgebieden treft men zeer vaak wandelaars aan, tot zelfs na
zonsondergang. Het kan de opzet niet zijn om recreatie volledig te weren uit de groengebieden op
Linkeroever, doch een bepaalde sturing en zonering is wel aan te raden.
Het centrale gedeelte wordt afgescheiden van het westelijke gedeelte door de aanleg van de nieuwe
waterloop. Het westelijke gedeelte wordt in het zuiden afgesloten door middel van een poort en is niet
toegankelijk (natuurgebied). Het gebied ten oosten van de nieuwe waterloop is vrij toegankelijk en
recreatie wordt er geleid door middel van een nieuw aangelegd wandelpad. Langsheen dit wandelpad
wordt nieuwe infrastructuur aangebracht: infoborden, kijkwand, knuppelpad, afbakening met stalen
draad en houten paaltjes, …
Aanleg nieuwe vijver:
Hiervoor wordt een deel van het gebied ‘de Middenvijver’ afgegraven tot gemiddeld een halve meter
onder het gemiddeld grondwaterpeil. Langs de waterlopen zullen op verschillende plaatsen rietkragen
worden aangeplant. Vogels die in de smalle rietkragen rondom de verlegde Palingbeek voorkomen,
hebben op deze locatie een uitwijkmogelijkheid voor tijdens de werken.
Langsheen de nieuwe kijkwand wordt struweel aangebracht om toegang tot de plas te verhinderen en
om visuele verstoring te reduceren voor de dieren.
Aanleg nieuwe wandelpad (GR-route):
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Op onderstaande kaart wordt de toekomstige ligging van de GR-route weergegeven door het gele
wandelpad dat dan in het rode knuppelpad overgaat.

Figuur 38: Inrichting van Middenvijver met aanduiding van de wandelpaden

Te verwachten effecten
Door het afsluiten van een gedeelte van het gebied neemt de oppervlakte die in aanmerking komt
voor spontane recreatie af. Het betreft echter voornamelijk een gebied dat momenteel minder te leiden
heeft onder de recreatiedruk, wellicht omdat het slechter ontsloten is en wat verder afgelegen van
grote bevolkingsconcentraties. Er valt te verwachten dat de druk op het oostelijke gedeelte van
Middenvijver zal toenemen.
De geplande ingrepen zullen zorgen voor een verschuiving in het type recreatie. Het gebied wint
ongetwijfeld aan aantrekkingskracht voor wandelaars en natuurliefhebbers. Deze recreanten krijgen
immers een mooi en afwisselend parcours voorgeschoteld, waardoor een kwalitatieve opwaardering
plaats vindt. Door de betere organisatie zal wellicht ook een grotere hoeveelheid wandelaars kunnen
worden ‘verwerkt’, zonder dat de druk op dit deel van het gebied toeneemt.
De bestaande barrières binnen het gebied en naar het gebied toe blijven behouden en worden in
enkele gevallen versterkt. De betere organisatie van de recreatie leidt er toe dat de barrières wellicht
minder als dusdanig zullen worden ervaren.
De te verwachten evoluties op linkeroever (woonuitbreiding, nieuwe kantoorlocaties, de aanleg van de
Oosterweelverbinding) maken een betere organisatie van de recreatie binnen het gebied noodzakelijk.
In de toekomst zal immers steeds meer van de nu nog beschikbare open ruimte (Galgenweel,
Middenvijver) moeten wijken. Hierdoor neemt niet alleen het aantal potentiële recreanten toe, maar
valt ook een verschuiving in de recreatievraag te verwachten. De toenemende sociale controle en de
grotere sociale variatie maken een betere organisatie tot een noodzaak. Daarbij verdient het
aanbeveling om te vertrekken van een recreatieve visie voor het gehele Linkeroevergebied.
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3.4.3.

Conclusies

De heraanleg van een gedeelte van de Middenvijver kan beschouwd worden als een eerste stap
in de gehele reorganisatie van het Linkeroevergebied. Daarbij staat een betere organisatie en
een kwalitatief hoogstaander recreatie centraal. Bijgevolg kan het project Middenvijver als
positief beoordeeld worden vanuit het aspect ‘mens-sociaal organisatorische aspecten’.

3.5. Overige milieuaspecten
De aspecten, lucht, geur, atmosfeer, klimaat, licht, geluid, trillingen, veiligheid en gezondheid zijn in
het kader van voorliggend project niet relevant. Hierop zijn geen significante effecten te
verwachten.

3.6. Grensoverschrijdende effecten
Gezien de ligging en de aard van het project zijn geen grensoverschrijdende effecten te verwachten.
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4.

MAATSCHAPPELIJKE GEVOELIGHEID VAN HET PROJECT

Communicatie is in het gehele Masterplan een belangrijk aandachtspunt en zo ook in dit project
omtrent de (her)inrichting van het gebied Middenvijver.
Momenteel is er een overlegstructuur opgesteld tussen de verschillende actoren om een goede
draagkracht voor de plannen te verkrijgen en om snel tot resultaten te komen.
Intern tussen de verschillende partners:
In de beginfase van het project (voorontwerp, januari 2005) werd zowel een stuurgroep als een
projectteam samengesteld, bestaande uit volgende actoren:
•

BAM nv

•

VLM, aangesteld als aanbestedende overheid voor het project Middenvijver

•

AMINAL, afdeling Natuur

•

AMINAL, afdeling Bos & Groen

•

W&Z, afdeling Zeeschelde

•

AROHM, afdeling Monumenten en Landschappen

•

Provincie Antwerpen, dienst Waterbeleid

•

Stad Antwerpen

•

TV SAM als ontwerper

•

Natuurpunt WAL vzw als waarnemer

TV SAM ontwerpt en rapporteert regelmatig (maandelijks) op technisch vlak aan het adviserend
projectteam en op beleidsmatig-juridisch vlak aan de overkoepelende stuurgroep voor wat betreft de
inrichtingsplannen voor het gebied Middenvijver. De maandelijks gehouden vergaderingen van zowel
stuurgroep als projectteam bieden de afgevaardigden van bovenvermelde partijen dan ook de
mogelijkheid ideeën aan te brengen en zo het ontwerpproces mee te begeleiden.
Deze samenwerking tussen de stuurgroep- en projectteamleden werd geformaliseerd door middel van
een convenant.
Ook in de toekomst zal dit vergaderritme aangehouden worden met betrekking tot het verder
uitwerken van de ontwerpplannen en het bestek.
Met de bevolking:
De communicatie met de bevolking over de herinrichting van het gebied Middenvijver maakt deel uit
van de communicatie over het totale pakket van mitigerende natuurmaatregelen op Linkeroever.
Voorafgaand aan de werken start de communicatiecel van BAM een brede informatiecampagne en
roept de aandacht van de bevolking op door een advertentiegolf in de regionale media. De bewoners
van Zwijndrecht, Antwerpen (Linkeroever in het bijzonder) kunnen zich informeren over de plannen op
Linkeroever via de website www.antwerken.be, de Vlaamse Infolijn en themajournaals op de regionale
televisiezender ATV. Op Linkeroever en in Zwijndrecht zullen actiedagen worden georganiseerd met
de mobiliteitsbus.
Tijdens de werken zal een werfcommunicator de werken begeleiden op een vast infopunt op
Linkeroever. Het volledige traject wordt begeleid door een actief persbeleid dat inzicht geeft in de aard
van de werken, de startdatum van de werken en de mogelijke hinder die de werken met zich mee
zullen brengen.
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Uitgangspunt bij het communicatietraject is een verzoening tot stand te brengen tussen milieu en
mens en tussen natuur en recreatie.
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5.

BESLUIT

Gezien als gevolg van het project:
o

Geen negatieve effecten te verwachten zijn voor bodem en het grondwaterpeil;

o

Geen of positieve effecten te verwachten zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater;

o

De natuurwaarde van het gebied sterk wordt opgewaardeerd en positieve effecten heeft voor
zowel fauna als flora;

o

Geen significante negatieve effecten te verwachten zijn op de Natura 2000 gebieden en dus
geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000 gebieden
(Blokkersdijk, Slikken en schorren van de Schelde) mogelijk is;

o

Geen negatieve invloed heeft op de landschappelijke waarde van het gebied;

o

Geen bedreiging wordt gevormd voor archeologische waarden en geen bouwkundig erfgoed
aanwezig is;

o

Een positief effect ontstaat ten aanzien van het aspect ‘ruimte’ door een betere organisatie
van het gebied en het ter beschikking stellen van een gebied met hoog kwalitatieve
recreatiewaarde;

o

Er geen significante effecten te verwachten zijn voor de overige milieuaspecten, met name
voor lucht, geur, atmosfeer, klimaat, licht, geluid, trillingen, veiligheid en gezondheid;

kan men besluiten dat het project bijdraagt tot een positieve eindbalans voor het milieu in zijn geheel
voor Linkeroever en bijgevolg een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens
over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.
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BIJLAGE 1: KAARTEN BODEM- EN WATERPEIL
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BIJLAGE 2: STUDIERAPPRT MIDDENVIJVER –
TOELICHTINGSNOTA VOORONTWERP
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