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1. Inleiding
Algemeen kader
Om de soortenrijkdom van planten en dieren en hun leefgebieden in de toekomst de noodzakelijke kansen te geven, is
op grond van Europese richtlijnen, de Vogel- en Habitatrichtlijn, een samenhangend Europees netwerk van beschermde
gebieden aangeduid: het Natura 2000-netwerk. In Vlaanderen zijn 62 Natura 2000-gebieden aangeduid, ook speciale
beschermingszones (hierna: SBZ) genoemd. Deze gebieden zijn belangrijk om kansen te geven aan soorten en
habitattypes van Europees belang. Voor Vlaanderen handelt het om 46 habitattypes, 49 dier- en plantensoorten en 55
vogelsoorten.
Op de lidstaten van de Europese Unie rust de verplichting om de nodige maatregelen te nemen om een ‘gunstige staat
van instandhouding’ te realiseren voor bijlagesoorten en habitattypes van Europees belang. Om richting te geven aan
deze maatregelen zijn door de Vlaamse regering doelen op Vlaams niveau (de zogenaamde G-IHD) en per speciale
beschermingszone (de zogenaamde S-IHD) bepaald. Deze S-IHD zijn, na een intensief overlegproces tussen 2010 en
2013, vastgelegd in aanwijzingsbesluiten die door de Vlaamse regering definitief werden goedgekeurd op 23/04/2014.
De realisatie wordt gefaseerd en programmatorisch aangepakt. De realisatie van de instandhoudingsdoelen is complex:
niet alle kennis is al aanwezig, verschillende belangen en personen zijn betrokken, de middelen en tijd zijn beperkt.
Daarnaast is het belangrijk voor alle betrokken partijen om voortgang te maken. Omdat Vlaanderen zesjaarlijks aan
Europa moet rapporteren over de voortgang, is geopteerd voor fases/cycli van zes jaar. Per cyclus wordt een Vlaams
Natura 2000 programma opgemaakt met de Vlaamse taakstelling voor de komende periode. Inspanningen die binnen de
programmacyclus moeten worden gerealiseerd zijn bindend. Het programma omschrijft ook welke engagementen
sectororganisaties of overheidsinstanties opnemen en welke budgettaire consequenties hier aan verbonden zijn.
Op het niveau van de speciale beschermingszones wordt de realisatie van de taakstelling opgevolgd en gestuurd via een
Managementplan Natura 2000.
Focus Vlaams Natura 2000 programma 2014–2020
Voor de eerste programmaperiode 2014-2020 vertrekt het Natura 2000-programma van de Europese
Biodiversiteitsstrategie, van Vlaanderen in Actie (ViA) en van het Pact 2020. De realisatie van die taakstelling betekent
concreet dat in 2020, aan het eind van de eerste programmaperiode, 16 van de 46 beschermde habitattypes in een
gunstige staat van instandhouding moeten verkeren of verbetering vertonen ten opzichte van 2007. Voor de
habitattypes die niet behoren tot de 16 habitattypes 2020 worden in 2020 tussendoelen gesteld rekening houdend met
de doelafstand tot 2050. Deze tussendoelen omvatten naast stand still ook de opdracht om in totaal 70% van de
oppervlakte onder correct beheer te brengen. Ook voor soorten worden tussendoelen bepaald om de doelstellingen in
2050 te realiseren. Er worden geen specifieke ‘soorten 2020’ bepaald aangezien de op Europese schaal betere situatie
van soorten. Bovendien wordt verwacht dat soorten ook zullen profiteren van de inspanningen voor de habitats.
Doelstelling en inhoud managementplan
De realisatie van de instandhoudingsdoelen gebeurt door maatregelen op het terrein door verschillende mensen en
organisaties. De concrete ruimtelijke ligging, de planning van en afspraken over deze maatregelen zijn/worden
opgenomen in plannen of projecten. Het managementplan geeft per SBZ een overzicht van de uitgevoerde, geplande
en/of noodzakelijke plannen of projecten van de verschillende organisaties en mensen (= informatief). Op basis van de
inschatting van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de verschillende doelen en de taakstelling
opgenomen in het Natura 2000 programma 2014-2020, geeft het bovendien ook aan voor welke terreinacties er nog
afspraken moeten worden gemaakt en met welke prioriteit (= richtinggevend).
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Om de vooruitgang en de realisatie van de doelen, indien nodig, te kunnen afdwingen is het managementplan het kader
voor de afweging van projecten en plannen en voor het opleggen van bepaalde maatregelen. Het managementplan
wordt opgemaakt en beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna: het ANB) in overleg met het
overlegplatform dat door het ANB voor elke speciale beschermingszone of –zones wordt georganiseerd. De goedkeuring
van het managementplan gebeurt door de Vlaamse regering na formeel advies van de Gewestelijke Overleginstantie.
Gezien de technische en maatschappelijke complexiteit van de opdracht tot het realiseren van de taakstellingen; is
vastgelegd dat per planperiode verschillende fasen kunnen worden onderscheiden. De startversie (managementplan 1.0)
beschrijft de taakstelling voor deze planperiode voor de speciale beschermingszone. Bij de start/het einde van elke fase
wordt een geactualiseerde en aangevulde versie van het managementplan vastgesteld. Voor het afronden van elke fase
wordt een generieke timing op Vlaams niveau opgelegd voor alle SBZ:

•
•
•
•

MP 1.0 met een beschrijving van de taakstelling voor deze planperiode in elke SBZ (2014).
MP 1.1 met een beschrijving van de stand van zaken, geplande acties en gekende (prioritaire) acties (2015).
MP 1.2 met een beschrijving van de actuele stand van zaken, bijkomende geplande acties en uitgewerkte
prioritaire acties (2017).
MP 1.3 met een beschrijving van de actuele stand van zaken, bijkomende geplande acties, een stand van zaken
van de prioritaire acties met, indien nodig, een beschrijving van de verplichtende maatregelen (2017).

Inhoud managementplan
De inhoud van het managementplan is wettelijk vastgelegd in artikel 6 van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014.
De inhoudstafel van voorliggend document volgt de daarin voorgeschreven samenstelling.
________________________________________________________________
Statuut van voorliggend Managementplan 1.0
Dit managementplan 1.0 is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de
Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2500002 Polders’ en tot definitieve vaststelling voor die zone en
voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ‘BE2500932 Poldercomplex’,
‘BE2301134 Krekengebied’ en ‘BE2501033 Het Zwin’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten
van 23/04/2014 (hierna: het S-IHD-besluit).
Dit managementplan 1.0 werd niet formeel vastgelegd en is een informatief document. Overeenkomstig de afspraak op
de vergadering van de Vlaamse Overleggroep (dit is de voorloper van de Gewestelijke Overleginstantie) van 09/07/14 is
het te beschouwen als een basis- of startversie van de managementplannen met indicatieve opgave van de taakstelling
per SBZ en per deelgebied. Nog niet alle elementen van een managementplan, zoals beschreven in het
Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014, zijn ingevuld. Bij elk hoofdstuk is aangegeven of, dan wel in welke mate, dit
ingevuld werd in deze planversie.
_________________________________________________________________
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2. Taakstelling
Het gebiedsgericht kader voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen is door de Vlaamse regering vastgesteld op 23/04/2014 . Per SBZ zijn de specifieke doelstellingen en de prioritaire inspanningen vastgelegd.
In paragraaf 2.1 worden de vastgelegde doelstellingen weergegeven. Per landschapstype zijn het doel en de bijbehorende habitats en soorten opgenomen. Per soort en habitat zijn ook het gebiedsgericht kwantiteitsdoel (populaties of oppervlakten)
en kwaliteitsdoel beschreven.
In paragraaf 2.2 zijn de inspanningen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de verschillende doelstellingen opgenomen.
De laatste paragraaf (2.3) bevat de lijst van gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering die naar boven zijn gekomen tijdens het overleg over de doelstellingen.

2.1 Doelstellingen voor de speciale beschermingszone
Legende
Symbool

Omschrijving

+

Het doel is een stijging van oppervlakte of populatiegrootte of een verbetering van de kwaliteit

=

Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit

=/+

Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit
met lokale uitbreidingsmogelijkheid

=(-)

Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit
met lokale inkrimpingsmogelijkheid

In onderstaande tabel met de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied worden doelstellingen voor enerzijds het gedeelte dat habitatrichtlijngebied is en anderzijds het gedeelte dat 'zuiver vogelrichtlijngebied' (lees enkel vogelrichtlijngebied
maar geen habitatrichtlijngebied) is, niet onderscheiden, maar geïntegreerd. Aan de drie criteria die tegelijk vervuld dienen te zijn om deze doelen voor beide ruimtelijk afgebakende gebieden van elkaar te onderscheiden, werd immers niet voldaan.
De drie criteria zijn:

•
•
•

het zuiver vogelrichtlijngebied handelt over een relevante oppervlakte;
het betreft in dit gebied relevante doelstellingen en;
de doelstellingen die in het gedeelte dat zuiver vogelrichtlijngebied is, gerealiseerd dienen te worden, zijn (reeds in dit stadium) bekend.
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Landschap: Polders, incl. Poldercomplex, Het Zwin en Krekengebied

Habitats - Polders, incl. Poldercomplex, Het Zwin en Krekengebied
Habitat

Oppervlaktedoelstelling

1310 - Eénjarige
Doel
pioniersvegetaties van
slik- en zandgebieden met Omschrijving
Salicornia-soorten en
andere zoutminnende
planten
1330 - Atlantische
schorren (GlaucoPuccinellietalia
maritimae)

Kwaliteitdoelstelling

=/+

+

Actueel: 20 ha, waarvan 10 ha binnen SBZ-H Polders. Buiten SBZ-H: 10,8 ha binnen SBZ-V Poldercomplex en 0,2 ha binnen Goede staat van instandhouding van de actuele habitatvlekken:
SBZ-V Het Zwin.
• Winter inundaties (= minimaal plas en dras) in de periode november t.e.m. april.
Doel: Behoud van de actuele oppervlakte in SBZ-H.
• Geschikte grondwaterstanden het overige deel van het jaar.

Doel

+

+

Omschrijving
Actueel: 120 ha, waarvan ca. 99 ha binnen SBZ-H Polders. Buiten SBZ-H: 16 ha binnen SBZ-V Poldercomplex, 2 ha binnen
SBZ-V Het Zwin en 2 ha binnen SBZ-V Krekengebied
Doel: + 20 ha binnen SBZ-H naar een oppervlakte van 119 ha; richtwaarde voor uitbreiding is 7 ha.

6430 - Voedselrijke
zoomvormende ruigten
van het laagland, en van
de montane en alpiene
zones

Doel

6510 - Laaggelegen
schraal hooiland
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Doel

7140 - Overgangs- en
trilveen

Doel

Goede staat van instandhouding van de actuele en nieuwe habitatvlekken:

•
•
•

=/+

Winter inundaties (= minimaal plas en dras) in de periode november t.e.m. april;
Geschikte grondwaterstanden het overige deel van het jaar;
Goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.

+

Omschrijving
Actueel: 28 ha, waarvan ca. 20 ha subtype rietlanden met Heemst
Doel: behoud van de actuele oppervlakte.

Goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.

=/+

+

Omschrijving
Actueel: 35 ha waarvan 5,6 ha binnen SBZ-H
Doel: binnen SBZ-H: behoud van de actuele oppervlakte.

Voldoende staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.

=/+

+

Omschrijving
Actueel: 1,5 ha, waarvan de helft binnen SBZ-H, overige helft binnen SBZ-V.
Doel: behoud van de actuele oppervlakte, zowel binnen SBZ-H als SBZ-V.

Goede staat van instandhouding van de actuele habitatvlekken, waarbij voldaan wordt aan volgende kwaliteit:

•
•
•
91E0 - Alluviale bossen
met Alnion glutinosa en
Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae,
Salicion albae)

Doel

=/+

geschikte grondwaterstanden;
beperkte atmosferische N depositie;
goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.

+

Omschrijving
Actueel: 25 ha, waarvan 11 ha binnen SBZ-V.
Doel: behoud van de actuele oppervlakte, zowel binnen SBZ-H als SBZ-V.

Goede staat van instandhouding van de actuele habitatvlekken, waarbij voldaan wordt aan volgende kwaliteit:

•
•
•

voldoende hoge grondwaterstanden;
beperkte grondwaterschommelingen;
goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.

Soorten - Polders, incl. Poldercomplex, Het Zwin en Krekengebied
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Soort
Blauwborst

Populatiedoelstelling
Doel

Kwaliteitdoelstelling

=

=

Omschrijving
Actueel: in het SBZ-V Poldercomplex de laatste jaren gemiddeld 200 bp., met als maximum 290 bp. in 2010. In het SBZ-V
Krekengebied gemiddeld 85 à 130 bp. de laatste jaren. In het SBZ-V Het Zwin 40 bp.
Doel: behoud van de actuele populaties:
- SBZ-V Poldercomplex: gemiddeld 200 bp.
- SBZ-V Krekengebied: gemiddeld 85 à 130 bp.
- SBZ-V Het Zwin: gemiddeld 40 bp.
Blauwe kiekendief

Doel

Behoud van rietvelden, rietsloten en gevarieerde moerassen (o.a. habitattype 6430).

=

+

Omschrijving
Actueel: Jaarlijks enkele tot 10 ex. in SBZ-V Poldercomplex, ca. 5 ex. in SBZ-V Het Zwin en ca. 10 ex. in SBZ-V Krekengebied Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving:
Doel: behoud van de populatiegemiddelden in de SBZ-V’s
• Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen
• Het bevorderen van voedselaanbod in agrarische gebieden (bv. door aanleg onbewerkte randstroken langs akkers,
hier en daar verruigd grasland, braaklegging akkers, …)
• Behoud van de openheid van het landschap in belangrijke overwinteringsgebieden
Bruine kiekendief

Doel

=/+

+

Omschrijving
Actueel: 7 tot 10 bp. in Poldercomplex en 10 tot 15 bp. in Krekengebied. In het SBZ-V Het Zwin broedt de soort de laatste
jaren niet meer.
Doel: behoud actuele populatie.

Voorzien goede kwaliteit broedgebieden:

•
•
•

Uitgestrekte, ononderbroken rietvelden en moerassen met dichte bedden van vegetatie en weinig bomen;
Instandhouding van voldoende kwalitatieve open ruimte rond de broedgebieden;
Actieve nestbescherming van in cultuurland broedende paren.

Deze doelstelling is deels compatibel met en lift mee op de kwaliteitsdoelstelling voor habitattypes 6430 en 7140.
Voorzien goede kwaliteit foerageergebied. De soort verkiest vochtige weilanden, maar ook cultuurland – bij voorkeur
korenvelden – komen in aanmerking indien deze veel vogels en kleine zoogdieren herbergen. Volgende kerngebieden zijn
essentieel met het oog op de instandhouding van de populatie Bruine kiekendief in het gebied:

•
•
•
•
•
•
Goudplevier

Doel

+

Krekencomplex Assenede
Krekengebied omgeving Noorddijk
Krekengebied St. Margriete – St. Jan
Polders te Hoek & Lapscheure
Uitkerkse Polder
’t Pompje en Kwetshaege

+

Omschrijving
Actueel: Laatste jaren seizoensgemiddelde in de oostkustpolder van 500 tot 1.000 exemplaren. Gemiddeld bevindt zich
Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:
hiervan 85 à 90% binnen het SBZ-V Poldercomplex.
• Het toelaten van gedeeltelijke en ondiepe overstromingen van graslanden binnen overstromingsgebieden, in
Doel: Toename van de winterpopulatie (seizoensgemiddelde) in het SBZ-V Poldercomplex tot gemiddeld 1.500 à 2.000 ex.
winter en vroege voorjaar (hebben gunstig effect)
• Opwaardering van voor (water)vogels minderwaardige graslanden door aangepast maai of graasbeheer en/of
inrichting. Zo moeten bijvoorbeeld de graslanden met een korte grasmat de winter ingaan (tegengaan van
verruiging)
• Het beperken van verstoring in belangrijke overwinteringsgebieden
De soort lift ook deels mee op de doelen voor de kleine rietgans, kolgans en smient. De soort foerageert ook op
stoppelvelden en kale akkers.
Grote zilverreiger

Doel

=

=

Omschrijving
Actueel: De soort foerageert regelmatig in het SBZ-V Poldercomplex, Het Zwin en Krekengebied, maar het gaat om slechts
enkele exemplaren.
Doel: behoud van de populatiegemiddelden in de SBZ-V’s
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•
•

Instandhouden van ondiepe plassen met goede waterkwaliteit en goed ontwikkeld visbestand
Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen en in foerageergebieden
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Soort
Ijsvogel

Populatiedoelstelling
Doel

Kwaliteitdoelstelling

=/+

+

Omschrijving
Actueel: 0 tot 5 bp. in Poldercomplex en 1 tot 3 bp. in het Krekengebied
Doel: behoud van de actuele populatie
Kemphaan

Doel

Behoud van potentiële nestlocaties. De soort lift mee op de algemene verbeterde waterkwaliteit (o.a. i.f.v. habitats 6430
en 91E0).

=

+

Omschrijving
Actueel: In de SBZ-V’s Poldercomplex, Het Zwin en Krekengebied bedragen de maxima de laatste jaren enkele tientallen
Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:
tot enkele honderd exemplaren. De laatste jaren bedraagt het seizoensgemiddelde in het SBZ-V Poldercomplex ca. 100 ex.
• Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen
Doel: behoud van een seizoensgemiddelde van 50-150 ex. in SBZ-V Poldercomplex, 50-100 ex. in het SBZ-V Het Zwin en 50• Verhoging van waterpeilen in graslandengebieden
100 in het SBZ-V Krekengebied
Kleine rietgans

Doel

=

+

Omschrijving
Actueel: De laatste jaren wintermaxima van 30.000-40.000 ex. en seizoensgemiddelde van ca. 12.000 ex. in de volledige
Oostkustpolders. Ca. 75% daarvan bevond zich binnen het SBZ-V Poldercomplex.
Doel: behoud van een seizoensgemiddelde van 12.000 ex [*]. Dit impliceert minimaal het behoud van een graslandareaal
van 11.600 ha waarvan 8.000-10.000 ha permanent grasland of weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf in de
Oostkustpolders.

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

•
•
•
•

*] Dit is een gemiddeld aantal over de maanden oktober tot en met maart.

•
Kleine zwaan

Doel

Behoud van microreliëf in de poldergraslanden
Het tegengaan van versnippering van graslandcomplexen
Opwaardering van voor (water)vogels minderwaardige graslanden door aangepast beheer en/of inrichting
Behoud van grootschalig open polderlandschap (geen toename van bebouwing, bossen, houtkanten enz. in
belangrijkste overwinteringsgebieden)
Beperken van menselijke verstoring.

=

=

Omschrijving
Actueel: In het Meetjeslandse Krekengebied worden de laatste jaren maxima waargenomen van 350 tot 600 ex. In het
SBZ-V Poldercomplex en Het Zwin is de soort veel zeldzamer, met onregelmatig voorkomen tot maximum een tiental
exemplaren.
Doel: behoud van het seizoensgemiddelde in de SBZ-V Krekengebied

Instandhouden van overwinteringsgebieden:

•
•
•

Kluut

Doel

Lokaal oogstresten op akkers laten liggen in de winter
Voldoende goede waterkwaliteit in ondiepe wateren zodat zich weelderige onderwatervegetaties kunnen
ontwikkelen
Beperken van menselijke verstoring op foerageer- en slaapplaatsen

=/+

+

Omschrijving
Actueel: 150-170 bp. in SBZ-V Poldercomplex, ca. 5 bp. in SBZ-V Krekengebied en geen bp. meer in SBZ-V Het Zwin.
Doel: behoud van de actuele populaties in de SBZ-V’s.

Kolgans

Doel

In stand houden van de kwaliteit van het leefgebied van de actuele populaties, ook op langere termijn: in stand houden
van open, slikkige oevers in combinatie met zandige, schaars begroeide terreinen. Stabiel waterpeil: fluctuaties < 2 cm
tijdens het broedseizoen.
De soort lift mee op de doelstellingen voor de zilte graslanden 1310 en 1330.

=

+

Omschrijving
Actueel: De laatste jaren wintermaxima van 30.000-40.000 ex. en seizoensgemiddelde van 10.000-11.000 ex. in de
De soort lift mee op de doelen voor de kleine rietgans.
volledige Oostkustpolders. Ca. 80-85% daarvan bevond zich binnen het SBZ-V Poldercomplex.
Doel: behoud van een seizoensgemiddelde van min. 8.000-9.000 ex. in het SBZ-V Poldercomplex, een seizoensgemiddelde
van 2.000 ex. in het SBZ-V Het Zwin en een seizoensgemiddelde van 2.000 ex. in het SBZ-V Krekengebied.
Meervleermuis

Doel

=/+

+

Omschrijving
Actueel: geen populatie binnen SBZ, wel belangrijke aantallen foeragerende individuen.
Doel: behoud van de actuele populatie.

Kwaliteitsverbetering:

•
•
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Soort
Pijlstaart

Populatiedoelstelling
Doel

Kwaliteitdoelstelling

=

+

Omschrijving
Actueel: In de Oostkustpolders bedraagt het seizoensgemiddelde de laatste jaren 50-60 ex., met maxima van rond de 150- Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:
200 ex. Beperkt aandeel daarvan in SBZ-V Poldercomplex, nl. ca. 1/3.
• Het beperken van (menselijke) verstoring in belangrijke overwinteringsgebieden
Doel: behoud van de seizoensgemiddelden in het SBZ-V Poldercomplex
• Stagnerend oppervlaktewater in reliëfrijke graslanden
Porseleinhoen

Doel

=/+

+

Omschrijving
Actueel: onregelmatige broedvogel over de volledige SBZ.
Doel: behoud van de Porseleinhoen als broedvogel in SBZ-V Poldercomplex en SBZ-V Krekengebied, met 1 à 2 bp. als
satellietpopulatie. Dit vereist een extra leefgebied van 5-10 ha.
Rietgans

Doel

In stand houden van grote zeggenvegetaties en rietmoerassen.
De soort lift deels mee op de doelen voor habitattype 6430 en soorten zeggekorfslak en bruine kiekendief.

=

=/+

Omschrijving
Actueel: Jaarlijkse maxima van 1.000 à 2.000 ex. in het Meetjeslandse Krekengebied. Seizoensgemiddelde de laatste jaren
ca. 400 ex. Ca. 25% van de waarnemingen binnen het SBZ-V Krekengebied.
Doel: behoud van het seizoensgemiddelde van 400 ex.
Slobeend

Doel

Behoud van de kwaliteit van het leefgebied:

•
•

Beperken van verstoring
Behoud van de openheid van het landschap

=

+

Omschrijving
Actueel: de laatste jaren seizoensgemiddelde van 300 à 350 ex. in de volledige Oostkustpolders. Daarvan bevindt zich
gemiddeld 70% (ca. 200 ex.) binnen het SBZ-V Poldercomplex
Doel: behoud van de seizoensgemiddelden in het SBZ-V Poldercomplex

Smient

Doel

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

•
•
•

Plassen met een goede waterkwaliteit en veel waterplanten (en ongewervelden)
Het beperken van (menselijke) verstoring in belangrijke overwinteringsgebieden
Stagnerend oppervlaktewater in reliëfrijke graslanden

=

+

Omschrijving
Actueel: De laatste jaren wintermaxima van 15.000-40.000 ex. en seizoensgemiddelde van ca. 11.000 à 12.000 ex. in de
volledige Oostkustpolders. 80-85% daarvan bevond zich binnen het SBZ-V Poldercomplex.
Doel: behoud van een seizoensgemiddelde van min. 9.000 à 10.000 ex. in het SBZ-V Poldercomplex.
Steltkluut

Doel

De soort lift mee op de doelen voor de kleine rietgans.

=/+

+

Omschrijving
Actueel: Vanaf 2005 0-9 bp. in de Uitkerkse Polder. Aantallen jaarlijks sterk variërend, soms geen broedgevallen.
Doel: behoud van de actuele populatie van 0-9 bp. in het SBZ-V Poldercomplex.

Wulp

Doel

In stand houden van de kwaliteit van het leefgebied van de actuele populaties, ook op langere termijn: in stand houden
van open, slikkige oevers in combinatie met zandige, schaars begroeide terreinen. Stabiel waterpeil: fluctuaties < 2 cm
tijdens het broedseizoen.
De soort lift net als de kluut mee op de doelstellingen voor de zilte graslanden 1310 en 1330.

=

+

Omschrijving
Actueel: De laatste jaren bedraagt het seizoensgemiddelde in de Oostkustpolders 1.300 tot 2.400 exemplaren. De
wintermaxima lopen op tot 3.000 ex., in de winter 2010-2011 zelfs 4.500 ex. Gemiddeld komt van de waargenomen
aantallen in de Oostkustpolders 85-90% voor in het SBZ-V Poldercomplex.
Doel: behoud van de seizoensgemiddelden in het SBZ-V Poldercomplex
Zeggekorfslak

Doel

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

•
•

Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen
Stagnerend oppervlaktewater in reliëfrijke graslanden

=/+

+

Omschrijving
Actueel: De soort is in de SBZ enkel gekend van het Krekengebied (Rode Geul en Grote Geul).
Doel: behoud van de actuele populaties in de Rode en Grote Geul.

In stand houden grote zeggenvegetaties en zeggenrijk elzenbroek:

•
•
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2.2 Prioritaire inspanningen met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen
In samenhang met de hoger beschreven doelstellingen zijn door de Vlaamse regering per gebied een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Dit is een globale omschrijving van de acties die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de
doelstellingen. De inspanningen kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Niet al deze inspanningen zijn op dezelfde termijn realiseerbaar. Er wordt onderstreept dat het uitvoeren van de hieronder opgesomde lijst van inspanningen/acties
niet alle knelpunten in het gebied zullen oplossen en niet alle doelen zal weten te bewerkstelligen. De hieronder opgelijste inspanningen/acties zijn dan ook te beschouwen als de prioritaire inspanningen. De concretisering van deze prioritaire
inspanningen in verschillende acties is een belangrijk onderdeel van het implementatieproces. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In paragraaf 4.1 (inspanningsmatrix) worden onder meer alle
noodzakelijke acties die voortvloeien uit deze prioritaire inspanningen weergegeven.

Inspanning
PI 1

Omschrijving Inspanning

Realisatie kerngebieden zilte graslanden
Met het oog op een duurzame instandhouding van de zilte graslanden (1310 en 1330) in de polders en om lange termijn garanties te bieden voor de habitattypische soorten, o.a. kluut en steltkluut, wordt een toename
van de actuele oppervlakte zilt grasland met 20 ha binnen SBZ-H vooropgesteld. Daarnaast is een kwaliteitsverbetering van de actuele oppervlakte noodzakelijk samen met een toename van het aantal en de bedekking
van habitattype soorten en het tegengaan van verruiging en verdroging. Een belangrijk deel van deze doelstelling kan gerealiseerd worden door omvorming van graslanden die reeds een natuurbeheer kennen.
Een groot aandeel van deze doelstelling moet gerealiseerd worden in kerngebieden, gekoppeld aan een geschikt waterpeilbeheer en aangepast begrazingsbeheer. In hydrologisch geïsoleerde kerngebieden kan het voor
de natuurdoelen geschikte peil mits een aantal ingrepen ingesteld worden in functie van de doelstellingen, waarbij de hoofdafwatering niet in het gedrang mag komen. Hiervoor is gebiedsgericht hydrologisch onderzoek
noodzakelijk en dient rekening gehouden te worden met het omliggende landbouwgebruik, wonen en veiligheid. In gebieden met versnipperd en langgerekt voorkomen i.c. het Meetjeslandse krekengebied, waar de
kreken ook de hoofdafwatering vormen voor het landbouwgebruik, is een betere afstemming van het peilbeheer noodzakelijk – hydrologische isolatie van de gebieden is hier waarschijnlijk niet mogelijk – verder
hydrologisch onderzoek is vereist.
Essentiële kerngebieden waar een belangrijk deel van deze doelstelling gerealiseerd moet worden zijn: Uitkerkse Polder, Ter Doest, Zwaanhoek, Klemskerke-Vlissegem, Meetjeslandse krekengebied. Buiten deze
kerngebieden is het van belang de kleinere oppervlaktes zilt grasland te behouden en lokaal uit te breiden waar mogelijk als kleine stapstenen tussen de kerngebieden binnen SBZ.

PI 2

Behoud poldergraslanden
Met het oog op de duurzame instandhouding van de populaties overwinterende soorten in de SBZ en in Vlaanderen, in het bijzonder de kleine rietgans, is herstel van het leefgebied van de soort vereist. Dit impliceert
minimaal het behoud van een graslandareaal van 11.600 ha waarvan 8.000-10.000 ha permanent grasland of weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf in de Oostkustpolders (zie G-IHD [*] ).
De belangrijkste kerngebieden voor de poldergraslanden zijn de Uitkerkse Polders, de Meetkerse Moeren, Klemskerke-Vlissegem en de omgeving van Damme. De realisatie van kerngebieden zilte graslanden zal
eveneens bijdragen aan en is compatibel met de doelstelling voor poldergraslanden.
Met het oog op het behoud van een goede kwaliteit van deze graslanden voor de aangemelde soorten is het behoud van het microreliëf en de aanwezigheid van water in en rond de percelen cruciaal. Nulbemesting is
geen strikte vereiste op deze poldergraslanden. In die zin kunnen deze graslanden in landbouwgebruik blijven.
[*] Uitbreiding van de oppervlakte leefgebied met 0 - 1.858 ha onder de vorm van permanent grasland of weilandcomplexen met veel sloten en/of microreliëf, naast de vooropgestelde extra oppervlaktes Europees te
beschermen habitats en leefgebied van andere Europees te beschermen soorten en de algemene kwaliteitsverbetering ten gevolge van het huidige milieubeleid en dit naast het bestaande graslandareaal van 11.600 ha
waarvan 8.000 - 10.000 ha permanent grasland of weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf in de Oostkustpolders.
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Inspanning
PI 3

Omschrijving Inspanning

Kreken en begeleidende vegetaties
In het Meetjeslandse Krekengebied worden enkele robuuste kernen beoogd waarin goed ontwikkelde krekenecosystemen voorkomen met een mix van riet, ruigtes (6430), veenmosvegetaties (7140), broekbossen (91E0)
en zilte graslanden (1310/1330) met lokaal overgangen naar glanshaverhooilanden (6510), grote zeggenvegetaties en zilverschoongraslanden. Met het oog op ruimtebesparing is het combineren van verschillende doelen
in enkele kerngebieden de beste oplossing. Ook naar Europese soorten leveren deze kerngebieden een belangrijke bijdrage: bruine kiekendief en blauwborst (riet als broedbiotoop), meervleermuis (insectenrijke
kreekbegeleidende ruigtes en graslanden) en zeggekorfslak (grote zeggenvegetaties). Robuuste kernen leveren voldoende rust voor moerasvogels, o.a. de bruine kiekendief en blauwborst. Essentiële kerngebieden zijn
enerzijds de Rode en Grote Geul (ca. 100 ha) in Assenede en anderzijds de kreken in St.-Laureins (met o.a. de Roeselarekreek, Boerekreek, Oostpolderkreek, Hollandersgat/Blokkreek, Bentillekreek, Molenkreek,
Spletkreek en de kreken aan de Noorddijk; samen ca. 200 ha). Beide kerngebieden zijn grotendeels groen ingekleurd op het gewestplan.
Belangrijke voorwaarden voor goed ontwikkeld krekensysteem zijn het instellen van een geschikt waterpeilbeheer gekoppeld aan een goede waterkwaliteit. Zoals uit recente gegevens van de VMM blijkt (zie Bijlage 10
van het onderbouwende rapport) is de waterkwaliteit in verschillende kreken actueel een knelpunt. Peilafspraken die beter afgestemd zijn op de natuurdoelen in deze gebieden zijn noodzakelijk. De mogelijkheid van
hydrologische isolatie moet verder onderzocht, maar dit lijkt in eerste instantie heel moeilijk omdat de omliggende gebieden afwateren via de kreken.
Met het oog op de instandhouding van de populatie bruine kiekendief in de SBZ zijn volgende gebieden van belang:

•
•
•
•
•
•

Krekencomplex Assenede
Krekengebied omgeving Noorddijk
Krekengebied St. Margritte – St. Jan
Polders te Hoeke & Lapscheure
’t Pompje en Kwetshaege
Uitkerkse Polder

De grootte van de gebieden kan sterk variëren, maar vnl. een belangrijk aandeel van het kwalitatief broedgebied dient in deze kerngebieden gerealiseerd te worden. Gezien de bruine kiekendief een verstoringsgevoelige
soort is, is het van belang binnen een straal van 100 m rond de geschikte broedgebieden verstoring tot een minimum te beperken. De belangrijkste maatregel hiertoe is het realiseren van een peilbeheer dat de duurzame
instandhouding van rietvegetaties garandeert, in overleg met de andere gebruikers. Naast het in stand houden van rietvelden kan met beheerovereenkomsten met lokale landbouwers gewerkt worden, gezien de soort
ook broedt in graanvelden.
Soorten die meeliften op de doelen – wat betreft broedhabitat (rietvegetaties) – zijn roerdomp en woudaapje. Deze soorten worden echter niet afzonderlijk tot doel gesteld.
PI 4

Overwinterende vogels
Overwinterende vogelsoorten maken gebruik van de grote kerngebieden rond o.a. Damme en Meetkerke/Uitkerke. Gepaard met de overwinterende watervogels profiteren ook ganzen (kolgans, kleine rietgans en
grauwe gans) van de kerngebieden. In dat opzicht is de afbakening van grote kerngebieden een prioriteit voor zowel vegetaties als daarop overwinterende vogelsoorten. Onder meer blauwe kiekendief, velduil, kleine
zwaan en smient zijn jaarlijkse wintergasten die gebruik maken van het gebied. Robuuste kerngebieden waar de verstoring minimaal is, genieten de voorkeur. De kerngebieden hoeven geen exclusieve natuurgebieden te
worden, een combinatie met landbouwgebied en landbouwgebruik is hierin geen hinder, wel een aandachtspunt.
De belangrijkste kerngebieden voor overwinterende vogels gebonden aan de poldergraslanden zijn de Uitkerkse Polders, de Meetkerse Moeren, Klemskerke-Vlissegem en de omgeving van Damme. In tweede instantie
gaat het om het Krekengebied, de Zwaanhoek en Ter Doest.

PI 5

Implementatieplan haven Zeebrugge
Er wordt een implementatieplan opgemaakt dat de vrijwaring van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Haven binnen de afspraken van het strategisch plan voor de haven Brugge-Zeebrugge, waarvan akte genomen
werd door de VR op 22 september 2006, koppelt aan garanties dat een duurzame staat kan bereikt worden voor de soorten en habitats die tot doel zijn gesteld in de betrokken SBZ.
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2.3 Gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering
Tijdens het overleg over de instandhoudingsdoelstellingen is een aantal gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering aangebracht door de deelnemers aan het voorafgaand overlegproces. In deze paragraaf worden deze meegegeven ter
informatie. De lijst is niet limitatief noch bindend. Het is bovendien mogelijk dat deze lijst wijzigt tijdens het implementatieproces.

Omschrijving aandachtspunten
1

Sector economie / Sector economie / Sector economie
De sector Economie vindt dat zij en de andere doelgroepen betrokken moesten worden bij de opmaak van het flyway plan voor de Kleine rietgans, zodat het plan kon rekening houden met lokale belangen.
(Bron: S-IHD rapport)

2

Departement LV
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij wenst aan te geven dat in geval van waterpeilverhoging een grondig onderzoek van de impact hiervan op het naastliggend agrarisch gebied noodzakelijk is omdat dit krekengebied zich volledig versnipperd binnen agrarisch gebied
bevindt waardoor de impact vrij groot zal zijn. Bij een te grote impact moeten andere maatregelen genomen of voorgesteld worden of moet een flankerend beleid voorzien worden dat aangepast is aan deze specifieke ingrepen.In geval een ander peilbeheer ingesteld wordt,
verwijzen we naar de handleiding peilbeheer die opgesteld wordt binnen het bekken van de Brugse Polders. Deze handleiding vormt een goed kader om tot gedragen peilafspraken te komen.
(Bron: S-IHD rapport)

3

Departement LV
Met het oog op het verhogen van waterpeilen, wenst het beleidsdomein Landbouw en Visserij mee te geven dat rekening moet worden gehouden met de bestaande drainages binnen het gebied. De afvoer moet gewaarborgd blijven.
(Bron: S-IHD rapport)

4

Departement LV
Bij de inventarisatie van het landbouwgebruik wenst het beleidsdomein Landbouw en Visserij als algemene opmerking mee te geven dat inname van minder gevoelige percelen op zich een minder grote impact heeft op het landbouwbedrijf, maar dat deze inname uiteraard
niet oneindig is. Bij elke bijkomende inname of wijziging kan de gevoeligheid van de overblijvende percelen wijzigen. Bij de effectieve uitwerking van doelen, zal niet alleen rekening moeten gehouden worden met de situatie van de landbouwbedrijven op dat moment, maar
eveneens met de impact van het cumulerend innemen van landbouwgebruiksgronden.
(Bron: S-IHD rapport)

5

Agentschap Onroerend Erfgoed
Veel dijken werden traditioneel beplant met bomen of struiken, wat een cultuurhistorische waarde en esthetische waarde heeft. In functie van sommige habitattypes (schrale graslanden) zijn er soms discussies over het al dan niet beplanten van de dijken met bomen, hetzij
als maatregel voor landschapsherstel (indien er op heden geen bomen meer aanwezig zijn, maar dit historisch wel het geval was) hetzij als heraanplant na velling van de huidige bomen.
(Bron: S-IHD rapport)

6

Agentschap Onroerend Erfgoed
De maatregel “herstel reliëf” dient volgens ARE als volgt geïnterpreteerd te worden: hetzij een traceerbare ophoging van het terrein (dus zichtbaar aan bodem enz) eraf halen en oorspronkelijke reliëf herstellen; hetzij nivelleringen uit recent verleden ongedaan maken en
het oorspronkelijk reliëf (depressies, poel, laantjes, enz) herstellen of reconstrueren aan de hand van kaart- of fotomateriaal. Percelen die van nature vlak of weinig reliëf vertonen, hoeven volgens ARE niet ingericht te worden tot reliëfrijke percelen omdat dit vaak niet
overeenstemt met landschapshistorisch landgebruik en het bijhorende landschapsbeeld.
(Bron: S-IHD rapport)

7

Sector jacht
De jachtsector geeft aan dat de waterpeilverhogingen in de winter onmiskenbaar een gunstig effect hebben op het aantal overwinterende watervogels. Het is volgens de sector technisch mogelijk en vanuit veiligheidsoverwegingen aanvaardbaar – voor zover daarover
consensus bestaat met landbouw en polder – dit beleid verder te kunnen zetten. Desgevallend moet men bekijken hoe het daaruit voorkomende inkomensverlies van landbouwers gecompenseerd moet worden. De landbouwsector geeft aan dat dit niet veralgemeend mag
worden, maar ook rekening gehouden moet worden met waterafvoerende functie en vermindering opbrengst.De jachtsector wil benadrukken dat de creatie van ‘step stones’ (kleine natte graslanden doorheen de polders, met aangepast waterpeilbeheer bv. d.m.v. aanleg
dijkjes, sluizen, enz.) voor landbouw makkelijker te aanvaarden is dan de creatie van grote aaneengesloten stukken die dan voor iedereen ‘spergebied’ worden. De creatie van grote aaneengesloten gebieden leidt tot conflicten; de aanleg van ‘step stones’ tot integratie en
samenwerking.
(Bron: S-IHD rapport)
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Omschrijving aandachtspunten
8

Sector jacht
De jachtsector geeft aan dat er een upgrade van de N49 naar autostrade wordt voorzien binnen het SBZ. De sector vreest dat deze voor negatieve gevolgen zal zorgen, vooral voor fauna en leefgebieden (barriere, verstoring).
(Bron: S-IHD rapport)

9

Sector jacht
De jachtsector ziet een opportuniteit in de jacht op watersnip bij wet toe te laten, in die zin dat rietvegetaties door de sector beheerd zouden kunnen worden, wat ook financieel voordelig zou zijn.
(Bron: S-IHD rapport)

10

Sector jacht
De jachtsector geeft aan de natuursector een hoger doel voor het habitattype voedselrijke ruigtes (6430) in haar opmerkingen 4917 en 4918 vraagt omdat er potenties zijn in een gebied dat in beheer is bij Natuurpunt. Ze geeft ook aan dat op het BOLOV 2 hier met alle
sectoren over werd gediscussieerd omdat dit habitattype door alle sectoren makkelijk te verwezenlijken is en wanneer men dit hier extra tot doel stelt de plaats bij de sterkste schouders gehypothekeerd wordt voor andere habitattypes.
(Bron: S-IHD rapport)

11

Sector jacht
De jachtsector vraagt om in het kader van de biodiversiteit aan de jachtsector bij werkzaamheden in het grasland of op het veld zogenaamde ‘wildredders’ bij landbouwmachines te promoten.
(Bron: S-IHD rapport)

12

Sector jacht
De jachtsector benadrukt dat minstens vijfmaal per lente- en zomerperiode (inclusief broedperiode dus) er motorfietsenverenigingen zijn die de krekenroute doorkruisen. De sector aanziet dit als een significante verstoring voor de broedvogels.
(Bron: S-IHD rapport)

13

Sector jacht / Sector landbouw
De jacht- en landbouwsector willen benadrukken dat maaibeheer essentieel is voor een goede kwaliteit van rietvegetaties, niet enkel het waterpeil is van belang. De jachtsector ziet een opportuniteit in het beheer van zgn. waterzieke gronden en rietvegetaties.
(Bron: S-IHD rapport)

14

Sector jacht
De jachtsector wil de zelfregulerende en controlerende functie van de jacht in het gebied benadrukken.
(Bron: S-IHD rapport)

15

Sector landbouw
De sector landbouw benadrukt dat de omschrijving van kerngebieden in de essentie van het rapport veel te vaag en te topografisch is. Deze vaagheid maakt een socio-economische inschatting volgens de sector onmogelijk. Een verankering van deze beleidskeuze via dit
rapport is volgens de sector een stap te ver.
(Bron: S-IHD rapport)

16

Sector landbouw / Nieuwe Polder van Blankenberge / Isabellapolder / Oostkustpolder / Departement LV / Gemeente Sint-Laureins
Sector Landbouw, de Nieuwe Polder van Blankenberge, de Isabellapolder, de Oostkustpolder, het beleidsdomein Landbouw en Visserij en de gemeente Sint-Laureins:
De sector Landbouw, de Isabellapolder, de Oostkustpolder, het beleidsdomein LV en de gemeente Sint-Laureins vragen om bij de implementatie van de doelen rekening te houden met de aanwezige gebruikers en de waterafvoerende functie van grachten en kreken in het
volledige afstroomgebied. Het nemen van maatregelen moet steeds in overleg met alle sectoren binnen een planmatige context (bv natuurrichtplan) en rekening houdend met de lokale socio-economische context gebeuren. Voorafgaand onderzoek bij peilaanpassingen is
noodzakelijk om enerzijds de relatie oppervlaktewater – grondwater en anderzijds de effecten op omliggende percelen en de verschillende mogelijk maatregelen te bestuderen. De Oostkustpolder en het beleidsdomein Landbouw en Visserij benadrukken verder dat
hydrologische isolatie in bepaalde gevallen kan overwogen worden, maar dit ook negatieve effecten kan veroorzaken, zoals vermindering van het waterbufferend vermogen met mogelijks verplaatsing van de overstromingsproblematiek, de vismigratie, de hoge kosten en
het complexe beheer.De Nieuwe Polder van Blankenberge en de Isabellapolder benadrukken dat de maatregelen het onderhoud van de waterlopen inzonderheid voor wat betreft de wijze waarop de werken worden uitgevoerd, het recht van doorgang en het recht om de
ruimingsproducten te deponeren binnen de 5-meter onderhoudszone niet mogen hypothekeren.De Isabellapolder geeft aan dat eveneens rekening gehouden moet worden met de negatieve en schadelijke effecten op de veiligheid, de afwaartse en opwaartse
randvoorwaarden zoals overstortpeilen, regenwaterafvoerpeilen, rioollozingen. Gemiddelde grondwaterverhogingen en dus hogere waterpeilen in de grachten en waterlopen verminderen de bergingscapaciteit in het volledige stroomgebied. Dit dient volgens het Integraal
Waterbeleid (watertoets) gecompenseerd.
(Bron: S-IHD rapport)
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Omschrijving aandachtspunten
17

Sector landbouw
Het SBZ-V Poldercomplex is een uniek en uitzonderlijk landbouwgebied zowel naar fysische geschiktheid om aan voedsel en voedselproductie te doen als naar klimatologische omstandigheden. Een dreigende versnippering van dit gebied en de impact van
natuurontwikkelingen, industrie en infrastructuur ontwikkelingen, recreatieve druk en bewoning dreigen de compactheid en draagvlak van dit landbouwareaal grondig aan te tasten. Verdere grootschalige grondinname voor welke doelen dan ook kan de huidige werking van
de sector ten val brengen. Gezien de natuurelementen in dit rapport gekoppeld zijn aan diverse landbouwactiviteiten (begrazing, maaien, trappelzones; aanwezigheid akkerland, ...) zou een ontwrichting van de landbouwstructuur wel eens de grootste bedreiging op de IHD
doelen kunnen betekenen.Reactie ANB: in de reactienota ANB en op het BOLOV werd voorgesteld een tekst toe te voegen in de socio-economische analyse van het rapport m.b.t. deze problematiek. Deze tekst zou aangeleverd werd door de sector Landbouw aangeleverd in
de webapplicatie als reactie op het BOLOV.
(Bron: S-IHD rapport)

18

Sector landbouw
De sector Landbouw benadrukt dat een desktop LER een te beperkte analyse is in dit specifiek rapport. Gezien in dit rapport belangrijke oppervlakte grasland worden besproken dient het LER aangevuld te worden met de socio-economische impact inzake bedrijfsvoering. De
socio-economische impact van graslanden in de veehouderij zal in hoge mate bepaald worden door beschikbaarheid van nabije akkerlanden. Daarenboven is ook de mestafzet mogelijk een belangrijk aspect. De grondafhankelijkheid is binnen een groeiende Europese/wereld
markt een belangrijk element in de draagkracht van de agrarische bedrijven en een belangrijk socio-economisch element. De sector benadrukt ook dat de andere IHD rapporten hoofdzakelijk habitat gebieden behandelen, terwijl voorliggend rapport in areaal vooral om
vogelrichtlijngebieden gaat. Dit is een essentieel verschil waardoor het LER voor deze gebieden, zoals opgemerkt een deel van zijn waarde verliest, tenzij men de parameter juridisch /beleidsmatig uitschakelt.Reactie ANB: in de reactienota ANB en op het BOLOV werd
voorgesteld een tekst toe te voegen in de socio-economische analyse van het rapport m.b.t. deze problematiek. Deze tekst werd door de sector Landbouw aangeleverd in de webapplicatie als reactie op het BOLOV.
(Bron: S-IHD rapport)
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3 Openstaande taakstelling
De in dit hoofdstuk beschreven oppervlaktebalans op SBZ niveau werd als taakstelling vastgesteld in het S-IHD-besluit voor deze SBZ. Op basis hiervan is een indicatieve verdeling van de doeloppervlaktes over de verschillende deelgebieden gebeurd
via een modelmatige berekening. In paragraaf 3.1 wordt per aangewezen habitattype in deze SBZ het overzicht gegeven van de totale oppervlaktedoelen, de oppervlakte actueel habitat en het openstaand saldo aan te realiseren habitat (door
omvorming vanuit bestaande andere natuur of door uitbreiding op plaatsen die nu niet ingenomen zijn door natuur). In de volgende managementplannen zal dit overzicht geactualiseerd worden met een stand van zaken en het openstaand saldo.
Voor de soorten wordt geen oppervlaktebalans weergegeven. Gezien de complexe koppeling van de populatiedoelen aan habitats, regionaal belangrijke biotopen en andere vegetatietypes is het momenteel niet mogelijk om voor soorten een
betekenisvolle openstaande taakstelling met oppervlaktebalans op te geven. In 3.2 wordt de taakstelling voor de soorten kort voorgesteld; voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar Bijlage 2 bij het IHD-besluit. De geactualiseerde
openstaande taakstelling wordt in een latere fase van de managementplannen weergegeven.
In hoofdstuk 6. Richtkaart wordt indicatief de actuele ligging van de habitats en de indicatieve verdeling van de doelen over de verschillende deelgebieden weergegeven. De verdeling van deze doelen over de verschillende deelgebieden maakt deel uit
van het overleg met de betrokken actoren in het overlegplatform voor deze SBZ. De verdeling kan naar aanleiding daarvan in een volgende versie van het managementplan aangepast worden.

3.1 Habitats
Habitat code

Besluit Vlaamse regering

Openstaande
taakstelling

Opp.
totaal doel
(ha)

Opp.
actueel
(ha)

Opp. uitbreiding en
omvorming
(ha)

1310

21.00

21.00

0.00

1330

139.00

119.00

20.00

6430

28.00

28.00

0.00

6510

35.00

35.00

0.00

7140

1.50

1.50

0.00

91E0

25.00

25.00

0.00

Opmerkingen
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3.2 Soorten
Soort

Doel

Blauwborst

behoud

Blauwe kiekendief

behoud

Bruine kiekendief

behoud

Goudplevier

uitbreiding

Grote zilverreiger

behoud

Ijsvogel

behoud

Kemphaan

behoud

Kleine rietgans

behoud

Kleine zwaan

behoud

Kluut

behoud

Kolgans

behoud

Meervleermuis

behoud

Pijlstaart

behoud

Porseleinhoen

uitbreiding

Rietgans

behoud

Slobeend

behoud

Smient

behoud

Steltkluut

behoud

Wulp

behoud

Zeggekorfslak

behoud
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4 Overzicht van de prioritaire inspanningen
Voor het realiseren van de taakstelling (zie hoofdstuk 2) zijn door de Vlaamse regering een aantal prioritaire inspanningen gedefinieerd. De prioritaire inspanningen beschrijven de verschillende acties die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de
taakstelling. De planning van deze acties hangt onder andere af van de beschikbare budgetten, de maatschappelijke context en de aanwezige kennis. Een aantal acties moeten echter prioritair gerealiseerd worden binnen de planperiode van het
Vlaamse Natura 2000 programma 2014-2020 om:
• de verdere achteruitgang van habitattypes of soorten te stoppen of te vermijden (prioriteit stand still);
• de Vlaamse taakstelling 2020 te realiseren (prioriteit 2020).
Door de Vlaamse regering zijn in het S-IHD-besluit de prioritaire inspanningen bepaald waarbinnen één of meerdere prioritaire actie(s) moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd in deze SBZ. Het nader omschrijven van de acties gebeurt in overleg
met alle betrokkenen binnen het overlegplatform tegen begin 2015 voor vastlegging in een nieuwe versie van het managementplan. Bijzondere aandacht zal hierbij gegeven worden aan die acties die binnen de planperiode 2015-2020 uitgevoerd
moeten worden. Vanaf 2019 kunnen immers de nodige verplichtende maatregelen opgelegd worden indien blijkt dat prioritaire acties anders niet gerealiseerd worden binnen deze planperiode.
In paragraaf 4.1 is het overzicht van de prioritaire inspanningen weergegeven en de prioriteit m.b.t. de planperiode 2014-2020. In de volgende managementplannen zal dit overzicht aangevuld worden met een overzicht van de acties die vallen binnen
deze verschillende inspanningen en van hun status.
In hoofdstuk 6. Richtkaart wordt een ruimtelijk overzicht van de verdeling van de prioritaire inspanningen over de verschillende deelgebieden weergegeven.

4.1 Inspanningsmatrix
Gezien er nog geen vastgestelde actielijst is, worden in deze versie van het managementplan enkel de prioritaire inspanningen zoals vastgesteld in het S-IHD-besluit weergegeven. Zodra de actielijst is vastgesteld, wordt deze in een volgende versie van
het managementplan aan de inspanningsmatrix toegevoegd.
Prioritaire inspanning cfr. Besluit Vlaamse regering

Prioriteit

PI 1

Realisatie kerngebieden zilte graslanden

2020

PI 2

Behoud poldergraslanden

2050

PI 3

Kreken en begeleidende vegetaties

Standstill

PI 4

Overwinterende vogels

2050

PI 5

Implementatieplan haven Zeebrugge

2050
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5 Taakstelling inzake de verbetering van het natuurlijk milieu
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke milieucondities vereist zijn voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding voor de aangewezen habitats en soorten. Bij de opmaak van dit MP 1.0 was een gebiedsgerichte invulling niet mogelijk.
Informatie over de vereiste milieuomstandigheden voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de habitats en soorten zijn te vinden in de publicatie "Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van
instandhouding van de Natura 2000 habitattypen", gepubliceerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met als referentie T’Jollyn et al., 2009 en te consulteren op www.inbo.be/natura 2000.
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6 Richtkaart
De richtkaart is een belangrijk ruimtelijke afwegingskader voor plannen, projecten, instrumenten… Het geeft in de eerste plaatst een synthese van de stand van zaken op het terrein en zoals gepland. Een natuurdoel is immers pas 'geplaatst', wanneer
inrichting en beheer van het betrokken perceel afgesproken zijn in een natuurbeheerplan, of één van de gelijkwaardige plannen die er mee gelijkgesteld kunnen worden. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de geplande doelen in
natuurbeheerplannen of gelijkaardige plannen. Zolang een deel van de taakstelling niet is opgenomen, bevat de richtkaart daarnaast een ecologisch geschikte zoekzone die ruim genoeg is om via vrijwilligheid en socio-economische afwegingen te
zoeken naar een optimale plaatsing van de resterende doelen en daartoe gevrijwaard wordt. De bepaling van deze zoekzone gebeurt op Vlaams niveau aan de hand van de actuele en natuurlijke potentiekaarten , rekening houdend met de
oppervlakte waarvoor reeds garanties zijn op een correct beheer via een geïntegreerd beheerplan of een gelijkaardig instrument en socio-economische belangen. Dit gebeurt door middel van een geobjectiveerde, modelmatige berekening. Naarmate
bijkomende doelen worden 'geplaatst', door natuurbeheerplannen of gelijkwaardig instrumenten of in voorkomend geval, via verplichtingen, zal ook de omvang van de zoekzone(s) afnemen. De opmaak van de zoekzone(s) vormt dus het
semiautomatische resultaat van de afspraken die gemaakt zijn over het onder correct beheer brengen van terreinen.
De richtkaart is in dit Managementplan 1.0 nog onvolledig omdat de benodigde data nog in opbouw of overleg zijn. Hieronder wordt per voorzien onderdeel aangegeven in welke mate het ingevuld is in deze planversie.
6.1 Situering actuele habitats
De situering van de actuele habitats is indicatief opgenomen in kaarten 1 en 2.
6.2 Situering vegetaties als leefgebied voor Europees te beschermen soorten
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.
6.3 Aanwezigheid van habitattypische soorten
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.
6.4 Ruimtelijke verdeling van de instandhoudingsdoelstellingen
De ruimtelijke verdeling van de oppervlaktedoelstellingen voor de verschillende habitattypes in dit SBZ zijn opgenomen in kaart 1.
6.5 Ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen
De ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen is weergegeven in kaart 2. De codes verwijzen naar de tabel in paragraaf 4.1.
6.6 Situering van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.
6.7 Zoekzones
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.
6.8 Actiegebieden voor de verbetering van het leefmilieu
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

Kaartenlijst
Kaart 1. Situering van de actuele habitats (indicatief) en de ruimtelijke verdeling van de oppervlaktedoelstellingen voor de verschillende habitattypes.
Kaart 2. Situering van de actuele habitats (indicatief) en de ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen. De codes verwijzen naar de tabel in paragraaf 4.1.

MANAGEMENTPLAN 1.0
31 - Polders

Pagina 18 van 19

24/10/2014

SBZ-H BE2500002 POLDERS
SBZ-V BE2500932 POLDERCOMPLEX - SBZ-V BE2501033 HET ZWIN - SBZ-V BE2301134 KREKENGEBIED
Kaart 1.1

±

Situering

Vlaanderen

Habitat Natura 2000
1310
1330
6510
91E0

Actueel Habitat - RBB

Doelen DG BE2500002-32:
1310 - 2 ha
1330 - 1 ha

Doelen DG BE2500002-13:
1330 - 70 ha

Deels habitat
SBZ-H
SBZ-V

Doelen DG BE2500002-30:
1330 - 4 ha

Doelen DG BE2500002-23:
1330 - 2 ha

Doelen DG BE2500002-7:
1330 - 5 ha

Doelen DG BE2500002-15:
1310 - 3 ha
1330 - 1 ha

Doelen DG BE2500002-25:
1330 - 4 ha

Doelen DG BE2500002-2:
1330 - 2 ha
6510 - 2 ha

Doelen DG BE2500002-16:
1310 - 2 ha

Doelen DG BE2500002-28:
1330 - 2 ha

Doelen DG BE2500002-4:
1310 - 3 ha
1330 - 5 ha

Doelen DG BE2500002-29:
1330 - 1 ha

Doelen DG BE2500002-3:
1330 - 14 ha

0

1

2

4

Doelen DG BE2500002-31:
91E0 - 5 ha

Indicatieve situering van de actuele
habitats en de verdeling van de
doelen per deelgebied

km

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be
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SBZ-H BE2500002 POLDERS
SBZ-V BE2500932 POLDERCOMPLEX - SBZ-V BE2501033 HET ZWIN - SBZ-V BE2301134 KREKENGEBIED
Kaart 1.2

±

Situering

Vlaanderen

Habitat Natura 2000
1310
1330
2180
6430
6510
7140
91E0

Actueel Habitat - RBB
Deels habitat

Doelen DG BE2500002-17:
1330 - 1 ha
6430 - 1 ha
6510 - 1 ha

SBZ-H
SBZ-V

Doelen
DG BE2500002-19:
1330 - 1 ha
Doelen
DG BE2500002-20:
1330 - 1 ha

Doelen DG BE2500002-33:
1330 - 5 ha
6430 - 27 ha
6510 - 3 ha
7140 - 1 ha
91E0 - 6 ha

0

1

2

4

Indicatieve situering van de actuele
habitats en de verdeling van de
doelen per deelgebied

km

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be
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SBZ-H BE2500002 POLDERS
SBZ-V BE2500932 POLDERCOMPLEX - SBZ-V BE2501033 HET ZWIN - SBZ-V BE2301134 KREKENGEBIED
Kaart 2.1
Situering

Vlaanderen

Legende

SBZ-H

BE2500002-24
PI 5

SBZ-V

BE2500002-32
PI 5

BE2500002-13
PI 1, 2, 4, 5

BE2500932
PI 1, 2, 2, 4, 5
BE2500002-30
PI 5

BE2500002-7
PI 1, 2, 4, 5

BE2500002-15
PI 5
BE2500002-16
PI 1, 5

BE2500002-25
PI 5

BE2500002-22
PI 5

BE2500002-8
PI 5

BE2500002-2
PI 1, 2, 4
BE2500002-9
PI 5

BE2500002-5
PI 5

BE2500002-3
PI 1, 2, 4

BE2500002-11
PI 5

BE2500002-4
PI 5

Voor de omschrijving van de prioritaire
inspanningen wordt verwezen naar
hoofdstuk 2.2

BE2500002-27
PI 5

Overzicht
van
de
prioritaire
inspanningen per deelgebied

0

1

2

4

km

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

±
17/12/2014

SBZ-H BE2500002 POLDERS
SBZ-V BE2500932 POLDERCOMPLEX - SBZ-V BE2501033 HET ZWIN - SBZ-V BE2301134 KREKENGEBIED
Kaart 2.2
Situering

Vlaanderen

Legende

SBZ-H
SBZ-V

BE2501033
PI 3

BE2500932
PI 1, 2, 2, 4, 5
BE2500002-19
PI 5

BE2301134
PI 1, 3, 4, 4

BE2500002-33
PI 1, 3, 4

Voor de omschrijving van de prioritaire
inspanningen wordt verwezen naar
hoofdstuk 2.2
Overzicht
van
de
prioritaire
inspanningen per deelgebied

0

1

2

4

km

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

±
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7 Gebiedsgerichte toepassing van het globaal afwegingskader Natura 2000
Het Vlaams Natura 2000-programma bevat een globaal afwegingskader, met daarin:
• een onderlinge afweging van de ecologische vereisten van zowel de Europees te beschermen habitattypes, van de Europees te beschermen soorten als van de soorten die typisch zijn voor een Europees te beschermen habitat;
• een afweging voor soorten van regionaal belang van de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen voor boshabitats ten aanzien van ecologische vereisten voor vogelsoorten die karakteristiek zijn of vaak voorkomen in grotere, open en
natuurkwaliteitsvolle weilandcomplexen.
In dit hoofdstuk moet worden aangegeven op welke wijze bij de realisatie van de taakstelling dit afwegingskader toegepast werd of zal worden.
De informatie over de uitvoering van het globaal afwegingskader voor deze SBZ wordt toegevoegd vanaf de volgende versie van het managementplan. Het Vlaams Natura 2000-programma, waar het globaal afwegingskader Natura 2000 deel van
uitmaakt, bestaat immers nog niet bij de opmaak van dit Managementplan 1.0. Bovendien ontbreken in deze planversie belangrijke elementen die relevant zijn voor de beschrijving van de uitvoering van het globaal afwegingskader, zoals de
ruimtelijke configuratie van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de zoekzones.
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