
 

 

 

Beheerplan voor het Fort van Steendorp – 
Roomkouter-Zuid 

 
 

ANB Oost-Vlaanderen 

16 februari 2010 
Eindrapport 
817711 

 

 

 



 

 

 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenttitel  Beheerplan voor het Fort van Steendorp – Roomkouter-Zuid 

   

   

Status  Eindrapport 

Datum  16 februari 2010 

Projectnaam  Beheerplan Steendorp - Roomkouter – Gelaagpark 

Projectnummer  817711 

Opdrachtgever  ANB Oost-Vlaanderen 

Referentie  817711/R/873115/Mech 

  

Hanswijkdries 80  

  

B-2800  Mechelen  

+32 (0)15 405656 Telefoon 

015/40 56 57 Fax 

info@haskoning.be E-mail 

www.royalhaskoning.com Internet 

  

 

��������	�
��	�� �
�
�

Auteur(s)  Filip Waumans 

Collegiale toets  Guy Geudens 

 



 
 
 
 
 
 
 

 - i - 817711/R/873115/Mech 
Eindrapport  16 februari 2010 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
 Blz. 

1 IDENTIFICATIE VAN HET NATUURRESERVAAT 1 
1.1 Algemeen 1 
1.1.1 Situering van het visiegebied 1 
1.1.2 Korte typering van omliggende natuurterreinen en potentiële 

ecologische verbindingen 1 
1.2 Perceelsgegevens 2 
1.2.1 Kadastraal overzicht en eigendom, beheer, zakelijke en 

persoonlijke rechten 2 
1.2.2 Aanwijzingen 3 
1.3 Bestemmingen volgens BPA 3 
1.4 Statuut van wegen en waterlopen 4 
1.4.1 Wegen en bestaande recreatieroutes 4 
1.4.2 Waterlopen. 4 
1.5 Ligging in beschermingszones 4 
1.5.1 Nationale beschermingszones 4 
1.5.2 Internationale beschermingszones 4 
1.6 Beleidsplannen en gebiedsvisies 5 
1.6.1 GNOP 5 
1.6.2 Structuurplan Vlaanderen 5 
1.6.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 5 
1.6.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 6 

2 BESCHRIJVING VAN HET VISIEGEBIED 7 
2.1 Cultuurhistorisch overzicht 7 
2.1.1 Kaart van de Ferraris en Vandermaelenkaart 7 
2.1.2 Fort van Steendorp 7 
2.1.3 Roomkouter 11 
2.1.4 Beheerovereenkomst en plaatsbeschrijving 13 
2.2 Beschrijving van de standplaats 14 
2.2.1 Geologie en geomorfologie 14 
2.2.2 Bodem 14 
2.2.3 Reliëf 15 
2.2.4 Hydrologie en hydrografie 15 
2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 16 
2.3.1 Flora en vegetatie 16 
2.3.2 Fauna 19 
2.4 Vroeger beheer 28 
2.5 Knelpunten 29 
2.5.1 Toestand en waterhuishouding van het Fort van Steendorp 29 
2.5.2 Recreatie binnen het fort 30 
2.5.3 Illegale toe-eigening voorbij de perceelsgrens 30 
2.5.4 Aanwezigheid van de steenfabriek 30 
2.5.5 Erosieproblematiek op de Roomkouter 30 
2.5.6 Lozing in hoofdgracht van fort 31 
2.5.7 Sluikstorten 31 
2.5.8 Munitie 31 



 
 
 
 
 
 
 

 - ii - 817711/R/873115/Mech 
Eindrapport  16 februari 2010 

 

3 DOELSTELLINGEN 32 
3.1 Natuurdoelen en beheerdoelstelling met betrekking tot 

ecologische functie van het visiegebied 32 
3.1.1 Doelsoorten 32 
3.1.2 Optimale inrichting van het fortgebouw voor vleermuizen 33 
3.1.3 Spontaan evoluerend pioniersbos met Robinia 33 
3.1.4 Ruderale arme vegetatie 34 
3.1.5 Soortenrijk grasland 34 
3.1.6 Graft op bronzone 34 
3.1.7 Spontaan evoluerend loofbos 34 
3.1.8 Ruigte 34 
3.1.9 Mozaïek van bos, ruigte en grasland 34 
3.1.10 Plas met structuurrijke oevers 35 
3.1.11 Oeverzwaluwwand 35 
3.1.12 Ecologische beheerdoelstelling op lange termijn 35 
3.2 Beheerdoelstelling met betrekking tot educatieve functie van het 

visiegebied 37 
3.2.1 Algemene visie 37 
3.2.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 37 
3.3 Beheerdoelstelling met betrekking de cultuurhistorische functie 

van het fort 39 
3.4 Beheerdoelstelling met betrekking tot landschappelijke functie 

van de cuesta 40 
3.5 Beheereenheden 40 

4 BEHEERMAATREGELEN 41 
4.1 Globale beheerstrategieën 41 
4.2 Eenmalige maatregelen 41 
4.2.1 Aanpassen wandelpad rond fort 41 
4.2.2 Afwerken educatief parcours extra muros 41 
4.2.3 Afwerken educatief parcours intra muros 41 
4.2.4 Aanpassingen binnen in het fort in kader van de optimalisatie als 

overwinteringslocatie voor vleermuizen. 43 
4.2.5 Verwijderen zaailingen van Robinia in de Roomkouter-Zuid 43 
4.2.6 Aanleg van afrastering bij uitbreiding van het begrazingsblok 43 
4.2.7 Afbakening van percelen die onrechtmatig zijn ingepalmd 44 
4.3 Reguliere beheermaatregelen 44 
4.3.1 Begrazing 44 
4.3.2 Maaien 44 
4.3.3 Hakhoutbeheer 45 
4.3.4 Afsteken oeverzwaluwwand 45 
4.3.5 Onderhoud educatieve infrastructuur 45 
4.3.6 Aanleg en onderhoud amfibieënpoelen 45 
4.4 Criteriumafhankelijk beheer 45 
4.4.1 Veiligheidskap van bomen langs paden of gebouwen 45 
4.4.2 Tegengaan verlanding vijver 45 
4.4.3 Onderhoud van kleine landschapselementen 46 
4.4.4 Maaien boomopslag Roomkouter-Zuid 46 
4.5 Meldings – en vergunningsplichtige activiteiten 46 
4.6 Ontheffingen en afwijkingen 46 



 
 
 
 
 
 
 

 - iii - 817711/R/873115/Mech 
Eindrapport  16 februari 2010 

 

5 MONITORINGSPLAN 49 
5.1 Monitoring natuurbeheer 49 
5.2 Monitoring nazorg voormalige stortplaats 49 

6 TOEGANKELIJKHEID 51 
6.1 Recreatieve ontsluiting 51 
6.1.1 Uitgangspunten 51 
6.1.2 Wandelpadennetwerk 51 
6.2 Onthaal en natuureducatieve infrastructuur 51 
6.2.1 Algemeen 51 
6.2.2 Educatieve wandelroutes en geleide wandelingen 51 
6.2.3 Informatieborden 52 
6.2.4 Educatieve ruimte 52 
6.2.5 Geleide wandelingen 52 
6.3 Communicatie 53 
6.3.1 Communicatie rond activiteiten 53 
6.3.2 Communicatie over wandelroutes 53 
6.4 Openstellingsplan 53 

7 BRONNEN 55 
 
FIGUREN 
Figuur 1.1: Situering van het visiegebied 
Figuur 1.2: Eigendomssituatie en kadastraal overzicht binnen het visiegebied 
Figuur 1.3: Overzicht van de waterlopen 
Figuur 1.4: Overzicht van wegen en bestaande recreatieroutes 
Figuur 1.5: BPA 
Figuur 1.6: Nationale en internationale beschermingszones 
Figuur 1.7: Beschermde landschappen en monumenten 
Figuur 2.1: Geologische kaart 
Figuur 2.2: Bodemkaart (textuur en drainage) 
Figuur 2.3: Digitaal Terrein Model 
Figuur 2.4: BWK (hoofdeenheden) 
Figuur 2.5: BWK (waardering) 
Figuur 2.6: Historische kaarten 
Figuur 2.7: Planpresentatie van de nieuw ingerichte Roomkouter 
Figuur 3.1: Beheereenheden met natuurdoel (Fort van Steendorp en omgeving) 
Figuur 3.2: Beheereenheden met natuurdoel (Roomkouter- zuid) 
Figuur 3.3: Recreatieve infrastructuur 
Figuur 5.1: Nazorgzone en peilputten voor de voormalige stortplaats Roomkouter 
 
 
ILLUSTRATIES 
Illustratie 2-1: Algemeen plan fort Steendorp.....................................................................9 
Illustratie 2-2: Luchtfoto van de voormalige kleigroeve, voor de opvulling ......................12 
Illustratie 2-3: Vegetatiekaart............................................................................................17 
Illustratie 3-1: Voorstelling visie Roomkouter ...................................................................35 
Illustratie 3-2: Ligging van het toekomstige begrazingsblok ............................................36 
Illustratie 3-3: Recreatiedruk in het gebied Fort van Steendorp- Roomkouter-Gelaagpark
..........................................................................................................................................37 



 
 
 
 
 
 
 

 - iv - 817711/R/873115/Mech 
Eindrapport  16 februari 2010 

 

Illustratie 4-1: Situering van de consolidatiewerken langsheen het wandelparcours intra 
muros................................................................................................................................43 
 
BIJLAGEN 
Bijlage 1: Beschermingsbesluit beschermd landschap ‘Omgeving Fort van Steendorp - 

Paracuesta van het Waasland’ 
Bijlage 2: Beschermingsbesluit beschermd monument ‘Fort van Steendorp - Paracuesta 

van het Waasland’ 
Bijlage 3: Vestingbouwkundige termen 
Bijlage 4: Beheerovereenkomst tussen AWZ - MT en ANB 
Bijlage 5: Streefbeelden voor de verschillende beheereenheden 



 
 
 
 
 
 
 

  817711/R/873115/Mech 
Eindrapport - 1 - 16 februari 2010 

 

1 IDENTIFICATIE VAN HET NATUURRESERVAAT 

1.1 Algemeen 

Volgens het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/97 
kunnen terreinen, die van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of 
het natuurlijk milieu, aangewezen worden als natuurreservaat. In deze natuurreservaten 
wordt, via een aangepast beheer, een natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld. 
 
Het voorliggende natuurbeheerplan omvat het Fort van Steendorp met omliggende 
percelen en de Roomkouter–Zuid. Het gebied wordt beheerd door het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Dit natuurbeheerplan sluit aan op het beheerplan van het Gelaagpark en 
Roomkouter-Noord in beheer door de gemeente Temse.  
 
Momenteel bedraagt de oppervlakte in eigendom van ANB 21,75 ha, binnen een 
visiegebied van 42,81 ha (zie tabel 1-1). In totaal beheert ANB 37,13 ha binnen het 
visiegebied.  
 

1.1.1 Situering van het visiegebied 

Op figuur 1.1 is de ligging van het visiegebied weergegeven. Het visiegebied is in de 
provincie Oost-Vlaanderen gelegen op het grondgebied van de gemeente Temse. Het 
visiegebied ligt 500 m ten noorden van de Schelde. In het noorden wordt het visiegebied 
deels begrensd door de Kapelstraat en in het zuiden door de Scouselestraat. De 
oostelijke grens wordt deels gevormd door de toegangsweg naar de steenbakkerij van 
Wienerberger. De grens tussen Roomkouter – Noord en Roomkouter – Zuid volgt geen 
kadastrale perceelsgrens. De grens is op het terrein afgebakend door een afsluiting. 
�

1.1.2 Korte typering van omliggende natuurterreinen en potentiële ecologische verbindingen 

Het visiegebied ligt bovenop de cuestarug. In de zone ten zuiden van het Fort van 
Steendorp is er de overgang van cuestarug (zacht hellend, noordwaarts gericht) naar 
cuestafront (steil, zuidwaarts gericht naar de Schelde). Waar de Boomse klei dagzoomt 
is er een duidelijke bronnenzone. Het landgebruik op cuestarug is vooral vrij intensieve 
land- en tuinbouw en bebouwing. 
 
Het belangrijkste natuurgebied in de omgeving is het Schauselbroek dat tussen de 
Schelde en het visiegebied ligt. Het betreft een alluviaal binnendijks poldergebied. Het 
gebied staat sinds de inpoldering niet rechtreeks meer onder invloed van de Schelde. 
De veenlaag onder de alluviale afzettingen is voor een groot deel ontveend. Het gebied 
wordt gedraineerd door talrijke grachten en sloten. Via een sluis wordt het water 
afgevoerd naar de Schelde bij laagwater. Binnen het gebied komen diverse types van 
landgebruik voor: percelen met cultuurpopulier, gemengde aanplanten, visvijvers, 
restanten van hakhoutcultuur, boomgaarden, weiden, akkers, hooilanden, woningen en 
een RWZI. Natuurpunt vzw heeft enkele percelen in eigendom. De natuurwaarde 
bestaat voornamelijk uit zeldzame moerasbiotopen: elzen-wilgenbroekbossen, grote-
zeggevegetaties, en moerasspirearuigtes. Dit alluviale ecosysteem is echter van een 
totaal ander type dan het ecosysteem dat zich binnen het visiegebied op de cuestarug 
bevindt. 
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Het noordelijk deel van de Roomkouter, verder Roomkouter – Noord genoemd wordt 
ingericht als park volgens de principes van harmonisch parkbeheer. Ten oosten van het 
visiegebied ligt het Gelaagpark, een voormalige ontginningsgroeve. De 
beheerdoelstellingen en het beheer sluiten aan op die in dit beheerplan. Het Gelaagpark 
is van de Roomkouter gescheiden door de toegangsweg naar de steenbakkerij van 
Wienerberger. In de voormalige ontginningsputten van het Gelaagpark vond spontane 
natuurontwikkeling plaats. Rond deze vijvers staat berken- en wilgenbos op steile 
hellingen.  
�

1.2 Perceelsgegevens 

1.2.1 Kadastraal overzicht en eigendom, beheer, zakelijke en persoonlijke rechten 

Op figuur 1.2 is de eigendomssituatie weergegeven en hierop zijn de percelen in beheer 
van het Agentschap voor Natuur en Bos aangeduid. Deze percelen worden 
voorgedragen ter erkenning tot Vlaams natuurreservaat. In tabel 1-1 is weergegeven 
welke percelen eigendom zijn van ANB en welke percelen enkel in beheer zijn. De totale 
oppervlakte bedraagt 37,13 ha. 
�

Tabel 1-1: Kadastrale percelen in eigendom en/of beheer van ANB ����

Gemeente Perceel Eigendom Oppervlakte (ha) 

Temse 1192 A Eigendom 0,24 

Temse 1214 B Beheer 0,01 

Temse 1222 H Eigendom 0,01 

Temse 1255 B Beheer 0,21 

Temse 1222 G Eigendom 0,01 

Temse 1167 A Beheer 15,16 

Temse 1222 A 006 Eigendom 21,49 

 Totale oppervlakte 37.13 

�

Deze percelen worden als natuurreservaat beheerd door: 
 
Vlaamse overheid 
Dept. Leefmilieu, Natuur & Energie 
Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen 
Gebr. Van Eyckstraat 2-6 
9000 Gent 
tel. 09/265 46 40  
fax. 09/265 45 88 
e-mail ovl.anb@vlaanderen.be 
 
Verantwoordelijke regiobeheerder (Oost - Vlaanderen Noord) 
Tom Maes 
 
Adviescommissie  
Oost-Vlaanderen Noord 
 
Verantwoordelijke boswachter 
Joris Goossens  
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Erfdienstbaarheden 
Binnen de perimeter liggen twee afgeschafte buurtwegen (11.67 en 11.68).  
Aan de nazorgplicht voor de voormalige stortplaats moet voldaan worden (zie 2.1.4). 
 

1.2.2 Aanwijzingen 

De kadastrale percelen die vermeld worden in tabel 1-1 worden tot aanwijzing als 
Vlaams natuurreservaat voorgedragen.  
 

1.3 Bestemmingen volgens BPA 

Binnen de perimeter is het groene BPA Schauselbroek van kracht. Het BPA werd 
goedgekeurd tijdens de gemeenteraadzitting van 1 juli 2003 en is door de Vlaamse 
minister bevoegd voor ruimtelijke ordening goedgekeurd op 12 juli 2004. Op figuur 1.5 
wordt het BPA weergegeven. Dit BPA voorziet de opvulling van de Roomkouter met 
niet–verontreinigde grond en voorziet landschapsherstel en natuurontwikkeling als 
nabestemming. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende bestemmingen:  
 
Het Fort van Steendorp en de percelen ten zuiden van het fort die grenzen aan de 
Scouselestraat zijn aangeduid als reservaatzone. Reservaatzones zijn natuurzones 
waar de ecologische en landschappelijke waarde van die aard is dat er een 
wetenschappelijke waarde aan wordt toegekend. Zij zijn bestemd voor de 
instandhouding, de bescherming en het herstel van het landschap en zijn ecologische 
en biologische waarde. Het betreft specifieke biotopen en ecologische milieus die een 
uitzonderlijk karakter en een uitermate typische fauna en flora bezitten. Naast het 
beheer ter bestendiging van de natuurwaarde dient eveneens de mogelijke 
natuurontwikkeling als bestemming te worden ingeschreven. 
 
De Roomkouter is aangeduid als parkzone. Parkzones zijn gebieden die omwille van 
hun natuurschoon voornamelijk een sociale functie kunnen vervullen of waar deze aldus 
mogelijk wordt. Een parkgebied dient in zijn bestaande toestand te worden bewaard of 
zodanig te worden ingericht dat het een maatschappelijke rol kan vervullen als 
bijvoorbeeld wandelpark, openbare tuin, educatiecentrum of gebied voor passieve 
dagrecreatie. Het is bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van de 
tuinarchitecturale, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het gebied. 
 
Het deel van het visiegebied in het noorden dat grenst aan de Kapelstraat heeft binnen 
het visiegebied de bestemming woonzone. Een woonzone is een gebied dat 
hoofdzakelijk is bestemd voor wonen. Naast het wonen zijn ook nevenfuncties als 
handel, dienstverlening, ambacht, kleinbedrijf en groene ruimten toelaatbaar op 
voorwaarde dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving en niet 
in een speciaal daartoe aangewezen gebied hoeven afgezonderd te worden. Binnen de 
afgelijnde woongebieden dient ten minste 70% van het totaal betreedbare 
vloeroppervlak van de constructies voor het wonen bestemd te zijn. De resterende 
oppervlakte kan worden ingenomen door de eerder vermelde nevenfuncties. 
 
Grenzend aan de industriezone is een bufferzone aangeduid. Deze bufferzone is een 
overgangsgebied tussen zones waarvan de bestemming niet met elkaar te verenigen is 
of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden 
worden. Deze zones dienen ingericht te worden als groene ruimte. 
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1.4 Statuut van wegen en waterlopen 

1.4.1 Wegen en bestaande recreatieroutes 

Op figuur 1.4 worden de bestaande wegen, paden en recreatieroutes weergegeven. Het 
Fort van Steendorp is momenteel niet vrij toegankelijk. Enkel tijdens geleide 
wandelingen kan het gebouw bezocht worden. Rond het fort lopen vrij toegankelijke 
wandelpaden. Ook doorheen de nieuw aangelegde Roomkouter lopen wandelpaden. De 
wandelpaden staan aangeduid op figuur 2.7. 
 

1.4.2 Waterlopen. 

Een overzicht van de waterlopen is weergegeven op figuur 1.3. Binnen de perimeter 
duidt de VHA één noord–zuid gerichte sloot aan. De nieuw aangelegde waterlopen op 
de Roomkouter wordt eveneens weergegeven op de figuur. 
 

1.5 Ligging in beschermingszones 

1.5.1 Nationale beschermingszones 

VEN 
Het visiegebied is niet opgenomen in het VEN 1ste fase. 
 
Beschermd landschap 
De percelen ten oosten van het Fort van Steendorp liggen binnen het beschermde 
landschap ‘Omgeving Fort van Steendorp - Paracuesta van het Waasland’. De 
rangschikking als landschap werd vastgelegd door het ministerieel besluit van 29 mei 
1995. De grens van het beschermde landschap wordt getoond op figuur 1.7. Het 
beschermingsbesluit is toegevoegd in bijlage 1. De paracuesta van het Waasland is 
gerangschikt als landschap, omwille van  

• cultuurhistorische waarde (relicten van ondiepe kleiwinning),  
• de geologische en geomorfologische waarde (een vrijwel onaangetaste steilrand 

van de cuesta)  
• de botanische en ornithologische waarde (pleister- en fourageerplaats). 

�

Beschermd monument 
Het geheel van het Fort van Steendorp is beschermd als monument (figuur 1.7), 
vastgelegd in het ministerieel besluit van 15 september 1997. Het beschermingsbesluit 
in toegevoegd in bijlage 2 . Het fort is beschermd omwille van: 

• de militair-architectonische waarde; 
• de natuurwetenschappelijke waarde als overwinteringplaats voor vleermuizen. 

 
1.5.2 Internationale beschermingszones 

Vogelrichtlijngebied 
Het visiegebied is niet aangeduid als vogelrichtlijngebied. 
 
Habitatrichtlijngebied 
Het Fort van Steendorp maakt deel uit van het habitatrichtlijngebied ‘Historische 
fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’. Volgende soorten zijn aangemeld 
voor dit habitatrichtlijngebied:  



 
 
 
 
 
 
 

  817711/R/873115/Mech 
Eindrapport - 5 - 16 februari 2010 

 

• Myotis dascyneme - Meervleermuis 
• Myotis emarginatus - Ingekorven vleermuis 

 
Beide soorten overwinteren in het fort. Het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ grenst aan het zuiden van het 
visiegebied. 
�

1.6 Beleidsplannen en gebiedsvisies 

1.6.1 GNOP 

Voor het Fort van Steendorp vermeldt het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan de 
volgende actiepunten: 

• het bestendigen van de bescherming van het winterverblijf voor vleermuizen; 
• het zoeken van een oplossing voor sluikstorten in de grachten die het fort 

omringen; 
• het tegengaan van illegale recreatie; 

�

1.6.2 Structuurplan Vlaanderen  

Het Vlaams stedelijk kerngebied met de grootstedelijke gebieden Antwerpen en Gent, 
het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vier 
regionaalstedelijke gebieden Leuven, Mechelen, Aalst en Sint-Niklaas, wordt in 
Noordwest-Europa aanzien als één van de zes structuurbepalende stedelijke regio’s van 
internationale betekenis en wordt de Vlaamse Ruit genoemd. Temse behoort tot een 
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau, tussen het grootstedelijke gebied Antwerpen 
en de regionaal stedelijke gebieden St.-Niklaas en Mechelen en maakt eveneens deel 
uit van de Vlaamse ruit. 
 
Temse behoort ook deels tot het buitengebied, hierbij staan volgende belangrijke 
doelstellingen voorop: 

• het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, 
natuur, bos en wonen en werken); 

• het tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 
• het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 
• het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; 
• de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied nastreven; 
• het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid, op basis van het 

fysisch systeem; 
• het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 

�

1.6.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 

Temse wordt omschreven als ‘schakel in de Scheldevallei, groene slagader van 
Vlaanderen’. De Scheldevallei dient te functioneren als groene long in de Vlaamse Ruit. 
Om de natuurlijke en landschappelijke potenties ten volle te benutten en te ontwikkelen 
worden alle sectoren coherent ontwikkeld. Hierbij dienen de openruimteactoren te 
worden ingeschakeld in het landschapsbeheer en de natuurversterking. Zo worden ook 
de landschappelijke, ecologische en toeristisch-recreatieve potenties versterkt.  
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Binnen de gewenste openruimte structuur wordt de riviervallei van de Schelde en 
Durme beschouwd als drager van natuur. Recreatief medegebruik binnen de 
ecologische randvoorwaarden is mogelijk.  
 
Binnen de gewenste landschappelijke structuur zijn de volgende elementen 
structuurbepalend op provinciaal niveau: 

• structuurbepalende reliëfelementen: Vallei van de Durme en de Schelde, Cuesta 
van het Land van Waas; 

• structuurbepalende hydrografische elementen: Durme en Schelde. 
 

1.6.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

In het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk RSV worden natuurlijke gebieden 
van lokaal belang aangeduid binnen de gewenste natuurlijke structuur. De 
natuurgebieden van lokaal belang zijn belangrijke concentraties natuur op niveau van de 
gemeente. Het beleid voor de natuurgebieden van lokaal belang is gericht op het 
behoud en de versterking van de natuurwaarden. De Roomkouter en het Fort van 
Steendorp zijn als natuurlijk gebied van lokaal belang geselecteerd. In het bindend 
gedeelte worden ze ook beide geselecteerd als natuurlijk gebied van lokaal belang. 
 
 
 
FIGUREN 
Figuur 1.1: Situering van het visiegebied 
Figuur 1.2: Eigendomssituatie en kadastraal overzicht binnen het visiegebied  
Figuur 1.3: Overzicht van de waterlopen 
Figuur 1.4: Overzicht van wegen en bestaande recreatieroutes 
Figuur 1.5: BPA 
Figuur 1.6: Nationale en internationale beschermingszones 
Figuur 1.7: Beschermde landschappen en monumenten 
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2 BESCHRIJVING VAN HET VISIEGEBIED 

2.1 Cultuurhistorisch overzicht 

2.1.1 Kaart van de Ferraris en Vandermaelenkaart 

Op de kaart van de Ferraris (1771-1778) zijn de gronden binnen de perimeter 
aangeduid als akkers. Op de Vandermaelenkaart (1854) wordt zowat de hele 
oppervlakte weergegeven als weiland of akker. 
 
In de loop van de 19de eeuw waren langs het cuestafront diverse lokale kleiwinningen 
actief. Tot het einde van de 19de eeuw waren deze kleinschalige ondiepe kleiwinningen 
in handen van familiebedrijfjes die elke hun eigen strook hadden. Over bijna de totale 
lengte van de Scouselestraat zijn percelen gelegen die tientallen jaren geleden 
ontgonnen werden voor pottenbakkersklei. Aan de noordelijke rand is daardoor een steil 
talud met bronnen- en kwelzones ontstaan. Later werden op de Roomkouter en het 
huidige Gelaagpark de kleiwinningen op grote industriële schaal aangepakt (zie verder).  
 
Door de bouw van het Fort van Steendorp (zie verder) is de locatie van fort gevrijwaard 
gebleven van ontginning. Daardoor is het cuestafront tussen het fort en de 
Scouselestraat nog onaangetast gebleven en is de natuurlijke topografie hier bewaard 
gebleven. Op andere plaatsen is het cuestafront bebouwd, ontgonnen of minder steil. 
 

2.1.2 Fort van Steendorp 

Bouw en functie 
De historiek van het Fort van Steendorp is uitgebreid beschreven door Gils (2000) en 
wordt hier overgenomen. 
 

Tussen 1882 en 1892 werd in Steendorp een fort gebouwd met aanvankelijk de naam 
Fort Rupelmonde maar na 1906 Fort van Steendorp. Het fort had een strategische, 
hoge ligging op het Wase cuestafront. Het maakt deel uit van de tweede fortengordel 
rond Antwerpen. In de loop van de 19de eeuw bleek immers dat de eerste fortengordel 
niet meer voldeed omdat de reikwijdte van artillerie was toegenomen. Daarom werd 
besloten een aantal bruggenhoofden op te richten verder weg van Antwerpen. 
Aanvankelijk was het een bruggenhoofdfort over de Schelde, later werd het in de 
Buitenring en de Hoofdweerstandstelling van de Vesting Antwerpen opgenomen. 
 
Fort Steendorp was het laatste fort dat in België in baksteenmetselwerk werd opgetrok-
ken en het vormt aldus de afsluiting van acht eeuwen baksteenbouw in dienst van 
versterkingen. Door de gewijzigde krijgsvoering werd het fort onmiddellijk na de 
voltooiing met dikke betonlagen versterkt. De gewelven en verdedigingswallen werden 
bedekt met een (oorspronkelijk onbegroeide) laag aarde. 
 
Het fort werd omringd met een droge gracht, wat uitzonderlijk is in onze contreien en 
een unicum in de Vesting Antwerpen. Dit maakt dat er een aantal vestingbouwkundige 
onderdelen zijn die zelden teruggevonden worden. Een grote militaire geschiedenis 
heeft het fort niet gekend. De twee wereldoorlogen hebben wel diepe sporen in 
achtergelaten. 
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Het Fort heeft diverse functies gekend: 
• Tijdens de belegering van 1914 was het Fort Steendorp reeds hopeloos 

verouderd als versterking en weinig van tel. Bij de aftocht van 
Belgische militairen werd door het onschadelijk maken van munitie grote 
schade aan het gebouw aangericht. In 1924 werd Fort Steendorp als 
vestingswerk gedeclasseerd.  

• In 1928 werd in het fort een militaire fabriek ondergebracht. In 1930 
was de fabriek klaar voorde productie van yperiet, adamsiet, 
gasmaskers en gasfilters. In mei 1940, bij het naderen van de Duitse 
troepen werd de fabriek ontruimd en vernield. Tijdens WOII werd het fort 
gebruikt als kazerne door de Duitsers. Ook nu weer wordt het fort zwaar 
toegetakeld door de terugtrekkende Duitsers die munitie in het fort tot 
ontploffing brachten.  

• Na de tweede wereldoorlog deed het zwaar gehavende fort dienst als 
oefenterrein voor het leger. 

• In de jaren 1980 en 1990 verloor het fort geleidelijk zijn functie als 
oefenterrein voor leger. De laatste decennia nam het ecologische belang 
van fort toe door de grote aantallen vleermuizen die er overwinteren. 
Sinds 1975 wordt het reduit van het fort door de Vleermuizenwerkgroep 
van Natuurreservaten vzw (nu Natuurpunt vzw) beheerd als 
overwinteringsplaats voor vleermuizen. Het belang van het fort voor 
vleermuizen wordt beschreven in paragraaf 2.3.2. 

• In de jaren 1990 werd de militaire functie van het fort opgeheven. Met de 
gewestplanwijziging van 17/6/1996 kreeg het fort de bestemming van 
reservaatgebied. Op 14 december 2001 werd het fort met aanpalende 
gronden en bijhorende portierswoning eigendom van het Vlaamse 
Gewest met het oog op de oprichting van een Vlaams Natuurreservaat. 
Bij de overdracht was enerzijds de bodemverontreiniging een knelpunt. 
Het gaat echter om een historische verontreiniging zonder ernstige 
bedreiging. Anderzijds is het niet uitgesloten dat er, ondanks vroegere 
ontmijningen nog munitie aanwezig is in het fort. 

 
Beschrijving van het fort 
In de volgende tekst worden heel wat vestingbouwkundige termen gebruikt. Deze worden verklaard in 
bijlage 3.  

Illustratie 2-1 toont een plattegrond van het Fort van Steendorp. 
 
Het Fort heeft de vorm van een trapezium waarvan de kleine basis het hoofdfront (II-lII), 
de grote basis het keelfront (I-IV) en de zijden de zijfronten (II-I en III-IV) uitmaken. 
Achteraan het keelfront bevindt zich de uitspringende redan (A) die de staart van het 
reduit (B) omsluit. Bovenop de keelwallen zijn retranchementen (N) die verband houden 
met de eventuele herovering van het fort. 
 

De wallen van hoofd- en zijfronten zijn ingericht als hoge batterijen voor een aantal 
artilleriestukken, vooraan beschermd door een borstwering en zijdelings door traversen 
en holtraversen (C). 
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Illustratie 2-1: Algemeen plan fort Steendorp  

 
(Naar Atlas des bâtiments militaires, fort de Rupelmonde (overgenomen uit R. Gils (2000)) ) 

 
Het fort is omringd door een hindernis bestaande uit een diepe smalle droge gracht, die 
verdeeld wordt in hoofd-, zij- en keelgracht. Deze gracht is een unicum in de Antwerpse 
fortengordel. De andere forten hebben een natte gracht. De buitenzijde van de gracht, 
de contrescarp, is bekleed met muurwerk; de binnenzijde, de escarp, is onbekleed. 
 
De flankering en verdediging van de hoofdgracht gebeurt vanuit de grote caponnière (D) 
en de zijgrachten worden verdedigd door halve caponnières (E). Beide gedeeltes van de 
keelgracht worden verdedigd vanuit het reduit. 
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De redan wordt beschermd door een redangracht (F), geflankeerd vanuit twee van 
schietgaten voorziene beren (G), die de afsluiting vormen tussen reden- en keelgracht. 
Buiten de gracht loopt een bedekte weg (H) rond het Fort. Hij wordt gedekt door een 
voorliggend glacis(j) of zachte helling. In de twee wapenplaatsen (K) van die bedekte 
weg zijn er reduits (L) die door een onderaardse gang met de hoofdgracht verbonden 
zijn. Aan de saillanten I en IV bevinden er zich annexbatterijen voor veldartillerie (M). 
 
Het reduit is verdeeld in een staart en een hoofd. De keelwal wordt in twee verdeeld 
door de staart. Boven de staart bevindt er zich een gevechtsplatform, boven het hoofd 
een koepel voor twee 15 cm-kanonnen (0). In de staart bevinden zich een kazerne en 
de kanonkelders ter flankering van de keelgracht. Het reduit wordt verdedigd door een 
droge gracht (P) die onder vuur gehouden wordt vanuit schietgaten in de beer (Q) en de 
escarp- en contrescarpgalerijen. Vooraan is er een glacis (R). 
 
Onder het hoofdfront bevindt zich het hoofdfrontgebouw (T) die als kazerne fungeert. 
Een klein binnenplein wordt omsloten door een paviljoen voor officieren (U) en enkele 
lokalen. Bij de toegangen (V) tot de halve caponnières bevinden er zich nog enkele 
lokalen. 
 
Het fort heeft drie toegangen. De artillerie-ingang (W) leidt over een brug naar het 
binnenplein en van daaruit naar de wallen. Verder is er de reduitingang (Y) die naar de 
droge gracht van het reduit voert. De reserve-ingang (Z) bezit pijlers maar geen brug. 
De gewelven zijn uit baksteen vervaardigd. De meeste kregen na 1890 bovenop een 
versterking met beton om te kunnen weerstaan aan de in 1885 ingevoerde 
brisantgranaat.  
 
Huidige staat van het fort  
Door opblazen van munitie na WO I en WO II, door de inslag van een V1-bom en door 
oefeningen van de genie zijn diverse delen van het fort zwaar beschadigd. Bovendien 
werd in de voorbije decennia nauwelijks beheerd waardoor verder verval intrad. Na WOI 
was het fort onbegroeid. Later werden er Robinias aangeplant. 
 
Op de wallen zijn de borstwering en de traversen grotendeels verdwenen of geërodeerd. 
De wallen zijn overgroeid en moeilijk toegankelijk. Drie van de vier holtraversen bestaan 
nog; die van het hoofdfront zijn zwaar beschadigd. De liftopeningen zijn eveneens nog 
aanwezig. De groot deel van walgrachten en gewelven staan onder water ten gevolge 
van de verstopping van het waterafvoersysteem. Over de reservetoegang ligt er een 
dijk. Aan de linkerkeelgracht zijn er de overblijfselen van een bezinkput en aan saillant I 
ligt nog een riool. 
 
Het glacis en de bedekte weg zijn overgroeid. Die van het linkerzijfront werd gewijzigd. 
De rechterannexbatterij is grotendeels afgegraven. De grote caponnière staat onder 
water en verkeert in een vrij goede staat. De gangen naar de contrescarpgalerij en de 
reduits staan eveneens onder water. Het linkerreduit is bedolven. 
Van de rechterhalve caponnière zijn de toegang en de lokalen aan het terreplein 
beschadigd. Van de linkerhalve caponnière zijn de toegang en de kruitkamer 
verdwenen. Kanonkelders en magazijnen staan onder water maar verkeren in een vrij 
goede staat. 
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In het reduit is de droge gracht voor een groot gedeelte opgevuld, waardoor de gevels 
van de beer en van grote gedeeltes van de escarp- en contrescarpgalerij bedolven zijn. 
De galerijen zelf staan onder water. De linkerescarpgalerij is door een instorting moeilijk 
toegankelijk. De koepel is verdwenen en zijn trap onder de aarde bedolven. De gevels 
van het reduit zijn vernield en enkele gewelven doorgeslagen. De rechtse gecreneleerde 
beer kan door een instorting moeilijk bereikt worden. 
 
De toegang naar het reduit is aan de buitenzijde afgesloten door een muur en de 
binnenplaats met de vroegere latrines is twee meter hoog opgevuld. De toegang door 
de redangracht is eveneens verdwenen. Het hoofdfrontgebouw is volledig verdwenen en 
ter plaatse zijn er enkel een aantal kraters te zien. De doorgang naar de grote 
caponnière is ingestort. 
 
De artillerie-ingang is vernield, de wachtlokalen zwaar beschadigd en de diamantgracht 
opgevuld. De bomvrije gang verkeert in goede staat. Rond de binnenplaats is het 
paviljoen voor officieren (de latere werkplaats) volledig verdwenen. 
 

2.1.3 Roomkouter 

In de kleigroeve werd tot in de jaren 1980 klei ontgonnen door de steenbakkerij 
Swenden. Bij de ontginning van de kleiput Roomkouter werd het front van de Wase 
cuesta weggegraven, met als resultaat een diepte ontginningsput met (plaatselijk zeer) 
steile hellingen, een meestal schaars begroeid, geaccidenteerd terrein, een waterplas 
en een spontaan gevestigd berkenbos. In de noordelijke zone van de Roomkouter 
bevindt zich een klasse III stort voor inerte afvalstoffen (6 ha 63 a). De vergunning voor 
de uitbating verviel op 31/12/2003. De groeve werd in 1991 aangekocht door NV 
Dredging International en heeft een oppervlakte van 17,5 ha. Zij werd vervolgens 
ondergebracht in een afzonderlijke NV Roomkouter als 100% dochtervennootschap van 
Dredging International. In de periode na de actieve ontginning werd enkele keren 
geprobeerd om de kleigroeve te gebruiken als slibstort. Na jarenlange controverse en 
onder druk van de lokale actiegroepen en de gemeente Temse werd dit verhinderd. Met 
de goedkeuring van het BPA op 12 juli 2004 kreeg de site een parkbestemming. Het 
BPA voorziet de opvulling met niet-verontreinigde grond en inrichting als park- en 
natuurgebied als nabestemming. 
 
In de loop van 2004 werd besloten om de Roomkouter op te vullen met zand afkomstig 
van de werken voor de aanleg van het Deurganckdok te Doel. Op die manier werd een 
win-win situatie bekomen: enerzijds was er een oplossing voor het gebrek aan 
bergingszones voor grond afkomstig uit de aanleg van het Deurganckdok en anderzijds 
kon de jarenlange controverse rond de Roomkouter beëindigd worden. 
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Illustratie 2-2: Luchtfoto van de voormalige kleigroeve, voor de opvulling 

 

 
 
Qua ligging dichtbij de Schelde en qua bergingscapaciteit (+/- 850 000 m³) bleek de site 
ideaal voor de berging van de overtollige niet-verontreinigde bovengrondspecie van het 
Deurganckdok. Voor de start van de werken is de volledige Roomkouter en naburige 
Gelaagpark overgekocht door AWZ, afdeling Maritieme Toegang. Voor het uitvoeren 
van de werken is een begeleidingsgroep opgericht met vertegenwoordigers van de 
afdeling Maritieme Toegang, ANB, de gemeente Temse en de plaatselijke actiegroep 
Steendorp Leefruimte vzw. Er werd een afsprakennota met als inhoud de dwingende 
uitvoeringsmodaliteiten en de verplichtingen van de verschillende partners m. b. t. de 
verwezenlijking van de geformuleerde doelstellingen opgesteld. 
 
Voor de opvulling werd een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning 
verkregen. Het opvullen begon in juni 2006 en eindigde in mei 2007. De materie werd 
aangevoerd via boten op de Schelde, en vanaf een steiger aan de Kil werd het vervoerd 
over een transportband tot aan de rand van de kleiput. Dat gebeurde over de 
Scouselestraat en het bedrijfsterrein van de steenbakkerij van Wienerberger. Na de 
werkzaamheden werden de aanlegsteiger en transportband afgebroken. De kleiput werd 
opgevuld met 840 000 m³ grond met de kwaliteit “vrij gebruik bodem type II tot en met V” 
(VLAREBO bijlage 8), met uitzondering van de gronden voor de bovenste 90 cm die de 
kwaliteit “vrij gebruik bodemtype I” (VLAREBO bijlage 7) moeten hebben. 
 
Op figuur 2.7 wordt de situatie na opvulling weergegeven. De belangrijkste 
werkzaamheden van de afwerking waren: 
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• 1/3 van de bestaande vijver is behouden, evenwel met verhoging van het 
bodempeil en met behoud van een waterdiepte van 3m. De bodem van de vijver 
werd bedekt door een waterremmende kleilaag.  

• De west- en zuidwestzijde van de vijver is afgewerkt als een steile talud in zand, 
zodat oeverzwaluwen erin kunnen nestelen.  

• Als aanvulprofiel is gekozen voor een licht gebogen verbinding overgaand in het 
hooggelegen deel ter hoogte van de steenbakkerij. De helling is minder steil dan 
de oorspronkelijke cuesta. Een zandige fractie werd aangebracht als 
voedselarme bovenlaag. 

• De vroegere afwateringsgracht werd opnieuw aangelegd, parallel aan de 
toegangsweg vanaf de Kapelstraat. De nieuwe gracht mondt uit in de bestaande 
afwateringsgracht zodat het afvloeiende water verder kan aflopen naar de 
Schelde.  

• Bij de opvulling is ook gezorgd voor de afwerking, afdekking en nazorg 
(gedurende 5 jaar) van het stort klasse III. In het kader van de nazorg bevinden 
zich in de omgeving van de voormalige stortplaats diverse peilbuizen. Deze 
nazorg wordt verder besproken onder paragraaf 5.2 Monitoring nazorg  

 
 
Na opvulling beheert de gemeente Temse het kleinere noordelijk deel van de 
Roomkouter en het aangrenzende Gelaagpark. ANB beheert het zuidelijk deel van de 
Roomkouter. De grens tussen beide is te zien op figuur 1.1. 
 
Na het afwerken van opvulling werd begonnen met de inrichting van het gebied: 
Roomkouter–Zuid werd ingericht als publiek toegankelijk natuurpark met grote grazers. 
Volgende inrichtingsmaatregelen werden genomen: 

• plaatsen van afsluiting en poorten in kader van begrazing; 
• inzaaiing en beplanting; 
• plaatsen van infoborden; 
• plaatsen van dieren in functie van begrazing. 

 
Roomkouter–Noord wordt ingericht als buurtpark in het kader van harmonisch 
parkbeheer. 
 

2.1.4 Beheerovereenkomst en plaatsbeschrijving 

In 2009 werd een beheerovereenkomst en plaatsbeschrijving opgemaakt. Deze 
documenten zijn toegevoegd in bijlage 4. De overeenkomst is gesloten tussen de 
huidige eigenaar AWZ-afdeling Maritieme toegang, de huidige beheerders de gemeente 
Temse en het Agentschap voor Natuur en Bos en de vroegere eigenaar de NV 
Roomkouter die nog verantwoordelijk is voor de nazorg van het klasse III stort. 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Geologie en geomorfologie 

Het landschap is minstens 32,8 miljoen jaar geleden gevormd tijdens de geologische 
periode die Rupeliaan wordt genoemd. In deze periode, die deel uitmaakt van het 
Tertiair, werden afwisselend klei- en zandlagen afgezet waaronder de zogenaamde 
Boomse of Rupeliaanse klei. Deze kleilaag is op een aantal plaatsen meer dan 30m 
dik en is te vinden op een diepte vanaf 3m onder het maaiveld. 
 
Tijdens het Quartair, volgden koude perioden (ijstijden) en warmere perioden elkaar op. 
Met het einde van de laatste ijstijd eindigde het deel van het Quartair dat Pleistoceen 
wordt genoemd. Vooral tijdens de koude perioden in het Pleistoceen vond sterke erosie 
plaats waarbij de Tertiaire lagen werden verlaagd en versneden. De erosie werd deels 
gecompenseerd door afzetting van zandig materiaal. Dit was afkomstig van de, door de 
daling van de temperatuur drooggevallen zeebodems. Tijdens de ijstijden werd immers 
een grote hoeveelheid water in sneeuw en ijs vastgelegd waardoor de waterspiegel meer 
dan 100 m daalde ten opzichte van het huidige peil. Door krachtige winden werd zand en 
leem in deze periode opgewaaid en in uitgestrekte gebieden weer afgezet. De 
hoeveelheid leem die is afgezet, verschilt. Op veel plaatsen is de leemlaag 
ongeveer 3 m dik. Aan het einde van de elke glaciale periode werd het geleidelijk aan 
warmer en ook vochtiger. De rivieren moesten grote hoeveelheden smeltwater 
verwerken. Door de lage zeespiegel hadden de rivieren een lage erosiebasis en sneden 
ze zich diep in het landschap. De Schelde vormde op die manier de 60 m diepe 
Vlaamse vallei. Door de toegenomen stroomsnelheid en intensiteit sneden de rivieren 
zich in het landschap in. Niet alleen de bovenste zandlaag maar ook de kleilaag werd 
doorkliefd en kwam aan de oppervlakte.  
 
Aangezien Vlaanderen gelegen was op een plateau dat noordwaarts afhelde, 
manifesteerde de insnijding van de Vlaamse Vallei zich voornamelijk langs de 
noordzijde van de rivier, waarlangs een steile helling in het landschap ontstond. Op die 
manier vormde zich de Cuesta van het Waasland. Een ‘cuesta’ is een asymmetrische 
bergrug en komt voor waar een zwak hellende resistente laag onder en boven door niet-
resistente lagen begrensd wordt. Zodra de bovenliggende zachte laag door erosie wordt 
verwijderd, komt het zwak hellende oppervlak van de resistente laag bloot te liggen. De 
resistente laag bestaat hier uit de Boomse klei. De Wase cuesta is met het front naar 
het zuiden gericht (relatief steile zuidrand) en heeft een zwak afhellende noordflank. De 
cuesta strekt zich uit van Waasmunster tot Rupelmonde. Diverse bodemlagen die 
elders dieper in de bodem verborgen liggen, komen op de cuesta aan de 
oppervlakte. Aan de steilrand van de cuesta dagzoomt Boomse klei waardoor 
lokaal grondwater naar buiten kan treden en zo bronnen vormt. De geologische 
kaart wordt getoond op figuur 2.1. 
 

2.2.2 Bodem 

De informatie over het bodemtype is afkomstig van de bodemkaart zoals weergegeven 
op figuur 2.2. De belangrijkste kenmerken zijn textuur, drainageklassen en 
profielontwikkeling. Deze drie eigenschappen vormen de bodemserie. Het eerste teken 
staat voor de textuur, het tweede voor drainage en het laatste voor profielontwikkeling. 
De bodemkaart geeft maar een beperkte informatie over de opbouw van de bodem 
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binnen het visiegebied. De grootste oppervlakte van het visiegebied kent immers een 
sterk antropogene invloed die op de bodemkaart aangegeven staat met de code ‘OT’ 
wat staat voor vergraven terrein.  
 
Enkel rond het Fort van Steendorp geeft de bodemkaart een bodemprofiel Pcc of Pbc 
weer. Hier werd door de status van militair domein de afgraving in de 19de en de 20ste 
eeuw voorkomen. Het gaat om lichte zandleem bovenop de Boomse klei. De bodem 
rond het fort heeft een drainageklasse die gaat van droog tot matig droog. Een bodem is 
na zijn ontstaan onderhevig aan invloeden van buitenaf, zoals klimaat en vegetatie. Na 
verloop van tijd zal er een verweringsmateriaal gevormd die profielontwikkeling 
genoemd wordt. In de omgeving van het fort komen bodems weer met een 
verbrokkelde, sterk gevlekte of discontinue textuur-B horizont.  
 

2.2.3 Reliëf 

Het visiegebied ligt bovenop op het uiteinde van het zuidwest gerichte Wase 
cuestafront. Het hoogste punt van de cuesta binnen het visiegebied is circa 25 mTAW. 
Naar het zuiden vormt de cuesta een steilrand. Over een afstand van 300 m daalt de 
topografie tot 1 mTAW ter hoogte van het Schauselbroek, dat lager gelegen is dan de 
Schelde. Aan de steilrand dagzoomt Boomse klei die op een aantal plaatsen ontgonnen 
is door middel van kleigroeven. Het DTM (figuur 2.3) dateert van voor de opvulling van 
de Roomkouter. De kleigroeve waarvan de bodem op ongeveer 9 mTAW lag, is duidelijk 
zichtbaar.  
 
Ter hoogte van het Fort van Steendorp is de steilrand nog in een onaangetaste vorm 
aanwezig. De Boomse klei in de omgeving van het Fort is onaangeroerd. Sinds 2007 is 
de Roomkouter opnieuw opgevuld en volgt de topografie ongeveer die van de cuesta. 
De huidige topografie wordt weergeven op figuur 2.7. 
 

2.2.4 Hydrologie en hydrografie 

Bij de opvulling en herinrichting van de Roomkouter werd de oorspronkelijke waterplas 
verhoogd en verkleind. De zo ontstane waterplas is weergegeven op figuur 2.7. De 
vroegere afwateringsgracht werd opnieuw aangelegd en wordt ook getoond op figuur 
2.7. 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Flora en vegetatie 

Planteninventarisaties in het fort 
Deze inventarisaties werden beschreven in het voorstel tot bescherming als monument 
(De Meirsman, 1993). In 1987 en 1993 werden inventarisaties uitgevoerd van het fort 
(zowel de binnengedeelten als het omringende glacis) (Van den Bremt et al., 1987; De 
Meirsman en Hemelaer, 1993). 
 
Het fort werd vooral gekenmerkt door spontane struwelen en bos met diverse 
wilgensoorten (zoals Boswilg, Grauwe wilg, Kraakwilg, Amandelwilg, Katwilg, en diverse 
hybriden) en verder met Ruwe berk, Zachte berk, Haagbeuk, Tamme kastanje, 
Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, Beuk, Klimop, Hop, Wilde kamperfoelie, Grauwe abeel, 
Zoete kers, Zomereik, Amerikaanse eik, Rode aalbes, Robinia, Hondsroos, Dauwbraam, 
Bosbraam, Gewone vlier, Lijsterbes, Gladde iep, Taxus en Gelderse roos. Binnen het 
fort was er duidelijk een verbraming vast te stellen. 
 
De bosontwikkeling was in een jong stadium. Dit blijkt uit het beperkt aantal planten van 
bossen en boszomen: Wijfjesvaren, Bosveldkers, IJle zegge, Bochtige smele, 
Mannetjesvaren, Brede en Smalle stekelvaren, Gewoon wilgenroosje, Robertskruid, 
Gladde witbol, Gele dovenetel (één groeiplaats), Dagkoekoeksbloem, Drienerfmuur, 
Slanke sleutelbloem (één groeiplaats), Speenkruid, Knopig helmkruid, Bosandoorn, 
Grote muur en diverse zaailingen van vermelde bomen en heesters. 
 
Op vochtige plaatsen in de diepe grachten aan de rand van overstroomde gedeelten 
waar voldoende lichtinval is, werden in beperkte mate soorten aangetroffen van de 
contactzone tussen water en land: Pinksterbloem, Scherpe zegge, Oeverzegge, Valse 
voszegge, Koninginnekruid, Zeegroene rus, Wolfspoot, Grote kattenstaart, Rietgras, 
Riet, Veenwortel, Krulzuring, Geoord helmkruid. 
 
Op het glacis rondom het fort worden op sommige plaatsen waar eveneens voldoende 
lichtinval is, soorten aangetroffen van droge graslanden. Ook binnen het fort worden 
deze soorten aangetroffen op plaatsen waar geen bosontwikkeling mogelijk is omdat 
onder een dunne laag aarde beton aanwezig is: Gewoon struisgras, Zandmuur, 
Zandhoornbloem, Schermhavikskruid, Sint-Janskruid, Gewone veldbies, Gewoon 
vogelpootje, Schapezuring, Brem, Kleverig kruiskruid en Vierzaadwikke. Dergelijke 
soorten komen voor in vegetaties die door vermesting van de droge bodems nog slechts 
aangetroffen worden op plaatsen die niet kunnen bewerkt worden.  
 
Op de muren komen Tongvaren (deze heeft zich genesteld op een plaats waar 
neerdruppelend water voor voldoende vochtigheid zorgt) en Gewone eikvaren (op een 
muur ten zuiden van de Grote Caponnière). Naast deze soorten komen ook nog 
plantensoorten voor van matig bemeste graslanden en natuurlijk ook pioniers: belangrijk 
hierbij is Fraai duizendguldenkruid. 
 
Vegetatiekaart (De Beck & Meire, 2000) 
In het kader van de studie naar kansen voor landschapsherstel en natuurontwikkeling 
op de site van de Roomkouter en het Fort van Steendorp werd een vegetatiekaart van 
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het gebied opgesteld. In 1999 werden vegetatieopnames gemaakt, die verwerkt werden 
tot een vegetatiekaart. De kaart wordt weergegeven op illustratie 2-3. 
 
Illustratie 2-3: Vegetatiekaart 
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Biologische waarderingskaart 
Op figuur 2.4 wordt enkel de BWK weergegeven ter hoogte van het Fort van Steendorp 
en onmiddellijke omgeving. Het fort zelf krijgt de code van militair fort (Kf). De percelen 
die ten noordoosten en ten noordwesten van het fort liggen zijn aangeduid als 
soortenarm grasland (Hp). De percelen ten zuiden van het fort zijn aangeduid als akker 
(Bl) of ingezaaid grasland (Hx), laagstamboomgaard (Kl) en soortenarm grasland (Hp). 
De waardering wordt weergegeven op figuur 2.5. De BWK wordt niet besproken voor de 
Roomkouter omdat die niet meer actueel is.  
 
Actuele vegetatie en natuurtypes 
Tijdens de opmaak van het beheerplan is de Biologische Waarderingskaart op het 
terrein gecontroleerd. Volgende vegetatietypes worden onderscheiden: 

• Op en rondom het fort zelf komt er bos voor gedomineerd door Robinias in de 
boomlaag en een braamstruweel in de struiklaag. Spontane verjonging met 
voornamelijk Berk, Eik en Hazelaar treedt op in de struiklaag en de onderetage 
van de boomlaag. Langs het wandelpad rond het fort wordt een hogere 
dominantie van Berk en Eik in boomlaag waargenomen en komt Speenkruid 
voor in het voorjaar. 

• Op verschillende muren van het fort komt Tongvaren voor (categorie zeldzaam 
op de Rode lijst). 

• De vegetatie op de centrale delen van het fort is nitrofiel (braam en brandnetel) 
met opslag van vooral jonge berk en wilg. De graslandvegetatie die hier 
oorspronkelijk voorkwam is grotendeels verdwenen. Op één locatie binnen de 
centrale zone kwamen vroeger ook poeltjes voor. Deze poeltjes zijn nu 
overgroeid door Braam en bevatten geen water meer. Op de stenige ondergrond 
komt een vegetatie met Muurpeper voor. 

• De graslanden ten zuiden van het fort op het cuestafront zijn soortenarm met 
een dominantie van Gestreepte witbol, Akkerdistel, Witte klaver…  

• Ten westen van het fort komt binnen de perimeter een akker, een 
wilgenstruweel en een soortenarm graslandperceel voor. 

• Medio 2008 wordt op de Roomkouter een combinatie van aangeplante soorten 
en pionierssoorten aangetroffen. Kenmerkend is dat de zandige bodem 
momenteel niet volledig begroeid is. In grote blokken werden er 8000 stuks 
gemengd loofhout (eik, zwarte els, es, boskers, sleedoorn, meidoorn, hazelaar, 
lijsterbes) aangeplant. Daarnaast werd de bodem ingezaaid met Engels raaigras 
en Schapegras dat nu dominant aanwezig is. 
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2.3.2 Fauna 

Vleermuizen 
Jaarlijks in januari gebeurt er een telling van overwinterde vleermuizen in het Fort van 
Steendorp (tabel 2-1). In 2008 en 2009 konden geen tellingen gebeuren omdat het fort 
niet veilig betreden kon worden. Uit de tellingen kan afgeleid worden dat het aantal 
overwinterende individuen een stijgende trend kent. Hoewel efficiëntere tellingen daarin 
meespelen, is de toename van de aantallen toch onmiskenbaar. 
 
Met aantallen tot boven de 1000 individuen en met hoge aantallen van de 
habitatrichtlijnsoorten Meervleermuis en Ingekorven vleermuis is het Fort van Steendorp 
de belangrijkste overwinteringsplaats in Vlaanderen en één van de belangrijkste in West 
Europa (tabel 2-2). Het Fort van Steendorp heeft vele karakteristieken voor een ideale 
winterverblijfplaats (Fairon & Lefèvre, 1991):  

• een stabiele temperatuur, iets boven het vriespunt; 
• een hoge luchtvochtigheid omdat bepaalde delen van het fort onder water staan; 
• een zwakke doch effectieve luchtcirculatie; 
• permanente rust. 

 
De grootste aantallen worden waargenomen binnen het reduit of binnenfort. Het gebouw 
ligt momenteel grotendeels ondergronds en bezit een intern klimaat dat ideaal is voor 
overwinterende vleermuizen. Sommige delen van het reduit hebben een heel stabiel 
klimaat waar de wintertemperatuur tussen 10°C en 12°C ligt. Van belang is ook de 
geleidelijke temperatuursdaling die optreedt vanaf de ingang van het reduit tot de 
binnenste ruimtes. Sinds 1978 is het reduit afgesloten wat een duidelijke invloed had op 
de waargenomen aantallen. 80% van de waargenomen individuen zijn 
Watervleermuizen.  
 
Naast het reduit zijn volgende ruimtes voor het fort van belang voor vleermuizen: 

• de grote caponnière; 
• de kelders onder de bomvrije gang; 
• de drianagegangen die onder het fort lopen en 70 tot 80 cm hoog zijn; 
• de rechter halve caponnière; 
• het contrescarp van de staart van het reduit. 

 
In het najaar van 1999 is onderzoek verricht naar het foerageren en jagen van 
vleermuizen binnen het gebied van de Roomkouter (De Beck & Meire, 2001). Daarnaast 
werd ook het fort onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. In het fort werden in 
dat najaar van 1999 8 tot 20% van de overwinterende vleermuizen tijdens de laatste 
wintertelling waargenomen. Het gaat om de soorten Watervleermuis, Ingekorven 
vleermuis, Baardvleermuis, Franjestaart, Dwergvleermuis en Grootoorvleermuis. Daaruit 
blijkt dat het fort ook in het najaar van belang is voor vleermuizen.  
 
Tijdens de veldinventarisatie bleken de plassen op de Roomkouter vooral van belang 
voor foeragerende watervleermuizen. Tijdens de verschillende inventarisatienachten 
werd wel een fluctuerend aantal vastgesteld. Waarschijnlijk zijn er weinig zomerkolonies 
in de nabijheid aanwezig. Naast Watervleermuis zijn ook jagende Dwergvleermuizen en 
Rosse vleermuis vastgesteld boven het terrein.  
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Tabel 2-1: Overzicht van de telgegevens van overwinterende vleermuizen in de periode 1987- 1996 
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+           29 

1977           68 

1978           34 

1979           56 

1980           85 

1981           95 

1982           105 

1983           153 

1984           127 

1985           158 

1986onvolledig           97 

25/01/1987 244 18 11  8  1 6  9 297 

17/01/1988 302 41 12  4 3 2   17 381 

15/01/1989 468 43 14  14 1 5 3  30 578 

14/01/1990 507 27 14  10 3 4 2  15 582 

13/01/1991 440 47 8  10 5 10 6  19 545 

12/01/1992 490 40 12 1 6 5 14 7  14 589 

17/01/1993 698 42 17  11 1 12 19  21 821 

16/01/1994 674 50 14  13 7 16 19  15 808 

15/01/1995 716 40 19  15 2 19 16  34 861 

21/01/1996 889 40 15  10 3 19 6 1 16 999 

26/01/1997 636 71 10  11 2 16 15 2 9 772 

18/01/1998 713 43 7  11 2 29 12 1 17 836 

17/01/1999 749 36 15  8 4 32 7  17 868 

16/01/2000 842 31 13  4  37 8  11 947 

13/01/2001 955 33 15  77 33 50 22  15 1100 

13/01/2002 996 40 14  11 3 67 15  17 1163 

19/01/2003 1032 45 13  15  61 26  17 1209 

10/01/2004 933 32 11  8 2 61 13  13 1073 

15/01/2005 999 26 12  9 1 70 27  17 1161 

14/01/2006 898 15 10  6 7 67 19 1 11 1034 

28/01/2007 979 22 11  8 3 78 17 1 20 1139 

2008            

2009            
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Tabel 2-2: Rode Lijststatus van de waargenomen soorten 

Soort Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus Bedreigd 

Meervleermuis Myotis dasycneme Bedreigd 

Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus Bedreigd 

Brandt's vleermuis Myotis brandtii Bedreigd 

Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus Ernstig bedreigd 

Watervleermuis Myotis daubentonii Momenteel niet bedreigd 

Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Momenteel niet bedreigd 

Franjestaart Myotis nattereri Vermoedelijk bedreigd 

Baardvleermuis Myotis mystacinus Vermoedelijk bedreigd 

Grootoorvleermuis Plecotus auritus Vermoedelijk bedreigd 

 
 
Vogels 
Naar T. Temmerman (2008) 
 
Tabel 2-3 geeft de vogelsoorten weer die waargenomen zijn door Dhr. T. Temmerman 
die het gebied vanaf januari 1976 nagenoeg wekelijks bezoekt. 
 
Tabel 2-3: Vogels in het gebied Fort van Steendorp – Roomkouter – Gelaagpark (legende: B: 
Jaarlijkse broedvogel, b: Onregelmatige broedvogel) 

Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Broedvogel Rode lijst 

Dodaars Achybaptus ruficollis  Momenteel niet bedreigd 

Fuut Podiceps cristatus  Momenteel niet bedreigd 

Aalscholver Phalacrocorax carbo  Momenteel niet bedreigd 

Woudaapje Ixobrychus minutus  Niet opgenomen 

Grote Zilverreiger Egretta alba  Niet opgenomen 

Blauwe reiger Ardea cinerea  Momenteel niet bedreigd 

Purperreiger Ardea purpurea  Onregelmatige broedvogel 

Ooievaar Ciconia ciconia  Onregelmatige broedvogel 

Knobbelzwaan Cygnus olor  Momenteel niet bedreigd 

Wilde Zwaan Cygnus cygnus  Niet inheemse broedvogel 

Rietgans Anser fabalis ssp  Niet opgenomen 

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus  Niet opgenomen 

Kolgans Anser albifrons  Niet inheemse broedvogel 

Grauwe Gans Anser anser  Momenteel niet bedreigd 

Canadese Gans Branta canadensis  Niet inheemse broedvogel 

Nijlgans Alopochen aegyptiacus  Niet inheemse broedvogel 

Bergeend Tadorna tadorna B Momenteel niet bedreigd 

Krakeend Anas strepera  Momenteel niet bedreigd 

Wintertaling Anas crecca  Momenteel niet bedreigd 

Wilde Eend Anas platyrhynchos B Momenteel niet bedreigd 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Broedvogel Rode lijst 

Slobeend Anas clupeata  Momenteel niet bedreigd 

Krooneend Netta rufina  Onregelmatige broedvogel 

Tafeleend Athya ferina  Momenteel niet bedreigd 

Kuifeend Athya fuligula  Momenteel niet bedreigd 

Wespendief Pernis apivorus  Momenteel niet bedreigd 

Zwarte wouw Milvus migrans  Onregelmatige broedvogel 

Rode Wouw Milvus milvus  Zeldzaam 

Bruine kiekendief Circus aeruginosus  Momenteel niet bedreigd 

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus  Onregelmatige broedvogel 

Havik Accipiter gentilis  Momenteel niet bedreigd 

Visarend Pandion haliaetus  Onregelmatige broedvogel 

Sperwer Accipiter nisus B Momenteel niet bedreigd 

Buizerd Buteo buteo b Momenteel niet bedreigd 

Torenvalk Falco tinnunculus b Momenteel niet bedreigd 

Smelleken Falco columbarius  Niet opgenomen 

Boomvalk Falco subbuteo  Momenteel niet bedreigd 

Slechtvalk Falco peregrinus  Onregelmatige broedvogel 

Patrijs Perdix perdix b Kwetsbaar 

Fazant Phasianus colchicus B Niet inheemse broedvogel 

Waterral Rallus aquaticus  Momenteel niet bedreigd 

Waterhoen Gallinula chloropus B Momenteel niet bedreigd 

Meerkoet Fulica atra B Momenteel niet bedreigd 

Kraanvogel Grus grus  Niet opgenomen 

Scholekster Haematopus ostralegus  Momenteel niet bedreigd 

Kleine plevier Charadius dubius b Momenteel niet bedreigd 

Kievit Vanellus vanellus  Momenteel niet bedreigd 

Watersnip Gallinagi gallinago  Met uitsterven bedreigd 

Houtsnip Scolopax rusticola  Momenteel niet bedreigd 

Regenwulp Numenius phaeopus  Niet opgenomen 

Wulp Numenius arquata  Momenteel niet bedreigd 

Tureluur Tringa totanus  Kwetsbaar 

Groenpootruiter Tringa nebularia  Niet opgenomen 

Witgatje Tringa ochropus  Niet opgenomen 

Oeverloper Actitis hypoleucos  Onregelmatige broedvogel 

Zwartkopmeeuw Larus melanochephalus  Momenteel niet bedreigd 

Kokmeeuw Larus ridibundus  Momenteel niet bedreigd 

Stormmeeuw Larus canus  Zeldzaam 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus  Kwetsbaar 

Zilvermeeuw Larus argentatus  Momenteel niet bedreigd 

Visdief Sterna hirundo  Kwetsbaar 

Holenduif Columba oenas B Momenteel niet bedreigd 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Broedvogel Rode lijst 

Houtduif Columba palumbus B Momenteel niet bedreigd 

Turkse Tortel Streptofelia decaocto B Momenteel niet bedreigd 

Zomertortel Streptophelia turtur b Bedreigd 

Koekoek Cuculus canorus  Achteruitgaand 

Kerkuil Tyto alba b Momenteel niet bedreigd 

Steenuil Athena noctua b Momenteel niet bedreigd 

Bosuil Strix aluco B Momenteel niet bedreigd 

Ransuil Asio otus b Momenteel niet bedreigd 

Gierzwaluw Apus apus  Momenteel niet bedreigd 

Ijsvogel Alcedo atthis  Momenteel niet bedreigd 

Draaihals Jynx torquilla  Met uitsterven bedreigd 

Groene Specht Picus viridis B Momenteel niet bedreigd 

Zwarte specht Dryocopus martius  Momenteel niet bedreigd 

Grote Bonte Specht Dendrocopus major B Momenteel niet bedreigd 

Kleine Bonte Specht Dendrocopus minor b Momenteel niet bedreigd 

Boomleeuwerik Lullula arborea  Kwetsbaar 

Veldleeuwerik Alauda arvensis  Kwetsbaar 

Oeverzwaluw Riparia riparia b Achteruitgaand 

Boerenzwaluw Hirundo rustica  Achteruitgaand 

Huiszwaluw Delichon urbica  Kwetsbaar 

Boompieper Anthus pratensis  Bedreigd 

Graspieper Anthus pratensis  Bedreigd 

Waterpieper Anthus spinoletta  Niet opgenomen 

Gele kwikstaaart Motacilla flava  Niet opgenomen 

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea  Momenteel niet bedreigd 

Witte Kwikstaart Motacilla alba B Momenteel niet bedreigd 

Winterkoning Troglodites troglodites B Momenteel niet bedreigd 

Heggenmus Prunella modularis B Momenteel niet bedreigd 

Roodborst Erithracus rubecula B Momenteel niet bedreigd 

Nachtegaal Luscinea megarhynchos b Kwetsbaar 

Blauwborst Luscinea svecica cyanecula b Momenteel niet bedreigd 

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros B Momenteel niet bedreigd 

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus  Kwetsbaar 

Roodborsttapuit Saxicola torquata b Momenteel niet bedreigd 

Tapuit Oenanthe oenanthe  Met uitsterven bedreigd 

Merel Turdus merula B Momenteel niet bedreigd 

Kramsvogel Turdus pilaris  Bedreigd 

Zanglijster Turdus philomelos B Momenteel niet bedreigd 

Koperwiek Turdus ilacus  Niet opgenomen 

Grote Lijster Turdus viscivorus b Momenteel niet bedreigd 

Cetti’s Zanger Cettia cetti b Zeldzaam 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Broedvogel Rode lijst 

Sprinkhaanzanger Locustella naevia b Momenteel niet bedreigd 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris b Momenteel niet bedreigd 

Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus  Momenteel niet bedreigd 

Spotvogel Hippolais icterina b Momenteel niet bedreigd 

Braamsluiper Sylvia curruca b Momenteel niet bedreigd 

Grasmus Sylvia communis b Momenteel niet bedreigd 

Tuinfluiter Sylvia borin b Momenteel niet bedreigd 

Zwartkop Sylvia atricapilla B Momenteel niet bedreigd 

Fluiter Phylloscopus sibilatrix  Momenteel niet bedreigd 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita B Momenteel niet bedreigd 

Fitis Phylloscopus trochilus B Momenteel niet bedreigd 

Goudhaan Regulus regulus b Momenteel niet bedreigd 

Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus b Momenteel niet bedreigd 

Grauwe Vliegenvanger Muscipaca striata b Momenteel niet bedreigd 

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca  Momenteel niet bedreigd 

Staartmees Aegithalos caudatus B Momenteel niet bedreigd 

Matkop Parus montanus  Kwetsbaar 

Zwarte Mees Parus ater  Momenteel niet bedreigd 

Pimpelmees Parus caeruleus B Momenteel niet bedreigd 

Koolmees Parus major B Momenteel niet bedreigd 

Boomklever Sitta europaea B Momenteel niet bedreigd 

Boomkruiper Certhia brachydactyla B Momenteel niet bedreigd 

Wielewaal Oriolus oriolus b Bedreigd 

Klapekster Lanius excubitor  Met uitsterven bedreigd 

Gaai Garrulus glandarius B Momenteel niet bedreigd 

Ekster Pica pica B Momenteel niet bedreigd 

Kauw Corvus monedula b Momenteel niet bedreigd 

Roek Corvus frugilegus  Momenteel niet bedreigd 

Zwarte Kraai Corvus corone corone B Momenteel niet bedreigd 

Spreeuw Sturnus vulgaris B Momenteel niet bedreigd 

Huismus Passer domesticus B Achteruitgaand 

Ringmus Passer montanus  Achteruitgaand 

Vink Fringilla coelebs B Momenteel niet bedreigd 

Keep Fringilla montifringilla  Onregelmatige broedvogel 

Europese Kanarie Serinus serinus  Onvoldoende gekend 

Groenling Carduelis chloris B Momenteel niet bedreigd 

Putter Carduelis carduelis B Momenteel niet bedreigd 

Sijs Carduelis spinus  Zeldzaam 

Kneu Carduelis cannabina b Achteruitgaand 

Barmsijs Carduelis flammea  Niet opgenomen 

Kruisbek Loxia curvirostra  Onvoldoende gekend 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Broedvogel Rode lijst 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula b Bedreigd 

Appelvink Coccothraustes coccothraustes  Momenteel niet bedreigd 

Geelgors Emberiza citrinella b Bedreigd 

Ortolaan Emberiza hortulana  Uitgestorven 

Rietgors Emberiza schoeniclus b Bedreigd 

 
Het gebied in zijn geheel is vooral belangrijk als broedgebied voor Sperwer, Holenduif, 
Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, IJsvogel, Kleine bonte specht, Nachtegaal, Boomklever, 
Wielewaal en Goudvink. De belangrijkste elementen waaraan het gebied zijn 
vogelrijkdom te danken heeft zijn:  
 
De Wase Cuesta 
De site ligt op de naar het zuiden gerichte flank van de Wase Cuesta. Dit zorgt, onder 
meer, voor een microklimaat dat gunstig is voor tal van organismen. Deze situatie is ook 
oorzaak van het ontstaan van thermiek. Thermiek waarvan doortrekkende zweefvliegers 
zoals roofvogels, Ooievaars en meeuwen gebruik maken om zonder zich in te spannen 
al schroevend hoogte te winnen om daarna al zwevend hun tocht verder te zetten. Bij 
gunstige omstandigheden passeren aldus in de trektijd dagelijks een tiental roofvogels 
van dertien soorten. In uitzonderlijk gunstige omstandigheden zoals die welke zich op 13 
september 2008 voordeden passeerden in de namiddag naast enkele tientallen 
Ooievaars ruim 200 roofvogels behorend tot negen soorten. Het valt ook regelmatig 
voor dat pas uitgevlogen jonge Boomvalken in groep van de aanwezige thermiek 
gebruik maken om vliegoefeningen te houden. 
 
De militaire vesting 
Het bos dat na 1945 op het Fort tot ontwikkeling is gekomen, is mede bepalend voor het 
ontstaan van thermiek ter plaatse. Van dit bos profiteren in de trektijd tal van 
vogelsoorten om te overnachten en uit te rusten. Het best wordt dit weer geïllustreerd 
door roofvogels. Zij wachten desnoods dagenlang op het ontstaan van thermiek om 
eens zover gezamenlijk op te stijgen en hun tocht verder te zetten. 
 
De voormalige kleiputten 
Voor overwinterende Waterrallen en Grote gele kwikstaarten is het Gelaagpark 
belangrijk. Door de aanwezigheid van een plas die via een buis in verbinding staat met 
de getijdenwerking op de Schelde is een slik ontstaan dat ook bij strenge vorst niet 
bevriest. Voornoemde vogels vinden hun voedsel haast uitsluitend in of op zachte 
bodems. Het is dus belangrijk voor hen dat de verbinding met de Schelde open blijft. 
 
De open Roomkouter vormt een potentieel broedgebied voor de Graspieper en de 
Veldleeuwerik. Dat de natuur ondertussen zijn werk doet, wordt ondermeer bewezen 
door het overwinteren van een Grote gele kwikstaart en meerdere Graspiepers op de 
site voor het tweede jaar (winter 2007 en 2008). Bovendien foerageren er Groene 
spechten en wordt de plas regelmatig bezocht door meerdere soorten waad- en 
watervogels. 
 

• Rodelijstsoorten 
Niet minder dan veertien van de 46 of ruim 30% van de vogelsoorten die in de vier 
bovenvermelde categorieën van de Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (versie 
2004) voorkomen worden regelmatig in de streek waargenomen. Vier van deze soorten 
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komen of kwamen er regelmatig ook tot broeden: Zomertortel, Nachtegaal, Wielewaal 
en Goudvink.  
 

• Aandachtsoorten 
Bergeend, Wespendief, Houtsnip, IJsvogel Groene specht, Draaihals, Boomklever en 
Fluiter zijn specifieke aandachtssoorten die gerichte beheermaatregelen nodig hebben. 
De reden en de plaats van voorkomen zijn weergegeven in tabel 2-4. 
 
Tabel 2-4: Aandachtssoorten binnen het gebied 

Aandachtssoorten  Voorkomen 

Bergeend 

 

Tijdens de lente komen sinds jaar en dag tientallen Bergeenden rusten, zonnen en baltsen 

op het hoogstgelegen deel van de Cuestaweide aan de zuidelijke bosrand van het Fort. (een 

aantal van hen wijkt dan regelmatig uit naar de omgeving van de plas in de Roomkouter).  

Wespendief 

 

De site is voor vogels niet allen belangrijk als broedgebied, rustgebied, nachtverblijf of 

tijdelijk verblijf tijdens de trektijd, maar ook als foerageergebied voor buiten de site 

broedende vogels. Een fraai voorbeeld van foeragerende niet ter plaatse broedende vogels 

wordt geleverd door de Wespendief. Het meest nabije broedgebied van deze roofvogelsoort 

bevindt zich langs de Rechterscheldeoever in de bossen van Bornem/Hingene. In de 

zomermaanden vanaf midden juni kan men deze zomergast aantreffen op het Fort terwijl hij 

bezig is een Wespen- of Hommelnest uit te graven. 

Houtsnip Houtsnippen zijn in onze regio hoofdzakelijk wintergasten. Omdat ze hun voedsel zoeken in 

de weke bosbodem pendelen zij bij strenge vorst op en neer met de vorstgrens. De bodem 

van de zuidelijke fortwal heeft door de jaren opgestapelde bladval de kenmerken van een 

bosbodem. Doordat er op die plaats voortdurend water uit het fort via de niet volledig 

verstopte afvoergoot naar de polder loopt, blijft de bodem daar ook bij strenge vorst week. 

Hiervan profiteren Houtsnippen om ook dan ter plaatse te overleven.  

Groene specht en 

Draaihals 

 

De weide (deel van het Glacis) gelegen tussen de westelijke fortwal en de Negenoogstraat 

werd 30 jaar geleden bramenstruweel. De grassen die spontaan ontloken werden kort 

gehouden door schapen, nu door pony’s. Zeer snel koloniseerden weidemieren (Lasius 

spec.) de site, een voedselbron voor de plaatselijke Groene spechten. In de trektijd komen 

af en toe de eveneens op hetzelfde voedsel verzotte Draaihalzen op deze bron af. In de 

periode dat de mieren hun bruidsvluchten houden foerageren honderden zwaluwen (van de 

drie soorten) en Gierzwaluwen gezamenlijk op de vliegende insecten. 

Boomklever en 

Fluiter 

 

Het bos dat heden op het Fort groeit heeft zich vanuit het niets ontwikkeld na het einde van 

de tweede wereldoorlog. Boomklevers hebben een voorkeur voor oude of ouder wordende 

bossen. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat de soort zich pas vanaf de jaren 1990 ter 

plaatse heeft gevestigd. Fluiters verkiezen hetzelfde biotoop. Tot heden hebben ze zich nog 

niet als broedvogel gevestigd. Omdat er regelmatig in het voorjaar langdurend zingende 

mannetjes gehoord worden is de kans groot dat de soort kortelings ook, naar analogie met 

de Boomklever, op het fort tot broeden zal overgaan. 

 
Vlinders 
In de UTM – hokken die in het visiegebied gelegen zijn, zijn volgens de vlinderdatabank 
(INBO, 2008) de volgende algemene soorten waargenomen: Dagpauwoog, Atalanta, 
Gehakkelde aurelia, Klein koolwitje, Kleine vos, Koninginnepage en Oranjetipje.  
 
Libellen 
In 1999 (De Beck & Meire) werden tijdens een korte inventarisatie periode op de 
Roomkouter vier soorten libellen waargenomen: Bloedrode heidelibel, Blauwe 
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glazenmaker, Lantaarntje en Azuurwaterjuffer. Het gaat om algemene tot zeer 
algemene, niet bedreigde soorten.  
 
De libellenatlas vermeldt 12 waargenomen soorten voor de Roomkouter en het 
Gelaagpark (tabel 2-5).  
 
Tabel 2-5: Waargenomen soorten voor de UTM-hokken van het visiegebied 

Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst categorie 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Momenteel niet bedreigd 

Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes Momenteel niet bedreigd 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum Momenteel niet bedreigd 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum Momenteel niet bedreigd 

Grote keizerlibel Anax imperator Momenteel niet bedreigd 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas Momenteel niet bedreigd 

Kanaaljuffer Cercion lindenii Momenteel niet bedreigd 

Lantaarntje Ischnura elegans Momenteel niet bedreigd 

Plasrombout Gomphus pulchellus Momenteel niet bedreigd 

Platbuik Libellula depressa Momenteel niet bedreigd 

Smaragdlibel Cordulia aenea Momenteel niet bedreigd 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Momenteel niet bedreigd 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea Momenteel niet bedreigd 

Bruine korenbout Libellula fulva Bedreigd 

 
Amfibieën 
Door Catthoor (1995) werden een groot aantal poelen in Temse onderzocht. In 1999 
(De Beck & Meire) werden nog niet onderzochte plassen binnen de Roomkouter 
geïnventariseerd. Op de Roomkouter kwamen voor de opvulling vier algemene soorten 
amfibieën voor: Groene kikker, Bruine kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander.  
 
In het Gelaagpark kwam er vroeger een populatie voor van Rugstreeppad (Catthoor, 
1995).  
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2.4 Vroeger beheer 

Sinds de aankoop van het terrein door het Agentschap voor Natuur en Bos zijn de 
volgende beheermaatregelen uitgevoerd:  

• Aanleg en onderhoud van wandelpaden. Plaatsen van houten trappen 
op de steile stukken. Plaatsen houten brug over gracht in het fort. 

• Afsluiten van nieuwe grens tuinen bewoners Kapelstraat met 
castaneahekwerk en opruimen van de oude tuinen. 

• Afsluiten van de ingangen van het fort met metalen poorten. 
• Afsluiten van de gevaarlijke punten op het wandelpad rond het fort met 

castaneahekwerk. 
• Schoonmaken van de beren met monniken (aan de halve caponnières 

en het hoofdfront) zodat men langs daar het fort ook niet meer kan 
betreden en beveiliging met castaneahekwerk. 

• Open maken van het binnenplein op het fort. 
• Verwijderen van de Robinias die op de randen van de gebouwen 

groeiden in het fort. 
• Plaatsen van V-sluisjes om fietsers (mountainbikers) te weren. 
• Plaatsen voorlopige infoborden. 
• Aanleg van drie weitjes die begraasd worden met Shetlandpony’s. 
• Aanplant van de toegangsweg met meidoorn. 
• Onderhoud en herstel van de ijzeren afsluithekken van de 

vleermuizenverblijven. 
• Deels opruimen van puin in de gebouwen. 
• Het afsluiten van bepaalde invliegopeningen zodat telling van het aantal 

in- en uitvliegende vleermuizen op een beperkt aantal punten mogelijk 
is. 

• Plaatsen van weideafsluiting rond de Roomkouter. 
• Aanplant van gemengd loofhout op de Roomkouter, 8000 stuks 
• Aanleg van het wandelparcours “ontelbaar mooi” 
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2.5 Knelpunten 

2.5.1 Toestand en waterhuishouding van het Fort van Steendorp  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort door de Duitse bezetter gebruikt als 
munitieopslagplaats.  
 
De vegetatie ontwikkelde zich ondertussen spontaan en op dit ogenblik is het 
oorspronkelijk onbegroeide fort bedekt met een bos met hoofdzakelijk Robinia, eik en 
berk. Het fort is omwille van zijn historische waarde beschermd als monument. 
 
Bij het opruimen van het puin na de tweede wereldoorlog werd de binnengracht van het 
fort met aarde en steenpuin volgestort. Dit had voor gevolg dat de drainage van het fort 
verstoord werd, zodat nu op de bodem van een deel van de gebouwen vrijwel 
permanent een laag water van enkele (tientallen) cm staat. Hierdoor is spontaan een 
ideale overwinteringsplaats voor vleermuizen ontstaan (hoge luchtvochtigheid, 
constante temperatuur van 6 tot 8°C). De overwinteringsplaatsen voor vleermuizen 
bevinden zich precies in die ondergelopen gewelven, vooral van het reduit en de wallen. 
Het water zorgt enerzijds voor een zeer geschikt microklimaat voor de overwintering van 
vleermuizen, maar kan anderzijds, paradoxaal genoeg, de stabiliteit van deze gewelven 
en van het gebouw als geheel bedreigen. 
 
De voorbije jaren werden, na een overeenkomst met de militaire overheid, een aantal 
beheerwerken uitgevoerd door de Vleermuizenwerkgroep, zoals het afsluiten met 
hekkens van de toegangen om bezoekers te weren en het dichtmetselen van grote 
gaten (met behoud van in- en uitvliegopeningen). Hierdoor nam de populatie 
overwinterende vleermuizen verder toe. De Vlaamse overheid werd eigenaar in 2001. 
Ze heeft als doelstelling de oprichting van een Vlaams natuurreservaat, in het bijzonder 
voor de bescherming van de vleermuizenpopulatie. Er liep een LIFE-project rond de 
vleermuizen in Vlaanderen in 2008 en 2009. 
 
Door het verval van het gebouw is de stabiliteit niet gegarandeerd. Instortingen kunnen 
niet alleen het microklimaat wijzigen in de nu door vleermuis gebruikte gangen, maar 
kunnen ganse verblijfplaatsen verwoesten. De draagwijdte van eventuele 
stabiliteitsproblemen is echter niet bekend en is ook niet onderzocht. Een visuele 
inventarisatie langsheen een voorzien wandeltraject werd uitgevoerd. Daaraan is een 
interpretatie gekoppeld en een bestek opgesteld om de consolidatie te verzekeren van 
de constructies langsheen het wandelpad (Hulstaert 2009).  
 
De bescherming van het fort als monument heeft voor gevolg dat de eigenaar, de 
Vlaamse Overheid, verplicht is het gebouw in stand te houden als historisch erfgoed, en 
dat alle werkzaamheden aan het gebouw moeten gebeuren op een historisch correcte 
of verantwoorde wijze. Anderzijds is de doelstelling precies het behoud en de verdere 
ontwikkeling van het fort als overwinteringsplaats voor vleermuizen, temeer gezien de 
aanmelding als Habitatrichtlijngebied. 
 
Het vinden van een evenwicht of compromis tussen het behoud van het fort als 
historisch erfgoed en als habitat voor vleermuizen is bijgevolg een complexe zaak. Een 
prioritering van de doelstellingen, een correcte evaluatie van de stabiliteitstoestand van 
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het gebouw als ruïne of als te restaureren architecturaal monument, en het afleiden van 
maatregelen is daarom een must. 
 

2.5.2 Recreatie binnen het fort 

Het feit dat het fort illegaal wordt betreden is een probleem. Volgende maatregelen zijn 
genomen om dit tegen te gaan: 
 

• de ingangen van het fort werden afgesloten met metalen hekken; 
• gevaarlijke punten op het wandelpad rond het fort werden afgesloten met 

castaneahekwerk; 
• de beren met monikken werden schoongemaakt (aan de halve caponnières en 

het hoofdfront) zodat men langs daar het fort ook niet meer kan betreden en ze 
werden beveiligd met castaneahekwerk; 

• waarschuwingsbordjes werden gezet. 
 
Gezien het weren van betreding in het fort niet volledig lukt, is het adequaat afsluiten 
van de plaatsen binnenin het fort waar vleermuizen overwinteren een absolute 
noodzaak. Deze betreding is niet alleen een knelpunt op gebied van voldoende rust in 
het gebouw maar ook gevaarlijk omdat de stabiliteit niet overal kan gegarandeerd 
worden.  
 
Daarnaast moet er ook een evenwicht gevonden worden tussen betreding voor 
educatieve doeleinden en voldoende rust in het gebouw. Gezien de hoge 
cultuurhistorische waarde van het gebouw en zijn unieke geschiedenis is een groot 
potentieel aanwezig om het gebouw voor educatieve doeleinden te gebruiken. Maar ook 
het belang als overwinteringsplaats voor vleermuizen maakt het voor die doeleinden 
ideaal.  
 

2.5.3 Illegale toe-eigening voorbij de perceelsgrens 

Sommige bewoners van de Kapelstraat hebben hun tuin verlengd tot voorbij de grens 
van hun kadastraal perceel. Op die manier werden delen van het domein van het fort 
illegaal ingepalmd. Momenteel geldt een uitdoofbeleid: bij verandering van eigenaar of 
huurder wordt de grens van de tuin gelijk gezet met de eigenlijke perceelsgrens. Dit 
uitdoofbeleid lijkt momenteel echter niet goed te werken. 
 

2.5.4 Aanwezigheid van de steenfabriek 

De ligging van de steenfabriek vormt een visuele hinder en geluidshinder in het 
landschap.  
 

2.5.5 Erosieproblematiek op de Roomkouter 

Net na de opvulling van de Roomkouter traden er erosieproblemen op waardoor diepe 
erosiegeulen ontstonden. Deze erosieproblemen ontstonden doordat de bodem te laat 
ingezaaid raakte na de opvulling. Het probleem werd opgelost door het plaatsen van 
een ketting van strobalen om sediment tegen te houden. Verwacht wordt dat het 
probleem zich oplost wanneer de bodem voldoende begroeid is en de bodem zich 
daardoor stabiliseert. Eind 2008 werden de erosiegeulen opgemeten en in kaart 
gebracht. 
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2.5.6 Lozing in hoofdgracht van fort 

Huishoudelijk afvalwater komt in de hoofdgracht van het fort terecht en zorgt voor 
vervuiling van deze gracht. Deze lozing is afkomstig van de conciërgewoning.  
 

2.5.7 Sluikstorten 

Het Fort van Steendorp en omliggende gebied is gevoelig voor sluikstorten. 
 

2.5.8 Munitie 

Op het terrein rondom en binnen het fort wordt geregeld oude munitie gevonden.  
 
 
FIGUREN 
Figuur 2.1: Geologische kaart 
Figuur 2.2: Bodemkaart (textuur en drainage) 
Figuur 2.3: Digitaal Terrein Model 
Figuur 2.4: BWK (hoofdeenheden) 
Figuur 2.5: BWK (waardering) 
Figuur 2.6: Historische kaarten 
Figuur 2.7: Planpresentatie van de nieuw ingerichte Roomkouter 
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3 DOELSTELLINGEN 

 
3.1 Natuurdoelen en beheerdoelstelling met betrekking tot ecologische functie 

van het visiegebied 

3.1.1 Doelsoorten 

Flora en vegetatie 
Tabel 3-1 geeft de plantensoorten weer die geselecteerd zijn als doelsoort. 
 
Tabel 3-1: Doelsoorten vegetatie 

Soort Locatie 

Duizendguldenkruid Graslanden rond fort 

Tongvaren Fort 

Inheemse bomen Bos op Fort 

 
Fauna 
Tabel 3-2 en tabel 3-3 geven de als doelsoorten geselecteerde vogelsoorten en 
vleermuissoorten weer.  
 
Tabel 3-2: Doelsoorten vogels 

Vogels Locatie 

Graspieper Open zones Roomkouter 

Veldleeuwerik Open zones Roomkouter 

Roodborsttapuit Open zones Roomkouter 

Wielewaal Bos op fort 

Nachtegaal Struweel Roomkouter en bos op fort 

Oeverzwaluw Oeverzwaluwwand 

Kleine bonte specht Bos op fort 

 
Tabel 3-3: Doelsoorten vleermuizen 

Overwinterende vleermuizen in fort 

Watervleermuis 

Franjestaart 

Baardvleermuis/ Brandt's vleermuis 

Ingekorven vleermuis 

Gewone / Grijze grootoor 

Grijze grootoorvleermuis 

Meervleermuis 

Laatvlieger 

 
Rugstreeppad kwam vroeger voor in Gelaagpark (2.3.2). De heringerichte Roomkouter 
met de combinatie van lage vegetatie en zelfs open plekken met ruigere delen en 
waterpartijen met schuine oevers biedt goede mogelijkheden om een geschikt biotoop te 
creëren voor deze soort. Een bestaande populatie op de Roomakker in Temse zou hier 
versterkt kunnen worden (vorming van een metapopulatie). 
 



 
 
 
 
 
 
 

  817711/R/873115/Mech 
Eindrapport - 33 - 16 februari 2010 

 

 
3.1.2 Optimale inrichting van het fortgebouw voor vleermuizen 

Gezien het fort een overwinteringsplaats is voor vleermuizen van Europees belang is 
het behoud en de verdere optimalisering van de binnenruimte van het fort een 
ecologische doelstelling. Volgende ruimtes krijgen een optimale inrichting voor 
vleermuizen: 

• het reduit;  
• de grote caponnière; 
• de kelders onder de bomvrije gang; 
• de verschillende drianagegangen onder het fort die 70 tot 80 cm hoog zijn; 
• de rechter halve caponnière; 
• het contrescarp van de staart van het reduit; 

 
Doelstelling is om het aantal overwinterende vleermuizen te laten stijgen tot 2000 
getelde exemplaren. Op de hierboven opgesomde ruimtes worden gelijkaardige 
inrichtingsmaatregelen toegepast als deze die reeds in het reduit genomen zijn.  
 

3.1.3 Spontaan evoluerend pioniersbos met Robinia 

De wallen en het fort zelf zijn momenteel overwegend begroeid met Robinias waaronder 
een braamruigte voorkomt. Spontane verjonging met berk, eik en beuk komt voor. Het 
huidige bos kan beschouwd worden als een pioniersfase van de evolutie naar bossen 
van droge zandgronden (Eikenbeukenbos of Eikenberkenbos). In dit bos wordt zo min 
mogelijk ingegrepen zodanig dat de bosontwikkeling zijn vrije gang kan gaan. Verwacht 
wordt dat dit bos dan op lange termijn (langer dan beheerplanperiode van 27 jaar) zal 
evolueren naar een Eikenbeukenbos eventueel via een stadium van Eikenberkenbos. 
De belangrijkste motivaties voor die keuze zijn 

• het behoud van bos in een bosarme omgeving, 
• het beperken van wijzigingen in temperatuurschommelingen en andere 

omgevingsparameters voor de vleermuizen in het fort en  
• de hoge kosten voor elk alternatief beheer dat een bestrijding van Robinia zou 

inhouden. 
 
Uitzonderlijk kan lokaal in de boomlaag ingegrepen worden omwille van drie redenen:  
 

• veilige toegankelijkheid van de wandelpaden, 
• stabiliteit en bescherming de gebouwen en 
• zichtassen op belangrijke delen en een deel van het binnenplein (zie 3.1.4). 

 
De belangrijkste delen van het fort worden vanuit educatief oogpunt zichtbaar gehouden 
voor het publiek van geleide wandelingen. Gezien het terrein zeer moeilijk te beheren 
valt, wordt de beheerinspanning minimaal gehouden door enkel in te grijpen op de 
struiklaag van deze zichtassen indien wenselijk. 
 
Op het binnenplein ter hoogte van de vroegere kleiduifschietstand treedt een spontane 
verjonging op met berk, hazelaar en eik met een ondergroei van brandnetel op. Ook op 
deze plaats wordt gekozen om de spontane verjonging en bosontwikkeling zijn gang te 
laten gaan.  
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3.1.4 Ruderale arme vegetatie 

De enige plaats binnen de omwalling van het fort die actief wordt opengehouden is het 
deel van het binnenplein waar de bomvrije gang op uitkomt. Verbossing van dit 
binnenplein wordt tegengegaan en het plein wordt beheerd als een lage, schrale 
vegetatie. 
 

3.1.5 Soortenrijk grasland 

De huidige graslanden rond het fort worden verschraald tot soortenrijke graslanden. Op 
de percelen die zich op het cuestafront binnen de perimeter bevinden, wordt gestreefd 
naar soortenrijke natte hooilanden. Hier wordt dus gekozen voor een opener vegetatie 
dan op de Roomkouter. De kleine landschapselementen (hagen) worden onderhouden 
en laag gehouden om het zicht op de Schelde te behouden/ verbeteren. Op lange 
termijn wordt er gestreefd naar een uitbreiding van het begrazingsblok in de 
Roomkouter met opname van deze graslanden. Op termijn ontstaat hier dus een ook 
een mozaïek van struweel, ruigte, bos en grasland die actief zal beheerd worden om de 
zichtlijnen op de Schelde open te houden. 
 

3.1.6 Graft op bronzone 

De graft op de bronzone wordt behouden in zijn huidige toestand. Omdat in deze graft 
kwelafhankelijke soorten kunnen voorkomen, wordt voor voldoende openheid gezorgd. 
 

3.1.7 Spontaan evoluerend loofbos 

In de beheereenheden buiten het fort waar nu bos voorkomt wordt niet ingegrepen. Hier 
verloopt de bosontwikkeling spontaan. Actueel gaat het om een bos met spontane 
opslag van Berk en Wilg en een verwaarloosde boomgaard met ruigtekruiden. 
 

3.1.8 Ruigte 

Het perceel ten noorden van het fort dat grenst aan de straatkant (Kapelstraat) wordt 
beheerd in functie van ruigte zonder verdere evolutie naar bos toe te laten. 
 

3.1.9 Mozaïek van bos, ruigte en grasland 

Het natuurtype dat binnen de Roomkouter-Zuid wordt nagestreefd is een halfopen 
(bosrijk) landschap met open en grazige zones, een mozaïek van bos, ruigte en 
grasland. Dit landschap wordt in stand gehouden met behulp grote grazers. Overige 
beheeringrepen worden tot een minimum beperkt.  
 
Op termijn wordt één begrazingsblok met de percelen van de Roomkouter-Zuid en de 
percelen rondom het fort beoogd. Tabel 3-4 geeft de mate van openheid weer van het 
landschap op de Roomkouter. Wanneer de percentages bos en struweel overschreden 
worden, moet ingegrepen worden. Een minimale hoeveelheid bos moet blijven omdat de 
aanplanting een compensatie is van gerooid bos bij de opvulling van de Roomkouter. 
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Tabel 3-4: Criteria voor het ingrijpen  

Structuur Maximale oppervlakte (ha) Percentage van het huidige 

begrazingsblok 

Bos (hoogstammige bomen) 4 ha 25% 

Struweel (boomopslag, braamstruweel, 

struikgewas) 

4 ha 25% 

Gras en overige lage vegetaties 7,5 ha 50% 

 
3.1.10 Plas met structuurrijke oevers 

De waterpartij wordt ingericht als een heldere waterplas met structuurrijke oevers met 
oever- en waterplanten. Watervogels en steltlopers zijn doelsoorten van deze plas. Het 
BPA bepaalt dat minstens 1/3 van de oorspronkelijke wateroppervlakte van voor de 
opvulling moet behouden blijven. 
 

3.1.11 Oeverzwaluwwand 

Langs de vijver ligt een oeverzwaluwwand. 
 

Illustratie 3-1: Voorstelling visie Roomkouter 

 
 

3.1.12 Ecologische beheerdoelstelling op lange termijn 

Op het moment dat de meeste percelen ten zuiden van het fort in eigendom zijn van 
ANB wordt er één groot begrazingsblok aangelegd. De huidige graslanden en het 
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bestaand bos binnen het begrazingsblok zullen evolueren naar een open mozaïek van 
bos, grasland, struweel en ruigte. Illustratie 3-2 geeft de ligging van het toekomstige 
begrazingsblok weer. Om het zicht op de Scheldevallei te vrijwaren wordt hoogstammig 
bos niet toegelaten. 
 
Illustratie 3-2: Ligging van het toekomstige begrazingsblok 
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3.2 Beheerdoelstelling met betrekking tot educatieve functie van het visiegebied 

3.2.1 Algemene visie 

Gezien de beheerplannen voor het Fort van Steendorp – Roomkouter – Gelaagpark 
nauw op elkaar aansluiten wordt voor het hele gebied één visie op de toegankelijkheid 
en recreatie uitgewerkt. Centraal staat het idee dat de recreatiedruk gestuurd wordt in 
functie van de ecologische kwetsbaarheid van een deelgebied. De hoogste 
recreatiedruk is mogelijk in de deelgebieden die vallen onder harmonisch parkbeheer 
dwz de Roomkouter – Noord en het oostelijk deel van het Gelaagpark. Ook in het 
overige deel van het Gelaagpark wordt een hoge recreatiedruk nagestreefd. 
Roomkouter–Zuid en de zone rond het fort kennen een lage recreatiedruk. Het fort intra 
muros is niet vrij toegankelijk, maar wel begeleid te bezoeken. 
 
Tabel 3-5: Recreatiedruk in het gebied Fort van Steendorp- Roomkouter-Gelaagpark 

Recreatiedruk Inrichting 

Intensief Speelzone, trapveld, Finse piste 

Hoog Wandelpaden, speelzone, visplaatsen 

Laag Wandelpaden 

Zeer laag  Wandelpaden, geleide wandelingen 

 
Illustratie 3-3: Recreatiedruk in het gebied Fort van Steendorp- Roomkouter-Gelaagpark 

 
 
 

3.2.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 

Gezien de ligging nabij Steendorp en Temse wordt rondom het fort en op Roomkouter 
een recreatieve infrastructuur opgezet en onderhouden. Gezien het ecologisch en 
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historisch belang van het fort wordt in en rondom het fort een educatieve infrastructuur 
opgezet. De educatie focust zowel op het historische als het ecologische aspect. Ze 
moet onder andere leiden tot een groter maatschappelijk draagvlak voor vleermuizen in 
de streek en de interesse wekken voor de historiek van het fort.  
 
De recreatieve infrastructuur bestaat uit wandelpaden voorzien van infoborden en 
zitbanken. De doelstelling is om uiteindelijk één uniform bewegwijzerd wandelcircuit te 
hebben rondom het Fort, de Roomkouter en het Gelaagpark. Het wandelcircuit moet 
aansluiten op het trage wegenplan van de gemeente Temse. Qua infrastructuur zoals 
infoborden, zitbanken wordt er gestreefd naar uniformiteit voor het volledige gebied. De 
recreatiedruk buiten de fortgracht en op de Roomkouter-Zuid is laag. Wandelen is hier 
de enige voorziene recreatievorm.  
 
Binnen de omwalling van het fort wordt verstoring tot een minimum beperkt gezien het 
belang van de site als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Het fort is daarom enkel 
toegankelijk tijdens geleide wandelingen. De fortingangen worden afgesloten met 
hekkens.  
 
Een studie naar educatieve inrichting en communicatie (ANB, 2006) heeft twee 
wandelingen uitgewerkt: 
 
Intra muros 
Bovenop het fort wordt een geleide route voorzien dat de belangrijkste nog intacte delen 
van het fort aandoet. Deze route is enkel toegankelijk op geleide wandelingen. De route 
bovenop het fort is zichtbaar op figuur 3.3. Het doelpubliek zijn mensen uit de nabijheid 
maar ook toeristen die van verder komen. Er wordt gestreefd naar een bezoekersaantal 
van 1000 mensen per jaar. Binnen het fort wordt een functionele en veilige wandelroute 
voorzien met een dubbele doelstelling: 

• onder begeleiding het fort en het vleermuishabitat bezoeken (educatie) 
• vlotte toegankelijkheid voor het uitvoeren van tellingen mogelijk maken 

(monitoring). 
Hiervoor worden de nodige consolidatiewerken uitgevoerd (zie 4.2.3). 
 
Extra muros 
Rondom het fort wordt een permanente, goede en vrije toegankelijkheid voorzien door 
middel van wandelpaden met infoborden. Er wordt vooral gemikt op buurtbewoners 
maar ook het aantrekken van mensen uit de wijdere omgeving behoort tot de 
doelstellingen.  
 
Roomkouter–Zuid 
In de Roomkouter–Zuid worden natuurlijke wandelpaden afgebakend. De wandelpaden 
worden enkel gemaaid indien de toegankelijkheid in het gedrang komt. De zone rond de 
waterplas is een rustzone en dus niet toegankelijk. Infobordjes moeten dit zichtbaar 
maken. 
 
Conciërgewoning 
Wanneer het huidige huurcontract afloopt, krijgt de conciërgewoning bij voorkeur een 
onthaalfunctie met educatieve insteek. Op dat moment wordt het lozingspunt ook 
afgekoppeld van de gracht. 
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3.3 Beheerdoelstelling met betrekking de cultuurhistorische functie van het fort 

Zoals reeds geschetst in 1.5.1 is het fort beschermd als monument om zijn 
cultuurhistorische waarde als laatst gebouwde bakstenen fort van de fortengordel rond 
Antwerpen en om ecologische redenen als overwinteringsplaats voor vleermuizen op 
Europees niveau.  
 
Het fort is grotendeels een ruïne, vooral door de vernielingen (detoneren munitie), door 
de verwaarlozing van de gebouwen en waarschijnlijk ook door de stuwing van water ten 
gevolge van gebrekkige drainage. De ecologische doelstellingen worden door ANB als 
uiterst belangrijk gezien, gezien het belang op Europees niveau. ANB moet in de eerste 
plaats de ruïne als habitat voor vleermuizen in optimale toestand houden. 
Instandhoudingswerken aan de fortgebouwen moeten altijd afgetoetst worden aan de 
mogelijke impact op de vleermuizen. 
 
De ontsluiting van de ruïne via het wandelparcours intra muros omvat ook de educatie 
rond de historische waarden. De consolidatiemaatregelen langsheen dit parcours 
gebeuren met respect voor de historische architectuur, maar hebben geen restauratie 
tot doelstelling. 
 
Restauratie van delen van het fort vanuit architecturale invalshoek is binnen de 
komende beheerplanperiode geen prioriteit, wel de instandhouding van de ruïne in de 
huidige toestand.  
 
Een kenmerkend dilemma dat bovenstaande visie goed illustreert, is de 
drainagetoestand.  

• Het Fort van Steendorp is ontworpen als integraal droog fort, met een complex 
drainagesysteem.  

• De waterlaag in delen van het fort tast mogelijk het metselwerk aan, maar 
zorgde voor een ideaal vochtig klimaat voor overwinterende vleermuizen 

• Herstel van (een deel van) het drainagesysteem is een enorme opgave, zowel 
naar studiewerk als naar kostprijs van uitvoering. 

• Het opnieuw droogleggen van het metselwerk kan onvoorziene, negatieve 
gevolgen hebben voor de stabiliteit van het fort én voor de geschiktheid als 
vleermuizenhabitat.  

Vanuit bovenstaande beheerdoelstellingen wordt de drainagetoestand niet gewijzigd. 
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3.4 Beheerdoelstelling met betrekking tot landschappelijke functie van de cuesta 

Landschappelijk is de locatie rond het fort van Steendorp een van de enige plaatsen 
waar het cuestafront nog in zijn oorspronkelijke toestand aanwezig is. Het gebied is dan 
ook beschermd als landschap (zie 1.5.1). Daar waar op veel plaatsen het front bebouwd 
of ontgonnen is, is er op deze locatie nog een open zicht op naar de Schelde in de 
winter (onbebladerde bomen) mogelijk. Het behoud van dit open landschap ten zuiden 
van het fort met zicht op de Scheldevallei is dan ook een belangrijke beheerdoelstelling. 
Door de opvulling van de Roomkouter met een topografie die sterk gelijkt op die van de 
oorspronkelijk cuesta is deze doelstelling binnen het visiegebied grotendeels 
gerealiseerd.  
De openheid van het landschap wordt nagestreefd door ten zuiden van het fort een 
open landschap met voornamelijk graslanden en kleine landschapselementen te 
beheren en door ten oosten, op de Roomkouter-Zuid, een mozaïek van bos, struweel en 
open grasland te beheren.  
 
 

3.5 Beheereenheden 

Op figuur 3.1 en figuur 3.2 worden de verschillende beheereenheden met hun 
natuurdoel weergegeven. Een overzicht van de streefbeelden per beheereenheid is te 
vinden in de tabel in bijlage 5. 
 
Figuren 
Figuur 3.1: Beheereenheden met natuurdoel (Fort van Steendorp en omgeving) 
Figuur 3.2: Beheereenheden met natuurdoel (Roomkouter- zuid) 
Figuur 3.3: Recreatieve infrastructuur 
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4 BEHEERMAATREGELEN 

4.1 Globale beheerstrategieën 

In de verschillende vormen van natuurbeheer, kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen procesbeheer en patroonbeheer. Bij procesbeheer is het menselijk ingrijpen 
beperkt tot het creëren van de juiste condities om het beoogde landschaps- of 
natuurtype te bekomen. Bij patroonbeheer wordt sterker ingegrepen via een vorm van 
terugkerend beheer (vb. jaarlijks maaien) om zo tot een halfnatuurlijk landschap te 
komen.  
 
Quasi de volledige oppervlakte binnen de perimeter wordt via procesbeheer beheerd. 
Begrazingsbeheer en niets doen zijn immers de belangrijkste beheermaatregelen. 
Uitzondering hierop vormen de hooilanden ten zuiden van het fort, zolang deze niet 
opgenomen worden in het begrazingsblok. Binnen de Roomkouter-Zuid wordt enkel 
ingegrepen indien de beoogde percentages bos en struweel overschreden worden. 
 

4.2 Eenmalige maatregelen 

4.2.1 Aanpassen wandelpad rond fort 

Op een aantal plaatsen is het wandelpad extra muros moeilijk toegankelijk. Op steile 
stukken worden houten trapjes aangelegd om de toegankelijkheid te verbeteren (zie 
figuur 3.3). 
 

4.2.2 Afwerken educatief parcours extra muros 

Het wandelparcours extra muros wordt verder uitgebouwd met de aanduiding van de 
aandachtspunten (figuur 3.3) en de aanmaak van de bijhorende folder met uitleg.  
 

4.2.3 Afwerken educatief parcours intra muros 

Het wandelparcours intra muros wordt verder uitgebouwd door de installatie van de 
zogenaamde ‘poorten’ (figuur 3.3), de inrichting van een ontmoetingsruimte in de 
voormalige kruitkamer en de consolidatie van de fortconstructies langsheen het 
wandelparcours. 
 
De bedoeling van deze consolidatiewerken is het veilig stellen van het wandelparcours 
intra muros door: verwijderen loszitten bouwelementen zoals bakstenen en beton, 
stutten van door explosies of instortingen veroorzaakte muurdoorbrekingen, herstel en 
aanvullen van dekstenen, herstel van metselwerk en voegwerk, aanbrengen 
borstweringen. 
 
Op illustratie 4-1 is het wandelparcours aangegeven in 2 kleuren: rood voor het circuit 
op de begane grond, groen voor dat op de wallen. Verder worden 5 entiteiten 
onderscheiden waar werken plaatsvinden. Hier worden kort de werken opgesomd per 
entiteit. De uit te voeren werken per entiteit worden verder gedetailleerd in het bijzonder 
beschrijvend bestek (Hulstaert 2009), voor uitvoering in 2010-2011. 
 
1. Artillerie-ingang met toegangsbrug (AI) 
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Brug: 
• Demontage, herstel, recuperatie, aanvullen, en terug plaatsen dekstenen; 
• Herstel en aanvullen balustrade; 
• Herstel metselwerk onder dekstenen en aan bogen; 
• Demontage en herplaatsen gedeelte wegdek incl. aanbrengen wachtbuis; 

Ingang: 
• Aanbrengen steunconstructie onder duimblok; 
• Verwijderen of vastzetten loszittende stenen gewelven en muren. 

 
2. Binnenplein (BP) 

• Verwijderen of vastzetten loszittende stenen gewelven en muren; 
• Herstel raam- en deurbogen gevels en binnenmuren; 
• Injecteren barsten in gewelven; 

Bovenzijde gevel: 
• Herstel metselwerk; 
• Plaatsen nieuwe dekstenen. 

 
3. Rechter halve caponnière (RHC) 

• Verwijderen of vastzetten loszittende stenen gewelven en muren; 
• Aanbrengen steunconstructie i.p.v. stutten; 
• Aanbrengen borstwering aan onder- en bovenzijde liftkoker; 

Bovenzijde muren: 
• Herstel metselwerk; 
• Herplaatsen en aanvullen deel betongoot; 
• Plaatsen nieuwe dekstenen. 

 
4. Linker halve caponnière (LHC) 

• Verwijderen of vastzetten loszittende stenen gewelven en muren; 
• Aanbrengen borstwering aan onder- en bovenzijde liftkoker; 

Bovenzijde muren: 
• Herstel metselwerk; 
• Plaatsen nieuwe dekstenen; 
• Herstel betonnen goot boven ingang 

 
5. Reduit (R) 

• Verwijderen of vastzetten loszittende stenen gewelven en muren; 
• Aanbrengen steunconstructies, vloerroosters en beschermend traliewerk; 
• Aanbrengen (vleermuistel)deur uit traliewerk in escarpgalerij; 
• Aanbrengen hangende borstwering. 
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Illustratie 4-1: Situering van de consolidatiewerken langsheen het wandelparcours intra muros 

  
 

4.2.4 Aanpassingen binnen in het fort in kader van de optimalisatie als overwinteringslocatie 
voor vleermuizen. 

Naast het beveiligen van het wandelparcours intra muros, zijn de consolidatiewerken 
ook gericht op het behouden van de huidige toestand op een aantal plaatsen waar ook 
vleermuizen overwinteren. Op illustratie 4-1 zijn de entiteiten aangeduid waar werken 
worden uitgevoerd. De uit te voeren werken per entiteit worden opgesomd in het 
bijzonder beschrijvend bestek (Hulstaert 2009). 
 
Ingrepen die gericht zijn op het efficiënter maken van de tellingen, zoals het beperken 
van het aantal invliegopeningen, moeten strikt afgewogen worden. Ze mogen niet leiden 
tot verstoring van het vleermuizenhabitat.  
 

4.2.5 Verwijderen zaailingen van Robinia in de Roomkouter-Zuid 

Op de grens van de Roomkouter met de site van het fort schieten in de Roomkouter 
zaailingen uit van Robinia. Totdat de vegetatie van de Roomkouter zich voldoende 
gestabiliseerd heeft, worden de Robiniazaailingen met de hand verwijderd. 
 

4.2.6 Aanleg van afrastering bij uitbreiding van het begrazingsblok 

Indien voldoende en aaneengesloten percelen ten zuiden van het fort verworven worden 
door ANB wordt het begrazingsblok van de Roomkouter uitgebreid.  
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4.2.7 Afbakening van percelen die onrechtmatig zijn ingepalmd 

Gezien het voorziene uitdoofbeleid niet werkt, wordt er gezocht naar alternatieven. 
Momenteel wordt gedacht aan de verkoop van de ingenomen delen. 
 

4.3 Reguliere beheermaatregelen 

4.3.1 Begrazing 

Begrazing is erop gericht om soorten- en structuurrijkdom te bevorderen in halfopen tot 
open gebied. Dit kan intensief tot extensief gebeuren. Bij extensieve graasdruk wordt 
meer ruimte gegeven aan de ontwikkeling van struwelen en boskernen. In het 
begrazingsblok van de Roomkouter wordt jaarrond gebruik gemaakt van 
Gallowayrunderen (2 GVE). 
 
De beheereenheden F4, F5 en F6 worden begraasd met Shetlandpony’s.  
 
Tabel 4-1: Begrazingsbeheer 

Beheereenheden Frequentie Soort 

F4, F5 en F6 Seizoensbegrazing Shetlandpony 

RZ1 Jaarrond Gallowayrunderen 

 
Op lange termijn wordt er gestreefd naar één groot begrazingsblok in het gebied 
(illustratie 3-2) met Galowayrunderen. 
 

4.3.2 Maaien  

Maaien is het (gedeeltelijk) afvoeren van bovengrondse delen van planten, met de 
daarin aanwezige nutriënten en organische stof. Ook het verwijderen van bosopslag valt 
hieronder. Maaien kan omwille van verschillende doeleinden gebruikt worden: het 
afvoeren van organische stof en nutriënten, het korter en open maken van de vegetatie 
om concurrentieverhoudingen tussen soorten te veranderen of verjonging van de 
vegetatie. Als reguliere maatregel dient maaien om een bepaald successiestadium te 
bestendigen. Als eenmalige maatregel dient maaien om bepaalde vegetaties te 
herstellen. 
 
Maaien wordt toegepast om de wandelpaden open te houden en om de hooilanden ten 
zuiden van het fort te verschralen. Maaien, in aanvulling op kappen, wordt ook 
toegepast indien er verstruweling en verbossing optreedt op de Roomkouter. 
 
Tabel 4-2: Maaibeheer 

Beheereenheid Beheer 

Wandelpaden intra muros Twee maal per jaar met bosmaaier de braamruigte maaien 

Wandelpaden extra muros Twee maal per jaar met bosmaaier de braamruigte maaien 

Wandelpaden Roomkouter Enkel maaien indien niet toegankelijk 

Binnenplein (F2) Twee maal per jaar maaien 

Hooiland (F9)  Twee maal per jaar maaien 

 



 
 
 
 
 
 
 

  817711/R/873115/Mech 
Eindrapport - 45 - 16 februari 2010 

 

4.3.3 Hakhoutbeheer  

Hakhoutbeheer wordt toegepast in beheereenheid RZ4 met Robinia. Het hakhoutbeheer 
wordt om de 8 jaar uitgevoerd en er wordt vermeden dat Robinia zich verder uitbreidt in 
de Roomkouter. Dit impliceert mogelijk het gebruik van glyfosaat op via hakspuit of 
instrijken op stobbes. Paalhout dat hierbij wordt geoogst kan gebruikt worden in het 
gebied zelf voor afsluitingen. 
 

4.3.4 Afsteken oeverzwaluwwand 

Langs de vijver in de Roomkouter is een oeverzwaluwwand aangelegd. Anno 2009 is 
het niet duidelijk of deze wand een voldoende stabiliteit heeft. Wanneer dit in de 
toekomst wel het geval blijkt te zijn wordt een deel van deze wand één maal per jaar 
afgestoken. Overgroeien en van de wand door struiken of bomen wordt vermeden door 
kap indien nodig. 
 

4.3.5 Onderhoud educatieve infrastructuur 

Jaarlijks wordt nagaan of er aan de infoborden, de poortjes, castaneahekwerk 
onderhoud of herstellingswerken nodig zijn. 
 

4.3.6 Aanleg en onderhoud amfibieënpoelen 

In het zuidoosten van de Roomkouter-Zuid wordt een amfibieënpoel aangelegd. Nadat 
de poel is aangelegd moet deze 10-jaarlijks worden opgeschoond. Indien rugstreeppad 
effectief als doelsoort wordt gekozen, dient het beheer iets intensiever te worden. Een 
deel van de ondiepe poeldelen moet een kale bodem hebben die snel kan opwarmen 
voor de voortplanting. Aansluitend op de oevers en binnen de 100 meter rondom de 
poelen (en de vijver zie 4.4.2) moet dan permanent wat lage, schralere vegetatie 
voorzien worden. Dit kan door pleksgewijze (minimaal 250 m² per plek) te maaien of 
zelfs ruw te plaggen. Voor het overige is normaal poelbeheer toereikend. 
 

4.4 Criteriumafhankelijk beheer 

Criteriumafhankelijke beheermaatregelen zijn maatregelen die pas uitgevoerd worden 
als een bepaald criterium positief wordt beoordeeld. 
 

4.4.1 Veiligheidskap van bomen langs paden of gebouwen 

Criterium 
Bomen verhinderen de vlotte toegankelijkheid van de wandelpaden of vormen een 
bedreiging voor de veiligheid van wandelaars. Bomen vormen een bedreiging voor de 
stabiliteit van het Fort. 
 
Een strook van maximaal 25 meter bos langs beide zijden van de wandelpaden wordt 
jaarlijks gecontroleerd op het voorkomen van risicovolle bomen of takken. Bomen die 
een risico inhouden worden gekapt. 
 

4.4.2 Tegengaan verlanding vijver 

Criterium 
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De vijver dreigt te verlanden waardoor het wateroppervlak onder de 0,7 ha daalt.  
 
Om verlanding tegen te gaan worden dan wilgen gekapt en eventueel slib geruimd. Een 
alternatief is het opstuwen van de vijvers. Indien rugstreeppad in het gebied effectief 
wordt opgenomen als doelsoort, dan kan het beheer iets intensiever worden, om op de 
oevers permanent wat lage, schralere vegetatie te voorzien. Aansluitend op de oevers 
en binnen de 100 meter rondom de vijver (en de poelen zie 4.3.6) moet dan permanent 
wat lage, schralere vegetatie voorzien worden. Dit kan door pleksgewijze (minimaal 250 
m² per plek) te maaien of zelfs ruw te plaggen. Voor het overige is het beheer om 
verlanding tegen te gaan toereikend. 
 

4.4.3 Onderhoud van kleine landschapselementen 

Criterium  
Wanneer de bedekkingsgraad van de bomen in de lengte van de houtkant op de graft 
(cuestafront) groter is dan 80% wordt er ingegrepen om nog voldoende kansen te geven 
aan ruigtekruiden en kwelafhankelijke soorten. 
 
Er wordt in dat geval selectief hakhoutbeheer toegepast. Een aantal van de grootste 
boomelementen worden afgezet, waarbij rekening gehouden wordt met de menging van 
soorten. Dus bij voorkeur worden grote exemplaren van een veel voorkomende soort 
afgezet. 
 

4.4.4 Maaien boomopslag Roomkouter-Zuid 

Criterium  
Wanneer de oppervlakte boomopslag de percentages uit tabel 3-4 overschrijdt. 
 
Dan gekapt totdat de totale oppervlakte boomopslag zich opnieuw onder het maximale 
percentage bevindt. 
 

4.5 Meldings – en vergunningsplichtige activiteiten 

Plaatsen afrastering bij uitbreiding begrazingsblok. 
De aannemer van de consolidatiewerken moet zelf voor een bouwvergunning voor deze 
werken zorgen (Hulstaert 2009) 
 

4.6 Ontheffingen en afwijkingen 

De geplande beheermaatregelen vereisen een opheffing van een aantal van de 
verbodsbepalingen van art. 35 van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S.10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 
2002’. Art. 34, §1 vermeldt: ‘Het beheerplan vermeldt de maatregelen die worden 
getroffen voor het beheer en de inrichting van het gebied, waarbij voor redenen van 
natuurbehoud en natuureducatie kan worden afgeweken van de voorschriften van dit 
decreet, inzonderheid van artikel 35’. Hieronder zijn de verbodsbepalingen uit art. 35, §2 
opgesomd.  
 
1° individuele of groepssporten te beoefenen; 
2° gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor 
het beheer en de bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood; 
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3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk; 
4° de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook 
5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van 
voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te 
vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, 
voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen; 
6° planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen;  
7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te 
verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het 
terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of 
ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te plaatsen; 
8° vuur te maken en afval te storten; 
9° bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 
10° meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als gevolg 
van extensieve begrazing; 
11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen; 
12° het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, 
helikopters, luchtballons en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard. 
 
Er wordt een ontheffing voor volgende verbodsbepalingen gevraagd en hierna 
gemotiveerd: 
 
1. Ontheffing op het verbod om individuele of groepssporten te beoefenen 
� in het hoofdstuk 6 wordt de toegankelijkheid en het recreatieve gebruik van het 
gebied beschreven. 
 
2. Ontheffing op het verbod om keten, loodsen, tenten of andere constructies te 
plaatsen, zelfs tijdelijk. 
� plaatsen van vb vangkraal of tenten in kader van happenings rond natuureducatie 
e.d. 
 
3. Ontheffing op het verbod om rust te verstoren. 
� In het kader van beheerwerkzaamheden (vb gebruik van kettingzagen, 
bosmaaiers,…) 
 
4. Ontheffing op het verbod om in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, 
vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of 
overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te 
rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te 
vernielen of te beschadigen. 
� Om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken of exoten te kunnen bestrijden. 
Opmerking: Wanneer derden dieren willen vangen of doden voor wetenschappelijk 
onderzoek dienen deze wel over de nodige toelatingen te beschikken (onder andere een 
machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos). Doden van fauna voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt enkel toegestaan indien er geen andere methoden 
beschikbaar zijn.  
 
5. Ontheffing op het verbod om planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te 
beschadigen of te vernietigen. 
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� Om de noodzakelijke inrichtings- en beheermaatregelen van het beheerplan uit te 
voeren (maaien, begrazen, kappen en zagen, ...); 
� om natuurwetenschappelijk onderzoek naar flora en fauna uit te voeren; 
 
6. Ontheffing op het verbod om opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of 
exploitatie van materialen te verrichten. 
� Om infoborden of toeristische infrastructuur te plaatsen. 
 
7. Ontheffing op het verbod om afval te storten. 
�Om maaisel of boomopslag tijdelijk te kunnen stockeren. 
 
8. Ontheffing op het verbod om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 
�Om (exoten) invasieve plantensoorten (Robinia) lokaal te bestrijden of een 
nabehandeling te kunnen uitvoeren. 



 
 
 
 
 
 
 

  817711/R/873115/Mech 
Eindrapport - 49 - 16 februari 2010 

 

5 MONITORINGSPLAN 

5.1 Monitoring natuurbeheer 

Bij het opstellen van dit beheerplan wordt bekeken welke noden voor monitoring 
wenselijk en/of haalbaar zijn, en dit binnen het kader van de monitoringsprotocollen van 
het INBO (volgens De Cock et al., in voorbereiding).  
 
Monitoring komt neer op het opvolgen van een aantal kenmerken van het gebied of het 
beheer, alsook het verwerken en beoordelen hiervan. Naar deze kenmerken wordt 
verwezen met de algemene term ‘parameters’. Er is onderscheid tussen: 
 

• stuurparameters: dit betreft vooral controle over uitvoering van het beheerplan 
(evaluatie van beheeruitvoering en monitoring); 

• tussenparameters: dit betreft enkele abiotische kenmerken van het gebied, die 
een gewenste toestand moeten bereiken in functie van de doelstelling per 
beheereenheid; 

• doelparameters: hiermee wordt het resultaat van het beheer gemeten op het 
niveau van flora, fauna, en infrastructuur. 

 
De meeste monitoringactiviteiten worden uitgevoerd over een grotere zone (zie kolom 
‘gebied van interesse’), vaak het hele visiegebied. Dit betekent geenszins dat elke 
beheereenheid in de zone onderzocht moet worden. Veelal wordt in de methodiek 
aangegeven een steekproef te nemen (het eerste jaar worden dan vb. PQ’s of een 
aantal vaste trajecten gekozen). Soms gaat het echter wel om een vlakdekkende 
kartering of GIS-analyse.  
 
Tabel 5-1: Monitoring 

Monitoringsmaatregel Omschrijving 

Sturende parameters 

Criteria evalueren Jaarlijks worden de criteria van de criteria-afhankelijke maatregelen 

geëvalueerd. 

Doelparameters 

Opmaken vegetatiekaart 10 - jaarlijks wordt er een vegetatiekaart aangemaakt 

4 bosbouwkundige 

opnamepunten 

Op vier locaties binnen het bos op het fort wordt 5-jaarlijks een 

bosbouwkundige opname gemaakt om de bosontwikkeling te volgen 

Intekenen struweel/bos/grasland 

op luchtfoto 

Binnen het begrazingsblok van de Roomkouter wordt 4-jaarlijks het aandeel 

bos/struweel en grasland ingetekend op luchtfoto. 

Vleermuistellingen Indien de veiligheid het toelaat worden er iedere winter een wintertelling van 

vleermuizen uitgevoerd. 

Monitoring van communicatie en 

wandelingen 

Driejaarlijks tevredenheidsonderzoek van bezoekers en buurtbewoners van de 

volledige site Roomkouter – Gelaagpark – Fort van Steendorp  

Vogeltellingen Vogelwaarnemingen worden jaarlijks bijgehouden 

 
5.2 Monitoring nazorg voormalige stortplaats 

De voormalige groeve de Roomkouter was deels een stort klasse III voor inerte 
afvalstoffen. De stortvergunning is vervallen op 31/12/2003. Conform VLAREM is er een 
verplichting tot afwerking en tot nazorg gedurende dertig jaar. De vorige eigenaar van 
de Roomkouter, de NV Roomkouter heeft hiervoor een door OVAM goedgekeurd 
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nazorgplan opgesteld. De opvolging van dit nazorgplan blijft een verplichting van de 
vorige eigenaar. In kader van deze nazorg zijn een aantal permanente peilputten op de 
site geïnstalleerd. De zone waar de nazorg van op toepassing is en de peilputlocaties 
zijn te zien op figuur 5.1. 
 
Hieronder worden de belangrijkste regels van het nazorgplan opgenomen die van 
invloed kunnen zijn op het gevoerde beheer. 

• geen graafwerken en grondverzet in de zone van het stort 
• vermijden erosiebevorderende ingrepen 
 

Figuren 
Figuur 5.1: Nazorgzone en peilputten voor de voormalige stortplaats Roomkouter 
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6 TOEGANKELIJKHEID 

6.1 Recreatieve ontsluiting 

6.1.1 Uitgangspunten 

Voor de hele site Fort van Steendorp – Roomkouter – Gelaagpark wordt een uniform 
bewegwijzerd wandelnetwerk uitgebouwd. Dit wandelnetwerk sluit ook aan op het trage 
wegennetwerk van de gemeente. Om de historiek en het ecologische belang van de 
fortsite te benadrukken worden verschillende wandelroutes ingericht. Roomkouter – zuid 
en het fort buiten de fortgracht zijn toegankelijk via wandelpaden. Het fort intra muros is 
niet vrij toegankelijk maar kan bezocht worden tijdens geleide wandelingen. Fietsers 
worden geweerd uit het gebied. Aan de westelijke rand net buiten de perimeter (figuur 
3.3) wordt een oude buurtweg opnieuw opengemaakt voor mountainbikers. Bij de 
aanleg van de dit pad moet er voldoende aandacht zijn voor de hoge natuurwaarde van 
de bronzone. 
 

6.1.2 Wandelpadennetwerk 

De wandelpaden en toegangen tot de site worden weergegeven op (figuur 3.3). Fietsers 
kunnen geen gebruik maken van deze paden. Het begrazingsblok is toegankelijk via 
poortjes. Wandelaars met honden hebben enkel toegang tot de wandelpaden rond het 
fort. In het begrazingsblok zijn honden niet toegelaten. Op enkele plaatsen worden de 
paden beter toegankelijk gemaakt. Vooral steile stukken (figuur 3.3) worden aangepast 
en voorzien van houten trapjes. 
  

6.2 Onthaal en natuureducatieve infrastructuur 

6.2.1 Algemeen 

De onthaal- en natuureducatieve infrastructuur heeft een belangrijke functie in 
natuurgebieden. Via deze infrastructuur kan het publiek geïnformeerd worden over de 
natuur- en landschappelijke waarden in het gebied. Ook kunnen ingrijpende 
beheermaatregelen (vb. kappen van bomen) en de ontoegankelijkheid van (delen van) 
het gebied toegelicht worden om op deze manier het draagvlak voor deze maatregelen 
te vergroten. Ook informatie over het belang van het reguliere beheer voor het behoud 
van de natuurwaarden in het gebied kan nuttig zijn om het publiek meer te betrekken bij 
het beheer in het gebied. 
 

6.2.2 Educatieve wandelroutes en geleide wandelingen 

In opdracht van ANB werd een concept uitgewerkt van een educatieve inrichting en een 
communicatieplan voor het Fort van Steendorp. De doelgroep bestaat uit de lokale 
bevolking, de natuurliefhebber, geïnteresseerde in militaire bouwwerken en toeristen. 
 
Om het belang van de historische en ecologische waarde van de fortsite te benadrukken 
worden drie educatieve wandelroutes ingericht: 
 

• wandelroute extra muros ‘ontelbaar mooi’: een individuele permanent 
toegankelijke wandeltocht in het natuurgebied rondom het Fort (buiten de 
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fortgracht) waarop de bezoekers op eigen tempo verassende elementen van het 
landschap, de natuur, de structuur en de geschiedenis van het fort en de 
omgeving ontdekken. De verschillende infopanelen langs deze wandelroute zijn 
reeds gerealiseerd. Door zogenaamde ‘Telpunten’ of aangeduide 
aandachtspunten en een begeleide folder kan de bezoeker op eigen houtje het 
fort en omgeving ontdekken. 

 
• wandelroute intra muros: begeleide ontdekkingstocht binnen de muren van het 

fort. Het bevindt zich aan de binnenzijde van de fortgracht en bevat de 
bakstenen gebouwen en relicten, alsook het natuurgebied dat zich in het fort en 
op de wallen bevindt. De gids houdt tijdens de wandeling halt op zes plaatsen 
waar boxen zijn opgesteld waarin de bezoeker informatie en voorwerpen ivm het 
fort (historiek, fauna en flora) wordt getoond. Geleide wandelingen binnenin het 
fort kunnen enkel in de periode april – september gezien het belang van het fort 
als overwinteringsplaats voor vleermuizen.  

 
6.2.3 Informatieborden 

Bij de inrichting werden al informatieborden geplaatst aan de belangrijkste ingangen van 
de Roomkouter en langs het wandelpad extra muros van het fort. Deze borden worden 
verder onderhouden of aangepast indien grote veranderingen worden doorgevoerd). 
Deze borden worden opgemaakt in de huisstijl van ANB; 
 

6.2.4 Educatieve ruimte 

In het fort wordt de kruitkamer ingericht als educatieve ruimte waarin de inleiding voor 
de wandeling “intra muros” kan gegeven worden. Wandelingen in het fort gebeuren met 
laarzen en zaklampen. In de overige ruimtes van het fort wordt voorlopig geen 
specifieke educatieve accommodatie zoals verlichting en dergelijke voorzien.  
 
Na beëindiging van het huidige huurcontract krijgt de conciërgewoning best een 
onthaalfunctie met educatieve insteek. 
 

6.2.5 Geleide wandelingen 

Buiten communicatie via informatieborden is ook een meer interactieve vorm van 
informatie voor en communicatie met het publiek nuttig. Begeleide natuurwandelingen 
vormen hiervoor het middel bij uitstek. Daarom worden regelmatig begeleide 
wandelingen in het gebied voorzien 
 
Om de wandelingen te begeleiden is een gidsenwerking uitgebouwd en wordt er 
samengewerkt tussen ANB, de gemeente Temse, Natuurpunt Wal, de plaatselijke 
natuurvereniging Ecotest, het centrum voor Natuur- en Milieueducatie en de Simon 
Stevinstichting. 
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6.3 Communicatie 

6.3.1 Communicatie rond activiteiten 

Er zal geregeld over de activiteiten in het natuurreservaat gecommuniceerd worden met 
omwonenden, streekbewoners, toeristen, natuurliefhebbers en geïnteresseerden in 
vestigingbouw. Hiervoor kunnen verschillende media aangewend worden zoals 
 

• gemeentelijke infokanalen: het informatieblad ‘info Temse’, de gemeentelijke 
website www.temse.be. 

• Nieuwsbrieven van ANB 
• de lokale en nationale bladen van Natuurpunt, lokale en nationale website van 

Natuurpunt 
• Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt 
• de communicatiekanalen van Ecostest vzw 
• de communicatiekanalen van de Simon Stevinstichting 

   
Verder zou best een interactieve website opgericht worden voor de volledige site Fort 
van Steendorp, Roomkouter en Gelaagpark. Hierop kunnen dan recente ontwikkelingen, 
do’s en don’ts, nieuwtjes, … weergegeven worden. 
 

6.3.2 Communicatie over wandelroutes 

Via de infoborden wordt de wandelroute extra muros (ontelbaar mooi)) toegelicht. Een 
folder geeft uitleg over de ecologie en historiek van de volledige site Fort van Steendorp, 
Roomkouter en Gelaagpark. De tekst van de folder werd reeds in bovenstaande studie 
opgemaakt. 
  

6.4 Openstellingsplan 

Wat de openstelling van een Vlaams Natuurreservaat kan inhouden wordt omschreven 
in artikel 35 §1 van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu (B.S.10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002’.  
Voor het natuurreservaat Fort van Steendorp – Roomkouter-Zuid geeft onderstaand 
toegankelijkheidsreglement verduidelijking bij de bepalingen van artikel 35 van het 
natuurbehoudsdecreet dat voorts onverminderd van toepassing blijft. 
 
Toegankelijkheidsreglement Vlaams Natuurreservaat Fort van Steendorp – 
Roomkouter-Zuid. 
 

Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in het Vlaams Natuurreservaat (VNR) Fort 
van Steendorp – Roomkouter–Zuid gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Temse. 

Artikel 2 Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het artikel 35 §1 
van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu (B.S.10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002’. 
De belangrijkste ervan worden met pictogrammen aan de toegangen tot 
het VNR duidelijk gemaakt.  

Artikel 3 De toegankelijkheid wordt geregeld door de bijgaande kaarten* + legende, 
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die integraal deel uitmaken van het reglement en volgende definities. 
 

• Wandelaars hebben alleen toegang tot het VNR op de 
wandelwegen aangeduid op bijgevoegde kaart. Binnen het fort zijn 
de wandelpaden enkel toegankelijk tijdens geleide wandelingen. 

 
• Fietsers hebben geen toegang tot het natuurreservaat. 

Artikel 4 Het is verboden om in/op grachten, waterlopen, moerassen en vijvers te 
zwemmen, te schaatsen, te varen, te vissen, er stenen of andere 
voorwerpen in te gooien. 

Artikel 5 Van zodra er een krachtige wind staat, wordt de toegang tot de 
bosgedeelten van het VNR ten stelligste ontraden. Betreding van het bos 
gebeurt dan steeds op eigen risico. 

Artikel 6 Het is verboden drukwerk te verspreiden of aan bomen of infrastructuur te 
bevestigen, met uitzondering van tijdelijke wegaanduidingen voor 
goedgekeurde activiteiten en de informatie verspreid door de beheerder 
van het VNR.  

Artikel 7 Dit VNR is niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang. 

Artikel 8 Met het oog op de veiligheid is het de bezoeker verboden dieren, die 
worden ingezet bij het begrazingsbeheer of wilde dieren, te voederen. 

Artikel 9 Honden zijn niet toegelaten in het begrazingsblok en ook niet intra muros. 
Op de overige wandelpaden zijn aangelijnde honden toegelaten. 

Artikel 10  Het verzamelen van bramen, paddenstoelen of andere vruchten en 
plantedelen is verboden. 

Artikel 11 De terreinbeheerder kan afwijkingen op bovenvermelde bepalingen 
toestaan. Alle aanvragen hiertoe dienen minstens veertien dagen van te 
voren bij de terreinbeheerder toe te komen.  

Artikel 12 De fortgebouwen zijn in de maanden mei – september enkel toegankelijk 
onder leiding van een gids. Tijdens de overige maanden mag het fort één 
maal betreden worden om wintertellingen uit te voeren. 
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Bijlage 1 
 Beschermingsbesluit beschermd landschap ‘Omgeving 

Fort van Steendorp - Paracuesta van het Waasland’ 
 



 

 

  817711/R/873115/Mech 
Eindrapport  16 februari 2010 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
 Beschermingsbesluit beschermd monument ‘Fort van 

Steendorp - Paracuesta van het Waasland’ 
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Bijlage 3 
 Vestingbouwkundige termen 
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Bijlage 4 
 Beheerovereenkomsten 
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Bijlage 5 
 Streefbeelden voor de verschillende beheereenheden 

 
 


