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1 Administratieve inlichtingen betreffende het gebied 

1.1 Naam 

Blokkersdijk E-131 

Antwerpen-Linkeroever 

1.2 Oppervlakte 

Erkend reservaat op 31.12.1998 100  ha 

1.3 Inlichtingen betreffende de beheerder 

Het terrein wordt beheerd door 

Natuurpunt Waasland vzw 

Kern Antwerpen Linkeroever 

Fortlaan 14 

2070 Zwijndrecht 

 

Conservator 

Willy Verschueren 

Hoevensebaan 203  

2950 Kapellen 

willy.verschueren@live.be 

tel: 03/665.42.77               

gsm: 0474/42.95.11 

1.4 Datum actueel natuurtype 

Actueel natuurtype Jaartal 

Gewestplan: Natuurreservaat en Bufferzone 1979 

Beschermd Landschap 1980 

Europees Vogelrichtlijngebied 1988 

Initiële natuurtypekaart via beheerplan 1996 

Erkend Natuurreservaat 1998 

VEN-gebied  

Initiële natuurtypekaart via eerste monitoringrapport 2010 

Actuele natuurtypekaart 2017 

 
 

mailto:willy.verschueren@live.be
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Bijlage 1.3.1: 1980 Beschermd landschap Blokkersdijk   
Bijlage 1.3.2: 1988 Speciale Beschermingszone Blokkersdijk Vogelrichtlijngebied 
Bijlage 1.3.3: 1998 Erkend natuurreservaat 
Bijlage 1.3.4: VEN-gebied 
Bijlage 1.3.5: 2010 Initiële natuurtypekaart 
Bijlage 1.3.6: 2017 Actuele natuurtypekaart 

2 Evolutie van de abiotiek 

2.1 Evolutie van de grondwaterstanden 

Voor de monitoring van de grondwaterstand werden in het verleden, in afwachting van de 

Oosterweelverbinding, heel wat peilbuizen geboord door de Beheersmaatschappij Antwerpen 

Mobiel (BAM). Door het uitstel van de werken werd deze monitoring al enkele jaren stopgezet. 

Voor de voorbereiding van de infrastructuurwerken Antwerpen Linkeroever, een deelproject van 

de Oosterweelverbinding, die vermoedelijk begin 2018 zullen starten, werden in 2016 tegenover de 

infoborden van het reservaat twee nieuwe peilbuizen geboord. Deze peilbuizen worden wel 

bemonsterd. Ook werd de monitoring van de reeds bestaande peilbuizen begin 2017 door BAM 

opnieuw opgestart. 

De waterpeilen van de plas worden wekelijks genoteerd door de conservator. Door de plaats van 

de peilstok valt deze, afhankelijk van de neerslag, tijdens de zomermaanden soms droog (niet in 

2011, 2012 en 2016). Meestal gebeurt dit vanaf tweede helft van juni of ergens in juli. Ook afhankelijk 

van de neerslag kan er opnieuw gemeten worden na 1 maand, maar soms ook pas vanaf november.  
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In 2017 werd een uitzonderlijk lage waterstand van de plas maar ook van het grondwaterpeil 

gemeten. Dit in de eerste plaats door de uitzonderlijk droge lente, zomer en najaar. Daar bovenop 

werd er ook nog grondwater weggepompt door de werken voor de bouw van een bufferbekken 

voor het dakwater van de nieuwe loodsen van Mexico Natie (zie ook 2.2.7 Mexico Natie nv). 

2.2 Veranderingen inzake abiotiek 

2.2.1 Bufferzone Gewestplan 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de toestand op 

dit vlak ongewijzigd. Blokkersdijk is waarschijnlijk het enige reservaat waar op het 

Gewestplan de bufferzone met het industriegebied (aan de westzijde) in het reservaat ligt. 

Dit is nog een gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering in 1979. In 1991 werd in 

het kader van een compensatiedossier nog een schuchtere poging gedaan om een 

bufferzone in te tekenen in het industriegebied, maar onder zwaar protest van o. a. de 

Maatschappij Linkerscheldeoever stierf dit een stille dood. In 1998 besliste de Vlaamse 

Regering toch het hele reservaat (inclusief de bufferzone) in te kleuren als natuurreservaat. 

Lanxess Rubber nv (nu Arlanxeo Belgium nv) en 3M Belgium, onze westelijke buren, zagen 

dat echter niet zitten en legden klacht neer bij de Raad van State. Zij werden in het gelijk 

gesteld zodat de gewestplanwijziging van 1998, wat de bufferzone betreft, werd 

vernietigd. Hierdoor werd één van de waardevolste biotopen van het reservaat, de 

westelijke rietkraag, opnieuw gedegradeerd tot bufferzone! Dit houdt in dat er in de 

praktijk kan gebouwd worden tot tegen de reservaatgrens! Er waren geen nieuwe feiten te 

melden rond dit probleem. Verwarrend is wel dat op het huidige actuele gewestplan 

Blokkersdijk nog steeds ingekleurd is als reservaat tot aan de grens met het 

industriegebied. Het feit blijft echter dat er tot aan de grens van het reservaat industriële 

activiteit kan plaatshebben vermits er geen bufferzone werd voorzien buiten het reservaat. 

2.2.2 Hoogwatervluchtplaats 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) wordt voor 

commerciële doeleinden niet langer gebaggerd ter hoogte van Galgenweel en Burchtse 

Weel. Toch blijkt het voedselrijke slib zich hier niet te herstellen, en blijven de hoge 

aantallen Bergeenden (Tadorna tadorna), Wintertalingen (Anas crecca), Kieviten (Vanellus 

vanellus), Bonte Strandlopers (Calidris alpina)  enz. uit. De lagere aantallen in dit deel van de 

Schelde komen door de verdere zuivering van de rivier. De hogere aantallen die wij hier 

vroeger kenden vindt men nu op de Rupel en de Zenne, waar de waterzuivering nog niet 

het niveau van bij ons bereikt heeft. Blokkersdijk fungeert nog wel als 

hoogwatervluchtplaats, maar dan voor kleine aantallen w. o. Bergeenden die waarschijnlijk 

foerageren op de rechter Scheldeoever t. h. v. het Sint-Annabos en Blokkersdijk.   

Gelijktijdig met het stopzetten van deze baggerwerken, werd het nieuwe natuurgebied 

Burchtse Weel opengesteld en verbonden met de Schelde. Het natuurgebied Burchtse 

Weel werd ingericht als compensatie voor het verdwijnen van slik en schor tijdens de aanleg 

van de Oosterweeltunnel. In de getijdenzone van de heringerichte weel wordt veel slib 

afgezet. De hoogste delen van de slikplaten komen stilaan ook bij hoog tij niet langer onder 

water te staan. Het slik is hier blijkbaar wel voedselrijk en hier worden nu wel terug grote 

aantallen Bergeenden, Wintertalingen, Kieviten enz. geteld. Bij hoge tij blijven deze vogels 
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blijkbaar op Burchtse Weel 1, op de slikplaten die niet meer onderlopen,  en vliegen niet naar 

Blokkersdijk.  

2.2.3 Infrastructuurwerken Antwerpen Linkeroever 
De voorbereidende werken voor de verkeersontsluiting van Antwerpen-Linkeroever 

nemen hun aanvang. De eerste grote werken waarbij het natuurreservaat van nabij 

betrokken is, betreffen het verleggen van de gasleidingen door Fluxys. Voor de timing van 

deze werken wordt op een constructieve wijze overlegd. Er wordt rekening gehouden met 

de broedtijd zodat tijdens deze werkzaamheden er zo weinig mogelijk verstoring zal zijn in 

het reservaat. 

2.2.4 Recreatiedruk 
Bij de start van de werkzaamheden voor de scheldedijkverhoging (maart 2015) werd de 

oostzijde van het reservaat ‘werfzone’ en is daardoor niet langer toegankelijk voor het 

publiek. Hierdoor wordt het pas duidelijk welk een impact publiek heeft op de natuur. Zo 

werd het Moerasbos door een stel Buizerd (Buteo buteo) uitverkoren als nestplaats. Zij 

werden echter verstoord door een indringer en staakten hun nestelactiviteiten. 

Bij een goede visstand zoals in 2016 gebruikten tientallen Grote Zilverreigers (Casmerodius 

albus) het Moerasbos als slaapplaats. Zonder publiek ontwikkelt dit bos zich ten volle en 

komt het helemaal tot zijn recht. Verwacht wordt dat dit deel van het reservaat tegen eind 

2017 opnieuw zal opengesteld worden. 

2.2.5 PFOS-vervuiling 3M Belgium nv 
De Saneringswerken voor de met PFOS vervuilde terreinen zouden in de loop van 2010 op 

het terrein van 3M Belgium nv starten. Er loopt nog steeds een monitoringproject op 

waterstalen van de plas (zie 2.1 Evolutie van de grondwaterstanden). 

2.2.6 Scheldedijkverhoging 
De Scheldedijkverhoging ging van start in maart 2015. De werken zouden tot eind december 

van hetzelfde jaar duren. Door inschattingsfouten kon men niet snel genoeg over de 

geschikte klei beschikken. Hierdoor raakten de werken ernstig achterop. De omvang van 

deze aanneming heeft ingrijpende gevolgen voor het reservaat: voor de aanleg van de dijk 

zelf werden op sommige plaatsen tot drie rijen bomen gerooid – op de Oostvlakte van het 

reservaat werd een terrein van bijna drie hectare twee tot drie meter afgegraven met de 

creatie van een totaal nieuw biotoop als gevolg – tussen de dijk en deze afgraving werd een 

tien meter brede werfweg aangelegd waarvoor in het Schutbos ook ettelijke bomen gekapt 

werden. 

De aanleg van de dijk zorgde ook voor de nodige problemen: aan landzijde van de dijk 

werden de afspraken voor de begrenzing van de werf met het bos niet nagekomen – aan 

de scheldezijde werd een gedeelte van het Habitatrichtlijngebied van de scheldeoever 

vernield. Werken van deze omvang tot een goed einde brengen vraagt veel en opbouwend 

overleg en ook dat schiet dikwijls te kort. Natuur is bij veel aannemers een onbekend goed. 

Voor het verhogen van de dijk werden door de Vlaamse Waterweg nv. percelen van het 

reservaat onteigend. De noordelijke grens van het reservaat die vroeger samenviel met het 

de zuidelijke grens van het Habitatrichtlijngebied aan de Schelde, ligt nu op de teen van de 

zuidelijke helling van de dijk. De dijk zelf behoort niet tot het reservaat en vormt zo een 

buffer tussen het reservaat en het Habitatrichtlijngebied. Op de vegetatiekaart wordt de 

                                                           
1  http://www.natuurpuntwaasland.be/index.php/burchtse-weel 
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oude grens van het reservaat nog weergegeven, de nieuwe dijk situeert zich net ten zuiden 

hiervan en valt niet onder het beheer van het reservaat. De nieuwe situatie werd nog niet 

aangepast bij geopunt.be rubriek “Erkende natuurreservaten” (zie Bijlage 1.3.3: Erkend 

natuurreservaat). 

2.2.7 Mexico Natie nv 
Op het industrieterrein tussen de Canadastraat en de grens met de leidingstrook van 3M 

Belgium, ten westen van het reservaat is Mexico Natie nv ondertussen gestart met de 

tweede fase van haar bouwproject. Hierdoor wordt een groot deel van het waterleverend 

gebied ingenomen door bebouwing (2 grote opslagloodsen). Een compromis waarbij het 

dakwater rechtstreeks zou afgevoerd worden naar Blokkersdijk werd door ons en het 

Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) afgewezen wegens te groot risico voor vervuiling bij 

een calamiteit zoals brand. Dit dossier wordt momenteel verder opgevolgd door het ANB. 

2.2.8 Tijdelijk meetnet ammoniak in Natura 2000-gebieden 
De VMM meet de luchtconcentratie van ammoniak op 17 vaste meetplaatsen in Vlaanderen. 

Van juni 2015 tot juni 2016 is ammoniak ook gemeten op 106 bijkomende plaatsen, 

waaronder Blokkersdijk. De meetresultaten worden beschreven in een tussentijds rapport 

terug te vinden bij de publicaties op de VMM-site2. 

3 Uitgevoerd beheer 

3.1 Omvormingsbeheer 

3.1.1 Aanleg Lepelaareiland met talud 
Blokkersdijk wordt gedurende de zomer en het vroege najaar doorgaans druk bezocht door 

soms grote aantallen Lepelaars (Platalea leucorodia) die er komen foerageren. Aangezien 

het reservaat eveneens bewoond wordt door de vos, werd in 2013 besloten een eiland aan 

te leggen waarop deze vogels ook kunnen broeden. In juni 2013 werd hiervoor de 

stedenbouwkundige vergunning verleend. Een bestaande landtong werd van het 

westelijke rietveld afgescheiden door een één meter diepe en tien meter brede, U-vormige 

gracht. Op deze wijze kwam het eiland geïsoleerd te liggen en werd het gevaar voor 

grondpredatoren grotendeels vermeden. Van de Vos werd echter al wel vastgesteld dat hij 

het eiland zwemmend bereikt. 

Het volledige eiland werd daarna bedekt met stammen waarop kleiner takkenmateriaal 

gedeponeerd werd. Voor het onderhoud van het eiland werd een talud aangelegd tussen 

het hoger gelegen terrein en de gracht. Op dit ogenblik wordt het eiland vooral gebruikt 

door Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) en Canadese Gans (Branta canadensis) die hier ideale 

nestplaatsen vinden. De eieren van deze vogels worden geschud, waardoor tot op heden 

enkel van Nijlgans 2 legsels werden uitgebroed (Zie ook 5.1.1.1 Broedvogels). Ook de 

Bergeend werd er broedend waargenomen. 

3.1.2 Herstel toegangsweg 
De dienstsweg naar het westelijk deel van het reservaat was bij natte 

weersomstandigheden nagenoeg onberijdbaar. Er werd beslist deze weg samen met de 

                                                           
2              Vlaamse Milieumaatschappij (2016), Tijdelijk meetnet ammoniak in Natura 2000-gebieden (tussentijds 
                rapport) terug te vinden op de VMM-site via https://www.vmm.be/lucht/publicaties-lucht. 

https://www.vmm.be/lucht/publicaties-lucht
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aanleg van het Lepelaareiland te herstellen en de slechtste stukken te voorzien van een 

degelijke onderlaag. In juni 2013 werd hiervoor de stedenbouwkundige vergunning 

verleend. 

3.1.3 Elzenopslag (vn) 
In de omgeving van het toegangshek waar de dienstweg de bocht maakt naar de Westelijke 

grasvlakte, bevindt zich een zeer vochtige zone. Er werd besloten de elzenopslag die hier 

tot voor enkele jaren stelselmatig verwijderd werd, te laten opschieten om na een tiental 

jaar over te gaan tot een elzenhakhoutbeheer. Dit hakhoutbeheer wordt van zodra het van 

toepassing is, opgenomen in het regulier beheer. 

3.1.4 Open maken bouwplaats voor nieuwe kijkhut 
De oude kijkhut op de noordelijke dijk werd wegens instortingsgevaar voor het publiek 

gesloten. Zij wordt vervangen door een nieuwe hut op een betere uitkijkplaats. Hiervoor 

werd een kleine ruimte op de noordelijke dijk vrijgemaakt. Voor de bouwaanvraag en het 

kappen van enkele bomen, werden alle stappen ondernomen om te voldoen aan de 

administratieve regelgeving hieromtrent. In maart 2016 werd hiervoor een 

stedenbouwvergunning verleend. 

Doordat de oever hier nu ook gedurende de gehele dag in het volle licht staat, kan de 

rietkraag zich verder ten volle ontwikkelen en uitbreiden. Mettertijd zal de plas volledig 

omzoomd zijn door riet. 

3.1.5 Verwijderen oude noordelijke kijkhut 
De oude bouwvallige noordelijke kijkhut werd verwijderd van de dijk. Ze wordt na de bouw 

van de nieuwe kijkhut door de aannemer verwijderd.  

3.1.6 Beschoeiing aanbrengen ter hoogte van de bouwplaats 
Op dit ogenblik ligt de voet van de oude Blokkersdijk er open en bloot bij en is hij onderhevig 

aan afkalving veroorzaakt door de golfslag, opgezweept door  zuidwestenwind. Om hem 

te beschermen tegen verdere afkalving werd een beschoeiing aangebracht. Mettertijd zal 

het riet een buffer vormen tussen de open plas en de voet van de dijk.  

3.1.7 Scheldedijkverhoging 
Gedurende de werken voor de Scheldedijkverhoging die van start gingen in maart 2015 was 

het oostelijk en noordelijk gedeelte van het reservaat niet toegankelijk voor het publiek. op 

10 oktober 2014 werd aan de Vlaamse Waterweg nv de stedenbouwkundige vergunning 

verleend voor de aanleg van de dijk en voor de uitgraving van grond uit de winzone, 

genaamd de Oostvlakte, ten oosten van de waterplas van Blokkersdijk. In afwachting van 

de aanleg van een kijkwand, bleef het reservaat ook nog langer gesloten. Na de beëindiging 

van deze werken wordt het reservaat opnieuw opengesteld voor het publiek.  

Voor de werken van de dijkverhoging werden een aantal ingrijpende aanpassingen en 

veranderingen ondernomen en uitgevoerd die hieronder worden toegelicht. 

3.1.7.1 Kappen bomenrijen Schutbos 
Omdat de nieuwe dijk hoger is en bijgevolg een bredere basis heeft en om het 

Habitatrichtlijngebied van de Scheldeoever te ontzien voor de aanleg van de verhoogde 

dijk, werd geopteerd in zoverre het nodig is, de eerste bomenrij(en) van het Schutbos te 

kappen. Het noordelijk gedeelte van het Schutbos is  een oude (vooral) populierenaanplant 

(zie eerste monitoringrapport, d.d. augustus 2010). Op sommige plaatsen werden tot drie 
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rijen bomen gekapt, op plaatsen met meer open ruimte ging het over één of geen rij. Door 

het kappen van deze bosbeschuttende eerste rij(en) wordt het bos gevoelig voor de 

noordenwind. Tot heden deden zich nog geen zware stormen met noordenwind voor. 

Onderaan de nieuwe dijk zal een struikenzone aangeplant worden bestaande uit onder 

andere Sleedoorn, Hondsroos, Meidoorn, Hazelaar, Kardinaalsmuts. Deze struikengordel 

draagt bij tot een omvorming van het oude populierenbestand waarin struiken grotendeels 

ontbreken. De diversiteit van de struiken, alle met goede groeikansen op deze plaats, 

komen ook de voorkomende vogels ten goede. 

3.1.7.2 Aanleg werfweg door het Schutbos en door de oostelijke rand van het 

reservaat tot op de Oostvlakte 
Vanaf de dijk werd een werfweg naar de Oostvlakte aangelegd. Hiervoor werd opnieuw 

een hele partij bomen gekapt, overwegend Cultuurpopulier en ook Gewone en Noorse 

esdoorn. De werfweg zelf werd berijdbaar gemaakt met zand afkomstig van de Oostvlakte. 

Het openmaken van het populierenbestand, biedt de gelegenheid het overwegend uit 

Canadese populier bestaande bosbestand stilaan om te vormen. Na de werkzaamheden 

zullen hier Grauwe abelen aangeplant worden. Grauwe abeel past in de verdere natuurlijke 

ontwikkeling van het Schutbos. Esdoorn zaait eveneens goed uit en komt niettegenstaande 

de moeilijke groeiomstandigheden, stilaan meer en meer voor. Gezien het Schutbos werd 

aangeplant op gronden met een verstoord karakter (opgespoten Scheldezand) vertoont 

het veel gelijkenis met de Esdoornen-Abelenbossen in de kustduinen. In het werk 

‘Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen’ wordt rechtstreeks naar het St Annabos 

verwezen als zijnde “een mooi voorbeeld van Esdoornen-Abelen bos dat zich ook 

ontwikkelt op niet-natuurlijke zandbodems, zoals de opgespoten terreinen langs de 

Schelde” 3. 

3.1.7.3 Verdwijnen Bergeenden broedplaatsen 
De Bergeendenbroedplaats ten zuiden van het Fluxys-station, werd volledig vergraven 

voor het verder verloop van de werfweg naar de Oostvlakte. Na de beëindiging van de 

werkzaamheden wordt deze zone in zoverre het mogelijk is, opnieuw gecreëerd.  

De bergeendenbroedplaats in het noordwesten van het reservaat, waar zich nog een stukje 

bijna oorspronkelijk pionierslandschap bevindt van kort na de opspuitingen, werd deels 

bedolven onder de nieuwe dijk, deels bedekt met een laag aarde afkomstig van de 

verwijderde teeltlaag van de oude dijk. Hierdoor werd deze zone nagenoeg gehalveerd. De 

uitgespreide aarde wordt bij de uiteindelijke afwerking  van de dijk verwijderd. 

3.1.7.4 Afgraving Oostvlakte 
In het kader van de verhoging van de Scheldedijk aan de noordzijde van Blokkersdijk, deed 

zich de gelegenheid voor een gedeelte van de Oostvlakte af te graven. Op deze plaats van 

het terrein voldeed de zandkorrel aan de vereiste norm om in het dijklichaam verwerkt te 

worden. Over een gebied van ongeveer bijna drie hectare werd het terrein, afhankelijk van 

de geschiktheid, tot drie meter afgegraven. Zodoende werd een totaal nieuwe biotoop 

gecreëerd. Om te voorkomen dat het lagergelegen terrein volledig dichtgroeit met 

                                                           
3  Cornelis J., Hermy M., Roelandt B., De Keersmaeker L. & Vandekerkhove K. (2009) 
  Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen, een typologie van bossen gebaseerd op de kruidlaag 
  INBO.M.2009.5.Agentschap voor Natuur en Bos en Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel, 
  316 p. p.47   
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voornamelijk Wilg en Abeel, werd begin 2017 een eerste keer gestart met het verwijderen 

van de boomvegetatie op de oever van de plas.  

Door de afgraving verdween ook het Wilgenbosje, één van de twee aanwezige bosjes 

gemengd loofhout op de Oostvlakte. 

3.1.7.5 Infrastructuur van het domein 
Alle wegen en paden in de oostzijde van het reservaat die gedurende de werken werden 

doorgeknipt of bedolven, worden in de originele staat hersteld. De aansluiting van de 

bospaden met de dijk en de toegang tot het Moerasbos vanaf de dijk waren heikele punten 

en werden door de aannemer niet ter harte genomen. Vooral door een slechte 

communicatie en wisseling van werftoezichters werd dit werk niet met bevredigend 

resultaat afgewerkt.  

Waar nieuwe afsluitingen moeten geplaatst worden zoals aan de noordwestzijde van het 

reservaat in het Moerasbos, wordt de sociale werkplaats Natuur- en Landschapszorg van 

Natuurpunt aangesproken. 

  
Bijlage 3.1: uitgevoerd omvormingsbeheer 

 

3.2 Regulier beheer 

3.2.1 Het met kalkrijk scheldezand opgehoogd terrein (kz+) 
De noordwestzijde en de oostvlakte van het met kalkrijk scheldezand opgehoogd terrein,  

werden reeds behandeld in 3.1.6 Scheldedijkverhoging.  

Aan de west- en zuidzijde is sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. 

augustus 2010) de toestand ongewijzigd. 

3.2.2 Plas (aev) 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de toestand 

ongewijzigd. 

3.2.3 Plas (ae) 
Dit in de zomer droogvallend plasje verdween door begroeiing en verlanding stilaan 

volledig uit het oog. Tijdens de beheerwerken in het najaar 2015 werd het opnieuw 

vrijgemaakt. 

3.2.4 Rietland (mr – mr° ) 

3.2.4.1 Rietland (mr) 
Het beheer van het rietland volgt het gewone stramien zoals vermeld in de opmaak van het 

eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010). Het wordt gedurende het hele jaar 

opgevolgd en in het najaar ontdaan van bomen- en struikenopslag om verbossing tegen te 

gaan. Om het riet te verjongen wordt jaarlijks een perceel gemaaid. 2012 is de laatste maal 

dat er handmatig riet werd gemaaid.  De sociale werkplaats Natuur- en Landschapszorg van 

Natuurpunt maaide met maaibalk en bosmaaiers het riet dat daarna in het eropvolgende 

weekend door vrijwilligers werd afgevoerd met berries. Wegens de lage 

vrijwilliggersopkomst, het werk is zware labeur dat jongeren niet langer aanspreekt en de 

vaste liefhebbers van dit werk worden stilaan een dagje ouder, werd besloten dit 

beheerwerk niet langer op deze basis verder te zetten. In 2013 werd de sociale werkplaats 
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Natuur- en Landschapszorg van Natuurpunt gevraagd met de cut & collect maaimachine 

een perceel riet te maaien. De machine maait en raapt het gemaaide riet meteen op. Als de 

laadbak vol is, wordt het riet hogerop gedeponeerd.  Doordat te snel over het terrein werd 

gereden en omdat de maaibalk slechts de helft van de machine bestrijkt, bleef veel strooisel 

liggen dat ook nog eens in de bodem ingereden werd. Omwille van het slechte resultaat 

werd gezocht naar een andere firma die dit werk aankon. Door de natheid van het terrein 

is het niet eenvoudig degelijk werk te verrichten. In 2014 en 2015 heeft de Nederlandse firma 

Van Stipdonk Landschapsinrichting dit op zich genomen met een redelijk goed resultaat. In 

oktober 2016 werd het gedeelte voor de zuidelijke punt voor het Moerasbos gemaaid door 

de firma Carpentier nv. Zij volbrachten dit karwei met een zeer bevredigend resultaat. In de 

toekomst zullen zij voor dit werk opnieuw worden aangesproken. 

3.2.4.2 Uniforme, soortenarme vegetatie van lies- en rietgras (mr°) 
Deze oorspronkelijke plas met open water is stilaan dichtgegroeid met Riet, Lies- en 

Rietgras. Er wordt geen bepaald beheer voorzien. 

Tijdens het nader bekijken van de kaarten, werd vastgesteld dat dit water vermeld wordt 

op de Natura 2000 Habitatkaart van geopunt Vlaanderen (geo.be). Daar is deze plas 

gekwalificeerd als ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie (3150)’ 

met als officiële titel ook benoemd als ‘Van nature eutrofe meren met vegetaties van het 

type Magnopotamion of Hydrocharition’. Dit is een nieuw gegeven en wordt onderzocht. 

3.2.5 Verruigd rietland (mru – 6430_hw – mru(hfc)) 

3.2.5.1 Verruigd rietland (mru) 
Het verruigd rietland bevindt zich omheen de plas achter de rietkraag en manifesteert zich 

in verschillende vormen: 

- Het noordwestelijk gedeelte tussen het Moerasbos en de plas. Dit gedeelte beslaat 

twee percelen die in de volgende twee jaar een onderhoudsmaaibeurt zullen krijgen, 

zoals voorzien in het gewone regulier beheer. 

- Het noordoostelijk gedeelte tussen het Noordelijke Wilgenbos en de Noordelijke Toren. 

Na een terreinbezoek in 2014 werd besloten het beheer aan de oostzijde van de plas 

opnieuw op te nemen in het regulier maairegime van eertijds. Een perceel van 0,7 ha 

voor de noordelijke toren werd in 2015 gemaaid. Het maaisel werd afgevoerd. Het ligt 

in de bedoeling het aanpalende perceel ten zuiden hiervan en gelegen achter de 

knotwilgen  eveneens te maaien. Dit perceel ligt een beetje hoger en is daardoor wat 

droger, wat het gevoeliger maakt voor opslag van Kornoelje en Meidoorn. 

3.2.5.2 Rietruigte met Harig wilgenroosje (6430_hw) 
Het oostelijk gedeelte bevindt zich ten zuiden van de knotwilgen, tussen het Zuidelijke 

Wilgenbos, het Vlierstruweel en de plas. De vegetatie hier leunt zeer sterk aan bij de 

Moerasmelkdistel-associatie uit het Verbond van Harig Wilgenroosje (zoals omschreven in 

Nederland door van ‘t Veer et al. 1999 4).  Het Harig wilgenroosje is hier dominant en goed 

vergezeld van Grote en Gewone engelwortel, Moerasmelkdistel. Koninginnekruid, Grote 

wederik, Haagwinde, Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart en Gevleugeld helmkruid. 

De Moerasmelkdistel zaait goed uit. Wat oorspronkelijk geleek op een restpopulatie, 

bestrijkt stilaan en stelselmatig in alle richtingen een ruimere zone. In dit zuidelijke gedeelte 

                                                           
4  Zwaenepoel A. (2004). Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: 8.Ruigten en Zomen. 
  Opdrachtgever: Aminal, afd. Natuur. p. 50 
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komt nagenoeg geen struikopslag voor. Om het uitzicht vanuit de Zuidelijke Toren te 

verbeteren, werden een aantal bomen en struiken gekortwiekt. Daardoor werd de bosrand 

plaatselijk licht teruggedrongen wat eveneens ten goede komt aan dit natuurtype. Deze 

zone wordt niet gemaaid enkel de bomen- en struikenopslag wordt verwijderd. Afhankelijk 

van de neerslag in winter en voorjaar, wisselt de dominantie van Riet en Harig wilgenroosje. 

Een hoge (grond) waterstand spelen in het voordeel van Riet, bij drogere 

weersomstandigheden komen Harig wilgenroosje en begeleidende vegetatie op de 

voorgrond. 

3.2.5.3 Natte ruigte met Moesdistel (mru(hfc)) 
In de beide zones waarin Moesdistel voorkomt, breidt deze zich steeds verder uit. Deze 

zones worden net als de rietzone boom- en struikvrij gehouden. 

3.2.6 Grasland (hd°) 
Door het dominante voorkomen van hoofdzakelijk Gewoon struisriet (Calamagrostis 

epigejos) en weinig of geen indicatieve soorten, stemt de omschrijving van het grasland 

eerder overeen met een monotoon duingrasland gekwalificeerd als hd°.  De aanduiding hd 

wordt vervangen door hd°. 

Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is het beheer op 

de Westelijke – en de Zuidelijke Grasvlakte ongewijzigd. Struiken en boomopslag komen 

nagenoeg niet voor en worden jaarlijks verwijderd, evenals ongewenste kruiden als Brede 

Lathyrus en Prikneus. Door de aanrijking van stikstof via de lucht, worden de 

bramenpartijen in de Westelijke Grasvlakte stilaan omvangrijker en niet langer handmatig 

terug te dringen. In de toekomst  worden ze machinaal teruggezet. Afhankelijk van de groei 

wordt dit beheer op gezette tijden herhaald en wordt het mee opgenomen in het regulier 

beheer. 

Door de werken voor de scheldedijkverhoging werd bijna 3 ha van de Oostelijke Grasvlakte 

afgegraven (zie 3.1.6.4). Het landschap is hierdoor op deze plaats volledig veranderd en 

wordt verder besproken in 4.1.1. De omgeving van deze afgraving werd eveneens beïnvloed 

door de werkzaamheden. Het beheer van de oorspronkelijke Oostelijke Grasvlakte blijft 

ongewijzigd. Voor de Afgraving wordt een beheerplan opgemaakt. 

In het noordwesten verdween eveneens een gedeelte van het pioniergrasland (zie 3.1.7.3). 

3.2.7 Duinstruweel van Kruipwilg (Habitattype 2170) (hd°+kruipwilg) 
Tussen het N- & het Z-Wilgenbos bevinden zich twee perceeltjes grasland met Kruipwilg. 

De perceeltjes worden jaarlijks ontdaan van alle ongewenste bomen- en struikenopslag.  

Dauwbraam doet stilaan zijn intrede en begint meer en meer plaats in te nemen. Als deze 

trend zich voortzet, en dat zal zeker zo zijn, zal in de toekomst hier gemaaid moeten 

worden. Dit maaien wordt dan mee opgenomen in het regulier beheer. 

3.2.8 Duindoorn (sd) 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is het bestand 

nog verder uitgebreid en zijn de struiken groter en dichter geworden. 

3.2.9 Vlier (sk(sam)) 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de situatie 

ongewijzigd. 
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3.2.10 Schutbos (lsb) 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de situatie, op 

twee grote ingrepen na, grotendeels ongewijzigd. 

Voor de aanleg van scheldedijkverhoging werd In de noordoostelijke hoek een zone gekapt 

voor de aanleg van de werfweg (zie 3.1.6.2 Aanleg werfweg door het Schutbos) en werden 

ten zuiden van de oude dijk één tot drie rijen bomen gekapt voor de aanleg van de dijk zelf 

en de voorziene werfweg onderaan de dijk (zie 3.1.6.1 Kappen bomenrijen Schutbos). 

3.2.11 Moerasbos (sf) 
In het Eerste monitoringrapport (Conformverklaring & monitoringrapport augustus 2010) 

werd aan het Moerasbos de karteringseenheid nv toegekend. Deze kwalificatie is niet in 

overeenstemming met het echte voorkomen van het Moerasbos. Het bos omvat een 

vochtig voedselrijk struweel gedomineerd door wilgen. De aanduiding vn wordt vervangen 

door sf. 

Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de situatie 

grotendeels ongewijzigd. Voor de bereikbaarheid van de bouwplaats van de nieuwe 

kijkhut, werd het bospad breder gemaaid. 

3.2.12 Wilgenstruweel op droge bodem (sz) 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) werd het 

Wilgenstruweel op droge bodem (sz) over het hoofd gezien. 

Op diverse plaatsen in het reservaat is dit struweel terug te vinden. 

- Op de oude Blokkersdijk aan de noordelijke oever van de plas; 

- Ten westen van het Schutbos bevinden zich twee Wilgenbossen, een Noordelijk- en een 

Zuidelijk Wilgenbos. In tegenstelling tot het Schutbos werden ze niet aangeplant en zijn 

hoofdzakelijk begroeid met Schietwilg. Het Noordelijk Wilgenbos situeert zich ten 

noorden van de Noordelijke Toren tussen de rand van het verruigd rietland en de 

Scheldedijk. Het Zuidelijk Wilgenbos groeit ten noorden van de Zuidelijke Toren en 

boordt het verruigd rietland af dat sterk aanleunt bij de Moerasmelkdistel-associatie uit 

het Verbond van Harig Wilgenroosje. 

- Op verschillende plaatsen bovenaan het talud aan de westzijde; 

- Bovenaan het talud op de zuidelijke rand.; 

- Tussen het Berkenbosje en de Afgraving aan de Oostvlakte. 

Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de situatie voor 

dit Wilgenstruweel grotendeels ongewijzigd. 

3.2.13 Bosjes Berk en Wilg (sz(bet) + sz(sal)) 
Door de afgraving verdween één van de twee aanwezige bosjes gemengd loofhout (sz(sal) 

+ sz(bet)). Het Bosje sz(sal) werd voor het afgraven verwijderd (zie 3.1.6.4 Afgraving 

Oostvlakte). 

3.2.14 Talud (kt(hd°)) 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de situatie op 

de verschillende taluds grotendeels ongewijzigd. Enkel het talud tussen Oostvlakte en Plas 

werd afgegraven. De Afgraving zelf is ook omgeven door een talud. 
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3.2.15 Dijk (kd) 
In het reservaat bevindt zich eveneens een dijkje, voor de opspuiting gebruikt om het vak 

af te bakenen waarbinnen opgespoten wordt. Het dijkje vormt een verhoogde grens tussen 

het rietveld (mr en 6430_hw) en de vlierzone (sk(sam)). 

4 Evolutie van de habitats 

4.1 Belangrijke habitatveranderingen  

De belangrijkste habitatveranderingen zijn onmiskenbaar de afgraving van een flink deel 

van de Oostvlakte, de nieuwe verhoogde dijk en de werfweg door het Schutbos. 

4.1.1 Afgraving Oostvlakte 
Door de afgraving van een groot gedeelte van de Oostvlakte, is dit gebied nu opgedeeld in 

een droge en in een natte zone. 

Het droge gebied behoudt het reguliere beheer. 

De natte habitat (nu ‘Afgraving’ genoemd) blijft het gehele jaar vochtig. Grote delen 

bevatten bijna permanent water en vallen slechts droog bij langere droogteperiodes. Deze 

zone zit in de startfase van een nieuwe ontwikkeling. Riet en begeleidende kruiden zijn zeer 

gewenst, wilgen- en andere boomopslag wordt verwijderd. In de huidige situatie is er 

vooral zeer veel wilgenopslag. Aan de zijde van de plasoever, ligt er een hogergelegen 

zandrug van één meter breed en twintig centimeter hoog. Hierop schieten de wilgen zeer 

goed op en bereiken reeds een mooie hoogte. Het is dus zeker noodzakelijk deze 

boomopslag zo snel mogelijk te verwijderen en de zandrug op te ruimen. Verder is er ook 

reeds opslag van Harig wilgenroosje, Knopig helmkruid, Bezemkruiskruid en tal van andere. 

Een gedeelte van het terrein dat laatst werd afgegraven, bevindt zich in het zuivere 

pioniersstadium, het reeds langer afgegraven gedeelte evolueert zeer snel naar een nieuwe 

vegetatie.  Er dient bekeken te worden hoe de evolutie van dit terrein in gewenste zin 

gestuurd kan worden. 

 

Bijlage 4.1.1:  Vegetatieopname Afgraving  

4.1.2 Dijk 
Het dijklichaam zal ingezaaid worden met een aangepast zaaimengsel. De dijk behoort niet 

tot het reservaat. De noordelijke grens van het reservaat bevindt zich aan de teen van de 

dijk. 

Op de voet van de dijk (aan landzijde) wordt de werfweg beplant met struiken. Deze 

struiken vormen de ontbrekende etage in het Schutbos. Mettertijd zullen deze struiken 

verder uitzaaien in het populierenbestand. Aangezien het populierenbestand in het 

Schutbos stilaan in de climaxfase verkeerd, zullen er open plekken ontstaan waarin deze 

struiken met voldoening kunnen opgroeien (zie ook 3.1.6.1 Kappen bomenrijen Schutbos). 

Het betreft allemaal struiken in voldoende grote plantsoenen die aangepast zijn aan dit 

terrein. 

4.1.3 Werfweg door het Schutbos 
De werfweg door het Schutbos wordt aangeplant met Grauwe abeel (zie ook 3.1.6.2 Aanleg 

werfweg door het bos). Grauwe abeel kadert eveneens in de omvorming van het 

populierenbestand in het Schutbos. 
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5 Evolutie van de fauna en flora 

5.1 Evolutie van de fauna 

5.1.1 Ornithologie 
Sedert december 2014 worden de schriftelijke waarneming van Blokkersdijk ingevoerd bij 

www.waarnemingen.be.  Reeds acht jaargangen werden ingevoerd. Hierdoor zijn de 

ornithologische gegevens van het reservaat vanaf 2000 tot heden voor alle 

geïnteresseerden raadpleegbaar. De schriftelijke gegevens gaan terug tot 1974 zij worden 

de volgende jaren stelselmatig verder ingegeven. 

5.1.1.1 Broedvogels 
Sinds 1978 worden de broedvogels op Blokkersdijk geïnventariseerd. Steeds werd volgens 

de kartering- of kwantitatieve methode gewerkt. Van begin maart tot begin augustus werd 

er elke week minstens één vroegochtendtelling gedaan. Daarnaast werden een aantal 

tellingen van deelgebieden ondernomen en werden occasionele gegevens van derden in 

de verwerking opgenomen. De verwerking gebeurde steeds op dezelfde manier, waardoor 

vergelijking met vroegere resultaten mogelijk is. Er werden zeer strenge 

beoordelingscriteria gehanteerd om het aantal broedgevallen te bepalen. Alle 

twijfelgevallen werden geschrapt, zodat de opgegeven aantallen strikte minima zijn. 

Aansluitend op het vorige monitoringrapport werd de periode van 2010 tot 2016 bekeken 

wat evoluties betreft. Ook de resultaten van 2017 konden nog meegenomen worden in dit 

rapport. In deze periode verschenen 6 nieuwe broedvogelsoorten nl. Grauwe Gans (Anser 

anser), Nijlgans, Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis), Groene Specht (Picus viridis), 

Cetti´s Zanger (Cettia cetti) en Kauw (Corvus monedula). Dit brengt het aantal soorten dat 

ooit op Blokkersdijk broedde op 92. 

 

BROEDVOGELS 2010 - 2017 

JAAR 10 11 12 13 14 15 16 17 

DODAARS 6 4 6 6 7 6 7 6 

FUUT 1 13 8 7 8 1 5 8 

GEOORDE FUUT 0 0 0 0 0 0 2 0 

KNOBBELZWAAN 5 4 6 4 3 5 5 4 

ZWARTE ZWAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

GRAUWE GANS 0 0 0 0 0 0 2 1 

GR. CANADESE GANS 0 0 0 1 3 3 2 1 

NIJLGANS 0 0 0 0 1 4 2 2 

BERGEEND 2 5 ? 3 5 5 2 1 

KRAKEEND 18 17 14 16 20 16 13 12 

WINTERTALING 0 0 0 0 0 0 0 0 

WILDE EEND 6 4 7 4 3 4 2 4 

ZOMERTALING 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLOBEEND 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAFELEEND 2 1 3 2 0 1 1 0 

KUIFEEND 5 1 1 1 4 3 3 1 

ROSSE STEKELSTAART 1 0 0 0 0 0 0 0 
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JAAR 10 11 12 13 14 15 16 17 

BRUINE KIEKENDIEF 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPERWER 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUIZERD 0 1 1 0 1 1 2 2 

BOOMVALK 0 0 0 0 0 1 0 0 

TORENVALK 0 0 0 0 0 0 0 0 

PATRIJS 0 0 0 0 0 0 0 0 

FAZANT 9 9 4 5 5 7 6 5 

WATERRAL 2 3 3 3 4 0 3 1 

WATERHOEN 12 11 7 8 7 16 20 13 

MEERKOET 19 21 29 23 20 20 40 21 

SCHOLEKSTER 0 0 0 0 0 0 0 0 

KLUUT 0 0 0 0 0 0 1 0 

KLEINE PLEVIER 0 0 0 0 0 1 3 0 

STRANDPLEVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 

KIEVIT 1 1 1 1 0 1 2 2 

GRUTTO 0 0 0 0 0 0 0 0 

TURELUUR 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOLENDUIF 4 4 3 2 4 3 3 4 

HOUTDUIF 11 13 13 12 16 10 13 10 

TURKSE TORTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZOMERTORTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOEKOEK 1 1 1 1 1 1 1 1 

IJSVOGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 

GROENE SPECHT 1 1 1 1 1 1 1 2 

GR. BONTE SPECHT 3 4 3 2 3 3 4 7 

RANSUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 

VELDLEEUWERIK 0 0 0 0 0 0 0 2 

OEVERZWALUW 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOOMPIEPER 0 0 0 0 0 0 0 0 

GRASPIEPER 1 1 1 0 0 0 0 0 

GELE KWIKSTAART 0 0 0 0 0 0 0 0 

WITTE KWIKSTAART 0 0 0 0 0 0 0 0 

WINTERKONING 34 36 38 26 50 56 62 46 

HEGGENMUS 11 7 6 4 7 9 14 14 

ROODBORST 7 5 4 7 6 6 9 6 

NACHTEGAAL 9 7 2 2 4 7 7 7 

BLAUWBORST 4 6 8 7 7 1 3 2 

GEKR. ROODSTAART 0 0 0 0 0 0 0 0 

ROODBORSTTAPUIT 0 0 2 1 1 1 1 2 

MEREL 12 11 10 12 7 12 12 19 

ZANGLIJSTER 1 2 3 1 3 3 5 3 

GROTE LIJSTER 0 1 1 0 0 0 0 0 

CETTI´S ZANGER 0 0 1 0 0 0 2 2 

SPRINKHAANZANGER 2 5 3 4 3 1 0 2 

SNOR 0 0 0 0 0 0 0 0 

RIETZANGER 9 8 5 5 11 7 9 12 

BOSRIETZANGER 29 31 25 30 30 38 35 30 

KLEINE KAREKIET 53 69 70 63 54 59 64 60 

SPOTVOGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 

BRAAMSLUIPER 0 0 0 0 1 0 0 0 
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JAAR 10 11 12 13 14 15 16 17 

GRASMUS 9 8 9 12 12 13 13 10 

TUINFLUITER 10 5 9 7 9 8 9 9 

ZWARTKOP 23 26 34 25 39 32 32 31 

TJIFTJAF 28 37 42 30 40 37 39 40 

FITIS 1 1 3 2 0 0 6 3 

BAARDMAN 0 0 0 0 1 1 1 2 

STAARTMEES 3 2 4 4 2 3 3 2 

MATKOP 0 1 0 1 0 1 0 0 

PIMPELMEES 10 9 9 16 11 11 10 11 

KOOLMEES 19 18 18 3 22 22 15 22 

BOOMKRUIPER 1 3 4 3 6 5 7 6 

WIELEWAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

GAAI 1 3 1 3 2 2 1 2 

EKSTER 4 3 4 4 4 3 3 5 

KAUW 0 0 0 0 0 0 0 1 

ZWARTE KRAAI 7 7 8 7 7 5 6 4 

SPREEUW 7 3 3 0 0 0 1 0 

RINGMUS 0 0 0 0 0 0 0 0 

VINK 1 0 2 4 4 3 3 1 

GROENLING 0 0 0 0 0 0 0 0 

KNEU 0 0 0 0 0 0 0 0 

RIETGORS 6 6 10 6 9 7 7 9 

 

In de tabel zijn alle broedvogelsoorten opgenomen sinds 1978. Soorten die na 1977 niet meer 

hebben gebroed: - Bontbekplevier (Charadrius hiaticula): 2 paar in 1977; Kuifleeuwerik 

(Galerida cristata): 1 paar in 1977; Tapuit( Oenanthe oenanthe): 2 paar in 1976 en 1 paar in 1977. 

Een kleine kolonie Steltkluut (Himantopus hymantopus) broedde in 1965 en 1967. Met dit 

gegeven werd geen rekening gehouden, daar Blokkersdijk toen nog niet in zijn huidige vorm 

bestond. 

Wat eenden betreft is belangrijk te weten dat de aantallen betrekking hebben op het aantal 

tomen en niet op het aantal aanwezige nesten. 

Bespreking van enkele soorten: 

 DODAARS (Tachybaptus ruficollis) EN FUUT (Podiceps cristatus):  

Het aantal nesten en het broedsucces hangt van twee factoren af nl. veel jonge vis 

van het juiste formaat op het juiste tijdstip en de predatie van Vos (nesten) en Kleine 

Mantelmeeuw (pulli).  

 KNOBBELZWAAN (Cygnus olor):  

Het aantal nesten blijft vrij constant. Het broedsucces daalt (kleinere tomen), 

waarschijnlijk door nestpredatie. De overleving van de jongen blijft laag wegens 

voedselgebrek door ‘overconsumptie’ van plantaardig voedsel door grote 

aantallen ruiers (o. a. planteneters). 

 GANZEN EN NIJLGANS:  

De Grauwe Gans broedt sinds 2016. Ook in 2017 was er minstens 1 broedgeval. De 

verwachting is dat deze soort een jaarlijkse broedvogel wordt. Sinds 2013 broedt de 
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Grote Canadese Gans opnieuw jaarlijks. Sinds 2014 broedt deze soort enkel nog op 

het lepelaareiland. Van alle nesten werden de eieren geschud. Geen enkel ei kipte. 

De aanwezigheid van deze ganzen, niet alleen als broedvogel (zie ook het 

hoofdstuk ‘5.1.1.2 Andere’), blijft erg nadelig voor de uitbreiding van het waterriet 

wegens vraat. 

De aanleg van het lepelaareiland zorgde vanaf 2014 voor een ideale broedplaats 

voor Nijlgans. Er wordt getracht steeds de eieren te schudden, maar het nest is 

dikwijls moeilijk bereikbaar. Toch waren er enkel in 2015 twee tomen (8 en 2 pulli). 

Uiteindelijk kwamen door predatie slechts twee jongen groot. 

De dominante aanwezigheid als broedvogel van de twee soorten exoten zijn een 

ernstig obstakel voor het eventueel broeden van Lepelaar. 

 BERGEEND:  

Het bepalen van het aantal broedgevallen is steeds moeilijk. De meeste Bergeenden 

trekken met hun pulli onmiddellijk weg langs de Schelde. Soms brengen ze hun 

jongen groot op de plas zoals in 2010, 2011, 2014 en 2016. 

Alhoewel er meestal een mooi aantal Bergeenden aan het begin van het 

broedseizoen aanwezig is, ziet het er voor deze soort als broedvogel niet erg 

rooskleurig uit. De bouw van de nieuwe Sigma-dijk aan de Schelde vormt een 

onneembare barrière voor de pulli om weg te trekken langs de Schelde en dan is er 

uiteraard ook nog de aanwezigheid van de vossenfamilie.  

 ANDERE EENDENSOORTEN: 

Krakeend (Anas strepera) en Wilde Eend (Anas platyrhynchos) hebben minder last 

van nestpredatie van o. a. Vos. De nesten liggen meer verspreid over het gebied en 

worden dus niet allemaal gevonden. Toch is er op het einde van de periode een licht 

dalende tendens waar te nemen. Wat Tafeleend (Aythya ferina) en Kuifeend 

(Aythya fuligula) betreft blijft het aantal tomen laag, na de spectaculaire daling van 

zo´n 10 à 11 jaar geleden, bij het verschijnen van de vossenfamilie. Hun nesten liggen 

allemaal langs de oever en zijn zo goed bereikbaar. Er wordt ook meer en meer 

vastgesteld dat deze soorten zelfs geen broedpogingen meer ondernemen. Met als 

gevolg dat Tafeleend nu stilaan het statuut van ‘onregelmatige broedvogel’ heeft 

gekregen en de Kuifeend waarschijnlijk dezelfde weg opgaat. 

In 2010 had het eerste geslaagde broedgeval plaats van Rosse Stekelstaart. Van de 

5 pulli werden er 2 grootgebracht. Het verdelgingsplan van het ANB wierp blijkbaar 

zijn vruchten af want vanaf 2013 pleisterde van deze exoot enkel nog een wijfje in 

augustus 2016 dat door toedoen van het ANB werd geschoten op de 27ste. 

 ROOFVOGELS 

Na een eerste geslaagd broedgeval van Buizerd in 2009 was er een tweede 

broedgeval in 2011 dat werd verstoord door bezoekers van het reservaat. Het jaar 

daarop bracht het paar wel 4 jongen groot. Vanaf 2014 kunnen we deze soort het 

statuut geven van ‘jaarlijkse broedvogel’. Door het afsluiten voor het publiek van 

het oostelijk deel van het reservaat voor de dijkwerken, broedde in 2016 en 2017 

zelfs een tweede paar, dat door bezoekers die het hek niet respecteerden wel 

telkens werd verstoord. Het ‘vaste’ koppel was wel zeer succesvol en bracht 

jaarlijks 3 jongen groot. De Boomvalk (Falco subbuteo) blijft een schaarse 

broedvogel op Blokkersdijk. De soort broedt meestal wel regelmatig ergens in de 

omliggende natuurgebieden van Antwerpen LO. In 2015 had een tweede 

broedgeval plaats in het reservaat. Voor het eerst was het succesvol en er werden 
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2 jongen grootgebracht.  Het vorige broedgeval dateert van 2000, maar mislukte 

door een zwaar onweer. 

 WAADVOGELS 

Door de gedeeltelijke afgraving van de Oostvlakte ontstond in 2015 en 2016 

opnieuw een ideaal biotoop voor Kleine Plevier (Charadrius dubius) en Kluut 

(Recurvirostra avosetta). Het was opvallend hoe vlug deze soorten reageerden op 

deze opportuniteit.  In 2015 broedde een koppel Kleine Plevier. Het probleem was 

opnieuw de grote predatiedruk, ook van kraaiachtigen. Pas na een tweede 

broedpoging was het broedkoppel succesvol. In 2016 waren zelfs 3 tot 4 koppels 

aanwezig. Drie bezette nesten mislukten door barre weersomstandigheden. In de 

tweede ronde, met opnieuw drie bezette nesten die konden gemonitord worden, 

was er één nest succesvol met 4 pulli. Hiervan overleefde één jong. Ook de Kluut 

deed een broedpoging, maar reeds na enkele dagen was het nest verlaten. Na twee 

groeiseizoenen en een uitzonderlijk lange droogteperiode stond de Afgraving in 

2017 vol jonge wilgen en was het biotoop niet meer geschikt voor deze soorten. 

Een diepere afgraving van nog 20 tot 50 cm kan een oplossing bieden om een natter 

biotoop te creëren. 

 SPECHTEN 

Het aangeplante bos aan de oostkant met voornamelijk populierensoorten, 

kleinere bestanden van elzensoorten, abelensoorten, iepen en intussen ook 

spontaan opgeschoten soorten zoals voornamelijk Esdoorn, Berk en wilgensoorten 

is een paradijs voor spechten. Vooral de oude populieren zorgen voor ideale 

nestgelegenheid. Alhoewel de Groene Specht  reeds jaren broedverdacht was werd 

in 2010 voor het eerst een zeker broedgeval vastgesteld. De Grote Bonte Specht 

(Dendrocopos major)  is sinds 1992 een jaarlijkse broedvogel, maar ook de Kleine 

Bonte Specht (Dendrocopos minor) wordt regelmatig opgemerkt. In 2017 was deze 

soort zelfs broedverdacht, maar er werd geen bevestiging gevonden. Ook de 

Zwarte Specht (Dryocopus martius) werd van 2008 tot 2014 regelmatig 

waargenomen, maar daarna werd ze niet meer genoteerd. 

 VELDLEEUWERIK (Alauda arvensis) 

Opmerkelijk was een broedterritorium op het niet afgegraven deel van de 

Oostvlakte en één aan de westkant in 2017. Het was van 2002 geleden dat deze 

soort nog in het reservaat broedde. Wel broedde de soort nog op het open 

industrieterrein tussen de Canadastraat en Blokkersdijk. Dit terrein werd nu 

ongeschikt door de bouw van een transportbedrijf. Mogelijk waren dit broedvogels 

van het industrieterrein die nu op Blokkersdijk nog geschikt biotoop vonden. Of zij 

zich hier nog kunnen handhaven zal de toekomst uitwijzen. 

 GRASPIEPER (Anthus pratensis) 

Broedde voor het laatst in 2012. Deze soort lijkt definitief verdwenen als 

broedvogel. 

 WINTERKONING (Troglodytes troglodytes)  

Het aantal is duidelijk afhankelijk van strenge of zachte winters. 

 NACHTEGAAL (Luscinia megarhynchos) 

Deze soort kende in 2012 en 2013 om onbekende redenen een opvallende terugval. 

Maar klom vanaf 2014 opnieuw uit het dal en doet het opnieuw erg goed. Ook in de 

andere natuurgebieden te Antwerpen Linkeroever gaat het uitstekend met deze 

soort. 

 WITSTERBLAUWBORST (Luscinia svecica cyanecula) 
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Een heel ander verhaal voor deze soort. Om een onverklaarbare reden stortte in 

2015 de populatie in elkaar. De jaren daarna lieten nog geen herstel zien. 

 ROODBORSTTAPUIT (Saxicola torquata) 

Van 2006 tot 2011 broedde deze soort enkel nog in 2009. Vanaf 2012 broedt deze 

soort opnieuw jaarlijks en met succes. Steeds werd in het open terrein aan de W-

kant gebroed. In 2017 was er een tweede broedpaar aan de ZO-kant van de plas. 

 GROTE LIJSTER (Turdus viscivorus) 

Was steeds een vrij onregelmatige broedvogel. In deze periode was er enkel nog in 

2011 en 2012 een broedterritorium. 

 

 CETTI`S ZANGER  

Het ziet ernaar uit dat deze soort zich definitief aan het vestigen is. 

 SPRINKHAANZANGER (Locustella naevia) 

Kende steeds een wisselend succes, maar in 2016 zag het er helemaal niet goed uit. 

In 2017 waren er toch opnieuw 2 territoria.  

 RIETZANGER (Acrocephalus schoenobaenus) 

Deze soort houdt niet van een hoge waterstand in de rietkraag. De reeds lage 

waterstand in het voorjaar van 2017 zorgde dan ook voor een nieuw record. 

 BOSRIETZANGER (Acrocephalus palustris) EN KLEINE KAREKIET (Acrocephalus 

scirpaceus) 

Blijven het erg goed doen, met voor Bosrietzanger in 2011 en 2012 recordjaren. De 

Palingbeek blijft een belangrijke trekpleister voor deze soorten. Ook de nog jonge 

zuidelijke rietkraag wint aan belang. Probleem is wel het toenemend aantal ganzen 

die door vraat beletten dat de rietkraag in het water verder uitbreidt. De werken 

voor de Oosterweelverbinding die in 2018 van start zouden gaan en een 

herprofilering van de zuidelijke oever van de Palingbeek inhoudt zullen een, hopelijk 

tijdelijke, negatieve invloed hebben op beide bestanden. 

 BRAAMSLUIPER (Sylvia curruca) EN GRASMUS (Sylvia communis) 

De Braamsluiper is als broedvogel erg moeilijk te monitoren. Het broedterritorium 

van 2014 is pas het tweede sinds 1978. Het nochtans steeds uitbreidend 

bramenbestand zou mogelijk een positieve invloed kunnen hebben. De Grasmus 

profiteert hier blijkbaar wel van met van 2013 tot 2016 opeenvolgende recordjaren.  

 TUINFLUITER (Sylvia borin) EN ZWARTKOP (Sylvia atricapilla) 

De Tuinfluiter bleef het constant goed doen. De Zwartkop ging in deze periode in 

stijgende lijn met in 2014 en recordjaar.  

 TJIFTJAF (Phylloscopus collybita) EN FITIS (Phylloscopus trochilus) 

De Tjiftjaf nam in het begin van de periode toe met in 2012 een recordjaar. Het 

bestand bleef daarna vrij hoog. De Fitis verraste, na twee jaar geen broedgeval, 

plots met een opvallende terugkeer in 2016. In 2017 was het aantal territoria echter 

gehalveerd. 

 BAARDMAN (Panurus biarmicus) 

Broedde voor het eerst in 1994 en daarna pas terug van 2005 t. e. m. 2007. In deze 

periode broedde een koppel jaarlijks vanaf 2014 en positief was dat in 2017 voor het 

eerst 2 broedparen aanwezig waren. Hopelijk blijft dit een jaarlijkse broedvogel. 

 MATKOP (Parus montanus) 

De Matkop is en blijft een zeer onregelmatige broedvogel. De verdroging van het 

Moerasbos of de toename van Grote Bonte Specht kunnen mogelijk de oorzaak zijn. 
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 BOOMKRUIPER (Certhia brachydactyla) 

Het verouderen van het bosbestand met een toename van dood hout komt deze 

soort ten goede, met in 2016 een recordaantal territoria.  

 KAUW 

Ook deze soort ontdekte in 2017 het oude bos met geschikte boomholtes om te 

broeden. Mogelijk bij uitbreiding een geduchte concurrent voor o. a. Holenduif. 

 RIETGORS (Emberiza schoeniclus) 

In 2009 zag het er, met nog slechts 3 broedterritoria, voor deze soort niet erg goed 

uit. In deze periode keerde gelukkig het tij en zit de soort opnieuw op het peil van 

1997 – 98. 

5.1.1.2 Andere 
 Blokkersdijk blijft een vaste overwinteringsplaats voor Roerdomp (Botaurus 

stellaris). Tijdens deze periode pleisterden 1 tot 6 ex. de aankomst gebeurt meestal 

eind september of oktober, maar soms reeds in augustus. Er wordt dan gepleisterd 

tot februari of maart. 

Ook de Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) komt tijdens de 

wintermaanden nog op bezoek. Het verblijf hangt dikwijls af van de waterstand. Bij 

te hoge waterstand is het voedsel moeilijk bereikbaar. Het aantal schommelde 

tussen 2 en 18 ex. In deze periode werd tijdens de winter van 2015 – 2016 het langst 

gepleisterd nl. van half oktober tot eind januari met 2 tot 16 ex. Ze vertrokken toen 

ook wegens te hoge waterstand. 

Het aantal overwinterende Smienten (Anas penelope) nam tijdens deze periode 

sterk af. Tijdens de winters 2009 – 2010 en 2010 – 2011 liep het aantal nog op tot 253 

en 360 ex. Vanaf de winter 2011 – 2012 maken zowel Grote en Kleine 

Mantelmeeuwen (Larus marinus en Larus fuscus) de plas onveilig. Het aantal was 

dan al afgenomen tot een maximum van 150 ex. Tijdens de zomer van 2012 werd 

van Smient een gedeeltelijke overzomering genoteerd (juli – augustus). Vanaf de 

winter 2012 – 2013 bleef het aantal overwinteraars dalen met dan nog 109 ex. en 

tijdens de winter 2016 – 2017 nog 32 ex. De nieuwe compensatiegebieden rond Doel 

zijn zeer aantrekkelijk tijdens de winter voor Smienten. Ook dit zal wel een invloed 

hebben op de populatie op Blokkersdijk, waar ze geen geschikt foerageergebied in 

de onmiddellijke omgeving hebben. 

De aanwezigheid van de ‘grote’ meeuwen laat zich vooral ook gevoelen bij de 

overwinterende Tafel- en Kuifeenden. Vanaf de winter 2011 – 2012 pleisteren er 

tijdens de dag meestal geen of soms slechts enkele Tafel- of Kuifeenden op de plas. 

Ze wijken uit naar andere naburige gebieden zoals Het Rot en het Noordkasteel. 

Tijdens de winter van 2012 – 2013 werd vastgesteld dat de vogels wel ´s nachts nog 

naar Blokkersdijk komen en zich tijdens de vroege ochtend uit de voeten maken, 

zelfs voor de meeuwen er zijn. 

Tijdens deze periode was het ook opvallend dat er minder en minder Brilduikers 

(Bucephala clangula) en vooral Nonnetjes (Mergus albellus) komen overwinteren. 

Tijdens de winters van 2009 – 2010 en 2010 – 2011 pleisterden nog 1 tot 8 Brilduikers.  

Tegen de winter 2012 – 2013 waren dit nog 1 tot 4 ex. Vanaf de winter 2014 – 2015 

wordt de Brilduiker nog slechts onregelmatig waargenomen met 1 tot 3 ex. Het 

Nonnetje vergaat het al niet veel beter. Heel deze periode werden slechts zeer 

onregelmatig 1 tot 2 ex. genoteerd. Waarschijnlijk blijven deze soorten, door de 

klimaatwijziging, meer noordelijk overwinteren. Van het Nonnetje is het ook 
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geweten dat ze meer houden van tamelijk jonge plassen. Opmerkelijk is wel dat de 

Grote Zaagbek (Mergus merganser) wel normaal blijft komen overwinteren. Heel de 

periode bleef de winterpopulatie vrij constant (als maximum 17 tot 25 ex.). De 

vogels komen zoals steeds in de late namiddag naar Blokkersdijk om te 

overnachten. Een deel verblijft tijdens de dag o.a. op het Noordkasteel op 

rechteroever. 

Er werd vastgesteld dat de laatste jaren op de winterslaapplaats van Graspieper in 

de westelijke rietkraag het aantal afnam. Niet zo verwonderlijk vermits de soort in 

Vlaanderen erg achteruitgaat en in de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels (2016) 

als bedreigd staat vermeld. Na de afgraving van een deel van de Oostvlakte stelden 

we vast dat sinds de winter van 2015 – 2016 er mogelijk een verschuiving plaatsvond 

van overwinterende Graspiepers (21 ex.) naar deze plaats. De winter 2016 – 2017 

schijnt dit te bevestigen. Vanaf oktober werden hier opnieuw tot 13 ex. geteld. De 

vogels komen hier niet alleen overnachten maar pleisteren er ook tijdens de dag, 

wat een nieuw gegeven is. De massale wilgenopslag zal in de toekomst deze functie 

wel hypothekeren. 

Samen met het aangrenzend Sint-Annabos is het oostelijke Schutbos een vaste 

overwinteringsplaats voor Koperwieken (Turdus iliacus). Van de winter 2010 – 2011 

tot de winter 2015 – 2016 schommelde het aantal tussen de 100 en 160 ex. Tijdens 

de winter van 2016 – 2017 werden ca. 300 ex. geteld.  

 Blokkersdijk blijft een belangrijk rust- en foerageergebied voor doortrekkende 

Lepelaars. De pleisterperiode is steeds verschillend. In 2011 waren ze reeds constant 

aanwezig vanaf eind mei, andere jaren soms vanaf half juni of begin juli tot 

september of zoals de laatste jaren tot half oktober. In 2013 werden van 24 oktober 

tot 7 november nog tot 6 ex. waargenomen. De aantallen zijn ook ieder jaar 

verschillend. Het laagste aantallen van deze periode werd geteld in 2014 met als 

max. 12 ex. en in 2010 met als max. 23 ex. De hoogste aantallen werden genoteerd 

in 2012 (87 ex.), in 2015 (79 ex.), in 2016 (69 ex.) en een nieuw record werd gevestigd 

in 2017 (93 ex.). 

De Zomertaling ( Anas querquedula) trekt jaarlijks in klein aantal door. In 2010 was 

deze soort opmerkelijk aanwezig. Van juli tot begin september pleisterde deze 

zeldzame gast constant, met als maximum 15 ex. op 31 juli. Hetzelfde scenario deed 

zich voor in 2015, waarbij het aantal ook opliep tot 15 ex. in augustus. 

Ook Dwergmeeuw (Larus minutus) en Zwarte Stern (Chlidonias niger) zijn vaste 

doortrekkers. In 2010 trokken tijdens de voorjaarstrek veel Dwergmeeuwen door. 

Van 18 april tot 27 mei foerageerden 1 tot 25 ex., met op 28 april zelfs 59 ex. Ook de 

Zwarte Stern was toen goed vertegenwoordigd met van 20 april tot 29 mei 

regelmatig 1 tot 6 ex., en op 22 juni zelfs 11 ex. Ook waren er dat jaar veel Visdieven 

(Sterna hirundo) van 22 april tot 15 mei, met als maximum 78 ex. op 30 april. Ook 

deze soort is een jaarlijkse doortrekker. Afhankelijk van de aanwezigheid van een 

broedkolonie in de omgeving en de aanwezigheid van jonge vis is Blokkersdijk ook 

een foerageergebied voor Visdieven tijdens de broedperiode. 

 Blokkersdijk blijft een belangrijk ruigebied voor watervogels. Zo kwamen er in deze 

periode 51 tot 107 Knobbelzwanen hun slagpennen ruien, alsook Krakeenden (252 

tot 560 ex.), Wilde Eenden (152 tot 480 ex.), Tafeleenden (344 tot 806 ex.) en 

Meerkoeten (Fulica atra) (230 tot 891 ex.). 

 Goede voedselsituaties zorgen ook voor hoge aantallen watervogels.  
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Veel jonge vis in 2012, 2013, 2015 en 2016 lokte  45 tot 67 Dodaarzen, 49 tot 124 Futen, 

37 tot 257 Aalscholvers, 12 tot 57 Grote Zilverreigers, 6 tot 48 Blauwe Reigers (Ardea 

cinerea).  

Een lage waterstand met veel plantaardig voedsel trekt veel planteneters aan. In 

2014 resulteerde dit van september tot november in 237 tot 478 Krakeenden. In 

augustus 2015 foerageerden zelfs 810 Krakeenden (1,35% van de NW-Europese 

populatie) en 769 Meerkoeten. 

Ook door een goede voedselsituatie komt jaarlijks in de tweede helft van het jaar 

een groot aantal Slobeenden (Anas clypeata) foerageren. Steeds wordt dan de 1%-

norm overschreden, dat betekent meer dan 400 ex. De hoogste aantallen werden 

genoteerd in 2011 (702 ex. in september, 1,75% van de NW-Europese populatie); in 

2013 (1026 ex. in oktober, 2,6% van de NW-Europese populatie); in 2015 (703 ex. in 

september – november, 1,7% van de NW-Europese populatie) en in 2016 (608 ex. in 

september, 1,5% van de NW-Europese populatie).  

 

5.1.2 Zoogdieren 
Aangezien in het reservaat zoogdieren niet specifiek gemonitord worden zijn er slechts 

gegevens gekend van toevallige waarnemingen: 

- De vos is sedert vele jaren een vaste bewoner van het reservaat. Hij laat zich regelmatig 

zien en brengt jaarlijks een nest jongen groot. 

- Ook de konijnen stellen het wel. In het voorjaar doorgaans in grote getale met in de late 

zomer een dipje als gevolg van ziekten. 

- Een toevalstreffer is de waarneming van Hermelijn en Wezel (in 2010, 2013, 2014 en 

2016). 

- Sporen van mol in de vorm van molshopen worden hier en daar op redelijk vaste 

plaatsen teruggevonden. 

- Vleermuizen worden eveneens waargenomen (Gewone Vleermuis en Rosse Vleermuis 

op 27 mei 2017). 

- Over het voorkomen van muizen is weinig bekend. 

- Sporen van ree werden waargenomen op 14 januari en 5 juni 2012. 

- Zie ook www.waarnemingen.be 

5.1.3 Vissen  
De waterplas van het natuurreservaat Blokkersdijk is vijftig hectare groot. Over het 

visbestand in de plas zijn geen gegevens beschikbaar. Enkel in de studie van het Bepalen 

van het maximaal en het goed ecologisch potentieel 5 uit 2008 wordt verwezen naar 

driedoornige stekelbaars, karper en rietvoorn die tijdens de veldopnames werden 

waargenomen. 

                                                           
5  Louette G., Van Wichelen J., Packet J., De Smedt S. & Denys L. (2008). Bepalen van het maximaal en 
  het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse (gewestelijke) 
  waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren – tweede deel, partim Blokkersdijk 
  rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2008 (48). Instituut voor Natuur- en 
  Bosonderzoek, Brussel. p 81, 85 
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5.1.4 Insecten 

5.1.4.1 Nachtvlinders 
De monitoring voor dag- en nachtvlinders werd wegens slechte weersomstandigheden het 

afgelopen jaar niet uitgevoerd en dient verder opgevolgd te worden. 

Op 7 augustus 2011 werd een Spaanse Vlag waargenomen. Een nieuwe soort voor de 

nachtvlinderlijst van Blokkersdijk. Hiermee komt het aantal waargenomen soorten op 

Blokkersdijk op 313. 

5.1.4.2 Loopkevers en Wantsen 
In mei 2015 werd een beperkte inventarisatie van Loopkevers en Wantsen uitgevoerd. Op 

een gunstiger tijdstip met betere weersomstandigheden dient dit onderzoek opnieuw 

uitgevoerd te worden. 

 

Bijlage 5.1.3.1: Loopkevers 2015/05/23 

Bijlage 5.1.3.2: Wantsen 2015/05/23 

5.1.4.3 Libellen 
In 2017 werden de libellen opnieuw gemonitord. 

 

Bijlage 5.1.4.3 

5.1.5 Amfibieën en reptielen 
Voor deze groep gebeurt geen georganiseerde inventarisatie. Pad, Groene en Bruine kikker 

evenals Poelkikker en Meerkikker worden gehoord. 

In de plas komen nog steeds waterschildpadden voor. Vooral Roodwangschildpad maar 

ook Geelwangschildpad en vermoedelijk ook Geelbuikschildpad. Zij worden doorgaans 

waargenomen, zonnend op een tak aan het Lepelaareiland en voor de Kijkhut. Het zijn 

grote, uit de kluiten gewassen dieren. Hoeveel het er zijn is niet geweten. 

5.2 Evolutie van de flora 

5.2.1 Inventarisatie 2011 
Op 17 september 2011 had een bezoek plaats van de Nationale Werkgroep Botanie met als 

resultaat dat volgende soorten aan de plantenlijst kunnen toegevoegd worden: 

Hondspeterselie, Grote leeuwenklauw, Zandraket, Bosveldkers, Tweerijige zegge, 

Zeegroene zegge, IJle zegge, Hoge fijnstraal, Gewone waterbies, Scherpe fijnstraal, Wilde 

kardinaalsmuts, Fijn schapegras, Gespleten hennepnetel, Robertskruid, Kaal breukkruid, 

Frans hertshooi, Donderkruid, Okkernoot, Dwergkroos, Kleine leeuwentand, 

Moerasrolklaver, Prikneus, Muskuskaasjeskruid, Witte munt spec., Klein glaskruid, Grote 

bevernel, Hertshoornweegbree, Plat beemdgras, Klein fonteinkruid, kruising 

Vijfvingerkruid x Kruipganzerik, Vijfvingerkruid, Slanke sleutelbloem, Zoete kers, Sleedoorn, 

Armeense braambes, Bermzuring, Kraakwilg, Blauw walstro, Driebloemige nachtschade 

var. triflorum, Gele morgenster, Kleine klaver, Akkerereprijs, Gewone ereprijs en 

Ringelwikke. 

Bijlage 5.2.1    Planteninventarisatie 
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5.2.2 Rietland (mr) 
Het rietland gelegen aan de zuidelijke en de zuidwestelijke oever verruigt snel. De rietkraag 

zelf, het dichtst bij het water groeiende riet, beslaat nog een tweetal meter. Het gedeelte 

tussen deze rietkraag en het talud verruigt zienderogen. Afhankelijk van de hoeveelheid 

neerslag in het voorjaar, is de groei van het riet er mager tot zeer dominant. Doordat het 

riet het uitzicht beneemt vanuit de Kijkput en de kijkhut, wordt het in het groeiseizoen 

stelselmatig gesnoeid en achteruit gezet. Het betreft hier de rietstrook tussen de Kijkput 

en de zitstokken voor de Aalscholvers, de rietstrook tussen de Kijkput en de Kijkhut en 

vanaf de Kijkhut tot aan een kleine baai een zestigtal meter verder. Aan landzijde neemt de 

verruiging van het riet toe. Door aan de zijde van de plas in het groeiseizoen het riet 

stelselmatig te snoeien krijgt het geen kans zijn breedte te behouden, waardoor de 

rietkraag steeds smaller wordt. Voor de ontwikkeling van het riet op deze plaats, dringt zich 

hier de vraag op het observatiepunt voor vogels te verplaatsen naar een punt boven het 

water voor de rietkraag. 

De uitbreiding van het riet naar de plas (het zo gewenste waterriet) loopt echter voor het 

overgrote deel van de rietkraag niet naar wens. Vast staat dat er een negatieve invloed is 

door ganzenvraat. De Canadese Ganzen zijn heel het jaar aanwezig met in het najaar en 

vroege winter grote aantallen (slaapplaats). De Grauwe Ganzen nemen de laatste jaren al 

maar toe en  zijn sinds 2016 nu ook broedvogel. 

In het algemeen kan vastgesteld worden dat voor het riet de hoeveelheid neerslag in het 

voorjaar heel belangrijk is en bepalend voor de kwaliteit en de hoogte van de rietstengels. 

Zo ontwikkelden de rietkragen zich in het zeer natte voorjaar van 2016 met een alle records 

brekende zomerwaterstand zich meer dan optimaal. Ook in het verruigd rietland werd het 

Riet daardoor dominant aanwezig en stond het de groei van traditioneel begeleidende 

vegetatie in de weg. 

Aan de rand van het rietland vooral op de westelijke en oostelijke oevers, doet ook 

Moerasandijvie (Senecio congestus) het zeer goed.  

5.2.3 Verruigd rietland (mru) 
In het verruigd rietland komt Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii) meer en meer voor op 

verschillende plaatsen. Voor de noordelijke toren groeien verspreid in een ruime zone 

tussen de wilgen en de N-Kijktoren jaarlijks veel stevige en grote planten. Ook in de 

zuidoostelijke hoek aan de plasoever en een honderdtal meter naar het westen bevinden 

zich dikwijls enkele mooie populaties. Het is doorgaans niet voorspelbaar waar precies ze 

zullen terugkomen en in welke aantallen. Hier vormen de uitbreiding van de bramenpartijen 

wel een bedreiging voor de groeiplaatsen. In totaal ging het in 2010 en 2011 nog om 

respectievelijk 11 en 3 bloeiende planten. Vanaf 2012 tot 2016 ging het constant in stijgende 

lijn van 66 naar 211 planten. In 2017 werden 117 planten geteld.  

In de zuidoostelijke hoek van de plas werd in 2017 tussen de Bosorchissen ook een Grote 

Keverorchis (Listera ovata) gevonden. Dit is pas de tweede waarneming. De vorige dateert 

van 2010. 

Ten zuiden van het talud van de Westelijke Grasvlakte naar het eiland, is ten gevolge van de 

aanlegwerkzaamheden van het eiland in een inham een mooie plantengemeenschap 

ontstaan. Op deze plaats heeft het riet meer tijd nodig om terug zijn plek in te nemen en 

komen onder andere  Waterweegbree (Alisma plantago-aquatica) en Beekpunge (Veronica 

beccabunga) massaal voor. 
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5.2.4 Grasland (hd°) 
In het Westelijk Grasland bevinden zich grote Bramenpartijen. Zij dreigen in het zuiden van 

de grasvlakte de weg te overgroeien en in het noorden nemen ze stilaan het hele noordelijk 

gedeelte over. Het binnen de perken houden van deze Bramen, wordt mee opgenomen in 

het regulier beheer. Afhankelijk van hun groeisnelheid, die ook weer afhankelijk is van de 

weersomstandigheden, zullen ze twee- tot driejaarlijks gemaaid worden. 

Aan de afsluiting van 3M Belgium nv in de zuidwestelijke hoek met het Westelijk Grasland, 

ontwikkelt zich sedert een zestal jaar een mooie populatie Bijenorchis (Ophrys apifera). 

Deze Bijenorchis breidt zich verder noordwaarts uit langsheen de dienstweg in de 

westelijke zone van het reservaat en wordt eveneens teruggevonden aan de toegangsweg 

naar de vogelkijkhut. Het aantal planten varieert van jaar tot jaar, 2012: 40 ex.; 2013: 102 ex.; 

2014: 79 ex.; 2015: 37 ex. en 2016: 211 ex. In 2017 werden voor het eerst eind maart de 

rozetten geteld (182 ex.). Waarschijnlijk door de aanhoudende droogte werden half juni 

slechts 24 uitgegroeide planten gevonden. 

5.2.5 Schutbos (lsb) 
In een groot gedeelte van het Schutbos begint in de ondergroei meer en meer verspreide 

opslag van bomen en struiken voor te komen.  Vooral waar Esdoorn zijn plaats inneemt, 

verdwijnt de kruidige onderbegroeiing. Waar de opslag van jonge bomen en struiken nog 

achterwege blijft, zijn vooral Hondsdraf en Brandnetel dominant aanwezig. Aangezien de 

opslag in het algemeen toeneemt, evolueert het Schutbos stilaan van kruidige vegetatie 

(lsi) naar houtige opslag (lsb).  De aanduiding lsi wordt vervangen door lsb. 

Vooral in het zuidelijke deel komt massaal Brede Wespenorchis (Epipactis helleborine) 

voor. 

5.2.6 Wilgenstruweel op droge bodem (sz) 
Ten westen van het Schutbos bevinden zich twee Wilgenbossen, een Noordelijk- en een 

Zuidelijk Wilgenbos. In tegenstelling tot het Schutbos werden ze niet aangeplant en zijn 

hoofdzakelijk begroeid met Schietwilg. Het Noordelijk Wilgenbos situeert zich ten noorden 

van de Noordelijke Toren tussen de rand van het verruigd rietland en de Scheldedijk. Het 

Zuidelijk Wilgenbos groeit ten noorden van de Zuidelijke Toren en boordt het verruigd 

rietland af dat sterk aanleunt bij de Moerasmelkdistel-associatie uit het Verbond van Harig 

Wilgenroosje. 

In het Zuidelijk Wilgenbos schiet zeer veel Canadese Kornoelje op. De struiken beginnen 

sterk uit te dijen en onder hun bladerdek laten zelfs bramen het afweten. Deze 

exponentiële groei verhindert inheemse planten zich te ontwikkelen en vermindert 

daardoor de soortenrijkdom. De meeste struiken in het Zuidelijk Wilgenbos en op andere 

plaatsen, werden reeds eerder aangepakt. Om ze definitief te verwijderen is het nodig dat 

het hele kornoelje-bestand op het gehele terrein opgenomen wordt in het regulier beheer, 

dit wil zeggen, jaarlijks in het groeiseizoen van eind augustus tot november, verschillende 

keren maaien. 

6 Evolutie ten opzichte van Speciale Beschermingszones 

Het natuurreservaat Blokkersdijk omvat het Vogelrichtlijngebied. De oever van de Schelde, die niet 

tot het natuurreservaat behoort, is Habitatrichtlijngebied. 
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Voor de evolutie ten opzichte van deze Speciale Beschermingszones dient steeds in ogenschouw 

genomen te worden dat het natuurreservaat Blokkersdijk landschappelijk gezien een vrij recente 

ontstaansgeschiedenis kent. De oorspronkelijke Borgerweertpolder werd door opspuitingen op 

minder dan zeventig jaar tijd volledig omgevormd tot een hoger gelegen, vooral droog, zanderig 

terrein. Voor het grootste deel van het reservaat neemt deze periode een aanvang in 1950 met de 

laatste opspuiting in 1973. Enkel de plas zelf bleef gevrijwaard. Door het van de oevers afglijdende 

en verstuivende losse zand verzandde ook hiervan grotendeels de bodem. In deze korte tijdspanne 

(1950 – 1973) heeft het terrein een geweldige evolutie gekend. Op plaatsen waar de zandlaag dun 

is, vinden we hier en daar nog restanten terug die verwijzen naar de vroegere polderflora. Op de 

meeste droge gronden ontstonden flora en fauna, die veel gelijkenis vertonen met de 

levensgemeenschappen van de duinen. Dit landschap is nog steeds in volle groei en hoe het zich 

verder zal ontwikkelen blijft steeds een beetje gissen, een mooie uitdaging voor de beheerders.  

Bijlage 1.3.2    Speciale Beschermingszone Blokkersdijk Vogelrichtlijngebied 

Bijlage 1.3.3    Erkend natuurreservaat Blokkersdijk 

Bijlage 6          Voornaamste terreinophogingen 

 

6.1 Evolutie in functie van Habitatrichtlijngebied 

De westelijke zijde van het Habitatrichtlijngebied ter hoogte van het Natuurreservaat 

Blokkersdijk is over een lengte van driehonderd meter begroeid met Heemst en langsheen 

de hele Scheldeoever komt Moerasmellkdistel veelvuldig voor, op zijn minst een zeer 

waardevolle vegetatie. 

Tijdens de aanleg van de verhoogde Scheldedijk, werd het Habitatrichtlijngebied zwaar op 

de proef gesteld. Er werd gewerkt tot op de millimeter van de habitatgrens en in een strook 

van bijna driehonderd meter werd deze grens in negatieve zin overschreden. 

6.2 Evolutie in functie van Vogelrichtlijngebied 

6.2.1 Vaststellingen en waarnemingen 
- Het Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk verloor meer en meer de natuurverbindingen met de 

westelijk gelegen natuurgebieden waardoor het gebied meer en meer geïsoleerd wordt. 

Het gebied wordt meer en meer ingesloten met aan de westkant de industrie (zie ook 2.2.7 

Mexico Natie nv), in het zuiden en oosten de Oosterweelverbinding, waarvan de werken in 

2018 zullen starten (zie ook 2.2.3 Infrastructuurwerken Linkeroever en 3.1.7 

Scheldedijkverhoging) en in het noorden door de nieuwe Sigma-dijk (zie ook 2.2.6 

Scheldedijkverhoging en 4.1 Belangrijke habitatveranderingen). 

- De verwarrende toestand op het Gewestplan rond de bufferzone aan de grens met het 

industriegebied aan de W-kant kan in de toekomst zeer negatieve gevolgen hebben voor 

het Vogelrichtlijngebied (zie punt 2.2.1 Evolutie van de grondwaterstanden). Zo loopt er nu 

een publieke inspraakronde voor een Plan – MER  voor een zoekzone voor het bouwen van 

windturbines. De zoekzone komt tot tegen de grens van het reservaat! 

- Er worden door overheid en allerlei instanties initiatieven genomen om ook in kwetsbare 

natuurgebieden meer en meer sportieve of recreatieve bezigheden toe te laten. Dit is een 

zeer negatieve evolutie die de biodiversiteit niet ten goede zal komen. Zo blijft de stad 

Antwerpen het plan koesteren om langs de W-kant van Blokkersdijk, door een afgesloten 

‘Broed- en Rustgebied’, een fietsroute aan te leggen. 
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6.2.2 Conclusies 
Dit rapport bewijst voldoende hoe waardevol het Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk is, 

zowel wat flora als fauna betreft en dan in het bijzonder als watervogelgebied. Het gebied 

kan echter enkel zijn nog rijke biodiversiteit behouden wanneer we er kunnen voor zorgen 

dat er een veilige buffer wordt voorzien en de rust in het gebied gegarandeerd kan blijven. 

Enkel dan kan het  gebied zijn functie als ruigebied, rustgebied en foerageergebied voor 

grote aantallen watervogels behouden. 

7 Evaluatie van het gevoerde beheer 

7.1 Beheerevaluatie 

Het behoud van het reservaat als Speciale Beschermingszone Vogelrichtlijngebied en het 

in die zin beheren, verfijnen en verder ontwikkelen is de belangrijkste doelstelling. De 

vegetatie van het omkaderende landschap wordt vanuit dit oogpunt beheerd en verder 

begeleid ontwikkeld naar hun optimale verschijningsvormen.  

7.1.1 Rietland (mr + mr°), verruigd rietland (mru – 6430_hw – mru(hfc)) en 

grasland (hd°) 
Het onderhoud van de rietkraag speelt hierin een cruciale rol. Er wordt nauwlettend op 

toegezien dat hij boom- en struikvrij blijft en elke opslag wordt jaarlijks verwijderd. De 

hogergelegen grasvlakte en het verruigd rietland worden eveneens bomen- en struikenvrij 

gehouden. 

7.1.2 De bosgedeelten (lsb – sf – sz – sz(bet) – sk(sam) – vn) 
Het beheer van de bosgedeelten blijft ongewijzigd zoals omschreven in het eerste 

monitoringrapport (d.d. augustus 2010). De Hemelbomen zijn verdwenen en Canadese 

Kornoelje dient zich aan als nieuwe pestsoort. Deze Kornoelje is lange tijd onder de radar 

gebleven. De plant was niet echt vitaal en bleef zeer bescheiden in zijn groeivoorkomen. 

Sedert enkele jaren is dit gedrag drastisch gewijzigd en worden de planten verwijderd en 

opgevolgd in hun verweer door jaarlijks terug uit te lopen. Aangezien ze de andere 

vegetatie belemmeren in hun groei mogen ze niet uit het oog verloren worden. Ze worden 

mee opgenomen in het regulier beheer. 

7.2 Motivering eventuele bijstelling van het natuurstreefbeeld 

7.2.1. Vogelrichtlijngebied 
Globaal gezien is sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) 

de visie op dit vlak ongewijzigd. 

7.2.2 Natuurontwikkelingsproject 
Voor de scheldedijkverhoging ter hoogte van het natuurreservaat, werd op 10 oktober 2014 

de stedenbouwkundige vergunning verleend voor de uitgraving van grond uit de winzone 

op de Oostvlakte ten oosten van de waterplas van Blokkersdijk. Door deze 

scheldedijkverhoging zit het natuurontwikkelingsproject op de Oostvlakte zoals 

omschreven in het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) op een ander spoor. De 

Oostvlakte werd voor bijna drie hectare afgegraven. Een  streefdoel, in het beheerplan van 
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het reservaat anno 19966 aangehaald als ‘denkpiste’ voor een natuurontwikkelingsproject, 

werd hier in nagenoeg dezelfde beoogde vormgeving waar gemaakt. Voor de Afgraving 

werd een ‘Aanvraag tot wijziging streefbeeld’ ingediend (mei 2017). Zie 7.2.4  Afgraving. 

7.2.3 Bron 
Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de toestand 

op dit vlak ongewijzigd. 

7.2.4 Afgraving 
De Afgraving werd onafgewerkt achtergelaten. Wat restte na de ontginning van de 

bruikbare zandlaag komt in feite overeen met de ruwbouw van een nieuw biotoop.   

Het hele terrein werd afgegraven tot op de (voor de dijk) niet bruikbare laag, zo’n twintig 

tot dertig centimeter boven het niveau van de plas.  Door die lage ligging is de Afgraving 

omgevormd tot een nat tot zeer nat gebied. Bij voldoende neerslag bevinden zich 

permanent grote waterpartijen op de laagstgelegen plaatsen.   

Een overwogen beheervisie dringt zich hier op.   

In deze zone (actueel natuurstreefbeeld BWK ku, ondertussen verder doorgegroeid naar 

een wilgenstruweel op vochtige bodem met ruigteontwikkeling) de rietontwikkeling alle 

kans geven ligt voor de hand. Voor Blokkersdijk, geklasseerd als natura 2000 gebied, 

afgebakend als SBZ-V met S-IHD komt deze uitbreiding met rietvegetatie tegemoet aan het 

verwezenlijken van de beoogde doelstellingen7. Voor vogelsoorten als Blauwborst – Bruine 

Kiekendief – IJsvogel – Roerdomp – Knobbelzwaan – Krakeend – Kuifeend waarvoor IHD’s 

werden opgemaakt, kan in deze zone geschikt broedgebied ontstaan. In de verdere 

uitwerking van dit gebied kunnen diverse groeizones gecreëerd worden met zowel 

permanent in het water staand riet als drogere plekken met eerst jong en mettertijd 

overjarig riet, en de erbij horende, begeleidende vegetatie.   

 

Overzicht van de huidige vegetatietypes op de Oostvlakte: 

 Afgraving Oppervlakte 

dl Strand begroeid met Moerasandijvie  

sf+mru Wilgenstruweel op vochtige bodem met ruigteontwikkeling  

kt Steil talud  

ae Plassen die droogvallen bij erg droge weersomstandigheden, 
niet als dusdanig weergegeven. 

 

   

 Totale oppervlakte 2,8649 ha 

 

Gewijzigd natuurstreefbeeld: overzicht van de beoogde vegetatietypes die gezien hun 

voorkomen in de onmiddellijke omgeving, een reëel toekomstbeeld vormen.  

 Afgraving Oppervlakte 

dl Strand begroeid met Moerasandijvie  

                                                           
6  Paul Gerené en Willy Verschueren. Natuurreservaat Blokkersdijk Beheersplan versie 1996. Werkgroep 
  natuurreservaten Linkeroever-Waasland vzw p 66-67 
7  Adriaens, P. & Ameeuw, G. (red) (2008). Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale 
                staat van instandhouding van de vogelrichtlijnsoorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en 
                Bosonderzoek 2008 (36). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel, pp. 21-23. 



_____________________________________________Tweede monitoringrapport Blokkersdijk 2017 

Natuurpunt Waasland vzw 
Kern Antwerpen Linkeroever  

32 

kt Steil talud  

ae Open water  

mr Rietland en andere Phragmition-vegetaties   

mru(hfc) Natte ruigtes met Moesdistel  

6430_hw Ruigte van Harig wilgenroosje begeleid door 
Moerasmelkdistel, Harig wilgenroosje, Engelwortel, 
Helmkruid en andere. 

 

 Totale oppervlakte 2,8649 ha 

 

Om de afgraving als dusdanig in te richten, wordt een inrichtingsplan opgemaakt. De 

technische details betreffende de vorm en de uitvoering hiervan, worden te zijner tijd 

uitgewerkt en opgenomen in de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.  

In afwachting van dit plan, voorziet het beheer in de Afgraving op de eerste plaats in het 

verwijderen van struiken- en  boomopslag en andere niet gewenste vegetatie. Om de 

toegankelijkheid tot het lager gelegen gebied te vereenvoudigen, zal op de plaats waar de 

werfweg toekomt aan de Afgraving de helling langer en zachter gemaakt worden.   

 

Bijlage 7.2.4.1    Initieel natuurstreefbeeld Oostvlakte   

Bijlage 7.2.4.2    Actueel natuurstreefbeeld Oostvlakte met Afgraving 

Bijlage 7.2.4.3    Afgraving met gewijzigd natuurstreefbeeld 

8 Openstelling 

Sedert de opmaak van het eerste monitoringrapport (d.d. augustus 2010) is de visie en het 

beheer op dit vlak nagenoeg ongewijzigd.  

Veranderingen:  

- Er werd besloten één wandelpad op te heffen. Het betreft het pad dat zuidelijk aftakt 

van het hoofdpad naar de N-Toren en aansluit op het westelijk noord-zuid-wandelpad. 

Zo komt het buizerdnest meer geïsoleerd te liggen en wordt het nog meer gevrijwaard 

van verstoring. 

- Er is de visie om het voor het publiek toegankelijke deel aan de N- en O-kant nog enkel 

toegankelijk te maken voor wandelaars. Er is een groot probleem met het meer en meer 

toenemen van mountainbikers. Tijdens natte periodes veroorzaken zij schade aan de 

wandelpaden en bovendien komt deze activiteit de rust in het gebied  niet ten goede. 

Deze mogelijkheid wordt op dit ogenblik onderzocht door het ANB. 

- De oude kijkhut in het Moerasbos werd afgebroken. Op 25 maart 2016 werd de 

stedenbouwkundige vergunning verleend voor de nieuwe kijkhut. Deze hut wordt 

gebouwd op een betere uitzichtplaats op de oude, oorspronkelijke Blokkersdijk. 

- Door de bouw van de nieuwe N-Kijkhut wordt het idee van een nieuwe kijkhut ten 

zuiden van het vlierstruweel (sk(sam)), waarover sprake in het eerste 

monitoringrapport (tenminste voor enige tijd) losgelaten. 

- De Z-Kijktoren wordt stilaan bouwvallig en is eveneens aan vervanging toe. Deze toren 

een twintigtal meter westwaarts plaatsen op een licht hoger gelegen plek net voor de 

start van het oude opspuitdijkje is mogelijk. Het uitzicht over de rietkraag is daar beter. 

Om verstoring te voorkomen, kan de toren aan de rietzijde aan twee zijden dicht 

afgewerkt worden.  



_____________________________________________Tweede monitoringrapport Blokkersdijk 2017 

Natuurpunt Waasland vzw 
Kern Antwerpen Linkeroever  

33 

- Omwille van de overlast van sluikstorten werden de vuilnisbakken verwijderd. Rond de 

vuilnisbakken werd stelselmatig huishoudelijk afval gedropt als de bakken vol zaten 

(met eveneens huishoudelijk afval). Het reservaat volgt hiermee de visie van het ANB.  

- Door de scheldedijkverhoging werd de oostzijde van het reservaat vanaf maart 2015 

afgesloten voor het publiek. De paden in de werfzone verdwenen onder de werfweg 

en dijk of werden doorgesneden door de werfweg. Vooraleer het reservaat na de 

werkzaamheden opnieuw kan worden opengesteld voor het publiek, dienen alle 

wegen hersteld te worden en voorzien van afsluitingen waar nodig. Het herstel van de 

wegen wordt uitgevoerd door een firma aangesteld door De Vlaamse Waterweg nv, de 

afsluitingen worden geplaatst door de sociale werkplaats Natuur- en Landschapszorg 

van Natuurpunt. 

 

Bijlage 8.1:   Initieel openstellingsplan 

Bijlage 8.2:  Actueel openstellingsplan 

9 Bosbalans 

In het reservaat werden op drie plaatsen bomen verwijderd: 

- Voor de bouw van de toekomstige kijkhut werd in september 2016 op de noordelijke 

oever een perceel van 0,37 are ontbost. Voor deze ontbossing werden alle formaliteiten 

vervuld. Er wordt een bosbehoudsbijdrage betaald van 1,98 euro/m². De plek waar de 

kijkhut zelf komt te staan en de toegangsweg er naartoe, blijven ontbost. Op de rest 

van het perceel neemt de vegetatie op natuurlijke wijze haar plaats weer in.  

- In het Schutbos wordt de ontboste strook van de werfweg (maart 2015)  tussen de 

Oostvlakte en de dijk na afloop van de werken door De Vlaamse Waterweg nv  opnieuw 

beplant met Grauwe abeel. 

- Aan de noordzijde van het Schutbos werden tot drie rijen Populier verwijderd, dit stemt 

overeen met ongeveer een halve hectare bos  (maart 2015). Voor deze ontbossing werd 

door De Vlaamse Waterweg nv aan de compensatieplicht voldaan. 

 

Op vier plaatsen wordt de boomopslag niet verwijderd: 

- Aan de zuidzijde van de Westelijke grasvlakte staan aan de poort enkele oudere Elzen. 

De elzenopslag in deze omgeving blijft behouden en vormt zo mee de overgang naar 

het Populierenbestand van 3M nv. Het ligt in de bedoeling deze jonge elzenopslag om 

te zetten in hakhout. Ze worden dan zo mee opgenomen in het regulier beheer. 

- Aan de noordzijde van de Westelijke Grasvlakte op de grens met de afsluiting van 3M 

nv rond de Bron, wordt samen met de bramenpartij ook de struiken- en boomopslag 

ongemoeid gelaten. 

- Tussen de oostzijde van het Noordelijk Wilgenbos en het eigenlijke Schutbos, zit een 

driehoekig stuk verruigde graszone waarin de boomopslag niet langer verwijderd 

wordt. 

- Ten zuiden van de Vlierzone tussen het Berkenbos en het bos met Grauwe abeel langs 

het wandelpad, wordt de boomopslag eveneens zo gelaten. 

Het geheel van kappen, beplanten en natuurlijke opslag in ogenschouw genomen, is de 

bosbalans van het reservaat voor de gemonitorde periode zeker niet negatief geëvolueerd. 

Aangezien het de doelstelling is om een watervogelgebied te behouden, is het niet in 

tegenstrijd met de beheeropties dat bomen op minder gunstige plaatsen gekapt worden. 
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De kapping van de Populieren voor de scheldedijkverhoging, valt buiten deze beheervisie. 

Waar de boomopslag getolereerd wordt, brengen zij dit beheer eveneens niet in het 

gedrang.  
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Bijlage 1.3.1 Beschermd landschap Blokkersdijk (met onderaan links Vlietbos en onderaan rechts Het Rot) 

 

 



 

 

Bijlage 1.3.2 Speciale Beschermingszone Blokkersdijk Vogelrichtlijngebied 

Bron: geopunt.be  

  



 

 

Bijlage 1.3.3 Erkend natuurreservaat Blokkersdijk 

Bron: geopunt.be  

 



 

 

 

Bijlage 1.3.4 VEN-gebied 

Bron: geopunt.be  

  

 

  



 

 

Bijlage 1.3.5 Initiële natuurtypekaart 

Bron:  Conformverklaring & Monitoringrapport erkend natuurreservaat Blokkersdijk  (E-131) - Augustus 2010 

 



 

 

Bijlage 1.3.6  Actuele natuurtypekaart 

Bron: Luchtfoto Havenbedrijf Antwerpen, juni 2016 

 



 

 

Bijlage 3.1      Uitgevoerd omvormingsbeheer 

Bron: Luchtfoto Havenbedrijf Antwerpen, juni 2016 

  



 

 

Bijlage 4.1.1 Soortenlijst Afgraving 20 juli 2017                                         René Maes en Dirk De Beer 

datum tijd aantal soort gebied status 

2017-07-20 14:53 1 Saffloer  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:52 1 Slankmos 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:51 1 Getande weegbree  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:47 1 Klein kruiskruid 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:46 1 Schietwilg x Kraakwilg  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:44 1 Gewone zandmuur s.l.  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:43 1 Zomerbitterling  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:42 1 
Echt 

duizendguldenkruid  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:42 1 Gekroesde melkdistel  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:41 1 
Beklierde 

basterdwederik  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:41 1 Fioringras  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:40 1 Ratelpopulier 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:39 1 Moeraskers  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:39 1 Melkkruid 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:38 1 Zeegroene ganzenvoet  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:38 1 
Blaartrekkende 

boterbloem 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:38 1 Rode waterereprijs  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:37 1 Kantige basterdwederik  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:36 1 Bruin cypergras  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:36 1 Zwarte balsempopulier  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6563
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17448
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=9294
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7455
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17171
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=20493
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=9298
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6570
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6570
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7490
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6731
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6731
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6334
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7233
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7325
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6835
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6597
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7301
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7301
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7620
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6738
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6676
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17176


 

 

2017-07-20 14:36 1 Greppelrus  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:19 1 Slijkgroen  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:17 1 Zeegroene rus  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:16 1 Klein streepzaad  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:16 1 Rode ganzenvoet  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:15 1 Gestreepte witbol  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:15 1 Goudzuring 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:14 1 Duindoorn 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:13 1 Heen  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:13 1 Koninginnekruid 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:11 1 Heermoes  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:11 1 
Geoorde wilg x 

Grauwe wilg s.l.  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:09 1 Straatgras  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:09 1 Viltige basterdwederik  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:08 1 Grote kattenstaart  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:08 1 Wolfspoot 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:07 1 Bleekgele droogbloem  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:07 1 Akkerdistel  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:06 1 Speerdistel 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:06 1 Jakobskruiskruid s.s. 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:05 1 Duinriet 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6915
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6990
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6924
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6658
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6602
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6872
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7374
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6869
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6473
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6768
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6741
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17174
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17174
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7207
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6736
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7027
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7020
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6842
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6611
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6614
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=18449
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6500


 

 

2017-07-20 14:05 1 
Witte abeel + Grauwe 

abeel  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:04 1 Zeegroene rus  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:04 1 Grote lisdodde  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:03 1 Liggende vetmuur  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:03 1 Muurpeper  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:03 1 Bezemkruiskruid  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:02 1 Riet 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:02 1 Boswilg 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:02 1 Canadese fijnstraal  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:02 1 Ruwe berk  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:01 1 Klein hoefblad  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:01 1 Harig wilgenroosje  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:00 1 Schietwilg 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 14:00 1 Katwilg 

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 13:58 1 Stomp Dubbeltandmos  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 13:57 1 Kleismaragdsteeltje  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 13:57 1 Gewoon Krulmos  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 13:57 1 Parapluutjesmos  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

2017-07-20 13:53 1 
Driebloemige 

nachtschade  

Antwerpen-L.O. - Blokkersdijk 

(BD) (be) 
OK 

 

Eveneens die dag teruggevonden en later op naam gebracht: Geelkorrelknikmos 

 

 

http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=235243
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=235243
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6924
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7592
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7385
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7436
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7448
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7175
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7391
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6635
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6465
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7590
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=6732
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7389
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7400
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17364
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17260
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17408
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=17750
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7485
http://waarnemingen.be/user/view/77028?sp=7485


 

 

         Bijlage 5.1.4.1 Loopkevers    2015.05.27    Michel Van Malderen    michelvanmalderen@hotmail.com  
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Bijlage 5.1.4.2 Wantsen    2015.05.23    Jos en Gaby Viskens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingidae  Dictyla humuli (Fabricius, 1794) 

 Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838) 

Scutelleridae  Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) 

Rhopalidae  Rhopalus parumpunctatus (Schilling, 1829) 

Saldidae  Saldula orthochila (Fieber, 1859) 

Cydnidae  Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866 

Lygaeidae 

 

 Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 

 Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794) 

 Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758) 

 Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) 



 

 

Bijlage 5.1.4.3 Libellen 

laatst bijgewerkt 8 september 2017 door Brigitte Van Passel 

 

* gegevens uit het monitoringrapport 2010/ aangevuld met gegevens uit  waarnemingen.be: 

   Blokkersdijk 

  * V L 2017 Totaal  

Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis X 2012 2013 √ √  

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa X       √  

Bruine winterjuffer - Sympecma fusca       √ √  

Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella X 2013 2013   √  

Watersnuffel - Enallagma cyathigerum X 2013 2016 √ √  

Grote roodoogjuffer - Erythromma najas       √ √  

Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum X       √  

Lantaarntje - Ischnura elegans X 2010 2015 √ √  

Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea   2012 2012   √  

Bruine glazenmaker - Aeshna grandis X       √  

Paardenbijter - Aeshna mixta X 2011 2016 √  √  

Grote keizerlibel - Anax imperator X 2008 2014 √ √  

Platbuik - Libellula depressa X 2009 2011   √  

Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum X 2008 2016 √ √  

Zwervende heidelibel - Sympetrum fonsolombii  2012 2015 √ √  

Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale    √ √  

Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum X 2010 2014 √ √  

Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum   2011 2016 √ √  

Totaal  12  12  12   18  

 

 

  

https://waarnemingen.be/gebied/species_list/29934?user=0%2F&geb_nr=29934%2F&g=5&local_list=0&local_list=1&fam=0&rar=0&from=1900-01-01&to=2017-07-24&kwart=0&s%5B%5D=S&s%5B%5D=I&exo=0&exo=1&abs_exo=0&esc=0&esc=1&incl=0


 

 

Bijlage 5.2.1  Planteninventarisatie 17 september 2011  Nationale Werkgroep Botanie 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 6 Voornaamste terreinophogingen 

Bron: IMALSO 

 



 

 

Bijlage 7.2.4.1 Initieel natuurstreefbeeld Oostvlakte 

Bron: Luchtfoto Havenbedrijf Antwerpen, mei 2014 

 



 

 

Bijlage 7.2.4.2   Actueel natuurstreefbeeld Oostvlakte met Afgraving 

 

Bron: Luchtfoto Havenbedrijf Antwerpen, juni 2016 

 



 

 

Bijlage 7.2.4.3   Gewijzigd natuurstreefbeeld Afgraving  

Bron: Luchtfoto Havenbedrijf Antwerpen, juni 2016 

 



 

 

Bijlage 8.1 Initieel openstellingsplan    

Bron:  Conformverklaring & Monitoringrapport erkend natuurreservaat Blokkersdijk  (E-131) - Augustus 2010 

 



 

 

Bijlage 8.2  Actueel openstellingsplan 

 

Bron: Luchtfoto Havenbedrijf Antwerpen, juni 2016 

 

 


