
Milderende
maatregelen

Biodiversiteit – Fasering

• Maximaal 10ha ontbossing per jaar

• Geen volledige éénmalige kaalslag (sanering, crea-
tie van de nieuwe morfologie en natuurontwikkeling 
worden gefaseerd uitgewerkt)

• Oppervlakte “onder werf” kan maximaal 25 ha be-
dragen (nooit één grote werfzone)

• Aanvullen op een terugschrijdende wijze

Biodiversiteit – Avifauna

• Ontbossing en heien buiten het uitgebreide broed-
seizoen (dus buiten periode 15 maart – 30 augustus)

• Vermijden van verstoring aan noordelijke plas en 
plassengebied Natuurpunt: aangrenzende werken in 
de mate van mogelijke buiten uitgebreide broedsei-
zoen ofwel aanvang ervòòr en continu doorlopen

• Oeverzwaluw:

• Verticale zandwanden vermijden in periode half april 
– half augustus

• Minstens 1 grondstock als broedlocatie in periode 
half april – half augustus

Biodiversiteit – Avifauna

• Demping van de natte biotopen in winter, vòòr ein-
de februari. Aanwezige amfibieën afvangen en ver-
plaatsen

• Aanleg enkele poelen voor Kamsalamander en natte 
ruigtes voor Rugstreeppad voorafgaand werken

• Rugstreeppad:

• Tijdelijk gevormde poelen periodiek in kaart brengen 
evenals het (potentieel) voorkomen van Rugstreep-
pad.

• Tijdelijk gevormde poelen enkel dempen in winter/
vroege voorjaar, vòòr april. Aanwezige amfibieën af-
vangen en verplaatsen

Biodiversiteit - Planten

• Verplanten van gekende populaties Gevlekte or-
chis en Geschubde mannetjesvaren naar noordelij-
ke plas en/of noordoostelijke poel in winter/vroege 
voorjaar

• Tijdelijk uitgraven en herplanten van varens op talud 
Hoogstraat in vroege voorjaar

• Verplaatsen van Watergentiaan in centrale vijvers 
naar de noordelijke plas, één van de plassen in het 
plassengebied van Natuurpunt of in De Schorre in 
winter/vroege voorjaar

• T.h.v. tijdelijke kade Rupel (uit Passende beoorde-
ling):

• Biezenpopulatie verplaatsen naar stroomafwaartse 
locatie langs de Rupel

• Invasieve duizendknoop: bioveiligheidsmaatregelen 
bij het grondverzet, correct beheer en verwerking 
van groenafval

• Behoud zaadbank grasbermen: teelaarde afgraven, 
tijdelijk stockeren en opnieuw aanbrengen bij afwer-
king

Biodiversiteit – Werfmaatregelen

• Geen hakselaars bij ontbossing

• Eventuele werfverlichting installeren en beheren cf. 
de principes van goed verlichten en vleermuisvrien-
delijke verlichting

• T.h.v. tijdelijke kade Rupel (uit Passende beoorde-
ling):

• Volledige verwijdering steenbestorting bij afbraak, 
m.u.z. rond 2 meest stroomopwaartse buispalen

• Geen colloïdaal beton of asfalt tussen steenbestor-
ting

• Herstel van slik-schorprofiel na afbraak (cf. advies 
INBO)

Biodiversiteit – Eindafwerking 
i.f.v. nabestemming

• Aanvulling met geolagen i.f.v. beoogde bos- en na-
tuurontwikkeling, cf. studie INBO:

• Fysische en chemische randvoorwaarden

• Geschiktheid geolagen voor gebruik als bodem en 
onderwaterbodem

• Kritische succesfactoren, cf. studie INBO:

• Geen verlichting in projectgebied

• Gefaseerde introductie van pioniers en climaxsoor-
ten

• Open natuur:

• Behoud van open plekken met kalkrijk zand

• Behoud van geschikt habitat voor Rugstreeppad en Kamsa-
lamander

• Vereisten ontwikkeling rietmoeras en andere aquati-
sche habitats + correct beheer

• Bestrijding invasieve duizendknoop

• Steile en kwetsbare zones ontoegankelijk

Biodiversiteit – Ecocorridor Molleveld

• Doelsoorten: Bever, Kamsalamander, Rugstreep-
pad, Otter, en verder allerhande rietvogels, amfibie-
en, zoogdieren, vlinders en libellen

• Brede groenblauwe verbindingszone, recreatieluw

• Geleiding naar faunatunnel Kapelstraat (met grep-
pel, bij voorkeur geen recreatieve verbinding in tun-
nel, geen verlichting)

Contour BATNEEC-
saneringsvariant

Inrichtingsgebied Noordelijke
plas

Koker onder tijdelijke
werfweg

Noordoostelijke 
poel

Putten
Ceuppens

Buis/koker onder
Kapelstraat

Amfibieënschermen

faunapassage werffase

bodempeil + 3.5 TAW

bodempeil + 4.5 TAW

bodempeil + 4.8 TAW

bodempeil + 5.0 TAW

terreinniveau + 5.5 TAW

Rupeldijk + 8.0 TAW

faunapassage werffase

droge oeverbegroeiing

watergebonden vegetatie

droog bos/struweel

rietrand

kruidenrijk grasland

houtland/bomenrij


