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Groot Rietveld

Een natuurlijke haven
Als tweede haven van Europa is de haven van Antwerpen een belangrijke economische draaischijf. Om de haven verder te kunnen
laten groeien moet de nodige aandacht gaan naar natuur. Want
grote delen van het havengebied behoren tot de speciale beschermingszones. Dit zijn vitale schakels in het Europese netwerk
van natuurgebieden, het zogenaamde Natura2000-netwerk.
De uitbreiding van de haven tast natuurwaarden aan. Daarom
moeten we die verliezen opvangen, de natuur herstellen en weerbaarder maken tegen verdere innames – niet stukje bij beetje
maar doordacht en weloverwogen. Dat is helemaal in de geest
van de Europese regelgeving die kostbare ecosystemen in stand
wil houden en waar nodig herstellen.
Om versnippering tegen te gaan, krijgen hoogwaardige aaneengesloten natuurkerngebieden de voorkeur. In de natuurgebieden staat natuur voorop. Toch zullen ook wandelaars en fietsers
ruimschoots aan hun trekken komen, een natuurgebied is ideaal
om even te verpozen. Daarvoor worden bijvoorbeeld fiets- en
wandelroutes gerealiseerd.

Naar Vlaamse normen is
het Groot Rietveld (80 ha)
een rietland van ongezien
formaat. In het dichte riet
schuilen bedreigde rietvogels. Ze vertoeven daar in
het gezelschap van zangvogels. De konikpaarden
grazen vooral op de droge opgespoten delen van het gebied. Het
graaswerk van deze paarden houdt het groene mostapijt van deze
zandige terreinen in stand. Wandelaars zijn welkom op de paden
die over de dijken lopen. De vlierstruiken op deze dijken bieden
voldoende beschutting om ongezien te kunnen kijken naar al wat
leeft in het riet. Ook liefhebbers van geschiedenis en erfgoed komen
hier aan hun trekken. De verdedigingsgracht ‘Het Lange Eind’ en
het schansrestant ‘Put van Fien’ waren immers belangrijke verbindingselementen in de historische fortengordel en verdedigingslinie
rond Antwerpen.

Fort Sint-Marie

Rietveld Kallo
Recent was er een grote
bedrijvigheid tussen de
Melseledijk en de Gasthuisstraat. Infrabel werkte
er aan de ontwikkeling van
het Rietveld Kallo (47 ha).
Door op de vroegere akkers de teellaag af te graven, ontstonden
uitgestrekte ondiepe plassen, waarin het riet zich verder kan uitbreiden. Dit natuurgebied vormt samen met het aangrenzende
Groot Rietveld een groot rietland. Het biedt onderdak aan tal van
beschermde vogels. Je kan het rietveld komen beleven via de aangeduide wandelpaden, vlonderpaden en enkele vogelkijkwanden.
Sommige delen van het wandelpad zijn niet toegankelijk tijdens het
broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni).

Ten oosten van de dorpskern ligt Fort St.-Marie.
Oorspronkelijk werd het
opgericht in 1584 in
opdracht van de hertog
van Parma. Het fort St.Marie maakte met het
fort St.- Philips op de Rechteroever deel uit van de vlotbrug over
de Schelde. In 1865 werd een nieuw fort gebouwd in functie van
de fortengordel rond Antwerpen. Sinds 1961 diende het als basis
van de Belgische zeemacht. Momenteel is het KTA Zwijndrecht
‘Cenflumarin’ er gevestigd, de maritieme school voor kust- en
binnenvaart. Ook de waterpartijen in en om het fort herbergen
waardevolle fauna en flora. Ze zijn een belangrijk jachtgebied
voor verschillende soorten vleermuizen. Het fort is dan ook deels
beschermd als natuurgebied. In de toekomst kan deze locatie
mogelijks ontwikkeld worden tot onthaalpoort voor de regio
vanaf de Scheldeoevers, evenwel zonder de aanwezige natuurwaarden te schaden.

Melkader
De Melkader is een stille getuige van een oude zeearm van de
Schelde die, door de kracht van het getij tot diep in de schorren
en later de ontgonnen polders drong. Het deed dienst als afwateringskanaal voor de polders en als waterweg om turf en later
suikerbieten te verschepen. Vandaag is het een gekanaliseerd
kreekrestant dat aansluit op de groene gordel rondom Kallo.
De overgangszone van water naar land was zeer steil. Om de
ontwikkeling van diverse levensgemeenschappen te bevorderen
werd er in 1999 een natuurvriendelijke oever aangelegd. Van op
een aantal hengelsteigers kan je rustig een lijntje uitslaan in dit
openbaar hengelwater.
Langsheen de Melkader kan je in een fraai decor wandelen of
fietsen. Er ligt een fiets- en wandelverbinding vanaf de thermische centrale tot aan de Fabriekstraat, parallel met de Melkader.
Er is ook een fiets- en wandelverbinding vanaf de Kapeldijkstraat, over het afleidingskanaal met een brug en verder over
de Melkader en langs de grote waterpartij van de Bazeput, tot
aan de zone achter het golfterrein. In totaal bijna drie kilometer
pad. Ter hoogte van de Bazeput staat een kijkwand opgesteld
om vogels te observeren.
Op termijn wordt de
verbinding richting
Beverse Dijk en de bufferzone omheen Kallo
gerealiseerd. Zo zal
een groene ring rond
het dorp ontstaan. Dat
moet de mogelijkheden voor wandelaars
en natuurliefhebbers
nog vergroten, zeker
nu het natuurgebied
de Lisdodde toegankelijk is.

del rond kallo
een groene gor
Lisdodde
Aan de Melkader grenst
de Lisdodde, een waardevol natuurgebiedje
(10 ha). Dit gevarieerde
stukje natuur bestaat uit
partijen riet, plassen met
lisdodde, graslanden en
wilgenbosjes. In de rietkragen en langs de waterkant leven rietvogels.
Verder krijgt de Lisdodde het bezoek van 17
verschillende soorten
libellen. Recent is het
natuurgebied ingericht
met goed toegankelijke wandelpaden. Knuppelpaden loodsen je
door de drassige delen. In de hoogstamboomgaard met streekeigen fruitsoorten kan je letterlijk komen proeven van de natuur.
“Echt een gebiedje om rond te slenteren” lezen we ergens op een
internetblog.

Eco-golf Kallo
De Golfclub Beveren breidt uit van 6 naar 9 holes. Het uitbreidingsplan is echter ruimer opgevat. Golfclub Beveren engageert zich om
op termijn te evolueren tot een eco-golf en streeft ernaar om een 4
sterren-label te verkrijgen. Hiervoor stelt de club een beheerplan op
met aandacht voor de afbouw van bemesting, beregening en herbicidengebruik. Het plan bevat ook de bescherming en uitbreiding
van natuurzones binnen het terrein en voorziet in een openstelling
voor wandelaars en fietsers, met aansluiting op andere bestaande
of voorziene wandel- en fietspaden.

Buffers Kallo
Om de geluidshinder van het spoorverkeer en het verkeer van de
R2 en N49 te milderen, wordt voorzien in de aanleg van buffers.
Aan beide kanten van de Melseledijk vertrekken dijken van tien
meter hoog. Aan de Fabriekstraat is gekozen voor een geluidsscherm omdat de ruimte er te beperkt is.
De bufferdijk wordt gebouwd met grond die vrijkwam bij de
aanleg van het Rietveld Kallo en de Liefkenshoekspoortunnel.
Het zullen echter geen kale dijken zijn. Op termijn wordt deze
buffer kwaliteitsvol aangekleed. Maar eerst moet de dijk zich
‘zetten’ zodat deze voldoende stabiel wordt. Voorlopig is de
dijk nog niet toegankelijk.

Vlakte van Zwijndrecht
De Vlakte van Zwijndrecht (57 ha) is een
opgespoten terrein
met een gevarieerd
landschap van zandige
gronden en ondiepe
plassen. Dit gebied valt
bijzonder in de smaak
Konikpaarden
van strand- en koloniebroeders. Bovendien is dit zandige terrein met zijn ondiepe poelen een uitgesproken biotoop voor de beschermde rugstreeppad.
Ruige stukken gras, bosjes en struwelen dreigden echter deze zandige gronden en ondiepe poelen te overwoekeren. Konikpaarden
helpen - na het vogelbroedseizoen - een handje mee om het terrein open te houden. Dit doen ze door te knabbelen aan jonge
boomscheuten.

In de rand: R2-vlakte & Steenlandpolder
Eind 2008 werd een deel van de Steenlandpolder aangesneden
voor de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding. De resterende ruimte blijft natuur.
In de driehoek gevormd door het op- en
afrittencomplex van de
R2 bevindt zich een
goed verborgen rustgebiedje voor watervogels: de R2-vlakte.
Rugstreeppad
Vanaf de Steenlandlaan leidt een houten trap naar een beschutte kijkwand, waar je ongemerkt kan
komen meegenieten. Een beetje verderop vormt een netwerk
van poelen in een zandig terrein een ideaal leefgebied voor de
rugstreeppad.
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Koning Albe

Recent zijn er een aantal grootschalige projecten opgestart
in en rond Kallo, waaronder ook een aantal nieuwe natuurprojecten en buffers. Samen met de bestaande natuurgebieden vormen deze als het ware een groene gordel rond het
dorp. En dat biedt heel wat voordelen. De natuurgebieden
bezorgen bijkomende recreatiemogelijkheden en herbergen
een verrassend rijke natuur. Met deze folder willen we je laten
kennismaken met deze extra troeven van jouw gemeente.

ROND KALLO

EEN GROENE
GORDEL

