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Grote belangstelling voor geplande natuurcompensatie
in de Opstalvallei
De komende maanden vraagt het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de
stedenbouwkundige vergunning aan voor de tweede fase van de natuurontwikkeling in de
Opstalvallei in de Stabroekse en Berendrechtse Polder. De inrichtingswerken in de
Opstalvallei moeten de natuur compenseren die verloren gaat door de uitbouw van de
Antwerpse haven in het natuurcomplex De Kuifeend. Om de bevolking te informeren over
de plannen voor het gebied organiseerden de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk
Havenbedrijf, in overleg met het district Berendrecht‐Zandvliet‐Lillo en de gemeente
Stabroek, vandaag een druk bijgewoonde infomarkt.
De eerste fase van de natuurontwikkeling in de Opstalvallei werd al in 2008 gerealiseerd. Het
gaat om het deel ten westen van de Antwerpsebaan in Stabroek. Een gebied van 70 hectare
werd toen ingericht met waterplassen en rietpartijen. Fase twee van de werken, het gebied
ten oosten van de Antwerpsebaan, moet nog gerealiseerd worden. Met die tweede fase,
gepland vanaf 2015, zal nog eens 170 hectare ingericht worden als natte natuur. De nieuwe
natuur in de Opstalvallei is nodig om de natuur te compenseren die verloren gaat door de
havenontwikkeling.
Beperkte onteigening
Concreet moet de Opstalvallei onder meer compensatie bieden voor de reeds gerealiseerde
uitbreiding van het rangeerstation Antwerpen‐Noord en de geplande ontwikkeling van het
Logistiek Park Schijns – inclusief het dempen van de Schijns en het aanleggen van een
nieuwe Verlegde Schijn – op Rechterscheldeoever. Op die plaatsen gaan open water, riet en
natte graslanden verloren. Die waardevolle Europese habitats voor water‐ en rietvogels
maken deel uit van het Europees beschermde natuurcomplex De Kuifeend. Vlaanderen moet
die habitats op een andere plaats compenseren om tegemoet te komen aan de Europese
natuurwetgeving.
Studies hebben uitgewezen dat de Opstalvallei een geschikte plaats is om natuur te
compenseren. De natte doelhabitats en de vegetatie die daarbij hoort, zijn al gedeeltelijk
aanwezig in het gebied. Doordat de gronden grotendeels eigendom zijn van de stad
Antwerpen en het Havenbedrijf, blijft de onteigening beperkt. Bovendien toont het
milieueffectenrapport aan dat de ontwikkeling van een groene buffer in de Opstalvallei ook

goed is voor de leefbaarheid in Berendrecht. Ten slotte helpt de Opstalvallei om een groot
aaneengesloten natuurgebied te ontwikkelen. Dat is ecologisch gezien waardevoller dan
verschillende kleinere natuurgebieden die losstaan van elkaar.
Bruine kiekendief en kuifeend
Verschillende inrichtingswerken staan op het programma om een afwisselend landschap van
water, riet, weiland en struikgewas te creëren. Er zullen plassen worden uitgegraven, een
deel van de Opstalbeek en de afwateringsgracht wordt gedempt en verlegd, het maaiveld
wordt verlaagd om rietvegetatie te ontwikkelen, er komen greppels in riet‐ en weiland,
ruigte wordt verwijderd om nat weiland te creëren en in de afwateringsgracht ter hoogte
van de monding van de Zijp komt een regelbare stuw. Die werken moeten van de
Opstalvallei een aantrekkelijk leefgebied maken voor soorten als de bruine kiekendief, de
blauwborst, de roerdomp en de kuifeend. Door de aanleg van landschapsdijken (Stocatra en
A12) ontstaat een groene buffer tussen de haven en Berendrecht. De belevingswaarde van
het gebied vergroot door de aanleg en verbetering van wandel‐ en fietspaden.
De maatregelen in de Opstalvallei worden zo ontworpen dat er geen bijkomende
wateroverlast is in het omliggende gebied. Bovendien denken de betrokken
waterbeheerders in de schoot van het bekkensecretariaat Benedenschelde oplossingen uit
die kunnen helpen om de bestaande wateroverlast te verminderen.
Openbaar onderzoek
De komende maanden vraagt het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de
stedenbouwkundige vergunning aan voor de werken in de Opstalvallei. Aansluitend wordt
een openbaar onderzoek georganiseerd. Dertig dagen lang kan de bevolking opmerkingen
geven op de plannen. Ook de officiële adviesinstanties maken hun advies dan over. Om de
bevolking vooraf goed te informeren over de plannen voor de Opstalvallei organiseerde de
Vlaamse overheid vandaag een infomarkt, in overleg met het district Berendrecht‐Zandvliet‐
Lillo en de gemeente Stabroek.
Bezoekers konden tijdens de infomarkt uitgebreide informatiepanelen bekijken over het
project: waarom is nieuwe natuur nodig? Waarom worden de natuurcompensaties in de
Opstalvallei gecreëerd? Welke ingrepen worden gepland? Hoe zit het met de
waterhuishouding in het gebied? Deskundige medewerkers van de betrokken overheden –
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Natuur en Bos, de
Vlaamse Landmaatschappij, het bekkensecretariaat en het Gemeentelijk Havenbedrijf –
gaven uitleg aan de bezoekers van de infomarkt.
De werken in de Opstalvallei zullen naar verwachting in 2015 van start gaan en een tweetal
jaar duren.
Ontwikkeling van het havengebied Antwerpen
De natuurcompensatie in de Opstalvallei past in de verdere ontwikkeling van het
havengebied Antwerpen. De Antwerpse haven stelt vandaag – rechtstreeks en
onrechtstreeks – 150.000 mensen tewerk en is momenteel de tweede haven in Europa. Toch
wordt de concurrentie steeds groter. Om de positie van de Antwerpse haven ook in Europa
veilig te stellen en te versterken zijn investeringen en een verdere uitbouw noodzakelijk.

Bij de opmaak van het Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen heeft de Vlaamse
Regering ervoor gekozen om de haven te ontwikkelen in evenwicht met de omgeving.
Daarbij moet er aandacht zijn voor de leefbaarheid van de woonkernen, een vlotte
mobiliteit, een duurzame en economisch leefbare landbouw, robuuste natuur en integraal
waterbeheer om zowel verdroging als wateroverlast te voorkomen. Die doelstellingen liggen
aan de basis van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, dat de nieuwe
contouren van de haven vastlegt, en van het bijbehorende actieprogramma. In december
2013 heeft de Raad van State het GRUP geschorst op Linkerscheldeoever, met uitzondering
van de natuurgebieden. Op Rechterscheldeoever bleef het GRUP wel van toepassing.
Jan Hemelaer, procesmanager Ontwikkeling Havengebied Antwerpen: “De Vlaamse Regering
heeft er bewust voor gekozen om het havengebied Antwerpen verder economisch te
ontwikkelen. Als daarbij Europees beschermde natuur verloren gaat, zoals dat op
Rechterscheldeoever het geval is, is de overheid verplicht om die natuur te compenseren. De
natuurcompensatie in de Opstalvallei is daarom opgenomen in het GRUP ‘Afbakening
zeehavengebied Antwerpen’ en het bijbehorende actieprogramma.”

Meer informatie vindt u op www.havenvandetoekomst‐antwerpen.be of bij
Maarten Goris van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via
maarten.goris@mow.vlaanderen.be of 02 553 76 09.

