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Foto’s voorpagina

1. Luchtfoto Lage Moere van Meetkerke, wvi mei 2013. De foto toont bovenaan in beeld het kanaal Brugge-Oostende, met 
de betonfabriek in de linkerbovenhoek. De populierenrij onderaan in beeld markeert de Moerstraat. Rechts in beeld het 
pas heraangelegde Maregeleed, waarbij de zandhopen nog aan weerszijden van het Maregeleed liggen. Het Maregeleed 
mondt uit in de wachtkom van het pompgemaal De Katte. Centraal in beeld zijn het kooihuis, het kooibos en de kooiplas van 
de eendenkooi goed zichtbaar. Net links daarvan is het Molinia-perceel, geprangd tussen een griendje en een elzenbosje 
waarneembaar. Ook de herstelde laantjespatronen zijn prima zichtbaar. 

2. Luchtfoto Kwetshage, wvi mei 2013. De foto, toont in de voorgrond de pas verwijderde ‘spookbrug’. Op die plaats ligt 
nu een langgerekte plas met eilandjes. Hogerop in beeld is het Kwetshagezwin goed zichtbaar ter hoogte van de venige 
kom (donker gekleurde percelen) met de botanisch meest waardevolle graslanden. Ook het langgerekte elzenbosje in deze 
percelen is makkelijk herkenbaar.

3. Luchtfoto Schobbejak, wvi mei 2013. De foto toont het kanaal Brugge-Oostende als zuidelijke begrenzing van de Schob-
bejak in de voorgrond en het dorp Stalhille rechtsboven in beeld. De dreef halfweg het beeld begrenst de Schobbejak in het 
noorden, de houtkant links in beeld begrenst de Schobbejak in het westen. Centraal vooraan in beeld is de paaiplaats om-
geven door een rietzone duidelijk waarneembaar. De waterloop rechts daarvan is de oostelijke begrenzing van de Schob-
bejak.

4. Luchtfoto ’t Pompje, wvi mei 2013. De foto toont het kanaal Brugge-Oostende als zuidelijke begrenzing van het gebied. 
Centraal in beeld ligt het voormalige RMD-gebouw, met een toegangsdreef vanaf de Clemsnheulestraat (rechtsonder in 
beeld). De graafwerken als compensatie, voor de haven van Zeebrugge zijn duidelijk waarneembaar als onder water staan-
de percelen. Ook de herstelde laantjespatronen zijn goed zichtbaar.
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1. Administratieve gegevens

1.1. Situering

1.1.1. Algemeen

Gemeenten: 

 � ’t Pompje (deels militair domein): Ettelgem (Oudenburg)
 � Domeinbos Hagebos: Zuienkerke
 � Militair domein Schorreweide: Ettelgem (Oudenburg)
 � Kwetshage: Varsenare (Jabbeke)
 � Schorreweide, noordelijk deel: Watergangstraat Klemskerke (De Haan)
 � Paddegat: Varsenare (Jabbeke), Ettelgem (Oudenburg)
 � Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem: Klemskerke (De Haan), Vlissegem (De Haan)
 � Put van Vlissegem: Vlissegem (De Haan)
 � Schobbejak: Stalhille (Jabbeke) 
 � Cathille: Vlissegem (De Haan), Stalhille (Jabbeke) 
 � Lage Moere van Meetkerke: Sint-Andries (Brugge), Meetkerke (Zuienkerke), Varsenare (Jabbeke)
 � Schorreweide, zuidelijk deel: Ettelgem (Oudenburg)

Kaartblad: topografische kaart 12/3-4 Bredene-Houtave

Het beheerplan omvat een reeks gebieden gelegen in de Blankenbergse Polder Zuid, meer bepaald het Vlaams 
natuurreservaat Paddegat-Klemskerke, het Vlaams Natuurreservaat Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage en 
het Domeinbos Hagebos. Zoals hierboven reeds duidelijk gemaakt kunnen in het gedeelte Paddegat-Klemskerke 
nog talrijke deelgebiedjes worden onderscheiden, die (nog) geen aaneengesloten geheel vormen. Voor de Ministe-
riële Besluiten van de Vlaamse natuurreservaten, zie bijlagen 1 en 3.

Vlaams Natuurreservaat Oppervlakte M.B.
V-084 Paddegat-Klemskerke 27 ha 00 a 49 ca M.B. 03/01/2003
V-054 Lage Moere van Meetkerke & Kwetshage 1 ha 9 a 2 ca M.B. 03/10/2000

Het Hagebos ligt halfweg de dorpen van Meetkerke en Zuienkerke, vlak bij de samenvloeiing van Noordede en Blankenbergse 
vaart. De kerk op de achtergrond van de foto is Zuienkerke. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Kaart 1.1 geeft een overzicht van het studiegebied. Er is geen aparte kaart voor de perceelsindeling. Omwille van 
het erg grote studiegebied en de nog erg versnipperde eigendomssituatie maken we in het beheerplan gebruik van 
de kadastrale perceelsnummers om de percelen te benoemen (zie kaart 1.5). Kaart 1.2 is een toponiemenkaart. 

Voor de gebiedsvisie is het studiegebied het visiegebied van het VNR Paddegat-Klemskerke, VNR Lage Moere van 
Meetkerke en Kwetshage en het visiegebied van het Hagebos. Deze visiegebieden zijn samen ongeveer 3220 ha 
groot. Hierbinnen zijn weliswaar nog heel wat te exzoneren zones (gebouwen) vervat. 
 
Voor het beheerplan is het studiegebied het VNR Polders Paddegat-Klemskerke, het VNR Lage Moere van Meet-
kerke en Kwetshage en het domeinbos Hagebos (lees: alle percelen in beheer van ANB). Het Agentschap voor 
Natuur en Bos beheert er 339 ha 75 a 58 ca (situatie 17 september 2009). Een deel hiervan is geen eigendom 
(militair domein). Een groot aantal hectaren wordt omstreeks de afronding van dit beheerplan door de VLM (ref. 
VLM 2006) overgedragen aan het ANB: circa 150 ha waarvan 80 ha Kwetshage, 30 ha verwerving ANB en 30 ha 
ruil van Grondenbank naar ANB. Bij goedkeuring van het beheerplan worden alle beheerde percelen die nog geen 
statuut van Vlaams natuurreservaat hebben, aangewezen. In de stand van zaken op 1 februari 2014 gaat het 
om 489 ha 79 a 7 ca.

Het betreft volgende percelen:

1. Vlaams Natuurreservaat: Paddegat-Klemskerke: 27 ha 00 a 49 ca en Vlaams Natuurreservaat Lage Moere van 
Meetkerke-Kwetshage: 1 ha 9 a 2 ca 

2. Percelen die bij goedkeuring beheerplan worden aangewezen als Vlaams natuurreservaat: Vlaams Natuur-
reservaat Paddegat-Klemskerke: 186 ha 32 a 99 ca en Vlaams Natuurreservaat Lage Moere van Meetkerke-
Kwetshage: 275 ha 36 a 57 ca

De totale oppervlakte van het VNR Paddegat-Klemskerke wordt na goedkeuring van het beheerplan dus: 213 ha 
33 a 48 ca 

De totale oppervlakte van het VNR lage Moere van Meetkerke en Kwetshage wordt na goedkeuring van het be-
heerplan dus: 276 ha 45 a 59 ca 

Kaart 3.1 geeft een overzicht van de huidige en toekomstige perimeters van de beide Vlaamse Natuurreservaten.

Binnen het studiegebied hebben de afgelopen jaren heel wat inrichtingsprojecten doorgang gevonden of deze 
projecten zijn lopende: Natuurinrichting Meetkerkse Moere, natuurcompensaties achterhaven van Zeebrugge, Ruil-
verkaveling Paddegat (1986-1994),… In het visiegebied bevindt zich ook een op 24 december ’08 bij MB aange-
duide ankerplaats (met hierin door ANB beheerde percelen). Meer details hierover zijn terug te vinden in hoofdstuk 
2.1.2.6. 
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Percelen De Lage Moere van Meetkerke
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31011D0628/00C000 628C D 3 Zuienkerke
31011D0661/00C000 661C D 3 Zuienkerke
31011D0670/00C000 670C D 3 Zuienkerke
31011D0715/00E000 715E D 3 Zuienkerke
31018C0068/00A000 68A C 3 Zuienkerke
31018C0069/00_000 69 C 3 Zuienkerke
31018C0078/00_000 78 C 3 Zuienkerke
31018C0079/00_000 79 C 3 Zuienkerke
31018C0089/00_000 89 C 3 Zuienkerke
31018C0103/00C000 103C C 3 Zuienkerke
31018C0104/00C000 104C C 3 Zuienkerke
31018C0135/00C000 135C C 3 Zuienkerke
31018C0136/00A000 136A C 3 Zuienkerke
31018C0137/00A000 137A C 3 Zuienkerke
31018C0137/00B000 137B C 3 Zuienkerke
31018C0138/00_000 138 C 3 Zuienkerke
31018C0139/00_000 139 C 3 Zuienkerke
31018C0139/02_000 139/2 C 3 Zuienkerke
31018C0140/00_000 140 C 3 Zuienkerke
31018C0140/02_000 140/2 C 3 Zuienkerke
31018C0141/00_000 141 C 3 Zuienkerke
31018C0141/02_000 141/2 C 3 Zuienkerke
31018C0142/00_000 142 C 3 Zuienkerke
31018C0142/02_000 142/2 C 3 Zuienkerke
31018C0143/00_000 143 C 3 Zuienkerke
31018C0145/00_000 145 C 3 Zuienkerke
31018C0146/00_000 146 C 3 Zuienkerke
31018C0147/00A000 147A C 3 Zuienkerke
31018C0149/00A000 149A C 3 Zuienkerke
31018C0150/00B000 150B C 3 Zuienkerke
31018C0163/00A000 163A C 3 Zuienkerke
31018C0164/00_000 164 C 3 Zuienkerke
31018C0164/02_000 164/2 C 3 Zuienkerke
31018C0165/00B000 165B C 3 Zuienkerke
31018C0166/00A000 166A C 3 Zuienkerke
31018C0166/00B000 166B C 3 Zuienkerke
31018C0169/00A000 169A C 3 Zuienkerke
31018C0169/02A000 169/2A C 3 Zuienkerke
31018C0169/02B000 169/2B C 3 Zuienkerke
31018C0169/04A000 169/4A C 3 Zuienkerke
31018C0360/00L000 360L C 3 Zuienkerke
31018C0360/00M000 360M C 3 Zuienkerke
31018C0360/00N000 360N C 3 Zuienkerke
31018C0362/00C000 362C C 3 Zuienkerke
31018C0362/00D000 362D C 3 Zuienkerke
31018C0363/00M000 363M C 3 Zuienkerke
31018C0364/00_000 364 C 3 Zuienkerke
31018C0366/00A000 366A C 3 Zuienkerke
31018C0366/00B000 366B C 3 Zuienkerke
31018C0367/00_000 367 C 3 Zuienkerke
31018C0368/00A000 368A C 3 Zuienkerke
31018C0368/00B000 368B C 3 Zuienkerke
31018C0369/00G000 369G C 3 Zuienkerke
31018C0369/00H000 369H C 3 Zuienkerke
31018C0369/00K000 369K C 3 Zuienkerke
31018C0369/00L000 369L C 3 Zuienkerke
31018C0369/00N000 369N C 3 Zuienkerke
31018C0370/00B000 370B C 3 Zuienkerke
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Percelen De Lage Moere van Meetkerke
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31018C0370/00F000 370F C 3 Zuienkerke
31018C0370/00G000 370G C 3 Zuienkerke
31018C0371/00B000 371B C 3 Zuienkerke
31018C0371/00D000 371D C 3 Zuienkerke
31018C0372/00_000 372 C 3 Zuienkerke
31018C0374/02F000 374/2F C 3 Zuienkerke
31018C0375/00_000 375 C 3 Zuienkerke
31018C0376/00_000 376 C 3 Zuienkerke
31018C0377/00_000 377 C 3 Zuienkerke
31018C0378/00_000 378 C 3 Zuienkerke
31018C0379/00_000 379 C 3 Zuienkerke
31018C0380/00_000 380 C 3 Zuienkerke
31018C0381/00_000 381 C 3 Zuienkerke
31018C0383/00D000 383D C 3 Zuienkerke
31018C0384/00_000 384 C 3 Zuienkerke
31018C0385/00_000 385 C 3 Zuienkerke
31018C0386/00A000 386A C 3 Zuienkerke
31018C0387/00_000 387 C 3 Zuienkerke
31018C0388/00_000 388 C 3 Zuienkerke
31018C0389/00A000 389A C 3 Zuienkerke
31018C0390/00C000 390C C 3 Zuienkerke
31018C0391/00B000 391B C 3 Zuienkerke
31018C0391/00C000 391C C 3 Zuienkerke
31018C0391/00E000 391E C 3 Zuienkerke
31035A0326/00A000 326A A 4 Jabbeke
31035A0328/00A000 328A A 4 Jabbeke
31035A0329/00A000 329A A 4 Jabbeke
31035A0333/00A000 333A A 4 Jabbeke
31035A0335/00B000 335B A 4 Jabbeke
31035A0335/00C000 335C A 4 Jabbeke
31035A0336/00B000 336B A 4 Jabbeke
31035A0336/00C000 336C A 4 Jabbeke
31035A0339/00A000 339A A 4 Jabbeke
31035A0343/00A000 343A A 4 Jabbeke
31035A0388/00A000 388A A 4 Jabbeke
31035A0393/00A000 393A A 4 Jabbeke
31035A0394/00A000 394A A 4 Jabbeke
31035A0395/00A000 395A A 4 Jabbeke
31035A0396/00A000 396A A 4 Jabbeke
31035A0397/00A000 397A A 4 Jabbeke
31035A0398/00A000 398A A 4 Jabbeke
31035A0406/00A000 406A A 4 Jabbeke
31035A0407/00A000 407A A 4 Jabbeke
31035A0409/00A000 409A A 4 Jabbeke
31035A0411/00A000 411A A 4 Jabbeke
31035A0413/00A000 413A A 4 Jabbeke
31035A0415/00A000 415A A 4 Jabbeke
31035A0416/00C000 416C A 4 Jabbeke
31035A0417/00B000 417B A 4 Jabbeke
31035A0417/00C000 417C A 4 Jabbeke
31035A0423/00A000 423A A 4 Jabbeke
31423A0028/00G000 28G A 29 Brugge
31423A0178/00B000 178B A 29 Brugge
31423A0179/00B000 179B A 29 Brugge
31423A0180/00_000 180 A 29 Brugge
31423A0181/00C000 181C A 29 Brugge
31423A0182/00C000 182C A 29 Brugge
31423A0185/00C000 185C A 29 Brugge
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Percelen De Lage Moere van Meetkerke
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31423A0186/00C000 186C A 29 Brugge
31423A0186/00D000 186D A 29 Brugge
31423A0186/00G000 186G A 29 Brugge
31423A0187/00A000 187A A 29 Brugge
31423A0187/00B000 187B A 29 Brugge
31423A0193/00A000 193A A 29 Brugge
31423A0193/00B000 193B A 29 Brugge
31423A0194/00A000 194A A 29 Brugge
31423A0195/00A000 195A A 29 Brugge
31423A0197/00_000 197 A 29 Brugge
31423A0198/00_000 198 A 29 Brugge
31423A0199/00_000 199 A 29 Brugge
31423A0200/00A000 200A A 29 Brugge
31423A0200/00B000 200B A 29 Brugge
31423A0201/00_000 201 A 29 Brugge
31423A0202/00_000 202 A 29 Brugge
31423A0203/00_000 203 A 29 Brugge
31423A0204/00_000 204 A 29 Brugge
31423A0205/00_000 205 A 29 Brugge
31423A0206/00_000 206 A 29 Brugge
31423A0207/00_000 207 A 29 Brugge
31423A0208/00_000 208 A 29 Brugge
31423A0209/00_000 209 A 29 Brugge
31423A0210/00A000 210A A 29 Brugge
31423A0210/00B000 210B A 29 Brugge
31423A0210/00C000 210C A 29 Brugge
31423A0211/00A000 211A A 29 Brugge
31423A0211/00B000 211B A 29 Brugge
31423A0212/00A000 212A A 29 Brugge
31423A0216/00A000 216A A 29 Brugge
31423A0218/00A000 218A A 29 Brugge
31423A0223/00B000 223B A 29 Brugge
31423A0223/00C000 223C A 29 Brugge
31423A0227/00A000 227A A 29 Brugge
31423A0228/00A000 228A A 29 Brugge
31423A0241/00A000 241A A 29 Brugge
31423A0241/00C000 241C A 29 Brugge
31423A0241/00D000 241D A 29 Brugge
31035A0347/00C000 347C A 4 Jabbeke
31035A0408/00B000 408B A 4 Jabbeke
31035A0392/00B000 392B A 4 Jabbeke
31035A0266/00C000 A
31035A0270/00C000 A
31035A0272/00C000 A
31035A0276/00C000 A
31035A0278/00C000 A
31035A0280/00C000 A
31035A0282/00C000 A
31035A0283/00C000 A
31035A0284/00C000 A
31011D0721/00E000 721E D
31018C0103/00B000 103B C
31018C0104/00B000 104B C
31018C0135/00B000 135B C
31018C0165/00A000 165A C
31018C0165/002000 152/2 C
31018C0166/002000 166/2 C
31018C0166/003B00 166/3B C
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Percelen De Lage Moere van Meetkerke
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31018C0166/003C00 166/3C C
31018C0167/00A000 167A C
31018C0167/00B000 167B C
31018C0167/002000 167/2 C
31018C0167/003000 167/3 C
31018C0168/000000 168 C
31018C0168/002000 168/2 C
31018C0083/00C000 83C C
31018C0083/002D00 83/2D C
31018C0082/00A000 82A C
31018C0082/00B000 82B C
31018C0085/00A000 85A C
31018C0086/00C000 86 C
31018C0087/00C000 87 C
31018C0081/00C000 81 C
31018C0144/00C000 144 C
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Percelen Kwetshage
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31031A0025/00_000 25 A 6 Jabbeke
31031A0026/00_000 26 A 6 Jabbeke
31031A0027/00_000 27 A 6 Jabbeke
31031A0028/00_000 28 A 6 Jabbeke
31031A0029/00_000 29 A 6 Jabbeke
31031A0051/00A000 51A A 6 Jabbeke
31012B0204/00_000 204 B 6 Jabbeke
31012B0204/02_000 204/2 B 6 Jabbeke
31012B0067/00_000 67 B 1 Jabbeke
31035B0005/00_000 5 B 4 Jabbeke
31035B0006/00_000 6 B 4 Jabbeke
31035B0007/00_000 7 B 4 Jabbeke
31035B0008/00_000 8 B 4 Jabbeke
31031A0013/00_000 13 A 6 Jabbeke
31031A0042/00A000 42A A 6 Jabbeke
31031A0043/00A000 43A A 6 Jabbeke
31031A0050/00_000 50 A 6 Jabbeke
31031A0052/00A000 52A A 6 Jabbeke
31031A0052/02_000 52/2 A 6 Jabbeke
31031A0053/00B000 53B A 6 Jabbeke
31031A0054/00A000 54A A 6 Jabbeke
31031A0017/00_000 17 A 6 Jabbeke
31031A0020/00_000 20 A 6 Jabbeke
31031A0021/00_000 21 A 6 Jabbeke
31031A0032/00A000 32A A 6 Jabbeke
31031A0033/00A000 33A A 6 Jabbeke
31031A0034/00A000 34A A 6 Jabbeke
31031A0035/00_000 35 A 6 Jabbeke
31012B0185/00_000 185 B 1 Jabbeke
31012B0186/00_000 186 B 1 Jabbeke
31031A0011/00_000 11 A 6 Jabbeke
31031A0012/00_000 12 A 6 Jabbeke
31031A0003/00_000 3 A 6 Jabbeke
31031A0008/00_000 8 A 6 Jabbeke
31031A0009/00_000 9 A 6 Jabbeke
31031A0010/00_000 10 A 6 Jabbeke
31012B0059/00_000 59 B 1 Jabbeke
31035B0060/00A000 60A B 4 Jabbeke
31012B0058/00A000 58A B 1 Jabbeke
31012B0070/00_000 70 B 1 Jabbeke
31035B0009/00_000 9 B 4 Jabbeke
31035B0009/002000 9/2 B 4 Jabbeke
31035B0010/00_000 10 B 4 Jabbeke
31035B0011/00_000 11 B 4 Jabbeke
31035B0012/00_000 12 B 4 Jabbeke
31035B0013/00_000 13 B 4 Jabbeke
31035B0014/00_000 14 B 4 Jabbeke
31035B0015/00_000 15 B 4 Jabbeke
31035B0016/00_000 16 B 4 Jabbeke
31035B0017/00_000 17 B 4 Jabbeke
31035B0018/00_000 18 B 4 Jabbeke
31035B0020/00_000 20 B 4 Jabbeke
31035B0037/00_000 37 B 4 Jabbeke
31035B0038/00_000 38 B 4 Jabbeke
31035B0039/00A000 39A B 4 Jabbeke
31035B0039/00B000 39B B 4 Jabbeke
31035B0025/00C000 25C B 4 Jabbeke
31031A0002/00A000 2A A 6 Jabbeke
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Percelen Kwetshage
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31031A0002/00B000 2B A 6 Jabbeke
31031A0003/00_000 3 A 6 Jabbeke
31031A0004/00_000 4 A 6 Jabbeke
31031A0005/00_000 5 A 6 Jabbeke
31031A0006/00_000 6 A 6 Jabbeke
31031A0007/00_000 7 A 6 Jabbeke
31031A0008/00_000 8 A 6 Jabbeke
31031A0009/00_000 9 A 6 Jabbeke
31031A0010/00_000 10 A 6 Jabbeke
31031A0011/00_000 11 A 6 Jabbeke
31031A0012/00_000 12 A 6 Jabbeke
31031A0013/00_000 13 A 6 Jabbeke
31031A0017/00_000 17 A 6 Jabbeke
31031A0020/00_000 20 A 6 Jabbeke
31031A0021/00_000 21 A 6 Jabbeke
31031A0025/00_000 25 A 6 Jabbeke
31031A0026/00_000 26 A 6 Jabbeke
31031A0027/00_000 27 A 6 Jabbeke
31031A0028/00_000 28 A 6 Jabbeke
31031A0029/00_000 29 A 6 Jabbeke
31031A0030/00_000 30 A 6 Jabbeke
31031A0031/00_000 31 A 6 Jabbeke
31031A0032/00A000 32A A 6 Jabbeke
31031A0033/00A000 33A A 6 Jabbeke
31031A0034/00A000 34A A 6 Jabbeke
31031A0035/00_000 35 A 6 Jabbeke
31031A0042/00A000 42A A 6 Jabbeke
31031A0043/00A000 43A A 6 Jabbeke
31031A0045/00A000 45A A 6 Jabbeke
31031A0044/00A000 44A A 6 Jabbeke
31031A0048/00_000 48 A 6 Jabbeke
31031A0049/00_000 49 A 6 Jabbeke
31031A0050/00_000 50 A 6 Jabbeke
31031A0051/00A000 51A A 6 Jabbeke
31031A0052/00A000 52A A 6 Jabbeke
31031A0052/002000 52/2 A 6 Jabbeke
31031A0053/00B000 53B A 6 Jabbeke
31031A0054/00A000 54A A 6 Jabbeke
31031A0033/00B000 33B A 6 Jabbeke
31031A0036/00A000 36A A 6 Jabbeke
31031A0037/00A000 37A A 6 Jabbeke
31031A0038/00A000 38A A 6 Jabbeke
31031A0039/00_000 39 A 6 Jabbeke
31031A0040/00A000 40A A 6 Jabbeke
31012B0042/00B000 42B B 1 Jabbeke
31012B0043/00A000 43A B 1 Jabbeke
31012B0045/00A000 45A B 1 Jabbeke
31012B0046/00_000 46 B 1 Jabbeke
31012B0047/00_000 47 B 1 Jabbeke
31012B0048/00_000 48 B 1 Jabbeke
31012B0049/00_000 49 B 1 Jabbeke
31012B0050/00_000 50 B 1 Jabbeke
31012B0051/00_000 51 B 1 Jabbeke
31012B0052/00_000 52 B 1 Jabbeke
31012B0053/00_000 53 B 1 Jabbeke
31012B0058/00A000 58A B 1 Jabbeke
31012B0059/00_000 59 B 1 Jabbeke
31012B0067/00_000 67 B 1 Jabbeke



9w v i  |  a p r  ' 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

Percelen Kwetshage
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31012B0070/00_000 70 B 1 Jabbeke
31012B0074/00A000 74A B 1 Jabbeke
31012B0084/00B000 84B B 1 Jabbeke
31012B0202/00A000 202A B 1 Jabbeke
31012B0073/00A000 73A B 1 Jabbeke
31012B0072/00A000 72A B 1 Jabbeke
31012B0060/00_000 60 B 1 Jabbeke
31012B0064/00A000 64A B 1 Jabbeke
31012B0062/00A000 62A B 1 Jabbeke
31012B0061/00A000 61A B 1 Jabbeke
31012B0185/00_000 185 B 1 Jabbeke
31012B0186/00_000 186 B 1 Jabbeke
31012B0204/00_000 204 B 1 Jabbeke
31012B0204/002000 204/2 B 1 Jabbeke
31012B0205/00_000 205 B 1 Jabbeke
31012B0206/00A000 206A B 1 Jabbeke
31012B0208/002A00 208/2A B 1 Jabbeke
31012B0209/00A000 209A B 1 Jabbeke
31012B0210/00A000 210A B 1 Jabbeke
31012B0211/00A000 211A B 1 Jabbeke
31012B0005/00_000 5 B 4 Jabbeke
31012B0006/00_000 6 B 4 Jabbeke
31012B0007/00_000 7 B 4 Jabbeke
31012B0008/00_000 8 B 4 Jabbeke
31012B0060/00A000 60A B 4 Jabbeke

Percelen Schobbejak
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31032B0182/00A000 182A B 3 Jabbeke
31032B0183/00A000 183A B 3 Jabbeke
31032B0328/00A000 328A B 3 Jabbeke
31032B0375/00A000 375A B 3 Jabbeke
31032B0376/00A000 376A B 3 Jabbeke
31032B0377/00A000 377A B 3 Jabbeke
31032B0379/00B000 379B B 3 Jabbeke
31032B0380/00B000 380B B 3 Jabbeke
31032B0384/00A000 384A B 3 Jabbeke
31032B0385/00A000 385A B 3 Jabbeke
31032B0389/00C000 389C B 3 Jabbeke
31032B0391/00A000 391A B 3 Jabbeke
31032B0392/00A000 392A B 3 Jabbeke

Percelen Weiden Noordede
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31032A0023/00B000 23B A 3 Jabbeke
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Percelen Paddegat
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31012A0124/00E000 124E A 1 Jabbeke
35004B0007/00B000 7B B 2 Oudenburg
35004B0009/00A000 9A B 2 Oudenburg
35004B0010/00A000 10A B 2 Oudenburg
35004B0011/00A000 11A B 2 Oudenburg
35004B0054/00B000 54B B 2 Oudenburg
35004B0055/00A000 55A B 2 Oudenburg
35004B0056/00_000 56 B 2 Oudenburg
35004B0057/00A000 57A B 2 Oudenburg
35004B0057/00B000 57B B 2 Oudenburg
35004B0059/00C000 59C B 2 Oudenburg

Percelen Domeinbos Hagebos
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
31018A0061/00A000 61A A 3 Zuienkerke
31018A0062/00D000 62D A 3 Zuienkerke

Percelen ‘t Pompje
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
35004A0286/00B000 286B A 2 Oudenburg
35004A0286/00C000 286C A 2 Oudenburg
35004A0289/00A000 289A A 2 Oudenburg
35004A0295/00A000 295A A 2 Oudenburg
35004A0476/00A000 476A A 2 Oudenburg
35004A0492/00S000 492S A 2 Oudenburg
35014A0479/00A000 479A A 1 Oudenburg
35014A0535/00A000 535A A 1 Oudenburg
35014A0536/00A000 536A A 1 Oudenburg
35014A0694/00A002 694A2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00B002 694B2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00C002 694C2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00D002 694D2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00E002 694E2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00F002 694F2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00G002 694G2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00H002 694H2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00K000 694K A 1 Oudenburg
35014A0694/00K002 694K2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00L000 694L A 1 Oudenburg
35014A0694/00L002 694L2 A 1 Oudenburg
35014A0694/00M000 694M A 1 Oudenburg
35014A0694/00N000 694N A 1 Oudenburg
35014A0694/00P000 694P A 1 Oudenburg
35014A0694/00R000 694R A 1 Oudenburg
35014A0694/00S000 694S A 1 Oudenburg
35014A0694/00T000 694T A 1 Oudenburg
35014A0694/00V000 694V A 1 Oudenburg
35014A0694/00W000 694W A 1 Oudenburg
35014A0694/00X000 694X A 1 Oudenburg
35014A0694/00Y000 694Y A 1 Oudenburg
35014A0694/00Z000 694Z A 1 Oudenburg
35014A0467/00E700 467E7 A 1 Oudenburg
35004A0661/00A000 661A A 1 Oudenburg
35004A0483/00A000 483C A 2 Oudenburg
35004A0396/00C000 396C A 2 Oudenburg
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Percelen Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
35007A1294/00_000 1294 A 1 De Haan
35007A1295/00_000 1295 A 1 De Haan
35007A1296/00_000 1296 A 1 De Haan
35007A1304/00A000 1304A A 1 De Haan
35007A1305/00_000 1305 A 1 De Haan
35007A1306/00_000 1306 A 1 De Haan
35007A1307/00A000 1307A A 1 De Haan
35007A1389/00_000 1389 A 1 De Haan
35007A1390/00_000 1390 A 1 De Haan
35007A1391/00_000 1391 A 1 De Haan
35007A1392/00_000 1392 A 1 De Haan
35007A1395/00A000 1395A A 1 De Haan
35007A1395/00B000 1395B A 1 De Haan
35007A1396/00A000 1396A A 1 De Haan
35007A1396/00B000 1396B A 1 De Haan
35007A1397/00_000 1397 A 1 De Haan
35007A1398/00_000 1398 A 1 De Haan
35007B0094/00B000 94B B 1 De Haan
35007B0099/00B000 99B B 1 De Haan
35007B0104/00_000 104 B 1 De Haan
35007B0105/00A000 105A B 1 De Haan
35007B0106/00_000 106 B 1 De Haan
35007B0107/00A000 107A B 1 De Haan
35007B0121/00A000 121A B 1 De Haan
35007B0122/00B000 122B B 1 De Haan
35007B0124/00_000 124 B 1 De Haan
35007B0130/00_000 130 B 1 De Haan
35007B0130/02_000 130 B 1 De Haan
35007B0237/00_000 237 B 1 De Haan
35007B0238/00_000 238 B 1 De Haan
35007B0239/00_000 239 B 1 De Haan
35007B0240/00_000 240 B 1 De Haan
35007B0241/00_000 241 B 1 De Haan
35007B0242/00_000 242 B 1 De Haan
35007B0243/00_000 243 B 1 De Haan
35007B0244/00_000 244 B 1 De Haan
35007B0245/00_000 245 B 1 De Haan
35021A0442/00A000 442A A 1 De Haan
35021A0542/00A000 542A A 2 De Haan
35021A0544/00_000 544 A 2 De Haan
35021A0545/00_000 545 A 2 De Haan
35021A0546/00_000 546 A 2 De Haan
35021A0547/00_000 547 A 2 De Haan
35021A0548/00_000 548 A 2 De Haan
35021A0549/00_000 549 A 2 De Haan
35021A0550/00_000 550 A 2 De Haan
35021A0551/00_000 551 A 2 De Haan
35021A0552/00_000 552 A 2 De Haan
35021A0560/00A000 560A A 2 De Haan
35021A0596/00_000 596 A 2 De Haan
35021A0597/00_000 597 A 2 De Haan
35021A0598/00_000 598 A 2 De Haan
35021A0599/00_000 599 A 2 De Haan
35021A0599/02_000 599 A 2 De Haan
35021A0600/00_000 600 A 2 De Haan
35021A0601/00_000 601 A 2 De Haan
35021A0602/00_000 602 A 2 De Haan
35021A0603/00_000 603 A 2 De Haan
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Percelen Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem
CAPAKEY cadnr secties afdeling gemeente
35021A0604/00_000 604 A 2 De Haan
35021A0605/00_000 605 A 2 De Haan
35021A0606/00_000 606 A 2 De Haan
35021A0607/00_000 607 A 2 De Haan
35021A0608/00_000 608 A 2 De Haan
35021A0618/00_000 618 A 2 De Haan
35021A0619/00_000 619 A 2 De Haan
35021A0619/02_000 619 A 2 De Haan
35021A0620/00_000 620 A 2 De Haan
35021A0621/00_000 621 A 2 De Haan
35021A0622/00_000 622 A 2 De Haan
35021A0623/00_000 623 A 2 De Haan
35021A0624/00_000 624 A 2 De Haan
35021A0625/00_000 625 A 2 De Haan
35021A0625/03_000 625 A 2 De Haan
35021A0629/00A000 629A A 2 De Haan
35021A0629/00B000 629B A 2 De Haan
35021A0630/00_000 630 A 2 De Haan
35021A0631/00_000 631 A 2 De Haan
35021A0634/00_000 634 A 2 De Haan
35021A0635/00_000 635 A 2 De Haan
35021A0673/00_000 673 A 2 De Haan
35021A0674/00A000 674A A 2 De Haan
35021A0675/00D000 675D A 2 De Haan
35021A0704/00_000 704 A 2 De Haan
35021A0704/02_000 704 A 2 De Haan
35021A0705/00_000 705 A 2 De Haan
35021A0719/02_000 719 A 2 De Haan
35021A0720/00_000 720 A 2 De Haan
35021A0743/00_000 743 A 2 De Haan
35021A0749/00A000 749A A 2 De Haan
35021A0768/00_000 768 A 2 De Haan
35021A0769/00_000 769 A 2 De Haan
35021A0770/00_000 770 A 2 De Haan
35021A0771/00_000 771 A 2 De Haan
35021A0772/00_000 772 A 2 De Haan
35021A0773/00_000 773 A 2 De Haan
35021A0774/00_000 774 A 2 De Haan
35021A0775/00_000 775 A 2 De Haan
35021A0776/00_000 776 A 2 De Haan
35021A0777/00_000 777 A 2 De Haan
35021A0778/00_000 778 A 2 De Haan
35021A0779/00_000 779 A 2 De Haan
35021A0780/00_000 780 A 2 De Haan
35021B0547/00A000 547A B 2 De Haan
35021B0548/00_000 548 B 2 De Haan
35021B0528/00B000 528B B 2 De Haan
35021B0526/00A000 526A B 2 De Haan
35021B0638/00C000 638C B 2 De Haan
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Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hanteert een vierdelige hiërarchische structuur voor de beheerindeling 
van haar gebieden, conform de richtlijnen van een interne ANB-nota (Waterinckx, A. & Seynaeve, A., december 
2009). Van hoog naar laag zijn dat domeinen, deelgebieden, blokken en percelen (bij uitgebreide bosbeheerplan-
nen ook ‘bestanden’ genoemd). Soms wordt nog een niet-officiële vijfde opdeling in deelpercelen onderscheiden. 
De hiërarchie vanaf de tweede categorie is normaal rechtstreeks uit de code van elk perceel af te leiden. De code 
bevat een eerste hoofdletter die naar het deelgebied verwijst. Vervolgens komt een cijfer of getal dat naar de blok 
verwijst. Daarna komt opnieuw een cijfer (van 1 tot 9) dat naar het perceel verwijst. Als er deelpercelen onderschei-
den worden, dan gebeurt dat met een kleine letter a, b, c, … Voor het huidige studiegebied zijn de ANB-eigendom-
men echter nog zo versnipperd dat deze codering nog niet gebruikt wordt. In dit beheerplan werken we daarom met 
met de kadastrale perceelsnummers en de bestaande pobw-eenheden (aan elkaar grenzende kadastrale percelen 
met een zelfde beheer, zie kaart 5.1).

Voor het geheel van het studiegebied hanteren we als overkoepelende benaming Polder Blankenberge Zuid. 

Een eerste stap richting een concrete aanpak bestaat er in aan te duiden welke delen we als domeinbos, als 
bosreservaat of als Vlaams natuurreservaat zullen beheren. Kaart 3.1 toont aan welk statuut er voorgesteld wordt 
voor de respectievelijke deelgebieden. Voor het gros van de deelgebieden wordt een statuut van Vlaams Natuur-
reservaat voorgesteld. Alleen voor het Hagebos wordt een statuut van domeinbos voorgesteld. Er is geen intentie 
om een bosreservaat aan te duiden. Het kooibos van Meetkerke is klein en een beheer als cultuurhistorisch bos is 
hier meer aangewezen dan een niets doen-beheer. Het Hagebos is een waardevol voorbeeld van een tamelijk oud 
hakhoutbos. Op zich zou een continuering hiervan aangewezen zijn. Ook dat past eerder in een cultuurhistorische 
context dan binnen het kader van een bosreservaat. Het bosje is bovendien te klein om voor bosreservaat in aan-
merking te komen. De essenziekte bemoeilijkt evenwel de keuze voor de continuering van het hakhoutbeheer (zie 
knelpunten).

Vlaamse Natuurreservaten of Domeinbossen worden volgens het systeem van Waterinckx & Seynaeve steeds 
als domeinen opgevat. Binnen Polder Blankenberge Zuid onderscheiden we drie domeinen: 1) Vlaams Natuur-
reservaat Paddegat-Klemskerke 2) Vlaams Natuurreservaat De Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage en 
3) Domeinbos Hagebos.

Binnen het Vlaams Natuurreservaat Polders Paddegat-Klemskerke onderscheiden we zes deelgebieden: 1) Pol-
dergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem (met inbegrip van de Put van Vlissegem), 2) Weiden Noordede, 
3) ’t Pompje, 4) Paddegat, 5) Schobbejak en 6) Weiden Ettelgem. Aangezien in dit laatste deelgebied nog geen 
aankopen verwezenlijkt zijn, wordt dit gebied verder in dit beheerplan buiten beschouwing gelaten.

Binnen het Vlaams Natuurreservaat Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage onderscheiden we twee deelgebie-
den: 1) Lage Moere van Meetkerke en 2) Kwetshage.

Binnen het domein Hagebos is er slechts één deelgebied: het Hagebos. 

Het derde hiërarchische niveau, de blokken binnen de deelgebieden komen overeen met de benamingen die ook 
gebruikt worden voor het ingeven van waarnemingen in de website waarnemingen.be van natuurpunt vzw.

Binnen het deelgebied De Lage Moere van Meetkerke onderscheiden we drie blokken:
 � Lage Moere (LM)
 � Lage Moere-Eendenkooi Meetkerke (EMMK)
 � Speyen (S)

Binnen het deelgebied Kwetshage onderscheiden we twee blokken:
 � Varsenare Kwetshage (KWVN)
 � Varsenare Tuinbouwgebied (TGVN)

Binnen het deelgebied Paddegat onderscheiden we drie blokken:
 � Stalhille Jagersput (JPSH)
 � Stalhille weiden Jagersput (WJSH)
 � Jabbeke weiden Rijkswacht (WRJB)
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Binnen het deelgebied Schobbejak onderscheiden we slechts één blok:
 � Stalhille weiden (WSH)

Binnen het deelgebied ’t Pompje onderscheiden we twee blokken:
 � Weiden Pompje (WPOB)
 � Weiden Pompje (WPOB) Schorreweiden

Binnen het deelgebied Weiden Noordede onderscheiden we slechts één blok:
 � Weiden Noordede (WNKL)

Binnen het deelgebied Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem onderscheiden we vier blokken:
 � Put van Vlissegem (PVG)
 � Vlissegem akkers (AVG)
 � Klemskerke Weiden (WKL)
 � Vlissegem Bunkerweiden (BWVG)

Binnen het deelgebied Hagebos onderscheiden we slechts één blok:
 � Weiden Hagebos (WHBO) - Hagebos

Een aantal veel gebruikte toponiemen bijvoorbeeld Schorreweide Zuid, Militair domein Schorreweide, Cathille, 
Watergangstraat, RMD-domein Ettelgem (Oudenburg) stemmen niet overeen met deze vierdelige hiërarchie. We 
verwijzen naar de toponiemenkaart (kaart 1.2a) voor de begrenzingen van deze toch vaak gebruikte aanduidingen. 
Kaart 1.2b geeft de begrenzingen van domeinen, deelgebieden en blokken weer.

Het vierde hiërarchische niveau, de percelen komen overeen met de kadastrale percelen. Zoals reeds eerder 
aangegeven, gebruiken we in dit beheerplan ook vaak de bestaande pobw-nummering die alvast verschillende 
kadastrale percelen met eenzelfde beheer groepeert (kaart 5.1). 

Tabel 1.1 De onderscheiden toponiemen met opgave van hun (benaderende) oppervlakte

Deelgebied
Eigendom ANB
Beheer ANB

Eigendom derden

Hagebos 6ha 41a 33ca
Kwetshage 57ha 19a 15ca
Lage Moere van Meetkerke 219ha 26a 44ca
Lage Moere – Schaperij (VLM) 4ha 49a 87ca
Cathille 6ha 0a 6ca
Cathille (ALBON) 1ha 13a 79ca
Cathille (VLM) 0ha 35a 43ca
Paddegat 10ha 37a 25ca
Poldergraslanden Klemskerke-Vlissegem 67ha 97a 82ca
Poldergraslanden VLM 9ha 5a 40ca
Schobbejak 19ha 69a
Schorreweide 3ha 70a 91ca
Schorreweide (ALBON) 6ha 24a 82ca
Schorreweide (Defensie) 3ha 97a 60ca
‘t Pompje 95ha 38a 85ca
‘t Pompje (Natuurpunt) 8ha 7a 19ca
’t Pompje (Defensie) 56ha 27a 8ca
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1.1.2. Eco-geografische situering

Bij de indeling in ecoregio’s (Antrop et al. 2002) behoort het gebied tot de ecoregio 2: Ecoregio van de polders en de 
getijde-Schelde. Het West-Vlaamse gedeelte van deze ecoregio behoort tot het ecodistrict 02.1: Kustpolderdistrict. 
Het typische van dit gebied wordt vooral bepaald door de bodem, de geomorfologie en de waterhuishouding. We 
verwijzen naar elk van deze paragrafen voor een meer gedetailleerde uitleg.

1.1.3. Relatie met andere groengebieden in de omgeving

Het studiegebied (Blankenbergse Polder Zuid) ligt in het grotere geheel van de Ooskustpolders waarbinnen ook 
andere beheerders belangrijke natuurgebieden beheren. De Meetkerkse Moeren maken deel uit van een groot 
Europees vogelrichtlijngebied dat noordelijk ook de Uitkerkse Polders omsluit, alsook de Fonteintjes. De Uitkerkse 
Polders worden beheerd door Natuurpunt vzw.

Verspreid in de Blankenbergse Polder Zuid, tussen de door ANB-beheerde gebieden komen ook nog verschillende 
kleinere entiteiten habitatrichtlijngebied of vogelrichtlijngebied voor. Vooral langs de Noordede in de nabijheid van 
Houtave worden erg analoge poldergebiedjes op die manier een zekere bescherming geboden.

De VLM (ref. VLM 2006) is een belangrijke partner bij de verwerving van compensatiegebieden bij de uitbouw 
van de haven van Zeebrugge (zie kaart 1.15). De gronden worden nadien vaak overgedragen aan ANB. Zowel in 
Klemskerke-Vlissegem, Kwetshage, het Pompje, de Meetkerkse Moeren, … zijn momenteel dergelijke verwervin-
gen en  beheers- of eigendoms overdrachten nog volop aan de gang. Bij goedkeuring van het beheerplan worden 
ook al deze percelen aangewezen als Vlaams natuurreservaat. 

Meer oostelijk, ten westen van het Boudewijnkanaal, zijn nog meer poldergebieden beschermd door Vogelricht-
lijngebied, als habitatrichtlijngebied of in beheer door Natuurpunt vzw (Damse Polders, achterhaven Zeebrugge, 
Lisseweegse en Dudzeelse polders, Zwinpolders, omgeving Hoeke). Deze gebieden liggen echter niet op het 
grondgebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge en hebben een dus een ander hydrologisch beheer. Vooral 
voor de avifauna zijn er echter geen grenzen tussen beide entiteiten en is er een drukke uitwisseling van bijvoor-
beeld ganzen, eenden en steltlopers.

Ook meer westelijk worden poldergebieden beschermd en beheerd door verschillende instanties (Zwaanhoek, 
Oostends krekengebied, …). Ook deze gebieden liggen echter niet meer in de Nieuwe Polder van Blankenberge, 
wat ze minstens op hydrologisch vlak toch wat doet afwijken van het hier voorliggende studiegebied. Ook hier ech-
ter is een drukke wisselwerking tussen beide gebieden voor wat betreft de avifauna. 

Net ten noorden van het studiegebied worden talrijke duingebieden beschermd door meerdere wetgevingen 
(duinen decreet, habitatrichtlijngebied) en eigendomsstatuten. ANB beheert ook verschillende van deze gebieden.

Zuidelijk van het studiegebied ligt de Zandstreek met talrijke bos- en heidegebieden, beheerd door meerdere in-
stanties (ANB, Natuurpunt vzw, stad Brugge, …). Inhoudelijk wijken deze natuurgebieden sterk af van het voorlig-
gende studiegebied.

Kaart 1.3 toont de eigenaars van de natuurgebieden.
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1.2. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

1.2.1. Algemene gegevens

 J Eigenaar
Vlaams Gewest: 489ha 79a 07ca in eigendom (toestand december 2013) 

 J Beherende administratie
Vlaamse overheid
Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie
Agentschap voor Natuur en Bos
Graaf de Ferrarisgebouw, 4de verdieping, Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel 02/553 76 85
Fax 02/553 76 85
Website: http://www.natuurenbos.be/
Administrateur-generaal Marleen Evenepoel

 J Provinciale Dienst West-Vlaanderen
Agentschap voor Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2 bus 74
8200 Brugge (Sint-Michiels)
Telefoon: 050/24 77 96
Fax: 050/27 77 45
E-mail: wvl.anb@vlaanderen.be
Provinciaal Directeur: Stefan Borry
Celverantwoordelijke Beheer: Wim Pauwels
Regiobeheerder voor regio Polders-Heuvelland: Wim Pauwels

 J Wachters
Boswachter Luc De Cat, Vloethemveld 11, 8210 Zedelgem, GSM: 0479/67 95 72
E-mail: Luc.Decat@lne.vlaanderen.be

Wachter Bart Vandaele, Zerkegemstraat 4, 8460 Oudenburg, tel.: 0479/89 01 11
E-mail: Bart.Vandaele@lne.vlaanderen.be

http://www.natuurenbos.be/
mailto:wvl.anb@vlaanderen.be
mailto:Luc.Decat@lne.vlaanderen.be
mailto:Bart.Vandaele@lne.vlaanderen.be
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1.2.2. Erfdienstbaarheden, voorwaarden uit aankoopakten, pacht, 
gebruiksovereenkomsten

Kaart 1.4 toont de erfdienstbaarheden.

’t Pompje:  perceel 476A en 492, toegangsrecht voor ANB voor een ingesloten perceel + hoogspanningskabel

Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem: perceel 704, 704/02 en 705: elektriciteitskabel; perceel 441 
en 446: elektriciteitskabel

Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem: toegangsrecht voor ANB voor een ingesloten perceel.

Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem. Voor perceel 449 is ook expliciet opgenomen in de akte als 
bijzondere voorwaarde: “Het Agentschap voor Natuur en Bos en de door haar aangestelde gebruikers, kunnen 
gebruik maken van de bestaande vangkooi en toegangsweg (deel van perceel 449: lot 5) om de dieren van en naar 
de aangekochte percelen te brengen. Het onderhoud en eventuele vervanging van de vangkooi valt ten laste van 
het Agentschap voor Natuur en Bos.”

De Lage Moere van Meetkerke: 
1. Elektriciteitsleiding: voor de percelen 178, 179, 180, 181a, 210, 193a,197, 193b, 195, 194, 187, 182a, 185c, 

186a, 186b
2. Gasleiding van Distrigaz: 
3. Hoogspanningsleiding (150 kV)
4. Jachtrecht: In de akte staat vermeld:  

“Jacht- en visrecht: De koper verklaart aan de verkoper een gratis en exclusief jacht- en visrecht toe te staan 
voor een periode van negenennegentig jaar (99 jaar), ingaande vanaf de ondertekening van de authentieke 
akte, op het bij deze verkochte goed, dat enkel zal kunnen uitgeoefend worden door de BVBA Hoeve van 
Meetkerke of haar rechthebbenden ten alle titel of haar aangestelden. 
Erfdienstbaarheid: Teneinde aan de aanpalende “eendenkooi” een meerwaarde toe te kennen, rekening 
houdende met de bijzondere aard ervan en de waarde op ornitologisch- en jachtgebied, wordt ten nutte van 
de eendenkooi als heersend erf, en ten laste van de goederen gekadastreerd (of het geweest zijnde) onder 
Brugge 29ste afdeling (voorheen Sint-Andries), sectie A, nummers 221 en 227, een erfdienstbaarheid van uit-
oefening van jacht- en visrecht toegekend, die aldus enkel zal kunnen uitgeoefend worden door de eigenares 
van de eendenkooi of haar rechthebbenden ten allen titel. De eigenaars van het lijdend erf zullen gerechtigd 
zijn een jaarlijkse vergoeding te vorderen gelijk aan de gemiddelde verhuringsprijzen van de jachtrechten 
toegepast door het OCMW Brugge voor dergelijke eigendommen, rekening houdende met de hoedanigheid, 
ligging en oppervlakte, behoudens andersluidend akkoord. Onderhavig beding strekkende tot toekenning van 
het jacht- en visrecht dient aanzien te worden als een zakelijke en onroerende erfdienstbaarheid, gevestigd 
tot nut en in voordeel van de eendenkooi en dienstig voor het gebruik tot hetwelk dit heersend erf bestemd is, 
en niet als een persoonlijke erfdienstbaarheid uitsluitend gevestigd ten voordele en tot vermaak van één of 
meerdere personen.” ( noot: de eendenkooi is ondertussen ook eigendom van ANB; het ANB heeft ondertus-
sen een andere toegang tot de eendenkooi; er worden geen vergoedingen betaald)

5. Recht van doorgang voor ANB en door ANB: De akte vermeldt: “Tegenwoordige verkoop geschiedt bo-
vendien onder de bijzondere voorwaarden opgenomen in de akteverkoop verleden voor notaris 
Joseph De Vestele destijds te Brugge op vijftien maart negentienhonderd vier en vijftig, welke voor-
waarden alhier letterlijk worden overgenomen en van toepassing zullen blijven voor zoveel als nodig: 
1) Het verkochte goed zal eeuwig en onvergeld uitweg moeten verlenen naar de openbare weg voor wa-
gens of camions aan de percelen 188 en 189, en zal in zelfde voorwaarden uitweg genieten over perce-
len: deel van nummer 186, nummers 185b, 181a, 180, zoals aangeduid op een plan gehecht aan de akte 
verleden voor ons ondergetekende notaris op drie en twintig oktober negentienhonderd twee en vijftig. 
2) Tussen partijen is uitdrukkelijk besproken en overeengekomen dat de eigenaar van het hier verkochte goed, 
zijnde nummer 187 en deel van nummer 186 van de sectie A te Sint-Andries, de grachten palende aan dit per-
ceel zal moeten delven op zulkdanige wijze dat de watervoorziening verzekerd zij voor de percelen daarnaast 
liggende in de richting van de Oostendse vaart.” 

6. Educatieve poel. Er is een samenwerkingsovereenkomst “De Oudlandpolder – inrichting en beheer van een 
educatieve poel” tussen de gemeente Zuienkerke, de provincie West-Vlaanderen en het ANB. Er staat een 



18 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

fietsen steun, zitbank/picknicktafel, een info-bord en een steiger/vlonder en de poel is voor drievierden afgeras-
terd (gerealiseerd via Interreg IVa-project SOLABIO)

In de adviescommissie wordt er door de Nieuwe Polder van Blankenberge (Patricia Mermuys) nog op gewezen dat 
er ook belangrijke erfdienstbaarheden zijn langs de waterlopen.

Volgende wetgeving is voor het gebied van toepassing: 

De wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, De wet van 23 juni 1957 betreffende de polders, het KB van 30 
januari 1958 houdende algemeen politiereglement van de Polders en Wateringen en het bijzonder politie reglement 
van de Nieuwe Polder van Blankenberge d.d. 13 april 1978; de wet van 28 december 1967 betreffende de onbe-
vaarbare waterlopen en het KB van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare 
waterlopen.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid zoals gewijzigd bij decreet van 19/07/2013, in-
zonderheid met artikel 8 betreffende de watertoets.

De voorgemelde wetgeving voorziet in volgende bepalingen:

 � De aangelanden en de gebruikers zijn verplicht doorgang te verlenen aan de leden van het bestuur en 
van het personeel van de polder alsmede aan de personen belast met de uitvoering van de door de polder 
bevolen werken. Zij moeten op hun gronden de uit de waterlopen, grachten, beken en sloten opgehaalde 
stoffen en de voor de uitvoering van de werken nodige materialen laten plaatsen. De aangelanden en 
de gebruikers moeten zonder recht op vergoeding de uit de waterlopen, grachten, beken en sloten op-
gehaalde stoffen (maai- en ruimingsspecie) aanvaarden. De landbouwers die beheers-overeenkomsten 
perceelsrandenbeheer langs waterlopen hebben afgesloten moeten zelf vermijden dat zij hun recht op een 
beheersvergoeding verliezen door de maai- en ruimingsproducten te verwijderen van de perceelsrand en 
de perceelsrand tijdig in de oorspronkelijke toestand te herstellen.

 � Er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht binnen vijf meter landinwaarts vanaf 
de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met uitzondering van de gevallen zoals 
voorzien in artikel 10 §1 4° van het decreet integraal waterbeheer.

 � De grachten en sloten gelegen tussen de percelen zullen door de aanpalende eigenaars of door hun 
gebruikers op hun eigen kosten moeten worden onderhouden inzonderheid wanneer de oevervegetatie, 
de watervegetatie of de aanslibbing van de waterloop dermate toegenomen is dat de goede waterdoorstro-
ming belemmerd wordt.

 � De eigenaars van duikers, bruggen of andere private werken zijn ertoe gehouden te zorgen voor de goede 
staat en de instandhouding van de kunstwerken alsmede voor het wegnemen van eventuele aanslibbing of 
ophoging van afval derwijze dat de vrije loop van het water nooit belemmerd wordt.

 � Het is verboden de waterhuishouding te verstoren ondermeer door sluizen, stuwen, rabotten, keerdam-
men, watervangen of om het even welk kunstwerk aangelegd om de waterstand te regelen, te openen, te 
sluiten of te manoeuvreren.

 � Watertappingen of waternemingen, hetzij door middel van pomp- of bevloeiings-installaties, hetzij door 
aanleg van of gebruik van particuliere grachten, hetzij bij middel van eender welke leiding uit waterlopen, 
beken of sloten zijn verboden zonder machtiging van het polderbestuur

 � De gronden die aan open waterlopen palen en als graasweiden worden gebruikt moeten zodanig afgeras-
terd zijn dat het vee binnen het weiland wordt gehouden. Het deel van de afrastering aan de zijde van de 
grond die paalt aan de waterloop dient zich te bevinden op een afstand van 0,75 tot 1 meter landinwaarts 
gemeten vanaf de kruin van de oever van de waterloop. De afrastering mag niet hoger zijn dan 1,50 meter 
boven de begane grond.

 � Bebouwde percelen en tuinen die aan open waterlopen grenzen mogen aan de zijde van de grond die 
paalt aan een open waterloop alleen afgesloten worden met een draadafsluiting. Afsluitingen met levende 
hagen zijn niet toegestaan. De draadafsluiting dient zicht te bevinden op een afstand van 1 meter land-
inwaarts gemeten vanaf de kruin van de oever van de waterloop en mag niet hoger zijn dan 1,50 meter 
boven de begane grond. De draadafsluiting moet tegenaan de grond versterkt worden met een betonnen 
plaat van 20 tot 30 cm hoogte.
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 � Afrasteringen aangebracht haaks op een waterloop moeten voorzien zijn van een doorgang (hekken, 
poort,…) van minstens 4 meter breedte.

 �  Hoogstammige bomen die aangeplant worden langs een open waterloop moeten aangebracht worden op 
een afstand van 1 meter of op een afstand van 6 meter landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de oever 
van de waterloop. Het is verboden naaldbomen aan te planten binnen de oeverzone van 6 meter.

 �       De onderlinge plantafstand tussen de bomen moet minimum 10 meter bedragen.
 � Het is verboden de gronden die palen aan een open waterloop op te hogen binnen de zone van 5 meter 

gemeten vanaf de kruin van de oever van een waterloop.
 � Het is verboden poelen en veedrinkplaatsen aan te leggen binnen de zone van 10 meter gemeten vanaf de 

kruin van de oever van een waterloop.
 � Drainageleidingen en regenwaterriolen die in een open waterloop uitmonden of aanzuigleidingen voor 

waternemingen moeten zodanig aangebracht worden dat ze geen hinder vormen bij het uitvoeren van de 
maai- en ruimingswerken aan de waterloop. De uitmondig in de waterloop moet op een duidelijke en esthe-
tische wijze gemarkeerd worden. 

 � Grondbewerkingen zijn verboden binnen één meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van een opp-
pervlaktewaterlichaam. De grondbewerkingen, uitgevoerd vanaf één meter landinwaarts vanaf de bovenste 
rand van het talud, moeten beantwoorden aan de code van goede landbouwpraktijken. Dit om oevererosie 
en afstroming te voorkomen.

1.3. Kadastraal overzicht

Het studiegebied is terug te vinden op kaartblad Bredene-Houtave 12/3-4. Kaart 1.5 geeft een overzicht van de 
kadastrale perceelsnummers.
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1.4. Statuut van de wegen en waterlopen

1.4.1. Wegen

Kaart 1.6 toont de ligging en het statuut van de belangrijkste wegen en waterlopen die het studiegebied begrenzen 
of doorkruisen. Kaart 1.7 is de Atlas der Buurtwegen (1841).

Het studiegebied is globaal gezien in het zuiden begrensd door het kanaal Oostende-Brugge ter hoogte van 
’t Pompje en door de spoorweg Brugge-Oostende vanaf het Paddegat en ter hoogte van Kwetshage. Vanaf de 
Meetkerkse Moeren vormt het kanaal Oostende-Brugge opnieuw de zuidelijke grens.

In het oosten vormt de expressweg N31 (E403) de grens.

Noordelijk is de Oostendse steenweg geen strikte grens, maar wel de belangrijkste markering ter hoogte van de 
Lage Moere van Meetkerke. Ter hoogte van de poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem neemt de Prins 
Leopoldstraat deze functie over.

In het westen is de Nieuwe steenweg de belangrijkste (benaderende) begrenzing ter hoogte van de polder-
graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem. De Clemensheulestraat vormt ongeveer de westelijke grens ter 
hoogte van de Weiden Noordede en ’t Pompje.

Verder zijn de Brugse baan en de N377-Vijfwegestraat de belangrijkste wegen die het studiegebied doorkruisen. 
Het kruispunt van die wegen vormt vier kwadranten. De poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem be-
vinden zich in het linker bovenkwadrant, Hagebos in het rechter bovenkwadrant, Lage Moere en Kwetshage in het 
rechter benedenkwadrant, Schobbejak, Paddegat, ’t Pompje en Weiden Noordede in het linker benedenkwadrant. 

De Meetkerkse Moeren kunnen bereikt worden langs de Steenkaai die naast het kanaal Oostende Brugge loopt. 
Vervolgens leiden verschillende onverharde wegen naar de Lage Moere zelf. De meest gebruikte is de onverharde 
weg die naar het voormalige kooihuis van de eendenkooi loopt. De Steenkaai is echter alleen voor lokaal verkeer 
toegestaan vanaf de betonfabriek. Ook de Biezenstraat en Moerstraat geven toegang tot de Lage Moere. Vanaf 
daar loopt opnieuw een onverharde weg de moeren zelf in.

Kwetshage is bereikbaar via de Westernieuwweg. De Kwetshagestraat loopt ook dwars door het gebied. Een 
andere toegangsmogelijkheid is via de Vaartdijk-Zuid, die langs het kanaal Oostende Brugge loopt. Halfweg het 
gebied leidt een kort onverhard dreefje naar de centraal gelegen percelen.

Het Paddegat is bereikbaar via de Bekedijkstraat en vervolgens opnieuw langs de Vaartdijk-Zuid.

Schobbejak is moeilijk bereikbaar per auto. De Vaartdijk Noord langs het kanaal Oostende-Brugge is net zoals de 
Vaartdijk Zuid alleen toegankelijk voor lokaal verkeer of mits toelating. Per fiets is dat echter een prima toegang. 
Vanuit Stalhille leidt de Cathilleweg richting kanaal. Halfweg tussen het dorp en het kanaal leidt een onverharde 
weg naar de percelen van Schobbejak.

’t Pompje is bereikbaar via de Clemensheulestraat die tot het centraal gebouw van het domein loopt. 

De graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem zijn toegankelijk via de lokale verharde wegen: Kloosterstraat, 
Bredeweg, Vlissegemstraat en Nieuwe Steenweg.

Weiden Noordede is bereikbaar via de Brugse baan, de N377 en de Watergangstraat.

Schorreweide-Zuid en Militair domein Schorreweide liggen langs de Klemskerkestraat.

Het Hagebos tenslotte is bereikbaar vanaf de Brugse Baan via de Heerweg of vanaf Zuienkerke via de Nieuwe 
Steenweg en de Draaiboomstraat.
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1.4.2. Waterlopen

Het kanaal Brugge–Oostende en het Boudewijnkanaal zijn bevaarbare waterlopen. Zij worden beheerd door de 
NV Waterwegen en Zeekanaal, verbonden aan het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. 

De Noordede (O.3.) en de Blankenbergse Vaart (B.1.) vanaf de samenvloeiing met de Noordede zijn onbe-
vaarbare waterlopen van eerste categorie. Dat geldt ook voor een gedeelte van het Zuidgeleed (O.4) en van het 
Kwetshagezwin (O.4.1.). Zij worden beheerd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). 

De Blankenbergse vaart, onbevaarbare waterloop van eerste categorie, gefotografeerd vanaf de Schoeringebrug in Zuienkerke. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

De belangrijkste onbevaarbare waterlopen tweede categorie met relevantie voor ons studiegebied (buiten de Pol-
ders beheerd door de Provincie, binnen de Polders beheerd door de Polders); heel het studiegebied ligt binnen het 
ambtsgebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge, respectievelijk:

Voor het stroomgebied van de Blankenbergse vaart: De Blankenbergse vaart tussen het kanaal Brugge-Oostende 
en de samenvloeiing met de Noordede (B.1.), de Smalle watergang (B.1.8) in de omgeving van het Hagebos en 
Speyen.

Voor het stroomgebied van de Lisseweegse vaart: de Lisseweegse vaart (Z..1), waarvan de relevantie voor het 
studiegebied vooral bestaat uit de aanwending als bevloeiingswater voor een groot deel van de Nieuwe Polder van 
Blankenberge in tijden van droogte. 

Voor het stroomgebied van de Noordede: het Dorpszwin Klemskerke (O.3.5.) en het Bredewegzwin (O.3.7), 
beide relevant voor de graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem, het Binnenzwin (O.3.3), de Ader Grote 
Palingpot (O.3.4a) en de Stalhillescheiding (O.3.8), alle drie relevant voor de omgeving van Weiden Noordede.

Voor het bemalingsgebied Kwetshage-Paddegat: het Hoge Dijkenzwin (O.4.2.) relevant voor het Paddegat.

Voor het bemalingsgebied Jabbeekse Beek: de Jabbekebeek (O.5.) die uitmondt vlak naast het Paddegat.
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Voor het bemalingsgebied De Katte: de Aanvoersloot De Katte (O.5A) en het Sint-Andrieszwin (O.5A.2), de 
belangrijkste waterlopen in de Lage Moere.

Voor het bemalingsgebied De Steger: het Noordgeleed (O.3A), belangrijk voor zowel Schobbejak als ’t Pompje, 
de Hoofdwatergang Paddegat (O.3A.11), relevant voor ’t Pompje, Schorreweide Zuid en Noord en Weiden Noor-
dede. 

De Blankenbergse Vaart tussen de Kapellebrug en Meetkerke dorp. Onbevaarbare waterloop tweede categorie. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013.

De onbevaarbare waterlopen derde categorie (beheerd door de polder) worden niet meer opgesomd per bema-
lingsgebied, maar per entiteit beheerd door het ANB.

Lage Moere van Meetkerke (en Speyen): de Blankenbergse Vaart (B.1.) vanaf de watervang bij Speyen tot aan 
het eerste kruiswater; het Molengeleed (B.1.14), het Blauwe Torengeleed (B.1.13), en Onkaard (B.1.12), alle-
drie vooral relevant voor Speyen waar ANB momenteel amper eigendommen heeft; het Moerzwin en de Speite 
(O.5A.4), het Oosternieuwegezwin (O.5A.7) en het Maregeleed (O.5A.4.1) relevant voor de Lage Moere van 
Meetkerke. 
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Het Moerzwin in Meetkerke, onbevaarbare waterloop derde categorie. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Het Maeregeleed gefotografeerd bij de stuw aan de Maerestraat in Meetkerke. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Kwetshage: /

Paddegat: Sint-Jacobsgeleed (O.4.1A).

’t Pompje en Schorreweide-Zuid: /

Weiden Noordede: Ader Kwadeweg (O.3.4A.7) en Langsgracht Kwadeweg (O.3A.11.4)

Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem: klein stukje Dorpszwin Klemskerke (O.3.5.2), Vijfwegezwin 
(O.3.9) en Vlissegemzwin (O.3.7.1).

Put van Vlissegem: Kromzwin (O.3.11.1)
Hagebos: /

Onbevaarbare waterloop vierde categorie, Stalhille. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.



25w v i  |  a p r  ' 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

Onbevaarbare waterloop vijfde categorie langs de Klemskerkestraat in Ettelgem, net voor de Schorreweide Zuid. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013.

1.5. Planologisch en juridisch kader

 J Gewestplan (actualisatie 2011)

Kaart 1.8 toont het gewestplan voor het studiegebied.

De Lage Moere van Meetkerke is voor het grootste gedeelte natuurgebied op het gewestplan. De eendenkooi is 
echter als reservaatgebied aangeduid. Een klein hoekje in de aankoopperimeter maar niet in ANB-eigendom, in de 
nabijheid van de betonfabriek is als industriegebied aangeduid. Het ANB-perceel bij het toponiem Schaperij Hoeve 
in Speien is landschappelijk waardevol agrarisch gebied en dat geldt ook voor de rest van de aankoopperimeter in 
Speien en boven de Lage Moere.

Kwetshage is integraal landschappelijk waardevol agrarisch gebied op het gewestplan.

Paddegat is integraal landschappelijk waardevol agrarisch gebied op het gewestplan.

De Schobbejak is integraal landschappelijk waardevol agrarisch gebied op het gewestplan.

De graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem zijn voor een groot deel als natuurgebied aangeduid op het ge-
westplan. Ook de meeste eigendommen van ANB zijn natuurgebied. Binnen de aankoopperimpeter liggen evenwel 
nog andere gewestplanbestemmingen. De boerderijen met een deel huiskavels zijn als agrarisch gebied aange-
duid. Enkele delen aan de rand van de aankoopperimeter zijn als landschappelijk waardevol agrarisch gebied aan-
geduid. Het dorp Vlissegem is woongebied met landelijk karakter. Tussen Vlissegemdorp en de Put van Vlissegem 
ligt eveneens nog een stuk agrarisch gebied. De Put van Vlissegem zelf is als natuurgebied aangeduid.

De ANB-eigendommen in Weiden Noordede zijn slechts voor een deel als natuurgebied op het gewestplan aan-
geduid. Andere percelen liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het grootste gedeelte binnen de 
aankoopperimeter is landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
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’t Pompje is voor het grootste gedeelte (Militair domein) aangeduid als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbaar nut. Een aaneengesloten blok in het zuidoosten is natuurgebied. Een gedeelte in het zuidwesten en 
een deeltje in het noordoosten is zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen met nabestemming 
natuurgebied. Een klein gedeelte in het oosten is nog ontginningsgebied. Een klein gedeelte in het westen en het 
noordwesten is landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Een belangrijk noordelijk gedeelte tenslotte, met inbe-
grip van het militair domein Schorreweide, is natuurgebied.

Schorreweide Zuid is reservaatgebied.

Weiden Noordede Watergangstraat ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Het Hagebos is natuurgebied op het gewestplan, maar is rondom rond omgeven door agrarisch of landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied.

 J Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Verschillende deelgebieden van het studiegebied worden in het RSV expliciet als afzonderlijke waardevolle natuur-
lijke entiteiten beschreven bij de bestaande ruimtelijke structuur:

“De lage Moeren (Meetkerke) bezitten grote natuurwaarden. Het gaat niet enkel om lijnvormige elementen (grach-
ten, houtkanten, …) maar ook om grotere gras- en hooilandpercelen. Deze zijn erg soortenrijk als gevolg van mi-
croreliëf, de verschillen in grondwaterstand, de brak-zoet-gradiënten, de aanwezigheid van veen, de verschillen in 
beheer. Het is een weide- en watervogelgebied. Voor trek en overwintering is het belangrijk.”

“De graslanden en vogelgebieden van het Oud- en het Middelland (…Kwetshage in Jabbeke, …., het weilandge-
bied van Klemskerke, Zuienkerke, Meetkerke en Stalhille) bezitten talrijke natuurwaarden. Enerzijds zijn het gras-, 
hooiland- en watervegetaties, anderzijds zijn het weidevogel-, watervogel- en ganzengebieden. De botanische 
waarden komen eerder verspreid en in enkele grotere complexen voor. De faunistische waarden zijn meestal ge-
concentreerd in grote gebieden.”

Het RSV geeft het ruimer kader aan waarop het ruimtelijk beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau gebaseerd 
dient te worden. Uitgangshouding is het streven naar duurzame ruimtelijke
ontwikkelingen.

Het RSV selecteert het studiegebied als niet stedelijk gebied. Het studiegebied behoort dus tot het buitengebied. 
Het RSV wil het bestaande buitengebied behouden en waar mogelijk versterken. De belangrijkste doelstellingen 
voor het buitengebied zijn het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen, het 
afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch systeem en het tegengaan van versnip-
pering van de open ruimte door landbouw-, bosbouw-, woon- en werkfuncties zoveel mogelijk te bundelen. Met be-
trekking tot het buitengebied zijn volgende aspecten relevant. Het afbakenen van GEN’s, GENO’s en natuurverwe-
vingsgebieden is een taak van het Vlaams Gewest. Natuurverbindingsgebieden worden afgebakend in provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Om de landbouwstructuur te versterken stelt het RSV de afbakening van de gebie-
den voor beroepslandbouw in het vooruitzicht. Tegelijkertijd worden ook de verwevingsgebieden tussen landbouw 
en natuur afgebakend, waar plaats is voor natuur én landbouw. Tenslotte bakent het Vlaams Gewest bouwvrije 
zones af. Dit zijn samenhangende zones voor grondgebonden landbouw, waarin geen bedrijfszetels gevestigd zijn.

 J Herbevestiging agrarisch gebied (HAG) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor landbouw, 
natuur en bos. De Vlaamse overheid zal daarom op termijn 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied, 
53.000 ha bosgebied en 34.000 ha andere groengebieden vastleggen in bestemmingsplannen. Ten opzichte van 
1994 betekent dit een toename van 38.000 ha natuurgebied en 10.000 ha bosgebied en een afname van 56.000 
ha landbouwgebied.
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In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 
(AGNAS) aan te pakken in twee fasen. In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500 ha bestaand natuurgebied 
aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In een tweede fase worden sinds 2004 de 
landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend. 

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen een 
ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos, voor dertien buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan 
welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbrei-
ding. Ze vormt de basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de bestemmingen op 
perceelsniveau vastleggen. 

Voor elk van de dertien regio’s heeft de Vlaamse Regering de visievormingsprocessen afgerond met een beslissing 
over het actieprogramma voor de op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de landbouwgebieden waar de 
bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven, besliste de regering om de bestaande agrarische 
bestemmingen te herbevestigen. Op die manier is midden 2009 reeds ca. 538.000 hectare agrarisch gebied vast-
gelegd. De resultaten van deze overlegprocessen zijn consulteerbaar op www.vlaanderen.be/agnas. 

Op 7 mei 2010 besliste de Vlaamse Regering over de verdere voortgang van het afbakeningsproces. Er is een 
coördinatieplatform opgericht met o.m. vertegenwoordigers van de verschillende beleidsvelden en de natuur- en 
landbouworganisaties. Dit platform volgt de uitvoering van de afbakening op. Het bekijkt voor welke gebieden ge-
start kan worden met de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en bewaakt de gelijktijdige voortgang van de 
realisatie van de doelen voor landbouw, natuur én bos. De Vlaamse overheid stelde een administratieoverschrij-
dend team samen dat deze plannen voorbereidt en het vooroverleg met de betrokken lokale besturen en midden-
veldorganisaties organiseert. 

In een gebiedsgericht programma is specifiek bepaald voor welke gebieden in 2010 effectief gestart zal worden met 
de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Er is een procesnota van 15 pagina’s (15 april 2013) die aangeeft op welke wijze het vooroverleg met de betrokken 
actoren gevoerd zal worden voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kustpolders van Jab-
beke en Oudenburg” in de regio Kust-Polders-Westhoek.

 J Provinciaal ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan bouwt verder op het RSV. De uitgangspunten en de principes van het RSV 
gelden als basis en beleidskader voor het provinciaal ruimtelijk structuurplan (Vl Reg. 6 maart 2002).

Paragraaf 2.3.3 somt de structuurbepalende complexen van de bestaande natuurlijke structuur op. Er worden onder 
meer een zestal grote poldercomplexen beschreven. Het studiegebied wordt voor het grootste gedeelte opgesomd 
bij het complex Oudlandpolders. Daarbinnen vernoemt men expliciet: “Polders bij Vlissegem; polders langs Noor-
dede, polders Houtave, polders ten zuiden van Stalhille en graslandcomplexen van de Hoge Moeren; Strooien haan 
en Schoeringe: het gaat om graslandcomplexen met microreliëf, met sloten en depressies afgewisseld met akkers 
op de kreekruggen.” Verder ook: “Polders bij Paddegat (Oudenburg en jabbeke): oudlandpolders met vermoedelijk 
een kwel vanuit de zandstreek met natte graslanden” en: “Kwetshage (Jabbeke): een oudlandpolder uitgeveend 
met weiden, een kasteelpark, een kwel uit de zandstreek en poelgronden”. De Moeren van Meetkerke worden als 
een apart complex opgesomd: “De Moeren van Meetkerke (Jabbeke-Brugge-Zuienkerke). Het zijn laaggelegen 
afgeveende gronden met soms brakke hooilanden en (micro)reliëfrijke graslanden”. Een laatste complex relevant 
voor het studiegebied is tenslotte: “Overgangszone polders-zandstreek bij Varsenare en Sint-Andries met de droog-
makerij van de Lage Moeren (strook langs de Oostendse vaart): het gaat om zandgronden en laaggelegen delen 
van de zandstreek met voornamelijk akkers en weilanden”.

Bij 2.4.1 worden de potenties opgesomd. Daarbij wordt de verbindende functie opgesomd van een reeks land-
schapselementen, waarvan de sloten de meest relevante zijn voor het studiegebied.

Bij 2.4.2 worden de knelpunten opgesomd. Drie van de vier zijn ook voor het studiegebied relevant:

http://www.vlaanderen.be/agnas
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 � Verschraling en versnippering van de natuurlijke structuur door menselijk ingrijpen, door allerlei vormen 
van verontreiniging, verzuring en vermesting. Ook ingrepen zoals het rechttrekken van rivieren en beken, 
bebouwing in valleigebieden en ruilverkavelingen hebben een ingrijpende verandering van de natuurlijke 
structuur tot gevolg. Ook de aantasting van natuurcomplexen als gevolg van diverse activiteiten zoals 
wonen, werken en landbouw hebben een negatieve impact op deze structuur. Hierbij treedt een versnip-
pering van waardevolle ruimten op waardoor gebieden met belang voor de natuurlijke structuur geïsoleerd 
geraken. Het voorzien van corridors kan dit verhelpen.

 � Gebrek aan een coherent integraal waterbeheer door een versnippering van bevoegdheden.
 � Een overschrijding van de ruimtelijke draagkracht van natuurlijke gebieden mede door een te intensief 

medegebruik (bij recreatiedruk).

Paragraaf 8.3.1 somt de traditionele landschappen op, waarbij het studiegebied belandt onder twee eenheden: 
de kustpolders en de Moeren. Paragraaf 8.3.2 somt de relicten van de traditionele landschappen op. Binnen het 
studiegebied worden volgende relictzones onderscheiden: Poldergebied Klemskerke-Zuienkerke, graslandgebied 
Kwetshage, Graslandgebied Zwaanhoek-Oudenburg en Moere van Meetkerke. Verder worden complexen van 
ideaal-typische erfgoedelementen opgesomd. Binnen het studiegebied komen de Moere van Meetkerke en het 
poldergebied van Klemskerke aan bod.

Paragraaf 8.3.4 somt de structurerende landschapselementen en componenten van bovenlokaal belang op. Voor 
het studiegebied zijn dat de lijnrelicten Vaart van Blankenberge, het Geleed en kanaal Oostende-Brugge en de 
Noordede.

Als belangrijkste landschappelijk knelpunt komt het verlies aan samenhang, identiteit en kwaliteit van het landschap 
naar voor. 

Hoofdstuk 8 situeert de bestaande ruimtelijke structuur waarbij de, oostelijke polderruimte één van de belangrijke 
entiteiten is met volgende omschrijving: “Het poldergebied is een groot, overwegend open plattelandsgebied ge-
situeerd tegenover de verstedelijkte kustruimte. De polderdorpen staan echter onder toenemende toeristische en 
residentiële druk vanuit de kust. Het oostelijk deel van de polders is een vlak landbouwlandschap doorsneden door 
grootschalige lijninfrastructuur. Deze assen zijn in de eerste plaats kanalen, spoor- en autowegen die de zeehavens 
ontsluiten naar het achterland. Naast de economische betekenis van de kanalen hebben zij met hun dreven ook 
ecologische landschappelijke en toeristisch-recreatieve potenties. Het grondgebruik in de oostelijke polderruimte 
is een verweving van grootschalige grondgebonden akkerbouw en graslanden. Deze graslanden met natuurlijke 
waarden zijn in relatief grotere mate aanwezig dan in het westelijk deel. De nederzettingstructuur is gelijkmatig ver-
spreid in dorpen en gehuchten. Deze deelruimte werd relatief gespaard van verspreide en lintbebouwing. Er is wel 
een zekere druk op de woningmakt van de polders door de stijgende prijzen en het dalende aanbod van woningen 
in de Kustruimte (tweede verblijven en verdringingspolitiek).

In 5.1 tot 5.3 wordt de gewenste ruimtelijke structuur voor de oostkustpolders geformuleerd.

“De lineaire bakens (kanalen, wegen) als multifunctionele dragers ondersteunen. De bovenlokale kanalen en we-
gen hebben een ontsluitende functie. Het zijn ook lineaire bakens, met kenmerkende bomenrijen en ze vragen een 
beleid als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Daarnaast hebben deze assen door hun kwalitatief 
landschappelijk karakter een aantrekkingskracht voor toeristisch-recreatief medegebruik en komen zij voor in het 
netwerk van toeristisch-recreatieve lijnelementen.

Dynamische activiteiten in de stedelijke gebieden concentreren. Een consequent open ruimte-beleid is noodzakelijk 
om de sterke verstedelijkingsdruk vanuit de kustband en het regionaalstedelijk gebied Brugge tegen te houden. 
Voorzieningen, dynamische activiteiten en productie worden dan ook gebundeld naar deze stedelijke gebieden aan 
de rand van deze polderruimte.

Aaneengesloten open ruimten met natuurcomplexen verweven met grondgebonden landbouw. De verwevenheid 
van landbouw en natuur moet worden versterkt. Wegens de natuurlijke kwaliteiten valt een groot deel van deze 
ruimte in een natuuraandachtszone die hoofdzakelijk bestaat uit graslanden, kreken, polderwaterlopen en dijken. 
De kleine ondersteunende landschapselementen krijgen de nodige aandacht; Het geheel wordt ook gekoppeld aan 
een integratie van landbouwbedrijven in het landschap. Serrecomplexen worden vermeden. Het is wenselijk dat 
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grote delen van dit poldergebied bouwvrij gehouden worden met het oog op de kansen voor de grondgebonden 
landbouw. Bovendien gaat de prioriteit naar de ontwikkeling van bestaande landbouwzetels. Het is ook belangrijk 
dat eveneens in complementariteit met de kust, toeristisch-recreatieve verblijfsaccomodatie gericht wordt op ac-
tieve hoeves, als een bijkomende taak voor de landbouw (recreatief medegebruik).

Bij de selectie van de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur wordt slechts één natuurverbindingsgebied ge-
noemd binnen het studiegebied: de Jabbeekse beek. Als cluster kleine landschapselementen en kleine natuurge-
bieden wordt het gebied tussen Varsenare en Sint-Andries genoemd. Als selectie ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang worden de dijk Brugge-Blankenberge, de Lissewegevaart, de Noordede, de Blankenbergse 
vaart en het kanaal Oostende-Brugge genoemd.

Bij de selectie van de gewenste ruimtelijke structuur landschap (niet limitatieve selectie) worden het polderge-
bied Klemskerke-Zuienkerke, het graslandgebied Kwetshage, het graslandgebied Zwaanhoek-Oudenburg en de 
Moere van Meetkerke genoemd. De Moere van Meetkerke, het poldergebied Klemskerke worden bovendien als 
ankerplaats genoemd. Als structurerende lineaire elementen worden de Blankenbergse vaart, het kanaal Brugge-
Oostende en de Noordede genoemd. Het poldergebied Oostende-Zandvoorde naar Klemskerke-Zuienkerke ten-
slotte wordt als open-ruimteverbinding gezien. 

Bij de maatregelen en acties voor de gewenste natuurlijke structuur wil de provincie:

 � Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang selecteren binnen na-
tuuraandachtszones na de afbakening van GEN, GENO en natuurverwevingsgebieden door het Vlaamse 
Gewest.

 � Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang afbakenen en hiervoor 
ecologische inrichtingsvoorstellen aangeven.

 � Bouwvrije zones afbakenen in het kader van een beleid over integraal waterbeheer.

Bij de maatregelen en acties voor de gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur wil de provincie:

 � Gave landschappen verder uitwerken en bakens in het landschap selecteren
 � Markante terreinovergangen afbakenen en hiervoor inrichtingsvoorstellen opmaken
 � Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor het afbakenen van bouwvrije of serrevrije zones 

onder meer in poldergebieden, valleigebieden, reliëfcomponenten en open-ruimte-verbindingen
 � Ruimtelijke concepten in nieuwe en verschraalde landschappen uitwerken
 � Bijkomende pilootprojecten opstarten over de ruimtelijke integratie van gebouwen in het landschap
 � Een specifiek beleidskader verordening of ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor windturbines en 

GSM-masten
 � Ontwikkelingsperspectieven en inrichtingsvoorstellen voor ankerplaatsen formuleren

 J Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen

Voor het studiegebied zijn de GRS’en van de gemeenten Jabbeke, De Haan, Oudenburg, Zuienkerke en in be-
perkte mate ook Brugge relevant. Jabbeke is relevant voor Kwetshage, Paddegat en Schobbejak, Weiden Noor-
dede en de Meetkerkse Moeren. De Haan is relevant voor het graslandgebied Klemskerke-Vlissegem, Weiden 
Noordede, en Weiden Noordede Watergangstraat. Oudenburg is relevant voor de Schorreweide Zuid, het Pompje, 
Militair domein Schorreweide en een deel van Paddegat. Zuienkerke is relevant voor de Meetkerkse Moeren en 
het Hagebos. Brugge is relevant voor de Meetkerkse Moeren. Aangezien de gemeenten echter noch voor GEN- 
en GENO-gebieden, noch voor provinciale verbindingsstructuren verantwoordelijk zijn komen deze gebieden zelf 
amper ter sprake in de GRS’en. Meestal gaat het om een selectie van lokale verbindende natuurlijke structuren. 

Jabbeke
Het GRS van Jabbeke formuleert in een beknopte paragraaf zijn gewenste landschappelijke ruimte. De gemeente 
duidt de structurerende elementen (lineaire elementen, open ruimteverbindingen en visueel waarneembare ob-
jecten in het landschap) van lokaal niveau aan. Kenmerkend voor Jabbeke is zijn landschappelijke diversiteit met 
een afwisseling van gave open ruimtegebieden (vooral binnen het Poldergebied) en meer versnipperde gebieden 
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(vooral in de Zandstreek). Belangrijk voor de landschappelijke structuur van Jabbeke is dat de eigenheid van de 
waardevolle open ruimtegebieden (weide- en hooilandcomplexen, veldgebieden met bossen en kasteelparken, 
beekvalleien, typische landbouwlandschappen) maximaal kan behouden blijven. Dit veronderstelt dat er gebieds-
gerichte uitspraken moeten gedaan worden i.v.m. ontwikkelingsperspectieven van verschillende activiteiten bin-
nen de open ruimte. Het landschap fungeert als belangrijk verwevingskader tussen verschillende functies in de 
open ruimte. Het beheer en ontwikkelen van kleine landschapselementen en het behouden van cultuurhistorische 
puntrelicten als waardevolle landschappelijke componenten dient opgenomen in het beleid. De landschappelijke 
integratie van verspreide bebouwing en infrastructuren moet gestimuleerd worden. Elk landschap bevat cultuurhis-
torische elementen, waaronder ook kwetsbaar archeologisch erfgoed. Plaatsen waar vaak reeds lang menselijke 
activiteit heeft plaatsgevonden en een informatiebron vormen voor de eigen cultuurgeschiedenis, verdienen aan-
dacht binnen het ruimtelijk beleid.

De lokale ecologische infrastructuur moet aansluiten op de natuurverbindingsgebieden en op de ecologische in-
frastructuur van bovenlokaal belang. Het afbakenen van de lokale ecologische infrastructuur is een taak voor de 
gemeente. Het verder uitwerken van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan veronderstelt het verder uitbouwen 
van de natuurontwikkeling zowel omwille van haar ecologische als educatieve functie. Belangrijk is dat beheer-
overeenkomsten worden opgesteld tussen landbouw en natuur voor de verschillende geselecteerde biologisch 
waardevolle gebieden (vooral in het Poldergebied).

Een concrete verwijzing naar het studiegebied betreft de waterlopen in de polder. De poldergeleden worden gese-
lecteerd als ‘lokale structurerende lineaire elementen’. De poldergeleden zijn structuurbepalend voor de landschap-
pelijke structuur van het poldergebied. De openheid en de karakteristieken van deze lineaire elementen worden ge-
vrijwaard. Als concrete poldergeleden worden Stalhillescheiding, Dorpszwin, Stegerszwin, Schobbejak, Het Zwin, 
Sint-Jacobsgeleed, Zuidgeleed, Noordgeleed, Westernieuwwegzwin en Nieuwwegbeek genoemd.

Ook het GNOP wordt hernomen in het GRS van Jabbeke. Het bekenstelsel van de Jabbeekse beek met al zijn 
vertakkingen is er geselecteerd als actieterrein. Verder worden de wegbermen als werkterrein geselecteerd. Zowel 
het voldoende braad houden van de wegbermen als het verderzetten van het bermbeheer zijn actiepunten.

De Haan
Het GRS verwoordt de gewenste natuurlijke structuur als volgt. Het polderlandschap, het strand, de zee en het 
duinenlandschap domineren de open ruimte in De Haan. Condities voor de ontwikkeling van het duinenlandschap 
en voor een deel van de polderruimte worden uitgezet op bovenlokaal niveau. In deze gebieden bezit natuur de 
hoofdfunctie, aankoop van gronden en opstellen van beheerplannen behoren dan ook tot de mogelijkheden. Het 
gemeentebestuur streeft ernaar om de waardevolle natuurgebieden te behouden en op te waarderen en hoofdza-
kelijk een actief beleid te voeren naar acties gericht op een goed beheer van kleine landschapselementen, het sti-
muleren en versterken van natuurlijke verbindingselementen, en acties te richten op het kwaliteitsvol onderhouden 
en beheren van groen in de verstedelijkte omgeving.

De lokale ecologische infrastructuur moet aansluiten op de natuurverbindingsgebieden en op de ecologische in-
frastructuur van bovenlokaal belang. In het afbakenen van de lokale ecologische infrastructuur is een taak voor de 
gemeente weggelegd.

Concreet voor ons studiegebied heeft de gemeente een polderpoel geselecteerd in Vlissegem die ze wil inrichten 
als natuureducatieve poel. Verder worden een reeks mogelijk actiepunten gesuggereerd, zonder dat er een con-
crete planning wordt gegeven: 

Volgende actiepunten kunnen een concrete invulling geven aan de uitbouw van lokale ecologische infrastructuur :

 � Natuurvriendelijke aanleg en/of herstel van oevers bij waterlopen. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting 
van het Bommelzwin en het Dorpszwin. De restruimtes langsheen het Dorpszwin, langs de Dorpsstraat tot 
in Klemskerke dorp, werden reeds natuurtechnisch ingericht. Zo werden sleedoorn en meidoorn aange-
plant en is het de bedoeling om paaiplaatsen te creëren. Het Bommelzwin, lopende van Wenduine naar 
Harendijke, zal natuurtechnisch ingericht worden door de gemeente, de provincie en Natuurpunt. Andere 
initiatieven dienen aangemoedigd te worden. Voorbeelden hiervan zijn bv. de natuurtechnische inrichting 
van de visplaats aan de Watergangstraat ter hoogte van de Noordede.
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 � Natuurvriendelijk wegbermbeheer, waarbij de opmaak van een bermbeheersplan met gedetailleerde in-
ventarisatie noodzakelijk is. Om de natuurwaarde en de belevingswaarde van wegbermen in het landelijke 
gebied te bevorderen, zal de gemeente een ecologisch wegbermbeheer voeren. Dit beleid is gericht op het 
verschralen van de bermen teneinde een meer kruidenrijke en bloemenrijke berm te laten ontwikkelen. De 
gemeente zal op basis van ecologische inventarisaties haar bermbeheer bijsturen in de richting van een 
meer ecologisch beheer.

 � Natuurvriendelijke aanleg van groene restruimtes of ruimtes die vrij komen na infrastructuurwerken. Hierbij 
dient een inventaris opgemaakt te worden van alle restruimtes die eigendom zijn van het gemeentebestuur 
en andere overheidsinstellingen.

 � Stimuleren van de aanleg en het behoud van veedrinkpoelen en het aanleggen van groenschermen bij 
landbouwers en inwoners van het landelijke gebied.

 � In het kader van het project ‘de Oudlandpolders’ zullen jaarlijks verschillende landschapsbedrijfsplannen 
worden opgemaakt, waarbij de beplanting bij de bedrijfsgebouwen en de kleine natuurelementen rondom 
het gebouw worden opgenomen. De helft wordt gesubsidieerd door de provincie, de andere helft door de 
gemeente. In het kader van hetzelfde project wordt, onder impuls van de gemeente De Haan, op verschil-
lende plaatsen de aanleg of heraanleg van poelen ondersteund.

Oudenburg
Ook Oudenburg verwijst naar zijn belangrijkste open ruimte als een taak van bovenlokaal belang. De visie op de 
gewenste ruimtelijke structuur is een verfijning van de bovenlokale visie, die te lezen zijn als suggesties voor het 
bovenlokale niveau.

Als lokale actie wordt de integratie van gebouwen in het landschap vermeld.

Zuienkerke
Zuienkerke mikt voor zijn landschappelijke structuur binnen het studiegebied, net zoals Jabbeke, op de lokale 
structurerende lineaire elementen. De gemeente zal zich inzetten voor het maximaal behoud van de poldergele-
den, waarbij Duinenzwin, Jokwegzwin, Bommelvliet, Het Wulpje, Kerkvliet, Kiekezwin, Madeleinevliet, Beukevliet, 
Schellevliet, Oosternieuwwegezwin, Nieuwzwin, Westernieuwwegezwin, Maarlede, Blauwzwin, Moerzwin, Scha-
melwezezwin, Hoekaart, Smalle Watergang, Aderlast, Kleinzwin, Grote Watergang, Kleine Ader, Kruishilader en 
Isabellavaart genoemd worden. Ook de Blankenbergse Dijk wordt als belangrijk landschappelijk lineair element 
geselecteerd.

Voor zijn natuurlijke structuur wordt er op de lokale ecologische infrastructuur ingezet, waarbij volgende concrete 
zaken genoemd worden:

 � Wegbermen: Molenweg, Loweg, Kapellestraat, Oosternieuwweg, Mareweg, Westernieuwweg, 
Linzenstraat, Moerdreve, Moerstraat, Biezenstraat, Oudeweg, Klinkestraat, Heerweg, Draaiboomstraat, 
Copsweg, Schoeringsstraat, Leeuwestraat en Bommelstraat-Verloren Hooistraat-Smisjesstraat.

 � Boseenheden: Hagebos, nabij Kruiskalsijde.
 � Poldergeleden: Duinenzwin, Jokwegzwin, Bommelvliet, Het Wulpje, Kerkvliet, Kiekezwin, Madeleinevliet, 

Beukevliet, Schellevliet, Oosternieuwwegezwin, Nieuwzwin, Westernieuwwegezwin, Maarlede, Blauwzwin, 
Moerzwin, Schamelwezezwin, Hoekaart, Smalle Watergang, Aderlast, Kleinzwin, Grote Watergang, Kleine 
Ader, Kruishilader en Isabellavaart. 

 � Clusters van kleine landschapselementen: ten zuiden van Vierwege, ten noordoosten van Zuienkerke, ten 
oosten van het Hagebos en ten noordwesten van Meetkerke.

Als maatregelen wordt het uitvoeren van acties binnen het GNOP opgesomd:
 � Gemeentelijke subsidieregeling voor de aanplanting van bosplantsoenen en lijnvormige groenelementen 

en aanleg of onderhoud van (veedrink)poelen. 
 � In stand houden en onderhouden van bestaande buurt- en voetwegen als onderdeel van de ecologische 

infrastructuur. Onderzoek naar het open stellen van voet- en kerkwegels, rekening houdend met de be-
staande eigendomstructuur
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Brugge
Slechts een relatief klein gedeelte van het studiegebied ligt op grondgebied Brugge. Het behoort bovendien in 
hoofdzaak tot de bovenlokale natuur. Concreet gaat het vooral over Speie en een aansluitend gedeelte van de 
Meetkerkse Moeren, voor zover die nog op grondgebied Sint-Andries (Brugge) liggen. Het studiegebied komt in het 
GRS dan ook maar beperkt ter sprake. 

Relevant voor het studiegebied als lokale natuurelementen zijn de poldervaarten. Het GRS zegt daarover het 
volgende: “Verder kunnen alle poldervaarten die geen deel uitmaken van de reeds vermelde gebieden als lokale 
ecologische infrastructuur beschouwd worden. Zij krijgen een aangepast harmonisch beheer mede in functie van 
hun natuurlijke en recreatieve rol.”

 J Decreet betreffende het natuurbehoud

Het ‘decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’, kortweg natuurdecreet 
genoemd, bepaalt de krachtlijnen voor het natuurbeleid dat de Vlaamse overheid wil voeren. In 2002 is het Natuur-
decreet grondig gewijzigd: ‘Wijzigingsdecreet van 19 juli 2002’ (BS 31 augustus 2002).

De praktische uitwerking van de krachtlijnen van het Natuurdecreet wordt geregeld in drie uitvoeringsbesluiten: 

1. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (BS 28 augustus 1998).

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is de ruggengraat van de natuurlijke structuur in Vlaanderen en bestaat 
uit gebieden met een hoge natuurkwaliteit. Op 19 juli 2002 legde de Vlaamse regering de eerste selectie van de 
gebieden voor het Vlaams Ecologisch Netwerk voorlopig vast. In de VEN-gebieden is natuur de hoofdfunctie. Be-
schermingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de aanwezige natuurkwaliteiten optimaal behouden worden. 
 
Het IVON wordt aangewezen om de natuurgebieden van het VEN zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en te 
ondersteunen. 

Er geldt een voorkooprecht natuur in het VEN (dd. 01/08/2007), aan te bieden aan de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) in de delen die als VEN zijn aangeduid.

Een volgende reeks belangrijke uitvoeringsbesluiten van het Natuurdecreet voor het gebiedsgerichte beleid, kwa-
men er in de periode 2003-2004 met ondermeer:

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen (BS 27 maart 2003). 
Een natuurrichtplan wordt opgemaakt voor een samenhangend geheel van gebieden en is gericht op de gebied-
specifieke natuurwaarden. Natuurrichtplannen zullen worden opgemaakt voor de Speciale Beschermingszones (in 
uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn), en elk gebied dat behoort tot het VEN, het IVON, de groengebieden, de 
parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden of de met een van die gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden 
aangewezen op de plannen van aanleg of op de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke orde-
ning. Voor bepaalde natuurverbindingsgebieden is eveneens een aparte procedure voorzien voor de opmaak van 
natuurrichtplannen. Het studiegebied maakt geen deel uit van een natuurrichtplan in opmaak.

Een groot gedeelte van de Lage Moere van Meetkerke ligt in VEN- en meer bepaald GEN-gebied. Dat geldt ook 
voor de meerderheid van de ANB-percelen, met uitzondering van enkele westelijk en noordelijk gelegen percelen.

Een aanzienlijk gedeelte van Kwetshage, quasi de hele westelijke helft met inbegrip van de meeste ANB-percelen, 
ligt in VEN-, meer bepaald GEN-gebied. Het oostelijke gedeelte is geen VEN-gebied.

Schorreweide Zuid ligt volledig in GEN-gebied. Dat geldt ook voor het Militair Domein Schorreweide. De rest van 
’t Pompje maakt evenwel geen deel uit van het VEN.
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Schobbejak, Weiden Noordede, Schorrenweide Noord, de graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem, Hagebos 
en Paddegat liggen niet in VEN-gebied. 

Kaart 1.9 toont de afbakening van het VEN.

Biologische waarderingskaart (kaarten 2.12 en 2.15) en implicaties voor de natuurvergunning (natuurdecreet)

De natuurvergunning werd van kracht door het besluit van 23 juli 1998. In hoofdstuk 4 van dit besluit worden de 
bepalingen van de natuurvergunning gegeven. Deze komen ter vervanging van het oude vegetatiewijzigingsbesluit 
van 4 december 1991. De natuurvergunning omvat zowel verbodsbepalingen als een vergunningsplicht en een 
meldingsplicht. De voorwaarden zijn duidelijk gebonden aan bestemmingen van het gewestplan of andere ge-
biedscategorieën. Het voorwerp van de beschermingsmaatregelen zijn kleine landschapselementen en vegetaties 
(houtige en andere begroeiingen). De vegetaties die vallen onder de bepalingen van het besluit zijn niet exhaustief 
opgesomd. Enkel de vegetaties waarop het wijzigingsverbod van toepassing is, historisch permanent grasland, 
vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden en duinvegetaties worden nauwkeurig omschreven in de 
bijlagen IV en V van het besluit. Voor de aanduiding van die biotopen grijpt men terug naar de Biologische Waarde-
ringskaart (kaarten 2.12 en 2.15). Voor het studiegebied zijn meest relevant: 

 � Het wijzigen van poelen is verboden in de groene gewestplanbestemmingen, vergunningsplichtig in vallei-, 
bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van ecologisch belang en met bijzondere 
waarde, vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden en habitatrichtlijngebieden, gebieden van het IVON, land-
schappelijk waardevolle agrarische gebieden en meldingsplichtig in de overige gebieden met uitzondering 
van woongebieden, industriegebieden en huiskavels.

 � Het wijzigen van stilstaande waters en waterlopen is vergunningsplichtig in alle hierboven opgesomde 
gewestplanbestemmingen.

 � Idem voor houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, 
hoogstamboomgaarden

 � Idem voor vegetaties horende bij de KLE’s perceelsrandbegroeiingen en sloten (maar nergens 
meldingsplicht)

 � Het wijzigen van moerassen is overal verboden (uitgezonderd op huiskavels). 
 � Er geldt een verbod op het wijzigen van historisch permanent grasland in groene gewestplan-

bestemmingen en er is een vergunning nodig in vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische 
gebieden van ecologisch belang en met bijzondere waarde. Er is ook een vergunning nodig als het gras-
land opgenomen is als habitat.

 � Het wijzigen van andere vegetaties is vergunningsplichtig in de groene gewestplanbestemmingen, in val-
lei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van ecologisch belang en met bijzondere 
waarde, vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden en habitatrichtlijngebieden.

Het verbod geldt niet als de werken uitdrukkelijk worden vermeld in een beheers- of inrichtingsplan, zoals een na-
tuur- of bosbeheerplan, landinrichtings- of ruilverkavelingsplan, natuurinrichtingsproject of beheerplan voor een 
beschermd landschap. De minister kan te allen tijde bij gemotiveerd besluit afwijkingen toestaan, op voorwaarde 
dat de zorgplicht wordt nageleefd en er compenserende maatregelen worden voorgesteld zodanig dat de natuur in 
kwantiteit en kwaliteit niet vermindert.

 J Bosdecreet

Het Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S. 28 september 1990), gewijzigd bij decreet van 5 mei 1999 houdende diverse 
bepalingen naar aanleiding van de begroting 1999, de decreten van 18 mei 1999 (BS 23 juli 1999) houdende de 
wijziging van het bosdecreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2000 (BS 23 maart 2001) en het decreet van 19 
juli 2002 (BS 30 augustus 2002) heeft tot doel het behoud, de bescherming, de aanleg en het beheer van de bos-
sen te regelen.

Slechts een klein gedeelte van het studiegebied bestaat uit (aangeplante) bosjes. In de Meetkerkse Moeren ligt het 
kooibos rond de eendenkooi en komen enkele kleine elzenbosjes, wilgenstruwelen en populierenbestanden voor. 
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In Kwetshage ligt een klein elzenbosje. Het Hagebos in Zuienkerke is het belangrijkste bos van het studiegebied. 
Deze bosjes zijn onderworpen aan de bepalingen van het bosdecreet.
Artikel 3 van dit decreet stelt dat onder de voorschriften van het decreet vallen:

 � de bossen, zijn de grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belang-
rijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren die een of meer functies vervullen

 � de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren
 � niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de brandwe-

gen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en ambtswoningen
 � bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos
 � de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtopbrengst, onder meer die van populier en 

wilg
 � de grienden

Een boseigenaar moet om de 10 jaar een inventaris van zijn bossen opmaken. 
Er dient ook een beheerplan te worden opgemaakt. Voor bossen gelegen in natuurreservaten wordt één enkel 
beheerplan per reservaat opgemaakt (cf. artikel 47 van het bosdecreet), overeenkomstig de wetgeving op het na-
tuurbehoud (dus niet één bosbeheerplan + één natuurbeheerplan). De plicht tot opmaak van een (bos)beheerplan 
vervalt wanneer er een goedgekeurd beheerplan in het kader van het decreet op het Natuurbehoud is, behalve voor 
wat de van het beheerplan afwijkende kappingen betreft. De beheermaatregelen kunnen worden uitgevoerd van 
zodra het beheerplan is goedgekeurd. Beheermaatregelen, die genomen worden in afwijking van dit goedgekeurd 
beheerplan, zijn evenwel opnieuw onderworpen aan een beheerplan conform het bosdecreet. Voor natuurherstel-
maatregelen in een Vlaams natuurreservaat geldt, bij een goedgekeurd beheerplan, geen compensatieplicht (voor 
ontbossing ten voordele van andere natuurtypes). Sinds het ontstaan van het ANB worden geïntegreerde beheer-
plannen opgemaakt. Die worden – indien zowel domeinbos als Vlaams Natuurreservaat tot de perimeter behoort,in 
beide bestaande procedures gestoken in afwachting van afstemming van beide wetgevingen (zowel adviescom-
missie, openbaar onderzoek als adviesvraag in kader van besluit toegankelijkheid).

 J Decreet integraal waterbeheer

Decreet integraal waterbeheer (18/07/2003)
Dit decreet vormt de hoeksteen voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Op het niveau van het Vlaamse Ge-
west stippelt de Vlaamse Regering de grote lijnen van het waterbeleid uit in een waterbeleidsnota. 
Op 8 april 2005 keurde de Vlaamse Regering de eerste waterbeleidsnota goed. Hierin tekent de Vlaamse Regering 
de krijtlijnen uit van haar visie op het waterbeleid in Vlaanderen.
De waterbeleidsnota streeft naar een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische functies van wa-
tersystemen, doorheen vijf krachtlijnen:

1. Terugdringen van risico’s die de veiligheid aantasten en het voorkomen, herstellen en waar mogelijk onge-
daan maken van watertekort

2.  Water voor de mens: scheepvaart, watervoorziening, industrie en landbouw, onroerend erfgoed, recreatie
3. De kwaliteit van water verder verbeteren
4. Duurzaam omgaan met water
5. Een meer geïntegreerd waterbeleid voeren

De eerste stroomgebiedbeheerplannen werden eind 2009 vastgesteld.

In opdracht van AMINAL, afdeling Water en AROHM, afdeling Ruimtelijke Planning, werden de risicozones voor 
overstromingen in kaart gebracht. Deze kaart is een combinatie van de recent overstroomde gebieden (ROG) en 
de van nature overstroombare of mogelijk overstroombare gebieden (resp. NOG en MOG). De kaart van recent 
overstroomde gebieden is gebaseerd op gegevens van overstromingen tussen 1988 en 2003. De mogelijk over-
stroombare gebieden betreffen beschikbare, gemodelleerde overstromingsgebieden.

Belangrijke delen van het studiegebied zijn op de ROG-kaart aangeduid als recent overstroomd. Dat geldt voor 
de Lage Moeren, Kwetshage en Schorreweide Zuid. De kaart is niet heel erg actueel meer, want door recente 
natuurinrichtingswerken moeten delen van ’t Pompje ongetwijfeld ook als dusdanig ingekleurd worden. De MOG-
kaart kleurt quasi de hele polder in, met uitzondering van een reeks smalle, hooggelegen kreekruggen, zoals deze 
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waarop het dorp Stalhille ligt. De kaart met de risicozones duidt een beetje verrassend niet de hele Meetkerkse 
Moeren aan, maar slechts een vlekkenpatroon. Hetzelfde geldt voor Kwetshage en Schorreweide Zuid.

Kaart 1.10 a, b en c tonen respectievelijk de ROG, de MOG en de risicozones voor overstroming.

 J Rangschikking als landschap

Het Decreet betreffende de landschapszorg (16 april 1996, gewijzigd op 08 december 2000, 21 december 2001 en 
19 juli 2002) regelt de bescherming van landschappen en de instandhouding, het herstel en het beheer van de in 
het Vlaamse Gewest gelegen beschermde landschappen.

In de eigenlijke percelen van het ANB komen geen beschermde monumenten of landschappen voor. Binnen of net 
buiten de visieperimeters komen echter wél verschillende beschermde objecten voor. 

In de omgeving van de Meetkerkse Moeren zijn Meetkerke dorp en de hoeve Groot Eekhout beschermd als ‘stads- 
en dorpsgezicht’. Het oude pompstation langs het Moerzwin en de hoeve Roode Poorte zijn beschermde monu-
menten. Vlissegemdorp is eveneens een beschermd stads- en dorpsgezicht. In Stalhille is de kerk een beschermd 
monument en ten oosten van de Schobbejak is een hoeve met zijn omgeving opgenomen als beschermd stads- en 
dorpsgezicht. Net ten NO van het Hagebos is hoeve Den Hoeckaert uit 1690 (heerweg 3, Zuienkerke) beschermd 
als monument.

Het voormalige pompstation van de Moere van Meetkerke had een zeer directe band met de waterhuishouding 
van de Lage Moere. Daarom is bij de historiek van de waterhuishouding iets meer informatie opgenomen over dit 
pompstation, temeer de restauratie van het pompstation speciale aandacht krijgt in het jongste jaarverslag van de 
Nieuwe Polder van Blankenberge.

Kaart 1.11 toont de verschillende erfgoedwaarden. 

De 17de-eeuwse hoeve de Roode Poorte is een beschermd monument binnen de visieperimeter van de Meetkerkse Moeren. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Het pompstation langs de Biezenstraat in Meetkerke is een beschermd monument. De restauratie is momenteel aan de gang. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Beschermd monument hoeve Den Hoeckaert (Heerweg 3, Zuienkerke) even ten NO van het Hagebos, wordt al op de kaart van 
Pourbus (1561-1571) als site afgebeeld. De huidige bebouwing is 17de- en 19de-eeuws. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2013.
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 J De Landschapsatlas

De landschapsatlas is wél zeer relevant voor het studiegebied. Quasi alle ANB-percelen liggen in een relictzone 
met relicten van traditionele landschappen. 

De ruime omgeving van de Meetkerkse Moeren is als relictzone ingekleurd. De betonfabriek en zijn onmiddellijke 
omgeving is evenwel blank gelaten en dat geldt ook voor het sterk door de ruilverkaveling Houtave (1974-1986) 
aangetaste deel van de Meetkerkse Moeren vlakbij en ten westen van het bemalingsstation De Katte. De Blanken-
bergse vaart en het kanaal Brugge-Oostende zijn als lijnrelicten weergegeven. De Kapellebrug is als een puntrelict 
weergegeven.

De Hoeve Grote Boomgaard krijgt geen aanduiding als puntrelict. Het valt nochtans op te merken dat ze omgeven 
is door één van de mooiste resterende meidoorn-olmenhagen van de boerderijen in de omgeving. De haag werd 
speciaal gespaard door de huidige landbouwer Paul Demaecker, op vraag van zijn vader die veel werk in de haag 
gestopt had. Vroeger stond deze vol met knotbomen. Toen die verwijderd werden moesten de haag helemaal her-
steld worden. Pauls vader deed dat. Bij de overstromingen van WO II verdween een deel van de haag. Dat is nog 
te zien. Binnenkort gaat Paul op pensioen. Hopelijk spaart zijn zoon die het bedrijf verderzet de haag verder. Van 
de grote boomgaard van weleer, met meer dan 100 bomen schiet vrijwel niets meer over. Paul herinnert zich nog 
Jacques Lebel, Goudrenet, een andere soort renet, Bellefleur, Kattekop, 2 soorten kersen waaronder vleeskersen, 
vleespruimen en een kleine soort pruimpjes en 10 notelaars die een dreef vormden.  

Kwetshage ligt integraal in een relictzone. Het kanaal Brugge-Oostende is als lijnrelict weergegeven.

Paddegat ligt integraal in een relictzone. Het kanaal Brugge-Oostende is als lijnrelict weergegeven.

Weiden Noordede ligt integraal in een relictzone. De Noordede is als lijnrelict weergegeven.

Ook de hele omgeving van ’t Pompje, Schorrenweide Zuid en Militair domein Schorrenweideliggen in een relict-
zone. 

Schobbejak ligt integraal in een relictzone. Het kanaal Brugge-Oostende is als lijnrelict weergegeven.

De graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem liggen bijna integraal in een relictzone. Alleen een klein gedeelte 
boven Vlissegem is niet ingekleurd. Binnen de relictzone zijn relicten van WO II als puntrelict aangeduid.

Het Hagebos ligt integraal in een relictzone. Vlakbij zijn Noordede en Blankenbergse vaart als lijnrelicten aange-
duid. De rosmolen van de Grote St.o.v.e (Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke) is als puntrelict aangeduid.

Kaart 1.12 toont de landschapsatlas voor het studiegebied.

De rosmolen van de Grote St.o.v.e, 
even ten NW van het Hagebos is een 
buitenrosmolen-graanmolen uit 1856. 
Dak en muizentand zijn niet meer origi-
neel; de achtkantige baksteenbouw wél 
nog. Het interieur is verdwenen. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, maart 2013.
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1.6. Ligging in speciale beschermingszones

1.6.1. Internationale beschermingszones

 J Vogelrichtlijngebied en Ramsargebied

In 1979 werd de Europese richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, beter bekend als de Vogelrichtlijn, 
uitgevaardigd. Het doel ervan is de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese 
grondgebied van de lidstaten te bevorderen. Volgens art. 4 van deze richtlijn moeten er speciale beschermingsmaat-
regelen getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de Bijlage I van de richtlijn.  
Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten, 
onder andere watervogels en ganzen, beschermen. Als belangrijkste maatregel dient elke lidstaat SBZ-V aan te 
wijzen op basis van opgegeven selectienormen 

Voor het SBZ-V BE2500932 Poldercomplex worden volgende vogelsoorten opgegeven:

SBZ-V BE2500932 – Poldercomplex
Provincie West-Vlaanderen
Gemeenten Oudenburg, De Haan, Jabbeke, Zuienkerke, Brugge, Damme en Knokke-Heist
Oppervlakte 9.766 ha (waarvan 797 ha binnen SBZ-H)

Broedvogels
bijlage IV

IJsvogel - Alcedo atthis
Bruine kiekendief - Circus aeruginosus
Blauwborst - Luscinia svecica
Kluut - recurvirostra avosetta
Steltkluut - Himantopus himantopus
Porseleinhoen - Porzana porzana
Roerdomp – Botaurus stellaris
Woudaap - Ixobrychus minutus 

Doortrekkers en 
overwinteraars

Smient - Anas Penelope
Kolgans - Anser albifrons
Kleine rietgans - Anser brachyrhynchus
Blauwe kiekendief - Circus cyaneus
Kleine zwaan - Cygnus bewickii
Grote zilverreiger - Egretta alba
Kemphaan - Philomachus pugnax
Goudplevier - Pluvialis apricari
Pijlstaart - Anas acuta
Slobeend - Anas clypeata
Wulp - Numenius arquata

Habitattype(s) en/of soort(en) waarvoor geen doelstellingen worden geformuleerd:
Broedvogels
bijlage IV

Visdief - Sterna hirundo

Doortrekkers en 
overwinteraars

Grauwe gans - Anser anser
Stormmeeuw - Larus canus
Kokmeeuw - Larus ridibundus

Het studiegebied behoort voor een aanzienlijk gedeelte tot de SBZ-V Poldercomplex. Dit vogelrichtlijngebied is op-
gedeeld in verschillende deelgebieden waarvan SBZ-V Poldercomplex Klemskerke, SBZ-V Poldercomplex Stalhille 
en SBZ-V Poldercomplex Uitkerke-Meetkerke relevant zijn voor dit beheerplan. 

Binnen de SBZ-V Poldercomplex Klemskerke liggen de de graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem en Weiden 
Noordede. Binnen de SBZ-V Poldercomplex Stalhille liggen Kwetshage, Paddegat, het RMD-domein ‘t Pompje, 
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Militair domein Schorreweide en Schorreweide-Zuid. Binnen de SBZ-V Poldercomplex Uitkerke-Meetkerke liggen 
de Meetkerkse Moere en het Hagebos.

Loose & Bot (2012) geven het actuele voorkomen, de potenties, de trend, beoordeling op basis van de criteria en 
de indicatoren in de LSVI-tabellen, conclusies, populatiedoelstelling en kwaliteitsdoelstelling weer voor de individu-
ele broedvogelsoorten van bijlage IV. Courtens et al. (2013) geven de resultaten weer van de monitoring van het 
broedseizoen 2012 en winterhalfjaar 2012-2013. We vatten hieronder kort enkele gegevens samen.

Blauwborst doet het goed, maar er worden geen aantallen broedparen geciteerd voor het concrete studiegebied. 
Er wordt gestreefd naar het behoud van de actuele populatie. 

Bruine kiekendief: geen concrete aantallen binnen studiegebied genoemd. In de hele SBZ was er in 2012 een 
terugval tot slechts 3 territoria. Dit was het laagste aantal sinds 1991. Kaartje geeft broedgeval binnen militair do-
mein Ettelgem weer. De Bruine kiekendief bevindt zich in een deel aangetaste staat van instandhouding. Er wordt 
gestreefd naar het behoud van de actuele populatie.

IJsvogel. Geen concrete aantallen voor studiegebied. Kanaal Brugge – Oostende wordt expliciet genoemd. Huidige 
broedplaatsen vallen volgens kaartje buiten studiegebied beheerplan.

Kluut. Stalhille-Oudenburg wordt expliciet genoemd en getoond op kaart voor broedgevallen. 2011 en 2012 gaven 
identiek aantal broedgevallen in de SBZ. Er wordt gestreefd naar het behoud van de actuele populatie.

Porseleinhoen broedt niet meer binnen de SBZ sinds 2009. Er wordt gehoopt op (her)vestiging.

Steltkluut. ’t Pompje wordt expliciet genoemd als potentievol. In 2012 waren er voor het eerst sinds 2008 weer terri-
toria (5) aanwezig. Er wordt gestreefd naar het behoud van de actuele populatie (0-9 broedparen binnen hele SBZ).

Visdief. Geen broedgevallen binnen studiegebied. In de hele SBZ wél 9 territoria in 2012. 

Woudaap. Sinds 2009 helemaal verdwenen uit de SBZ als broedvogel.

Kluut in Schorreweide Zuid. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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Bij de doortrekkende en overwinterende vogels wordt eveneens een stand van zaken weergegeven.

Kleine rietgans. Zeer belangrijk binnen Oostkustpolders. In sommige jaren overwintert meer dan 90% van de popu-
latie in de Oostkustpolders. Geen concrete aanduidingen binnen eigenlijke studiegebied beheerplan.

Kolgans. Oostkustpolders belangrijk overwinteringsgebied. Jaarlijks meer dan 1%-norm. Geen concrete aanduidin-
gen binnen eigenlijke studiegebied beheerplan.

Rietgans. Maximum enkele tientallen in Oostkustpolders.

Smient. Enkele duizenden ex in Oostkustpolders. Jaarlijks 1%-norm overschreden. Geen concrete aanduidingen 
binnen eigenlijke studiegebied beheerplan.

Blauwe kiekendief. Jaarlijks overwinteren er in de SBZ-V Poldercomplex enkele tot een twintigtal Blauwe kieken-
dieven. Geen concrete aanduidingen binnen eigenlijke studiegebied beheerplan.

Goudplevier. Concrete studiegebied wordt vermeld: “In het najaar zitten de grotere concentraties Goudplevieren in 
het Poldercomplex van meetkerke-Uitkerke en in de weilanden langs de as Brugge-Westkapelle.” Toch daling tot 
enkele duizenden vogels en niet meer tienduizenden van enkele decennia geleden.

Grote zilverreiger. De soort foerageert regelmatig in de SBZ-V’s, maar het gaat slechts om enkele exemplaren. In 
de winter 2010-2011 werd in het poldercomplex een maximum van 11 exemplaren geteld.

Kemphaan. Enkele tientallen tot honderden overwinterende exemplaren in de hele SBZ-V. Geen concrete aandui-
dingen binnen eigenlijke studiegebied beheerplan.

Kleine zwaan. In de SBZ-V Poldercomplex veel zeldzamer dan in het Meetjeslandse krekengebied. Onregelmatig 
voorkomen van enkele tot een tiental exemplaren. Geen concrete aanduidingen binnen eigenlijke studiegebied 
beheerplan.

Kluut. Belangrijke broedvogel, maar overwintert meestal elders. Soms op doortrek met enkele tot tientallen exem-
plaren. Geen concrete aanduidingen binnen eigenlijke studiegebied beheerplan.

Lepelaar. Doortrek in zeer kleine aantallen. Geen concrete aanduidingen binnen eigenlijke studiegebied beheer-
plan.

Slobeend. Overwintering van enkele honderden exemplaren in de hele SBZ-V. De laatste jaren wordt de 1%-norm 
(400 exemplaren) overschreden in de Oostkustpolders. Bij aanmelding werden echter 3000 exemplaren opgege-
ven. Geen concrete aanduidingen binnen eigenlijke studiegebied beheerplan.

Pijlstaart. Overwintert in beperkte aantallen in de Oostkustpolders. Laatste jaren 50-60 exemplaren, maximaal 200. 
Hoogstens 1/3 daarvan binnen de SBZ-V Polders. Geen concrete aanduidingen binnen eigenlijke studiegebied 
beheerplan.

Waterrietzanger. Zeer zeldzame doortrekker. Geen concrete aanduidingen binnen eigenlijke studiegebied beheer-
plan.

Wulp. Overwintert jaarlijks in wisselende aantallen met enkele tientallen tot enkele honderden exemplaren. Bij 
aanduiding was er nog 1%-norm. Laatste jaren 1300 tot 2400 exemplaren, met maxima van 4500. 85-90% van de 
aantallen van Oostkustpolders binnen SBZ-V Polders.
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Smient in Militair Domein Schorreweide. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

 J Habitatrichtlijngebied en instandhoudingsdoelstellingen

Op 21 mei 1992 werd de Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitatten en de 
wilde flora en fauna, beter bekend als de Habitatrichtlijn, uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit 
in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitatten en de 
wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. 

Binnen het studiegebied is in 2002 een belangrijk deel van het studiegebied als Habitatrichtlijngebied afgebakend, 
als onderdeel van SBZ-H BE2500002 (1-32: Polders, met een oppervlakte van 1866 ha, waarvan 1.121 ha overlapt 
met een SBZ-V) (Decleer 2007, Loose & Bot 2012; zie kaart 1.13). 

Het SBZ-H ‘BE2500002 – Polders’ is gelegen in de gemeenten Knokke, Brugge, Damme, Oostende, Bredene, 
Blankenberge, De Haan, Oudenburg, Jabbeke, Zuienkerke, Sint-Laureins en Assenede en heeft een oppervlakte 
van 1.866 ha. Het SBZ-H overlapt met volgende SBZ-V’s: ‘Poldercomplex’, ‘Krekengebied’ en ‘Het Zwin’. De totale 
oppervlakte van het gebied (SBZ-H + SBZ-V) bedraagt 12.485 ha.

Binnen het SBZ-H BE2500002 – Polders worden 33 deelgebieden onderscheiden. De deelgebieden 4 tot 11 maken 
deel uit van dit beheerplan, meer bepaald:

4.  Het Pompje (met militair domein, Militair domein Schorreweide en Schorreweide-Zuid)
5.  De Grote Palingpot (is een deel van Weiden Noordede, maar ANB heeft er momenteel geen eigendommen in;  
 behoort wel tot visieperimeter)
6.  Polders Vlissegem, Kromzwin (maakt deel uit van graslanden tussen Vlissegem en Klemskerke)
7.  Polders Klemskerke-Vlissegem
8.  Vijfwege (maakt deel uit van Weiden Noordede)
9.  Het Paddegat (maakt deel uit van Paddegat)
10. De Schobbejak
11. Kwetshage
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Landschapsecologisch gezien onderscheidt de SBZ Polders in West-Vlaanderen zich van de SBZ Polders in Oost-
Vlaanderen (Krekengebied). Het verschil tussen de Oudlandpolder in het West-Vlaamse deel en de Nieuwland-
polder in het Oost-Vlaamse deel van de SBZ (inclusief Hoeke-Lapscheure in West-Vlaanderen) uit zich ook in het 
type natuur en de verspreiding ervan. In de Oudlandpolder vinden we verspreid over de SBZ vnl. een hoog aandeel 
reliëfrijke weilanden (al dan niet zilt), vele waterlopen en grachten, dijken en enkele kreekresten. In de Nieuwland-
polder zijn de natuurwaarden te vinden ter hoogte van de kreken, met kreekbegeleidende riet- en ruigtevegetaties, 
graslanden (al dan niet zilt), veenvegetaties en broekbossen.

Het studiegebied is vooral belangrijk met betrekking tot de habitats zilte graslanden (1310, 1330), poldergraslan-
den en in mindere mate rietvegetaties en ruigten, poelen en plassen. De veenvegetaties zijn niet relevant voor het 
studiegebied. Ze slaan op de veenvegetaties van het Oost-Vlaamse krekengebied, de stadswallen van Damme en 
de Sint-Donaaspolder. 

Het rapport Loose, S. & Bot, J. (2012). Rapport 31. Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermings-
zones SBZ-H BE2500002 Polders, SBZ-V BE2500932 Poldercomplex, SBZ-V BE2501033 Het Zwin, SBZ-V kre-
kengebied geeft in detail de instandhoudingsdoelstellingen weer voor het studiegebied.

De voor het hele habitatrichtlijngebied aangemelde habitats en soorten van Bijlage II zijn 1310, 1330, 6410, 6430, 
7140 en 91EO*, Meervleermuis (Myotis dasycneme), Kamsalamander (Triturus cristatus), Zeggekorfslak (Verti-
go moulinsiana) en Kruipend moerasscherm (Apium repens). Als soorten van Bijlage III worden verder vermeld: 
Kamsalamander (Triturus cristatus), Poelkikker (Rana lessonae), Laatvlieger (Eptesicus serotinus), Ruige dwerg-
vleermuis/Gewone dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus sp.) en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
(Decleer 2007, Loose & Bot 2012). 

Hieronder worden de habitats met hun naam weergegeven. De in het studiegebied aanwezige habitats en soorten 
worden vet weergegeven. Een sterretjescode op het einde van elk biotoop of elke soort geeft het belang van de 
SBZ aan voor de realisatie van het habitat of de soort. *** = essentieel, ** = zeer belangrijk, * = belangrijk

1310: Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende 
soorten. Decleer (2007) vernoemt bij de verspreiding van het type geen concrete locaties in ons studiegebied, 
maar vermeldt wél: “… Binnendijks komt dit habitattype verder verspreid in de Kust- en Scheldepolders ook als 
punt- of lijnvormig element voor in de (randen van) zilte sloten en kreken.” Loose & Bot (2012) duiden het relatieve 
belang van dit habitat aan met drie sterren. Qua areaal wordt gemikt op een behoud van de huidige situatie, qua 
oppervlakte en kwaliteit op een verbetering. In de tabel met de aangemelde oppervlakte wordt 1,5 ha bij het Pompje 
aangeduid. Er wordt geconcludeerd dat het habitattype zich in een gedeeltelijke aangetaste actuele staat van in-
standhouding bevindt. 

Het actueel belangrijkste gebied voor dit habitattype in ons studiegebied is ons inziens de Schorreweide Zuid, waar 
kleine vlekken en lijnvormige patronen van dit type (Salicornietum brachystachyae) voorkomen. De opgegeven 1,5 
ha is een té ruime inschatting als we enkele naar de zilte graslanden van de Klasse Asteretea kijken, maar met de 
zilte vertegenwoordigers van het Zilverschoonverbond erbij komen we wél in de buurt. De recente graafwerken heb-
ben niet voor een aanzienlijke oppervlaktevergroting van dit type gezorgd. Natuurinrichtingswerken in de overige 
gebieden kunnen evenwel op korte termijn analoge vegetaties ontwikkelen als de condities maar zout genoeg zijn.

1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae). Voor het studiegebied is een apart subtype 
relevant, namelijk de binnenlandse schorrenvegetaties. Decleer (2007) vernoemt opnieuw geen concrete locaties 
in het studiegebied. Loose & Bot (2012) duiden het relatieve belang van dit habitat aan met drie sterren. Qua areaal 
wordt gemikt op een behoud van de huidige situatie, qua oppervlakte en kwaliteit op een verbetering. In de tabel 
met de aangemelde oppervlakte wordt 5,5 ha in het Pompje, 3,4 ha in Klemskerke-Vlissegem en 0,7 ha in Vijfwege 
(Weiden Noordede, Watergangstraat) opgegeven. Er wordt geconcludeerd dat het habitattype zich in een gedeel-
telijke aangetaste actuele staat van instandhouding bevindt. 

Het actueel belangrijkste gebied voor dit habitattype in ons studiegebied is momenteel Schorreweide Zuid, waar 
kleine vlekken en lijnvormige patronen van dit type voorkomen. Zowel het Puccinellietum distantis als het Juncetum 
gerardii worden hier aangetroffen, de laatste associatie vaak in overgangsvorm naar het Triglochino-Agrostietum 
stoloniferae, dat een zoeter milieu kenmerkt. Ook in het Pompje en in het Militair domein Schorreweide komt het 
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Puccinellio-Spergularion salinae lokaal voor, zij het vaak in overgang naar het Chenopodietum rubri. In het Pompje, 
in de Weiden Noordede Watergangstraat en in de Schobbejak komen op kleine schaal Juncetum gerardii-vege-
taties voor, zij het meestal in overgang naar het Zilverschoonverbond, dat een meer zoet milieu kenmerkt. Ook in 
Klemskerke-Vissegem komt op kleine schaal het Puccinellio-Spergularion salinae voor. Binnen de ANB-eigendom-
men is dit echter beperkter dan binnen het hele deelgebied 7. Loose & Bot (2012) schatten de potenties voor zilte 
vegetaties in dit gebied ons inziens té hoog in. Het maaiveld ligt er veel te hoog boven de grondwatertafel om zilte 
vegetaties op grotere schaal te creëren.

Alhoewel Decleer (2007) geen Zilverschoonverbond vermeldt bij het habitat zilt grasland werden/worden de zilte 
varianten van het Zilverschoonverbond wél bij het habitat type 1330 bij habitatkarteringen door het INBO gerekend.

6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones. Loose & 
Bot (2012) duiden het relatieve belang van dit habitat aan met drie sterren. Qua areaal wordt gemikt op een behoud 
van de huidige situatie, qua oppervlakte en kwaliteit op een verbetering. Dit vegetatietype met Heemst en Moeras-
melkdistel wordt echter niet aangetroffen in het studiegebied.

6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Decleer (2007) ver-
noemt opnieuw geen concrete locaties in het studiegebied, maar vermeldt wél: “De kalkrijke variant van Glansha-
vergraslanden is verspreid te vinden op kalkrijke klei in de polders… vaak op hellingen en bermen”. Loose & Bot 
duiden het relatieve belang van dit habitat aan met één ster. Qua areaal wordt gemikt op een behoud van de huidige 
situatie, qua oppervlakte op een verbetering, qua kwaliteit op het behoud van de huidige situatie. De tabel met de 
aangemelde oppervlaktes duidt 0,1 ha in deelgebied Pompje. 

Wij troffen het type aan in slecht ontwikkelde toestand in het hooiland Cathille perceel C. In het militair domein 
‘t Pompje komen onder de antennemasten vaak graslanden voor die het midden houden tussen Glanshaverhooi-
land en bloemrijke ruigte. In het Militair domein Schorreweide is de rand van perceel A een bloemrijk Glanshaver-
grasland. Het is nog iets beter ontwikkeld in de berm van de aangrenzende Klemskerkestraat, die evenwel niet 
onder beheer van het ANB valt. In Kwetshage is de wegberm van de Kwetshagestraat begroeid met een mooi 
Glanshavergrasland, maar de berm valt evenmin onder het beheer van het ANB. In de Meetkerkse Moeren geldt 
hetzelfde voor de bermen van de Moerdreef. In Schobbejak geldt hetzelfde voor de bermen van de onverharde 
dreef die toegang geeft tot het gebied aan de noordzijde. Bij de Weiden Noordede Watergangstraat geldt hetzelfde 
voor de bermen van de Watergangstraat.

7140: Overgangs- en trilveen. Komt alleen in het Oost-Vlaams krekengebied, in de stadswallen van Damme en in 
de Sint-Donaaspolder voor. Niet relevant voor het studiegebied.

91EO*: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).** 
Komt voor in de stadswallen van Damme en het Meetjeslandse krekengebied. Ook Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulme-
tum) valt onder deze noemer. Dit laatste type is nauw verwant met het bostype dat we in het Hagebos aantreffen, 
hoewel dat striktgenomen eerder als een Violo odoratae-Ulmetum moet beschouwd worden.

Meervleermuis (Myotis dasycneme). Deze soort is bij recent onderzoek (Sven Verkem 2012) één keer waargeno-
men, op 24 augustus 2012, jagend boven het kanaal Brugge-Oostende.

Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) wordt door Loose & Bot (2012) enkel vermeld van het Oostvlaams Krekenge-
bied. Tijdens de opmaak van dit beheerplan werd actief gezocht naar de soort, maar ze werd niet in het studiege-
bied aangetroffen.

Kruipend moerasscherm (Apium repens) is actueel nog slechts van vijf plaatsen in Vlaanderen bekend, voorname-
lijk in de duinen (Ronse 2006). In het studiegebied is de soort niet aangetroffen.

Kamsalamander werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw nog waargenomen in Klemskerke-Vlissegem door De 
Fonseca. Inmiddels is de soort niet meer aangetroffen in het studiegebied.

Poelkikker (Rana lessonae). Situatie slecht gekend. Vermoedelijk ontbrekend.
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus). Deze soort werd bij recent onderzoek (Sven Verkem 2012) op drie plaatsen 
waargenomen langs het Kanaal Brugge-Oostende, alsook in het kooibos van de Meetkerkse Moere. De soort is 
veel minder algemeen langs de Blankenbergse vaart.

Ruige dwergvleermuis/Gewone dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus sp.). Beide soorten komen 
talrijk voor, vooral in de omgeving van het Kanaal Brugge-Oostende en in de nabijheid van het kooibos van de 
Meetkerkse Moere (onderzoek Sven Verkem 2012). Ruige dwergvleermuis haalt er zelfs hogere dichtheden dan 
elders in Vlaanderen!

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula). Deze soort werd bij recent onderzoek (Sven Verkem 2012) regelmatig aange-
troffen in de nabijheid van het Kanaal Brugge-Oostende. 

 J Regionaal belangrijke biotopen

Loose & Bot (2012) schetsen het voorkomen van regionaal belangrijke biotopen in de SBZ-H BE2500002 Polders 
als volgt:
 
Regionaal belangrijk biotopen zijn vegetaties of habitats die weliswaar niet Europees te beschermen zijn, maar die 
van belang zijn voor het Vlaamse natuurbehoud. Deze vegetaties worden beschermd door de Vlaamse natuurbe-
houdwetgeving in brede zin. 

Voor deze habitats zullen verderop op zich geen doelen worden geformuleerd, maar het is van belang voor het 
Vlaamse natuurbeleid om te weten waar deze liggen en er bij het formuleren van doelen rekening mee te kunnen 
houden. Bovendien zijn deze regionaal belangrijk biotopen vaak een leefgebied van een Europees te beschermen 
soort. 

Een aantal van deze regionaal belangrijke biotopen is belangrijk tot cruciaal voor de lokale goede staat van instand-
houding van een aantal Europees te beschermen soorten. 

Hieronder wordt de actuele oppervlakte van de regionaal belangrijkse biotopen weergegeven, wordt aangegeven 
voor welke Europees te beschermen soorten dit biotoop deel uitmaakt van het leefgebied en hoe de potentiële op-
pervlakte ervoor is in het gebied. 

Rietmoerassen (BWK: ‘mr’). Rietmoerassen zijn van belang voor verschillende broedvogels (Bruine kiekendief, 
Blauwborst en Porseleinhoen). Deze rietmoerassen zijn veelal de begeleidende vegetatie langs grachten en kre-
ken, meestal in mozaïek of met overgangen naar het habitattype van de voedselrijke ruigten (6430). Actueel komen 
in het gebied ca. 85 ha rietvegetaties voor, waarvan een belangrijk deel in het Krekengebied. 

Kamgraslanden (geen specifieke BWK-code, zit vervat onder ‘hp’, ‘hp*’, ‘hpr’ en ‘hpr*). Vele poldergraslanden, be-
langrijk voor overwinterende vogels en broedvogels, behoren tot het type kamgrasland. Poldergraslanden moeten 
aanzien worden als een mozaïek van kamgraslanden, zilverschoongraslanden en de zilte habitats 1310 en 1330. 
De zilte elementen bevinden zich veelal in de randen of laaggelegen delen. 

Zilverschoongraslanden (geen specifieke BWK-code, zit vervat onder ‘hpr’ en ‘hpr*). Zilverschoongraslanden ko-
men verspreid over de SBZ voor. In poldergraslanden zijn het de vegetaties op lager gelegen delen die in de winter 
overstromen, zowel in zoete als brakke omstandigheden. Zilverschoongrasland komt in de kustpolder dan ook van 
nature in mozaïek voor met zilte vegetaties (1330). Bij ontzilting of niet geschikt waterpeil degraderen zilte graslan-
den en gaan soorten van zilverschoongrasland, vnl. grassen, domineren (zie  Zwaenepoel et al., 2002). Hierboven 
(bespreking habitat 1330) schetsten we al dat het INBO de zilte varianten van het Zilverschoonverbond ook als ha-
bitat 1330 beschouwt. In praktijk betekent dat voor het studiegebeid dat Zilverschhoonverbond met Aardbeiklaver, 
Zilte rus, Zilte schijnspurrie, Melkkruid, kweldergrassen … ook als habitat wordt beschouwd. 

Zilte plassen (BWK: ‘ah’). In de SBZ komt ca. 180 ha zilte plas voor. Het grootste aandeel komt voor in het kre-
kengebied. Deze zijn vnl. van belang voor de Meervleermuis als foerageerhabitat en voor overwinterende en door-
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trekkende watervogels. Daarnaast hebben vnl. de oevervegetaties een belangrijke natuurwaarde (rietmoerassen, 
ruigtes, zilte graslanden, zilverschoongraslanden, …). 

Dotterbloemgraslanden (BWK: ‘hc’). De oppervlakte van dit RBB is beperkt binnen SBZ. Het gaat om ca. 15 ha. 
Deze graslanden zijn in de winter vaak overstroomd, maar in de zomer is een zekere doorluchting van de bo-
dem nodig, RAPPORT 31 S-IHD 25 september 2012 Pagina 44 van 219 BE2500002 – BE2500932- 2501033 
– BE2301134 meer dan bijvoorbeeld voor zeggenvegetaties, die vaak grenzen aan Dotterbloemgrasland (Zwaene-
poel et al., 2002). Vooral door het afnemend belang van hooibeheer zijn veel Dotterbloemgraslanden tegenwoordig 
in een verruigingsfase ofwel worden ze nu begraasd (minder geschikt). 

Grote zeggenvegetaties (BWK: ‘mc’). Dit RBB heeft een heel beperkte verspreiding binnen de SBZ. De opper-
vlakte bedraagt hoogstens 2 ha. Het komt o.a. voor in het Meetjeslandse krekengebied, de Uitkerkse polder en de 
stadswallen van Damme. Grote zeggenvegetaties zijn gebonden aan standplaatsen met voortdurend hoge grond-
waterstanden. De instandhouding van deze vegetaties hangt af van actief beheer; zonder gaan zij over in moeras-
struweel of broekbos. Het RBB is van belang voor de Zeggekorfslak en het Porseleinhoen.

Als belangrijkste toevoeging aan Loose & Bot (2012) kunnen we deze schets verfijnen tot het strikte studiegebied. 

Rietmoeras komt ook voor in het Pompje in Oudenburg. Door te sleutelen aan de hydrologie probeert de VLM (ref. 
VLM 2006) bovendien momenteel om dit rietland nog beter te ontwikkelen. Een kleiner rietmoerasje is gelegen 
naast de paaiplaats in de Schobbejak. Verder komen er talrijke lintvormige patronen van Riet voor langs de talrijke 
poldersloten in de meeste ANB-gebieden. De Blankenbergse vaart ter hoogte van het Hagebos houdt het midden 
tussen een rietland en een lintvormig patroon van Riet. 

Kamgraslanden zijn nog zeer algemeen in het studiegebied, hoewel ze botanisch meestal sterk gedegradeerd zijn 
door jarenlang herbicidengebruik en bemesting, waarbij wel nog de typische monocotylen (Beemdkamgras, Veld-
gerst, Goudhaver, Timoteegras) overschieten, maar de kruiden niet meer. In de perceelsranden zijn wél nog veel 
voorbeelden van bloemrijk kamgrasland te vinden, met Kattendoorn, Wilde peterselie, Knopig doornzaad en talrijke 
andere, meer algemene kruiden. 

Zilverschoongrasland is in het studiegebied veel algemener dan zilt grasland. De meeste zilte graslanden gaan 
door ontzilting over in Zilverschoonverbond. Dat is niet altijd een degradatie. Er zijn bij permanent hoge waterstan-
den ook heel waardevolle vegetaties onder met Moeraszoutgras, Aardbeiklaver, Platte rus, Kattedoorn, Melkkruid, 
Zilte rus, … maar meestal gaat het toch om eerder banale vegetaties, onder invloed van sterk schommelende wa-
terstanden, overbegrazing, bemesting en herbicidengebruik. Ze worden gedomineerd door Fioringras of Geknikte 
vossenstaart en verder zijn Ruige zegge, Zeegroene rus, Krulzuring en Zilverschoon frequent aanwezig. 

Een belangrijke zilte plas is de Put van Vlissegem. In het RMD-domein zijn verschillende zilte plassen ontstaan na 
de natuurinrichtingswerken. In de andere gebieden komen kleinere brakke plassen voor, zoals voor het pompge-
maal van De Katte in de Meetkerkse Moeren.

Dotterbloemgraslanden zijn inderdaad beperkt in voorkomen maar vooral de Meetkerkse Moeren en in mindere 
mate Kwetshage herbergen heel erg belangrijke relicten, met Waterkruiskruid, Trosdravik, diverse orchideeën van 
het geslacht Dactylorhiza, Echte koekoeksbloem, Moerasrolklaver en Tweerijige zegge. Grote ratelaar is verdwe-
nen uit het gebied, maar was nog tot 1980 massaal aanwezig in de Meetkerkse Moeren. 

Grote zeggenvegetaties zijn weliswaar niet belangrijk in oppervlakte, maar komen in ongeveer elk deelgebied voor. 
Vooral Oeverzegge (Carex riparia) is algemeen langs sloten en plassen. 

 J Regionaal belangrijke soorten: 

Loose & Bot (2012) vermelden geen regionaal belangrijke soorten.

Voor de doelstellingen in verband met de habitats en de vogelrichtlijngebieden verwijzen we naar het speciaal daar-
aan gewijde hoofdstuk 3. 
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1.6.2. Nationale beschermingszones en aandachtsgebieden

Het studiegebied is niet in een Nationaal Park gelegen.

De poldergraslanden Paddegat-Klemskerke en de Lage Moere van Meetkerke zijn aangewezen als Vlaams natuur-
reservaat. Bijlagen 1, 2 en 3 geven de MB en de synthesenota tot oprichting van het Vlaams Natuurreservaat weer. 
Het Hagebos heeft het statuut van domeinbos.

Het studiegebied valt niet binnen een regionaal landschap.

Voor VEN, beschermd landschap en Landschapsatlas, zie afzonderlijke hierboven daaraan gewijde paragrafen. 

1.7. Jacht

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in het Vlaams Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot 30 
juni 2018.

Dit besluit bepaalt op welke dieren de komende vijf jaar mag worden gejaagd, in welke perioden dat mag gebeuren 
en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. De lijst is te raadplegen op de website www.natuurenbos.be. Dit 
vijfjaarlijkse besluit is genomen in toepassing van het Jachtdecreet van 24 juli 1991.

Jachtrecht maakt deel uit van het eigendomsrecht. Dit volgt uit de decretale tekst van artikel 7, dat jagen op ander-
mans grond strafbaar stelt. Het jachtrecht kan worden verhuurd aan een derde (jachtpacht). De jacht in openbare 
domeinen, behalve in natuurreservaten en de integrale bosreservaten (respectievelijk natuurdecreet art. 35 en 
bosdecreet art. 30) waar jacht verboden is, worden verpacht door middel van openbare aanbesteding. 

Het studiegebied is gelegen in de wildbeheereenheden 5002 ’t Boompje (Brugge, Jabbeke, Zuienkerke), 5003 
Paddegat (Jabbeke, Oudenburg, De Haan, Zuienkerke) en 5013 De Talingbeke. WBE ’t Boompje overlapt met een 
gedeelte van Speien-Meetkerkse Moeren. WBE De Talingbeke overlapt met het Hagebos. De rest van het studie-
gebied valt binnen WBE Paddegat.

Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk beschermd 
gebied dat meerdere jachtterreinen omvat. Er zijn binnen het studiegebied twee jachtrechthouders, namelijk de hier 
boven vermelde WBE’s. 

Op de percelen in eigendom van ANB is er geen jachtrecht, met uitzondering voor de Lage Moere van Meetkerke; 
waar de Hoeve van Meetkerke en Dhr. Warnauts jachtrecht hebben. Ook in Kwetshage is er nog een gedeelte waar 
het jachtrecht verpacht is. In het Hagebos is er geen jachtrecht meer verpacht.

Kaart 1.14 toont de afgrenzing van de wildbeheereenheden. 

Het tabelletje hieronder geeft de afschotcijfers weer voor de Wildbeheerennheden Paddegat (oppervlakte  variërend 
van 2528 tot 6126 ha) en ’t Boompje (oppervlakte variërend van 3200 tot 3282 ha) voor de jaren 2005 tot 2011. Ook 
de voorjaarstellingen zijn geregistreerd. Deze geven (uiteraard) telkens iets hogere cijfers weer dan de afschotcij-
fers.

Paddegat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Haas 749 516 493 716 705 568 630
Wild konijn 203 220 83 171 223 265 219
Patrijshaan 161 52 61 131 174 127 148
Patrijshen 110 41 74 107 93 108
Patrijs juveniel 102 99 66 161 199 144 152
Fazanthaan 660 393 329 597 535 462 564
Fazanthen 234 96 91 74 86 35 41

http://www.natuurenbos.be
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Paddegat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Houtduif 1174 677 496 1471 383 1455 1278
Wilde eend 2109 903 780 1547 1710 1161 1635
Smient 5 9 11 5
Grauwe gans 73 40 14 26 21 22 50
Canadese gans 151 69 36 105 64 86 127
Vos 20 18 29 27 48 39 68
Kat 61 34 57 34 22 19
Kraai 448 246 217 383 377 424
Gaai 4 9
Ekster 309 1236 115 272 380 400
Kauw 27 190
Spreeuw

‘t Pompje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Haas 238 167 191 162 218 198 161
Konijn 54 55 66 51 75 109 118
Patrijshaan 22 6 17 10 8 10 27
Patrijshen 13 2 8 8 8 9 9
Patrijs juveniel 5 2 4 8 5 6
Fazanthaan 420 309 170 97 85 97 76
Fazanthen 231 187 81 29 31 28 15
Houtduif 1421 700 2461 1922 1876 1948 1255
Wilde eend 787 998 696 541 272 507 311
Smient 1 2
Grauwe gans 2 8 8 16
Canadese gans 28 37 26 36 107 37 43
Vos 11 12 32 41 30 36 36
Kat 6 4 10 1 11 3
Kraai 237 324 304 264 219 340 141
Gaai 4 1 1 13
Ekster 126 125 139 141 144 194 220
Kauw 34
Spreeuw

1.8. Adviescommissie

Over het beheer van de gebieden behandeld in dit beheerplan worden adviezen uitgebracht door de adviescom-
missie Brugs Ommeland (omvat het grondgebied van de gemeenten De Haan, Zuienkerke, Oudenburg, Jabbeke, 
Brugge, Zedelgem, Oostkamp en Beernem). Deze adviescommissie heeft als essentiële opdracht de ambtenaar 
van de administratie die belast is met het beheer van de reservaten bij te staan door het verstrekken van adviezen 
en voorstellen inzake het beheer, het opstellen van het beheerplan, alsook het stimuleren van het onderzoek en de 
educatie met betrekking tot de natuur in het natuurreservaat of in de groep van natuurreservaten. De adviescom-
missie werd benoemd voor een periode van zes jaar. De commissie werd ingesteld door Ministerieel Besluit van 23 
februari 2010, houdende de instelling van de adviescommissie Brugs Ommeland voor een aantal natuurreserva-
ten gelegen in de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald: Assebroekse Meersen, Lage Moere van Meetkerke, 
Vloethemveld-Duvelsnest-Vuile Moere, Hoge Dijken, Poldergraslanden Paddegat-Klemskerke. De leden van de 
adviescommissie zijn:

Werkgroep Minaraad Eckhart Kuijken, voorzitter adviescommissie
VLM Joy Laquière
Stad Brugge en Bosgroep Houtland Luc Maene
Gemeentebestuur De Haan Dave Hendrickx
Gemeentebestuur Zuienkerke Ingrid Persyn
INBO Kris Decleer
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Natuurpunt Brugs Ommeland Ans Dewolf
Nieuwe Polder van Blankenberge Patricia Mermuys
Gemeente Beernem Rita Vanhollebeke
Gemeente Zedelgem Isabelle Vackier
Regionaal Landschap Houtland Leen Herrewyn
Gemeente Oostkamp Patrick Keirsebilck
RO Vlaanderen-Onroerend erfgoed Wouter Deventer
Gemeente Jabbeke Nikolaas Croene
Westtoer Christine Fijnaut
Prov. W.-Vl. Tom Vermeersch
Regionaal Landschap Houtland Roland Dufoort
Natuurpunt Oudenburg/Gistel Koenraad Blontrock
Natuurpunt In Zicht Erwin Derous
Gemeente Oudenburg Kurt Vancraeynest
Natuurpunt vzw Eric Hermy
Van ambtswege Luc De Cat (boswachter)
Van ambtswege Wim Pauwels (regiobeheerder)

De ministeriële besluiten met betrekking tot de adviescommissie zijn opgenomen als bijlage 4.

Sinds 30/04/2004 (artikel 44 van het decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel “Strategische adviesraad” en tot wijziging van diverse andere decre-
ten) is een adviescommissie voor een Vlaams Natuurreservaat niet meer verplicht door een wijziging van artikel 
34 van het natuurdecreet: § 3. Met betrekking tot een afzonderlijk Vlaams natuurreservaat of voor een groep van 
Vlaamse natuurreservaten kan de Vlaamse regering adviescommissies instellen. Die adviescommissies hebben 
als taak de ambtenaar, bedoeld in § 2, bij te staan door het verstrekken van adviezen en het doen van voorstellen 
inzake het beheer, het opstellen van een beheersplan alsook het stimuleren van het onderzoek en de educatie met 
betrekking tot de natuur in het natuurreservaat of in de groep van natuurreservaten. De bestaande adviescommis-
sie wordt echter nog steeds als stuurgroep voor de opmaak van het beheerplan geraadpleegd aangezien zij alle 
locale actoren omvat. 

1.9. Visiegebied

Een visiegebied is een interessegebied waarvoor een beheervisie wordt uitgewerkt. Een visiegebied heeft geen 
juridische implicaties en doet geen uitspraak over eventuele bestemmingswjzigingen. De afbakening en invulling 
van het visiegebied van het Vlaams natuurreservaat is terug te vinden op kaart 3.2. De kaart is niet bedoeld om op 
perceelniveau te interpreteren. Ze geeft een globale visie weer die perceelsoverschrijdend is. Bij eventuele verwer-
ving kan over detailafbakening en –invulling gediscussieerd worden. 

De visieperimeter is tevens de aankoopperimeter. Ze mag evenwel niet verward worden met de uitbreidingszone. 
Een uitbreidingszone bestaat uit de groene gewestplanbestemmingen binnen een visiegebied en heeft juridische 
consequenties..

In de kaartenbundel is het visiegebied op elke kaart weergegeven met een zwarte streepjeslijn. Het idee achter 
de visieperimeter gaat meestal uit van een homogeen gebied, waaruit de woonkavels zo veel mogelijk worden 
uitgesloten. Om praktische redenen valt de visieperimeter heel vaak samen met wegen, waterlopen, … Op de 
overzichtskaart van het studiegebied, kaart 1.1, is duidelijk te zien dat voor het huidige beheerplan gefocust wordt 
op grote aaneengesloten graslandcomplexen. De allerbelangrijkste visie voor de nog niet verworven percelen is 
dan ook een omzetting naar grasland voor de gebieden die in de laatste decennia naar akkerland omgezet werden. 

Alleen de Meetkerkse Moeren lijken van dat patroon van grote graslandcomplexen af te wijken, doordat een stevig 
stuk van de Lage Moere akkerland is. Dat is echter slechts schijnbaar afwijkend. De Lage Moere is op stafkaarten 
van enkele decennia geleden ook nog integraal grasland. De visieperimeter van de Meetkerkse Moeren omvat 
nog een tweede belangrijk graslandgebied, waarbinnen het ANB nog maar nauwelijks aangekocht heeft, namelijk 
Speyen. 
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Hagebos is het enige gebied waar geen visieperimeter afgebakend werd groter dan de huidge eigendommen. Het 
bos ligt midden in akkergebied en het ligt moeilijk om daar uitbreidingen te realiseren. 

De graslandvisie kan verfijnd worden naar een aantal graslandtypes. Voor de gebieden die verworven werden ter 
compensatie van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge is er meestal een duidelijke optie voor de grasland-
types die daar verloren gingen of zullen gaan, met name zilt grasland. Dat zijn ook de internationaal meest be-
dreigde graslandbiotopen. Zoals gedocumenteerd in 1.6.1 zijn de habitats 1310 en 1330 de streefdoelen. Binnen de 
aangekochte gebieden is zilt grasland evenwel niet altijd gemakkelijk te realiseren. De graslanden binnen Klems-
kerke-Vlissegem liggen globaal gezien te hoog boven het grondwaterniveau om potentievol te zijn. De graslanden 
van Kwetshage kregen traditioneel zoete kwel vanuit het hoger gelegen pleistoceen ten zuiden van het Kanaal 
Brugge-Oostende. Afhankelijk van de potenties van de nieuw verworven gebieden kan eventueel ook gekeken wor-
den naar de uitbreiding van regionaal belangrijke biotopen zoals in 1.6.1 verwoord. Daartoe behoren graslandtypes, 
zoals kamgraslanden, dottergraslanden, zilverschoonverbondgraslanden of glanshaverhooilanden. In het gebied 
van het beheerplan zijn kamgraslanden ongetwijfeld de meest realistische optie voor het gros van de akkers die 
opnieuw naar grasland kunnen worden omgezet.

Behalve een omzetting van akkerland naar grasland wordt in geringere mate ook gefocust op andere biotopen. Ook 
hier behoren regionaal belangrijke biotopen zoals opgesomd in 1.6.1 tot de mogelijkheden: rietmoerassen, zilte 
plassen en grote zeggenvegetaties. Aangezien deze biotopen echter nog meer vocht vereisen dan zilt grasland is 
het niet vanzelfsprekend deze biotopen perceelsdekkend aan te bevelen. Het zijn vooral de sloten die mogelijkhe-
den bieden deze biotopen op kleine schaal uit te breiden door een wijziging in oeveraanleg en –beheer.

Voor Kwetshage dient nog opgemerkt te worden dat een volledige visie voor dit gebied al gemaakt werd door de 
VLM (ref. VLM 2006) en dat een uitvoering van deze plannen al aangevat is. 

Uit een analyse van de vleermuizenfauna komt naar voor dat het in de buurt van het kanaal Brugge-Oostende 
aanbevolen is een netwerk van KLE’s of kleine bosjes te voorzien die als geleiders en foerageergebied voor vleer-
muizen kunnen dienen. De actuele akkerlandpecelen die langs het kanaal liggen komen daar wellcht meest voor in 
aanmerking. Ook de hele zone tussen het kanaal en het Noordegeleed is voor een belangrijk deel met houtkanten 
of bos begroeid. Het is minstens belangrijk dit te continueren en eventueel te optimaliseren waar mogelijk. Die zone 
valt echter voor het belangrijkste gedeelte niet onder de bevoegdheid van het ANB.
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2. Algemene beschrijving

2.1. Cultuurhistorische beschrijving

2.1.1. Historisch overzicht

Atlanticum (9220 – 5660 BP) en Subboreaal (5660-2400 BP): vorming van het basisveen in onze kustvlakte.

3000 v. Chr: Neolithische vuurstenen gepolijste bijl achtergelaten in de Meetkerkse Moeren (Himpe & Dedecker 
2010). 

50 v. Chr. – 500 na Chr.: Terra sigillata, dolia (voorraadpotten) en ander Romeins aardewerk uit Romeinse tijd aan-
getroffen in uitgeveende context in de Meetkerkse Moeren (Himpe & Dedecker 2010).

4de tot de 8ste eeuw: overstromingen in de kustvlakte ter hoogte van het studiegebied; vroeger Duinkerke II-trans-
gressie genoemd; nu vermoedelijk te interpreteren als onregelmatige overstromingen, niet homogeen over de hele 
oppervlakte, maar lokaal sterk verschillend in tijdstip en duur van overstroming.

695-711: de Frankische koning Childerik II schenkt 12 zoute schaapsweiden aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Deze 
worden gesitueerd op de latere parochies Houtave, Vlissegem, Nieuwmunster, Zuienkerke, Sint-Jan-op-den-Dijk, 
Uitkerke, Ramskapelle, Dudzele en Sint-Pieters-op-den-Dijk. Ook de Sint-Baafsabdij van Gent kreeg dergelijke 
‘marisci’, ionder meer op de latere parochie Meetkerke. 

7de en 8ste eeuw: de Franken vestigen zich in het studiegebied en introduceren de schaapsdrift op de schorren.

9de en 10de eeuw: ontstaan van permanente boerderijen en kleine woonkernen met de benamingen –hem en –zele 
in de kustvlakte, o.a. Fleskenhem (Vlissegem)

988: oudste attestatie Vlissegem.

Ca 1000: aanleg Gentele of Blankenbergse dijk: dijk tussen Brugge en Uitkerke. Deze dijk werd gebouwd om het 
water uit de open Gentelekreek te beletten de vroegst aangelegde polders te overspoelen. Die kreek lag ongeveer 
waar nu het Boudewijnkanaal ligt, maar was veel breder en liep door tot tegen Brugge om te eindigen in de huidige 
Langerei. De Gentele vertrok uit Brugge waar sinds 1284 de Vlamingbrug gebouwd werd. De Vlamingbrug, een 
brug over de Boterbeek, nu de Augustijnenrei, bestaat nog steeds. De Gentele eindigde op een driehoekig stuk land 
dat de Gentele heette en waarop de kerk van Uitkerke werd gebouwd. De naam Gentele begon in de 14de eeuw 
te verdwijnen. Verschillende namen kwamen er voor in de plaats: de Sint-Jorisstraat, de Vlamingdam, ’t Dreveken 
(nu Nikolaas Gombertstraat), de Groene Dijk of Den Groenen Wech (nu Sint-Pietersgroenestraat), Blankenbergse 
dijk, Spreeuwenstraat en verder Blankenbergse dijk. De Gentele was een brede, niet hoge dijk, waarop eerst een 
schapenweg kwam en later de oudste weg naar Blankenberge. De Zydelinge, een parallelle dijk tussen Bredene en 
Oudenburg werd iets later (2de hellft 11de eeuw) aangelegd dan de Gentele.
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De Sint-Jorisstraat in Brugge, vanaf de Vlamingbrug, was het eerste deel van de Blankenbergse dijk. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
februari 2013.

Ook de Vlamingdam ligt op het tracé van de Blankenbergse dijk. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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De Nikolaas Gombertstraat is het laatste stukje voormalige Blankenberge dijk in Brugge binnen de Ringvaart. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013.

De Sint-Pietersgroenestraat op Sint-Pieters, net over de Ringvaart, verwijst op zijn minst nog met zijn naam naar een belangrijke 
functie van de Blankenbergse dijk: de schapen werden van hieruit richting de schorreweiden in het noorden gedreven. Talrijke 
‘Groene dijken’  liggen nog her en der verspreid in onze polders. De verhoging op de foto is niet de voormalige dijk, maar een oude 
spoorbedding! Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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De kerk van Sint-Pieters werd in de dertiende eeuw gebouwd naast de Blankenbergse dijk, die toen nog de enige goed begaan-
bare weg was. Dit is ook de enige plaats waar de huidige Blankenbergse steenweg een heel klein eindje op het tracé van de 
Blankenbergse dijk ligt. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Vanaf de huidige benaming ‘Blankenbergse dijk’ op Sint-Pieters is de breedte van de dijk geregeld nog op het terrein waarneem-
baar. Meestal is het een smal perceel weide of akker, begrensd door een rietsloot, knotwilgen, knotpopulieren, essen of een 
doornhaag. Soms is de dijk beplant met een boomgaard of met populieren. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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De Spreeuwenstraat op Sint-Pieters ligt niet integraal óp, maar gedeeltelijk naast de voormalige Blankenbergse dijk. Opnieuw is 
het vooral de vorm van de percelen (lang en smal) die de voormalige dijk verraadt. De ophoging is meestal verdwenen. Voorbij 
de Spreeuwenstraat is er zelfs een stuk waar helemaal geen actuele weg meer op of naast de voormalige dijk loopt. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013.

Op Zuienkerke is de Blankenbergse dijk (Zuid) ook vooral herkenbaar als smalle repels akkerland, soms ook grasland. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.



55w v i  |  a p r  ' 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

Hier en daar is de Blankenbergse dijk ook bebouwd met huis en tuin. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Soms is de dijk opgenomen in een groter perceel grasland, maar de kleur van het gras verraadt nog steeds het voormalige dijk-
tracé. Hier flankeren knotpopulieren af en toe de dijk. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Voorbij Zuienkerkedorp is de Blankenbergsedijk Noord aanvankelijk nog reliëfrijk herkenbaar in het grasland.

Verderop in Zuienkerke is de Blankenbergse dijk weer vooral herkenbaar als smalle repels akkerland begrensd door een rietsloot. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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In Uitkerke blijft het beeld analoog. De Sint-Jobskapel markeert de in de 16de eeuw verdwenen kerke van Sint-Jan-op-den-dijk. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

De ‘Gentele’ eindigde op een driehoekig stuk grond waarop later de kerk van Uitkerke werd gebouwd. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
februari 2013.
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1003: oudste attestaties Houtave en Klemskerke.

1041: oudste attestatie Meetkerke.

1096: de Sint-Bertinusabdij uit St-Omer kan tienden heffen op eigendommen in Klemskerke.

1110: het kapittel van Sint-Donaas in Brugge is de belangrijkste tiendenheffer op Klemskerke. Op Vlissegem was 
de bisschop van Doornik de tiendheffer (Boterberge 2000).

12de eeuw: oudste aanduidingen van de Blankenbergse vaart (Himpe & Dedecker 2010).

1272: graven van de Lisseweegse Watergang (later Lisseweegs Vaartje).

1300: oudste attestatie van een stuk land op Vlissegem dat Ossenbilck heet.

1306: oudste attestatie Noordede, gespeld als Noortheye of Noordhie. Volgens Monteyne & Vandaele (2002) een 
waterloop die de bedding van een oude kreek volgde, maar geen rechtstreekse verbinding had met zee. Bieke Hil-
lewaert (mondelinge mededeling 2013) oppert een andere, meer geloofwaardige hypothese. De Noordede is een 
zeer rechtlijnige oost-west verlopende waterloop, die dwars op alle oude geulen georiënteerd is. Het is de enige 
waterloop met die oriëntatie, met uitzondering van het kanaal Brugge-Oostende. De Noordede is vermoedelijk een 
van de alleroudste graafwerken van de Watering van Blankenberge. Ze ontwaterde aanvankelijk op de Blanken-
bergse vaart. Pas later werd het westelijke stuk bijgegraven en verlengd tot aan zee, zodat de uitwatering ook die 
richting uit kon gebeuren.

De Noordede (links in beeld) bij zijn uitmonding in de Blankenbergse vaart, even ten westen van het Hagebos in Meetkerke 
(Zuienkerke). Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

1307: oudste attestatie van Catshille, een boerderij;

1310: oudste attestaties zwinvermelding in Vlissegem.

1337: oudste verwijzing naar de Watering van Blankenberge.
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Begin 14de eeuw: stad Ieper krijgt kanaal tussen Oostende en Brugge in leen, waardoor de naam Ieperleet in zwang 
komt.

1371: oudste attestatie van de Bredeweg in Vlissegem; volgens Boterberge (2000) een duidelijke schaapsweg, 
waarop onder meer het typische noord-zuid-verloop zou wijzen, alsook de aansluiting op de weg die vanaf Jabbeke 
over Stalhille loopt en vervolgens over Vijfwege naar Vlissegem.

1512-1594: Kaart van Gerard Mercator met Ieperleet, Blankenbergse Vaart en Lisseweegse Vaart duidelijk waar-
neembaar.

1525: “zwanerie du mour de Meetkerke, swanerije, voghelrije”: = eendenkooi of nog niet?

1545: oudste attestatie van de eendenkooi in Meetkerke: “De Coeye”.

1554: oudste attestie van een Teghelrie (steenbakkerij) in de Lepelemstraat op Vlissegem.

1554: oudste attestatie van de ‘Casteelheve’ in de Meetkerkse Moeren, site met walgracht, vermoedelijk ontstaan 
in de Late Middeleeuwen (Himpe & Dedecker 2010).

1563: oudst gekende reglement van de Watering van Blankenberge: de Keure van de Waeteringhe van Blancken-
berghe (handschrift bewaard in het Rijksarchief van Brugge).

1618-1622: uitgraving Ieperleet tussen Brugge en Plassendale.

1620: vermelding van een boerderij op Klemskerke die Mispelenburch heet (Monteyne & Vandaele 2002). Verwij-
zing naar de teelt van mispels, mispelhaag, mispelboomgaard?

1622: toelating tot drooglegging van de uitgeveende depressie in de Lage Moere van Meetkerke Moeren; bouw 
van twee houten windmolens met scheprad. Ook volgens sommigen (Himpe & Dedecker 2010) vermoedelijke da-
tum voor de aanleg van de belangrijkste waterlopen (Mareleed, Nieuwleed, Vrouwenleed, Blauwzwin, Moerzwin, 
Sint-Andrieszwin, Schamelzwin, Stokleed, Dwarsleed) in de Meetkerkse Moeren. Dit kan in vraag gesteld worden, 
want ook de ontvening veronderstelt afvoerkanalen, die Augustyn (2000) trouwens ook vermeldt. De verschillende 
benamingen van de waterlopen (zwin, geleed) en de niet erg regelmatige aanleg (vergelijk met de Moeren aan de 
Westkust) doen een oudere origine dan de 17de eeuw vermoeden. Die waterlopen kunnen natuurlijk verdenen zijn 
in de grote plas die in de 17de eeuw drooggelegd werd, maar het patroon ervan moet niet noodzakelijk helemaal 
uitgewist zijn. Ook de Lage Moerdijk dateert van 1622. Ze is quasi integraal verdwenen en nog slechts op enkele 
plaatsen in contouren aanwezig (Himpe & Dedecker 2010).

1628: oudst bekende schriftelijke vermeldingen van ‘dairynck steken’ op Vlissegem (Monteyne & Vandaele 2006) 
en op Klemskerke (Boterberge 2000).

1628: vermelding van een herberg ‘Doorneboom’ in Vlissegem (Boterberge 2000): verwijzend naar een meidoorn 
voor de herberg?

1638-1641: verbinding Plassendale-Nieuwpoort wordt gegraven.

1648: definitieve sluiting van het Zwin als vaarweg naar Brugge door Vrede van Munster.

1676: nieuwe Zeesluis (Sas Slijkens) ter vervanging van sluis te Plassendale voor kanaal Brugge-Oostende.

1686: vermelding van een boerderij op Vlissegem die het ‘Esschen Busselken’ heet: verwijzing naar een essen-
bosje.

1696: een tiende van de grond op de gemeente Vlissegem (350 gemete op 3283 gemete in totaal) ligt braak we-
gens de oorlogstroebelen. In Klemskerke bedraagt het braakpercentage slechts 2%, maar ook dat is het hoogste 
cijfer van de eeuw (Boterberge 2000).
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Eind 17de eeuw: Noordede wordt doorgetrokken tot aan de havengeul; bouw van nieuw sluizencomplex: het Maar-
tensas.

1704: oudste attestatie van de benaming ’t Pompje in Ettelgem, op dat moment als ‘Pompegadt’ (Naert 1991).

1708: in Klemskerke overstroomden er landerijen ingevolge het “doorbreken vande zeewateren” (Boterberge 2000). 

1748: vermelding van een herberg ‘Het Lindeken’ op Klemskerke (Boterberge 2000): verwijzend naar een linde 
voor de herberg?

1780: Kaart van Ferraris: het Hagebos is nog niet aanwezig.

1803: benaderende plantdatum van het Hagebos (Meetkerke) berekend uit een essenhakhoutbossen met gekende 
leeftijd en stoofomtrek (lineaire vergelijking y = 2,5767x – 0,3633). De grootste st.o.v.en in het Hagebos hebben 
omtrekken van 540 cm. 

1811: vervanging van houten windmolen door stenen om Lage Moere droog te pompen.

1830: eerste kaart waarop het Hagebos te zien is

1845: complete mislukking van de aardappeloogst door de aardappelziekte.

1861: Kaart Dépôt de la Guerre. Het Hagebos is opnieuw afgebeeld; zelfde beeld als op kaart 1830.

1868: sloop van de tweede houten windmolen van de Meetkerkse Moeren en vervanging door stoommachine.

1895-1905: graven van het Boudewijnkanaal. Afleiding van Lisseweegse vaart naar de havengeul. Graven van 
Zijdelingen langs Boudewijnkanaal.

1898: oprichting van een veldoven en eerste klei-ontginning in ’t Pompje (Ettelgem).

1918: Oprichting van een mechanische steenbakkerij in ’t Pompje (Ettelgem).

1927: vervanging van de stoommachine om de Meetkerkse Moeren droog te pompen.

1942: installatie van elektrische pomp in plaat van stoommachine om de Meetkerkse Moeren droog te pompen.

1945: Populierenaanplant in het Hagebos. Jaarlijkse bijplantingen tot 1990.

1952: bouw van de boerderij naast het kooibos van Meetkerke.

1956: Graaf Leon Lippens start zijn ringwerk in de eendenkooi van Meetkerke en doet dat tot 1964.

1957: Lippens herstelt de eendenkooi van Meetkerke en richt ze in naar Hollands model: de oever van de kooiplas 
van de eendenkooi van Meetkerke wordt verstevigd met betonplaten, er wordt een eilandje aangelegd, ….

1957: nieuwe polderwetgeving. ‘Watering van Blankenberge’ wordt ‘Polder van Blankenberge’.
 
1957: oprichting pompgemaal Kwetshage-Paddegat

1957: Omer De Clercq, de allerlaatste herder van de streek (Houtave) staakt zijn herdersloopbaan.

1961: Start bouw nieuw kuststation van de Radio Maritieme Diensten (RMD) in Oudenburg op de terreinen van de 
steenbakkerij ’t Pompje.

1964: In gebruikname RMD-station Oudenburg.
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1964: de eendenkooi van Meetkerke wordt in gebruik genomen voor de jacht met het geweer. 

1972: Oprichting van de Nieuwe Polder van Blankenberge door fusie van de Polder van Blankenberge, de Polder 
de Moere in Meetkerke en een deel van de Polder Eiensluis-Grootreygarsvliet.

1974-1986: Ruilverkaveling Houtave.

1980: oprichting pompgemaal De Katte.

1986: oprichting pompgemaal De Steger.

1986-1994: ruilverkaveling Paddegat

1990: Laatste populieren aangeplant in het Hagebos. Vermoedelijk laatste hakhoutkapping van de es (tenzij er in 
1998-2003 nog zou gekapt zijn?)

1998-2003: jaarlijks heeft een vijfde van het Hagebos een eindkap van de populier gekregen.

2001: RMD-station Oudenburg wordt overgedragen aan het Ministerie van Landsverdediging. Nieuwe naam RCS: 
Radio Communication Services.

2002: ANB koopt de eendenkooi van Meetkerke.

2007: op 5 februari 2007 krijgt het ANB een concessie van het Ministerie van Defensie om het Militair Domein 
Schorreweide voor onbepaalde duur te gebruiken.

2007: Protocol over het waterpeilbeheer in de Meetkerkse Moeren.

2008: Protocol over het waterpeilbeheer in het Pompje.

2008: Restauratie van een vangpijp van de eendenkooi van Meetkerke door het ANB.
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2.1.2. Kenmerken van het vroegere beheer

In deze paragrafen wordt eerst een overzicht geboden van een aantal belangrijke beheerthema’s: schaapsdrift, 
turfsteken, uitbrikken, de eendenkooi van Meetkerke, de ‘swanerie’ en vervolgens wordt meer specifiek gefocust op 
de historiek van verwerving en het beheer dat het ANB zelf uitvoerde op haar terreinen. 

2.1.2.1. Schaapsdrift

695-711: de Frankische koning Childerik II schenkt 12 zoute schaapsweiden aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Deze 
worden onder meer gesitueerd op de latere parochies Houtave en Vlissegem en Sint-Pieters-op-den-Dijk. Ook de 
Sint-Baafsabdij van Gent kreeg dergelijke ‘marisci’, onder meer op de latere parochie Meetkerke. 

Abdijen, kapittels en andere kerkelijke instellingen bleven ook later, als de grond vercijnsd of verpacht werd tiend-
heffer. Eén van de klassieke tienden was de ‘lammerthiende’ (Gilliodts-Van Severen 1875). 

In de 7de en 8ste eeuw vestigen de Franken zich in het studiegebied en introduceren de schaapsdrift op de schorren.

Vanaf de tweede helft van de 11de eeuw werden meer en meer gronden als weiland voor runderen of als akkerland 
in gebruik genomen. Verondersteld wordt dat de schaapskudden daardoor geleidelijk aan kleiner werden. Veel 
concrete gegevens daarover zijn er echter niet. Eens de grond integraal verdeeld raakt over verschillende gebrui-
kers die een cijns betaalden aan de originele eigenaar-gebruiker, vanaf de 11de en 12de eeuw, is het in elk geval 
afgelopen met de dominante rol van de schaapskuddes als beheerders van de ‘schorreweiden’. Vanaf de 12de en 
13de eeuw werd het cijnssysteem vervangen door de pacht. De pacht bedroeg meestal een periode van drie jaar of 
een veelvoud ervan, in het Brugse meestal 9 jaar. Per gemeente bleven nog wel een aantal schaapskuddes actief. 
Zij waren meestal eigendom van een grote schaapsboerderij en moesten langs de wegen gedreven worden door 
een herder en kwamen ook op de braak van de akkers of op de graslanden van de boeren om deze te zuiveren van 
onkruid. Voor het studiegebied zijn er een beperkt aantal concrete gegevens.

De Schamele Weecke, een grote boerderij op Vlissegem in eigendom van het Brugse Pottereriehospitaal had in 
1350 een kudde van 120 schapen, naast 40 runderen, 50 varkens en 20 paarden (Boterberge 2000).

Michiel de Vos was in 1512 pachter van de Schamele Weecke op Vlissegem. Jaarlijks moest hij als tiende zes vette 
lammeren leveren. Dat veronderstelt dat de kudde 60 lammeren voortbracht en de kudde dus ongeveer 120 dieren 
groot was op dat moment. Dat betekent dat de grootte van de kudde nauwelijks wijzigde in 200 jaar tijd. Er waren 
tussendoor toch wel wijzigingen, want in 1496 bedroeg de kudde slechts 105 schapen en lammeren.

De boerderij De Spijcker-Spyckergoed in Klemskerke wordt al vermeld in 1532. Ze lag langs de Zandstraat nabij de 
Vosseslag. Het was een schaapshofstede in eigendom van de Sint-Bertijnsabdij van St-Omer. 

Guilliame Vander Beke, hoofdman van Vlissegem tussen 1699 en 1703 was ook eigenaar van een kudde schapen 
(Boterberge 2000).

Joos de Marcq pachtte van 1683 tot 1708 de schaapsdrift op de parochie Vlissegem (Boterberge 2000). Het wijst 
er op dat er op dat moment nog slechts één of hoogstens enkele schaapskudden per gemeente zijn.

Bij landbouwer Louis Vermeersch van Klemskerke braken in 1817, een rampjaar voor de landbouw, onder zijn 
schapen de pokken uit (Boterberge 2000).

In 1857 hadden er drie landbouwers (Augustinus Blauwet, Pieter Mermuys en François Van Loo) op Klemskerke 
een kudde schapen. Boterberge (2000) vermeldt 15 verschillende herders voor Klemskerke in de loop van de 19de 
eeuw. 

 � Pierre Roubedou werd te Klemskerke geboren en werd in 1811 vermeld als schaper. Hij was toen 25 jaar 
oud.

 � Henry Steenacker. Geboren te Meerlo (Nederlands Limburg): een ‘Duitse schaper’ dus. Hij was gehuwd 
met Isabella Meeschaert en 30 jaar oud in 1811.
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 � Laurent Ketelaere. Afkomstig van het oude plattelandsdorp Heijthuysen in Nederlands Limburg. Hij huwde 
Therese Hillewaert en was 40 jaar oud in 1812.

 � Cornelius Vanderpoorte. Hij werd omstreeks 1770 te Vlissegem geboren en was gehuwd met Joanna 
Knudde (Wenduine). Hij overleed in 1833.

 � Joannes Wauters. Geboren omstreeks 1796 te Bredene en in 1834 als schaper werkzaam op Klemskerke.
 � Cornelius Willems. Hij werkte als schaper op Klemskerke en werd in 1887 door Medard Huyghebaert van 

zijn geld beroofd, waardoor we zijn naam in de akten terugvonden.
 � Antonius van Lier. Geboren te Nunheim nabij Roermond (Nederlands Limburg) en in 1848 als schaper in 

dienst bij Joseph  Zwaenepoel op de Lentescheure, Duiveketestraat 2. Enkele jaren voorheen, in 1844, had 
dezelfde schaper nog bij Mattheus Peerlynckx op Stalhille gewerkt. Iets later werkte hij op de hoeve van 
Cattoor op de Riethoek in Houtave. Antonius van Lier is op Houtave nog gekend, omwille van een verhaal 
over een razende hond die op een bepaald moment op zijn kudde afstormde. Antonius riep zijn patroon 
aan om zijn schapen te beschermen en inderdaad de hond liep door zijn kudde zonder zijn dieren aan te 
raken. De schaper bouwde daarop in 1854 het kapelletje dat nog altijd in Houtave staat op de hoek van de 
Kapellestraat en de Westernieuwweg.

 � Joannes Stevens was afkomstig van Zuienkerke en werkte als 39-jarige schaper in 1848 bij landbouwer 
Joseph  Zwaenepoel op de Lentescheure, Duiveketestraat 2.

 � Evarist De Zutter. Hij werd in 1865 te Zomergem geboren en diende als schaper bij Désiré  Zwaenepoel 
waar hij in 1894 wegtrok.

 � Engelbert De Grave. Geboren te Sint-Joris (Nieuwpoort) in 1832 en trad in loondienst op de hoeve van 
Désiré  Zwaenepoel die hij in 1895 verliet.

 � Victor Van Houtte. Geboren te Tielt in 1875. Hij volgde waarschijnlijk De Grave op als schaper bij Désiré 
 Zwaenepoel, waar hij in 1898 vertrok.

 � Jacob Willems. Hij was afkomstig van Oedelem (1845), huwde Rosalie Devuyst uit Klemskerke en overleed 
in 1902.

 � Carolus Bolle. Geboren te Oostkamp in 1828. Hij werkte op het einde van de 19de eeuw bij landbouwer 
Augustinus Blauwet op het Hoogeheyehof.

 � Karel Dequeker. Afkomstig van Brugge (°1871). Hij had in 1900 Sijsele verlaten om als schaper te dienen 
bij Augustinus Blauwet, op het Hoogeheyehof.

 � Camiel Volbrecht. Geboren in 1883 te Houtave. Hij kwam in 1900 eveneens in dienst bij Augustinus 
Blauwet op het Hoogeheyehof.

Ook In Vlissegem wist Boterberge 9 herders in de 19de eeuw te traceren.

 � Martinus Boddix. Geboren te Vlissegem omstreeks 1765. Hij huwde Helena Huyghebaert en overleed in 
1827. We treffen hem reeds in 1798 als schaper aan op zijn geboortedorp.

 � Sebertus Snellen. Omstreeks 1770 geboren te Helden (Nederlands Limburg) en in 1813 als schaper werk-
zaam op Vlissegem. Hij huwde Jeanne Verkest.

 � Renier Ghielen. Geboren te Ophoven bij Weert (Nederlands Limburg). Hij werkte in 1814 als herder op de 
hoeve van Ludovicus de Graeve.

 � Arnoldus Wilbers. Hij werd omstreeks 1783 te Stamproy in Nederlands Limburg geboren. Hij huwde Anna 
Vandaele en werd in 1831 als schaper vermeld.

 � Gilles Boddix. Geboren te Vlissegem omstreeks 1792 en gehuwd met Maria Persyn uit Vlissegem. Hij 
wordt als schaper vermeld in 1846-1847.

 � Martinus Colens. Hij werd in 1812 te graethem (nu Heythuysen), bij Roermond in Nederlands Limburg 
geboren en was in 1846-1847 schaper op de hoeve van Hubertus Vermeire. Hij trok in 1851 weg naar 
Snaaskerke.

 � Hernricus Somers. Geboren in Ettelgem in 1811. Hij was in 1846-1847 als schaper in dienst op de hoeve 
van Pieter Dejonghe in het noorden van de gemeente.

 � Philippe Boddix. Geboren te Vlissegem in 1822 en gehuwd met Joanna Franco uit Vlissegem. Hij wordt in 
de periode 1880-1890 als schaper vermeld.

 � Carolus Roose. Afkomstig van Zwevezele (°1826) en gehuwd met Seraphina Praet uit Vlissegem. Hij was 
schaper in de jaren 1880-1890.

Al die herdersvermeldingen kunnen op het eerste zicht een wat overbodige opsomming blijken, maar ze leren ons 
toch een en ander over het beheer met de schaapskudde. 
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Vooreerst merken we dat er een hele reeks ‘Duitse herders’ (herders afkomstig uit Nederlands Limburg) in de streek 
beland zijn. Die streek had een overvloed aan herders met tradities die vlot doorgegeven werden aan elkaar, omdat 
het heel vaak over dezelfde families ging. Op die manier kunnen we een aantal gegevens van de Duitse herders 
extrapoleren (kuddegrootte, schapenras, hondenrassen, enz.). De kuddegrootte in een gemiddelde gemeente in 
de 19de eeuw bedroeg meestal niet meer dan 60 schapen. In de polders konden de kudden vaak iets groter zijn, 
omwille van de vruchtbare bodem en het voedselrijkere aanbod van de begraasde biotopen. 

Verder merken we dat de meeste herders in dienst zijn bij een landbouwer en niet als zelfstandige herder. Dat laat 
ons toe de herderstrajecten binnen een bepaalde gemeente bij benadering te achterhalen en de impact van de 
kudde op de omgeving in te schatten. We weten dat er in de polderdorpen in normale tijden quasi geen woeste 
grond meer beschikbaar was. (Klemskerke had wél nog wat duingrond). Het is duidelijk dat de verschillende her-
ders elkaar niet zomaar voor de voeten konden lopen en dus elk een deel van de gemeentewegen en kanaalber-
men moesten zien te bemachtigen. Verder hadden ze uiteraard de braakliggende akkers en de graslanden van de 
eigenaar-schapenboer om op te weiden. Daarnaast probeerden ze om hetzelfde te mogen doen op de akkers en 
weiden van de overige aangrenzende boeren. 

In 1855 wordt er een belangrijke ‘schaephofstede’ op Klemskerke verkocht. Het gaat om de Hooge-Heye, een boer-
derij van ruim 58 ha en gepacht door Augustinus Blauwet. De boerderij lag ten noorden van de kerk palend aan de 
Duiveketestraat en de Kalsijde- of Heereweg (Monteyne & Vandaele 2002).

Uit de 20ste eeuw kennen we nog drie herders uit het studiegebied. De eerste, Roger De Clercq, werd geïnterviewd 
door Dominique Vandamme en van hem weten we slechts dat hij in 1936 één jaar op Klemskerke werkte en er de 
schapen hoedde van een beenhouwer uit Oostende, Jules D’Hoore. De schapen waren vleesschapen, voorna-
melijk hamels. Roger werd er bij Emiel Roets, een lokale, zelfstandige schaper ondergebracht. Hij sliep daar in de 
‘kavanne’ bij de schaapskooi van Roets. Voorheen werkte Roger ook in Lapscheure (1934) en in 1935 in Uitkerke. 
Nadien werkte hij opnieuw in Zuienkerke (1938, 1939) en in Damme (1940 tot 1942).

Van de derde herder weten we iets meer omdat we hem nog zelf konden interviewen. Omer De Clercq (°22 maart 
1927) was herder tot 1957 op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen, waaronder ook de polders van Houtave 
(zie  Zwaenepoel & Vandamme 2011). We konden Omer een eerste keer interviewen in 2008 naar aanleiding van 
een rapportage over de broeken van de IJzervallei, waar Omer ook een tijdlang werkte. Op 5 februari 2013 gingen 
we Omer op 86-jarige leeftijd nogmaals thuis bezoeken om hem meer specifiek toelichting te vragen over Houtave. 
Op het interview was ook zijn echtgenote Denise De Prest (° Sint-Pieters, 21 oktober 1935) aanwezig. Na het inter-
view werd ook een terreinbezoek gebracht met beiden als gids.

Omer De Clercq (°22 maart 1927), de laatste herder van Houtave.



65w v i  |  a p r  ' 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

Omer De Clercq was volgens zijn eigen informatie de allerlaatste herder van de polderstreek rond Meetkerke en 
Houtave. Hij werkte er zes jaar als herder, van circa 1951 tot 1957 en verbleef er op drie verschillende boerderijen 
in Meetkerke en Houtave. Na Houtave verbleef hij nog heel even als herder op het kasteel van Jabbeke. Nog in 
1957 stopte hij zijn loopbaan als herder.

Hij trok in de nazomer naar Houtave, met een eigen kudde schapen van 240 schapen, “allemaal gesneden bokken 
en oude moeren die nog dat zelfde jaar moesten verkocht worden”. De jonge dieren, een ongeveer nog eens zo 
grote kudde, bleven thuis, waar zijn vader Cyriel De Clercq er voor zorgde. Omer vertrok te voet met de schapen 
van bij hem thuis in Moerbrugge (Oostkamp) en ging langs de Legeweg naar Steenbrugge en vandaar naar Sint-
Michiels. Van Sint-Michiels ging het naar de kerk van Sint-Andries en zo via de Pastoriestraat en de Hogeweg naar 
de Westernieuwweg op Varsenare. Aan Nieuwwege stak hij de vaart (het kanaal Brugge-Oostende) over. Begin 
1951 werkte hij even bij landbouwer Vanneste in Meetkerke. Hij kreeg het er echter aan de stok met de ‘garde-
chasse’ omdat die vond dat hij te veel wild verjoeg als hij met zijn kudde op de braakliggende akkers liep. Nog in 
1951 was hij gehuisvest langs de Oosternieuwweg op de boerderij van Devriese. Vanaf 1952 tot 1957 ging hij via de 
Westernieuwweg op Meetkerke en de Westernieuwweg Zuid op Houtave naar de boerderij van Cyriel Bode, hoeve 
’t Maelehof, die even rechts van de Westernieuwweg Zuid lag. 

‘t Maelehof was geen traditionele schaapshofstede. Het 17de-eeuwse ‘Schapenhof’ op Houtave lag trouwens maar 
een paar honderd meter verder oostwaarts, maar had al lang geen schapen en herder meer. Bij landbouwer Bode, 
die sinds lang een goede kennis was, mocht Omer overnachten en zijn schapen sliepen er ’s nachts binnen een 
verplaatsbare ijzeren afsluiting die op het land geplaatst werd, zodat de akker er meteen mee bemest was.

’t Maelehof langs de Westernieuwweg Zuid in Houtave. Foto Arnout  Zwaenepoel. 
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’t Maelehof langs de Westernieuwweg Zuid in Houtave. Foto Arnout  Zwaenepoel. 

Omer verbleef ongeveer drie à vier maand in Houtave, tot de schapen vet genoeg waren om geslacht te worden. Hij 
moest daarvoor niet ver lopen. Gemiddeld deed hij maar twee à drie kilometer per dag. Er waren zoveel braaklig-
gende akkers dat hij het gras van de wegbermen alleen nodig had om daar te raken, maar voor de rest waren de 
braakliggende akkers de voornaamste bron van voedsel. Omer bezocht voornamelijk vier gemeenten: Houtave, 
Stalhille, Meetkerke en Vlissegem. 

Op Houtave was de Westernieuwweg Zuid steevast de uitvalsbasis. Vandaar nam hij meest de Langedorpweg 
richting Stalhille. Hij liep niet tot Stalhille dorp, dat was al te ver. Nog vóór de Spanjaardstraat maakte hij meestal 
al weer rechtsomkeer om langs dezelfde weg terug te keren. Op andere dagen nam hij de Westernieuwweg Zuid 
tot aan de Noordede en de baan Brugge-Oostende, kruiste die en vervolgde zijn weg langs de doodlopende straat 
Westernieuwweg Noord. Die liep dood op de grens met Vlissegem. Daar maakte hij opnieuw rechtsomkeer. Een 
derde route liep via de Westernieuwweg Zuid naar Houtavedorp (Linzestraat of Kapellestraat-Kerkhofstraat) en 
vervolgens via de Mareweg naar Meetkerke toe, ofwel via de Oosternieuwweg naar Nieuwwege en dan langs de 
Westernieuwweg terug. De Meetkerkse Moeren werden bewust gemeden, want die waren in het najaar veel te nat. 
Als hij de Kapellestraat nam, passeerde hij voorbij het Sint-Antoniuskapelletje dat er in 1854 door de Duitse schaper 
Antonius Van Lier gebouwd werd (zie hoger). Denise, Omers vrouw kent het verhaal van buiten en weet het onmid-
dellijk te vertellen als we er passeren. Het opschrift op het kapelletje maakt trouwens nog gewag van het verhaal. 
Omer koos dus altijd voor noord, west of oost, maar richting Zuid, naar het kanaal Brugge-Oostende toe deed hij 
niet, behalve op de terugweg naar huis, naar Moerbrugge (Oostkamp). 
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Het Sint-Antoniuskapelletje in Houtave, dat er gebouwd werd nadat ‘Duitse schaper’ Antonius van Lier met zijn kudde ontsnapte 
aan een razende hond. Foto Arnout  Zwaenepoel. 

Opschrift op het Sint-Antoniuskapelletje op de hoek van Kapellesttraat en Westernieuwweg Zuid in Houtave. Foto Arnout 
 Zwaenepoel.
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Omer startte zijn tocht op de stoppel van de graanvelden omstreeks half augustus. Daarna kwamen de gerooide 
aardappelvelden, de voederbieten- en de suikerbietenakkers. De aardappelvelden mocht hij niet altijd onmiddellijk 
na het rooien betreden. De boeren zetten vaak een stokje met een vrijwis voor de ingang, om duidelijk te maken 
dat zijzelf of arme mensen eerst nog de kleine patatjes zouden komen rapen. Als dat gebeurd was namen ze de 
vrijwis weg en mocht hij ook op die akkers. Alle boeren waren uiterst tevreden met zijn komst want de schapen aten 
alle onkruid op en de overgebleven gewassen die anders het jaar erop door de nieuwe vrucht zouden schieten. Hij 
mocht op alle akkers van de boerderijen in de buurt: ’t Maelehof van Bode, ’t Schapenhof van Timmermans, Hoeve 
de Grote Moerbeyerboom,… Er was geen enkele boer die weigerde. 

In het begin dat Omer in Houtave kwam (circa 1951) had hij nog volop de gelegenheid om overal op de stoppel te 
gaan, maar dat verminderde snel door de opkomst van de tractors. De braak van de graanvelden viel als eerste 
weg door de opkomst van de tractors. Er werd op dat moment zo veel sneller geploegd dat de schapen er niets 
meer verloren hadden. De braak van de akkers in de polders was hoe dan ook altijd al veel korter dan bijvoorbeeld 
in de Zandstreek. Tegen 11 november moesten alle akkers geploegd zijn. In de winter kon je dus de akkers niet 
meer op.

In Houtave ging Omer niet op de weiden om die te kuisen, zoals hij aan de IJzer bijvoorbeeld wél deed. Van augus-
tus tot november waren de akkers meest voedzaam voor de schapen en bovendien liepen de koeien nog op het 
gras. In november werden de schapen trouwens geslacht. De wegbermen op weg naar de akkers werden natuurlijk 
wél begraasd. Ze waren ook nodig als afwisseling met de resten op de akkers, want zeker in het begin moesten de 
schapen wennen aan het graan, de aardappelen of de bieten en mochten ze er niet te veel van eten. 

2.1.2.2. Turfsteken

Heel wat van de door klei bedekte veengronden van de polders zijn in de loop der tijden uitgeveend geworden. Dat 
is voor de ANB-gebieden die hier voor liggen ook zeer duidelijk het geval. Daarom loont het de moeite even dieper 
in te gaan op die ontveningshistoriek. Helaas is daar zeer weinig systematische informatie over per gebied. Er is wél 
heel wat fragmentarische informatie. Door de algemene en de fragmentarische informatie samen te voegen krijgt 
men toch al een vrij behoorlijk beeld van die ‘uitdarings’-historiek.

Het is een tamelijk recent gegeven dat zelfs de Romeinen al actief waren in het exploiteren van veen in onze 
kustvlakte. Inmiddels zijn echter op meerdere plaatsen sporen daarvan aangetroffen. Ofwel zijn die Romeinse 
ontveningen herkenbaar doordat ze met een homogene, niet verstoorde laag klei bedekt zijn, ofwel kunnen Ro-
meinse archeologica een aanduiding geven wie hier aan de slag was. Voor het concrete studiegebied beschrijven 
Monteyne & Vandaele (2002) Romeinse vondsten en een grafveld in de veenderijen die aangetroffen werden in 
Klemskerke. De Romeinen konden het veen ontginnen aan de oppervlakte, want het was op dat moment nog niet 
bedekt door klei-afzettingen! Er bestaat een kans dat zelfs al vóór de Romeinen turf gestoken werd in de kustvlakte 
(Bronstijdperk?), maar daar zijn vooralsnog geen echt harde bewijzen voorhanden. 

Interessant is ook nog een werkhypothese van de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie, Raakvlak. Bieke 
Hillewaert (mondelinge mededeling 2013) uit het vermoeden dat het landschappelijke patroon tussen de polder-
graslanden van Klemskerke-Vlissegem en Schobbejak aan de westkant en de Meetkerkse Moeren aan de oostkant 
wel eens veel menselijker zou kunnen beïnvloed zijn dan we tot nog toe aannemen. Enerzijds ligt op die plaats 
een zeer brede kreekrug, begrensd door het Schamelwekezwin. Vanaf daar vertrekt echter een zeer antropogeen 
ogend patroon van geulen en (kreekruggen) die aftakken van die eerste brede kreekrug in ZO richting tot op het 
kanaal Brugge-Oostende. Hillewaert vermoedt hierin een Romeins ontginningspatroon (veenontginning? zoutwin-
ning? beide?) waarlangs nadien de zee opnieuw vat kreeg op het binnenland en zo later een zeer parallel verlopend 
kreekruggenpatroon naliet. De hypothese is gestoeld op zeer vergelijkbare patronen in Walcheren (Nederland) die 
na onderzoek Romeins bleken.  
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Bodemkaart tussen Stalhille en Meetkerke. Ligt een Romeins ontveningspatroon aan de basis van de rechtlijnige NW-ZO-verlo-
pende kreekruggen?

Grootschaliger veenontginningen moeten we waarschijnlijk pas verwachten nadat de eerste echte polderdorpen 
ontstaan waren. Houtave zou één van de oudste dorpen zijn die al in de 9de eeuw ontstond. Voor Vlissegem wordt 
het jaar 989 vermeld, Klemskerke wordt al in 1003 vernoemd, Meetkerke in 1041, … Toch zijn schriftelijke vermel-
dingen of harde bewijzen voor veenontginning op dat moment ontbrekend. Het is wachten op latere eeuwen voor 
we meer concrete aanduidingen vinden.

Zelfs over het veen van de Meetkerkse Moeren zijn we verre van in detail ingelicht. Schriftelijke bronnen over de 
ontvening zelf zijn uiterst schaars. De uitvening wordt door verschillende auteurs als waarschijnlijk of vanzelfspre-
kend beschouwd (zie bijvoorbeeld Ameryckx 1953, Boterberge 1972), maar niet onomstotelijk aangetoond. Op 
basis van de grote geschilderde kaart van Pieter Pourbus uit 1571, waarop de Meetkerkse Moeren als grote wa-
terplas staan afgebeeld, maakt men op dat het gebied toen al volledig was ontveend. Het is wachten op Augustyn 
(2000) voor we wat meer feitenmateriaal te lezen krijgen. Zij schetst de evolutie van het Moergebied te Meetkerke, 
Houtave en Stalhille als volgt. De vroegste geschiedenis is bij gebrek aan bronnen gesteund op hypothesen. Au-
gustyn vermoedt dat de graven van Vlaanderen eigenaar waren van de ongecultiveerde gronden. Het moer werd 
vermoedelijk niet voor eigen rekening geëxploiteerd, maar aan kerkelijke instellingen en particulieren verkocht. 
Belangrijkste veenverkoop in het Moer is deze van gravin Margareta van Constantinopel aan de Abdij van Sint-
Andries in 1265. Later blijkt de Sint-Andriesabdij effectief één van de grootste grondbezitters in het Moer te zijn. 
In 1478 bedroeg het Meunekemoer meer dan 100 gemet. Augustyn vermoedt dat de graven van Vlaanderen hun 
veengronden in het Moer van Meetkerke in de 13de eeuw verkocht hebben. De meerderheid van de moeren is in de 
13de eeuw in handen van Brugse poorters, zo blijkt uit de oudste ommelopers. De gestegen brandstofprijzen waren 
de voornaamste reden voor aankoop van een perceel veengrond. Het moet er in de Meetkerkse Moere zoals in de 
Zeeuws-Vlaamse moeren zijn aan toegegaan, namelijk dat de infrastructuurwerken in dit moer noodzakelijk om aan 
veenontginning te doen, met name de aanleg van drainagegrachten en sluizen die in de Blankenbergse vaart en 
de Ieperleet uitwaterden, vooraf op grafelijke kosten werden uitgevoerd.

Het uitvenen maakte de gronden van de Meetkerkse Moeren waterziek. Reeds in 1502 werd door de eigenaars 
overwogen de Moere van Meetkerke droog te leggen door middel van een ringdijk en een watermolen, project dat 
echter een halve eeuw later nog niet verwezenlijkt was. Zo kreeg keizer Karel nog te horen dat het moer niet kon 
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drooggelegd worden en dat hij beter enkel kon aanspraak maken op het ‘droict de volerye’, aangezien het moer 
broedplaats was voor zwanen en kraanvogels. Toch waren de moeren toen geen al te verdronken biotoop, aan-
gezien ze nog steeds hoorden bij de vollanden en niet bij de wanlanden met een lagere belastingskwote, omwille 
van de nattigheid. In de 16de eeuw werd er ook nog steeds ‘morescate’ (moerschatting of turftiend) betaald. In 1560 
waren perceleringspatronen, wegen en waterlopennet nog zichtbaar. In tegenstelling tot de landschappelijke situ-
atie zoals die blijkt uit de 15de-eeuwse ommelopers, zijn er percelen in de eigenlijke moere, die in de 16de eeuw 
vergraven waren tot onder de grondwaterspiegel, waardoor er lokaal ‘watten’ of veenplassen ontstaan waren. 
Pas begin 17de eeuw meende men dat het droogmalen mogelijk zou zijn, door de technische verbetering van de 
bemalingsmolens. Met name de achtkantige windwatermolen met zwaardere wieken dan de vroegere vierkante 
wipmolen moest deze klus kunnen klaren. Filips IV verleende het octrooi in 1622. Twee windwatermolens vormden 
een molengang die uitwaterde in de Blankenbergse vaart. 

Bodemkaart van de Meetkerkse Moeren. M1 zijn afgeveende gronden op pleistoceen materiaal. M2: afgeveende gronden: venig 
materiaal op pleistoceen. M3: Uitgeveende gronden: klei rustend op pleistoceen, eventueel gescheiden door een veenlaag.

Voor de overige gebieden is het enkele eeuwen langer wachten op geschreven bronnen. Een van de oudste schrif-
telijke aanduidingen over het uitvenen is afkomstig van net buiten ons studiegebied. Een uitgavepost in de rekening 
van het hof Schoeringe te Zuienkerke vermeldt voor het jaar 1547: “Betalinghe van delvene. Betaelt Jacob Berthille 
ende Chrispiaen Boudins van dat zy gebloot hebben 4 darynckpitten… Betaelt Willem Berthille van dat hy den 
voornoemden darynck uut ghehauwen heeft… Betaelt Willem Berthille van dat hy den voornoemden darynck uut 
ghehauwen heeft… Betaelt Jacob Berthille vanden darynck uuten voornoemde pitten … in hoopen ghestelt omme 
te drooghene…” (Boterberge 1972).

Een andere bijna gelijktijdige vermelding is afkomstig uit Oudenburg, ook maar net buiten het studiegebied. Vlak bij 
het Nieuwkloosterhof in de Zandvoordestraat wordt al een ‘darinkland’ vermeld in 1551 en 1555 (Hollevoet 1985).

De eerste schriftelijke aanduidingen van ontvening in het studiegebied zelf (behalve dan de Meetkerkse Moeren) 
zijn onrechtstreeks. In 1581 deelde men in Vlissegem turf uit aan de armste bewoners die zwaar te lijden hadden 
van de oorlogen die op dat moment volop woedden (Boterberge 2000). 

De oudst gekende rechtstreekse aanduidingen van ontveningen in het studiegebied (buiten de Meetkerkse Moe-
ren) stammen vooral uit de 17de eeuw. Alle auteurs van dorpsmonografieën verwijzen duidelijk naar dezelfde om-
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geving. Monteyne & Vandaele (2006) vermelden een ‘daringwake’ in het zuidoosten van Vlissegem, gedateerd 
1628. In 1680 wordt een ‘turfstekerye’ vermeld in het zuiden van de parochie. Boterberge (2000) citeert een hele 
reeks vermeldingen uit 1686 die eveneens op Vlissegem slaan en die betrekking hebben op elke uithoek van de 
gemeente, maar toch vooral op het zuidelijke gedeelte waar de meeste komgronden liggen: ”Noord: een stuk in de 
middel uytgedairynkt; een breeds stuk met een lange dairynckwaeke omstreeks omtrent den middel; Noordoost: 
met eene dairynkwake ten oosteynde; dry strynghen ende uytgedairynkt aende westzyde jegens den heerweg; 
Zuidoodt: een cromme plaetse van diversche stryngen ende is som uytgedairynkt land; Zuid: uytgedairynkt land; 
op de zuydzyde uytgedairynkt; een stuk in den noordwesthouk uytgedairynkt; twee stryngen zuyd ende noort met 
een hoogte ende een dairynkput in den noordoosthouk; Verre Zuid: twee breede stryngen met een dairynkwake in 
den zuydwesthouk; al uyt gedairynkt; een stuk met wylent een huyzeken daerop gestaen hebbende ende is op ’t 
noordeynde uytgedairynkt; twee stryngen in den middel op ’t oosteynde uytgedairynkt; land en is op ’t zuydeynde 
uytgedairynkt; een crom stuk met een dairynkwake; vyf stryngen, den noordersten op ’t westeynde uytgedairynkt; 
een lank stuk…een dairynkwake by ’t oosteynde daerin liggende; Zuidwest: diversche stryngen op ’t oosteynde 
uytgedairynkt; ende is een strynk op ’t oosteynde uytgedairynkt; West: een stucxken by ’t zuydeynde uytgedairynkt; 
… ende op ’t zuueynde uytgedairynkt; West bij de kerk: een strynk op ’t westeynde uytgedairynkt; Noordwest: een 
strynk op beeden eynden uytgedairynkt.

Ook in Klemskerke zijn er 17de-eeuwse aanduidingen. Boterberge (2000) citeert: “vier strijnghen inden middele met 
een darijncwake ofte pit inden noordwesthouck.”

Bodemkaart van het graslandgebied tussen Klemskerke en Vlissegem. De uitgebrikte gronden net onder de Vlissegemstraat 
(OG1) zijn niet in ANB-eigendom. Een deel van de uitgeveende gronden eronder (OU2) wél. Ook meer oostelijk, naar Vlissegem 
toe komen talrijke uitgeveende gronden voor.

Zeer opvallend bij al deze vermeldingen is dat het nooit om een volledig perceel gaat, maar systematisch om een 
put meestal op het uiteinde van een perceel, waarbij we bijna automatisch moeten denken aan een turfput die 
uitsluitend voorzag in de individuele brandstofbehoefte van de aanvrager of eigenaar. Hoogstens is een grotere 
turfput zoals beschreven door Duclos (1870, zie hieronder) af en toe denkbaar, maar het gaat duidelijk niet (meer) 
om systematische uitveningen van het gehele perceel. Dat is ook in overeenstemming met het beeld dat we krijgen 
van de bunkerweiden bij Vlissegem, die zeer oneffen van reliëf zijn. Dat er ook iets grotere putten bij moeten ge-
weest zijn, kunnen we afleiden uit wat Boterberge (2000) aanhaalt over leveringen turf aan legerbendes of aan de 
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buurtparochies. Twee individuen verkochten in 1683 turf aan de buurtparochie. Eén persoon verkocht in 1695 turf 
voor legerbendes. Het kan natuurlijk ook zijn dat die personen de turf opgekocht hadden van meerdere anderen, 
maar ook een grootschaliger turfontginnning kan niet uitgesloten worden. We hebben er echter voor het concrete 
studiegebied geen exacte aanduidingen van.

Hollevoet (1985) komt tot hetzelfde besluit voor de gemeente Oudenburg: “In Oudenburg dateren de meeste veen-
derijen vermoedelijk uit de vorige eeuw maar in de geschreven bronnen vindt men sporen terug van vroegere 
uitveningen. … Nooit schijnt men echter aan systematische ontginningen, vergelijkbaar met de uitveningen van 
Oostkerke, gedaan te hebben. Het bleef beperkt tot kleine exploitaties, meestal voor dorps- of privégebruik. Hierbij 
werden putten gegraven waaruit men het veen delfde en daarna weer min of meer opvulde.”

In de 18de eeuw zijn de aanduidingen ook vrij talrijk, omdat er een 18de-eeuwse kaart van de Blankenbergse Wa-
tering bewaard bleef in het Rijksarchief Brugge (kaart nr. 1326 uit de verzameling kaarten van de Blankenbergse 
watering). Op de kaart zijn de Bredeweg en de Kloosterstraat gemakkelijk herkenbaar. Tussen 1795 en 1814 
zouden er jaarlijks 400 roeden te Vlissegem en 500 roeden te Klemskerke, samen goed voor 3 gemete per jaar, 
uitgeveend zijn (Boterberge 2000, Monteyne & Vandaele 2006). In de 18de-eeuwse ommeloper ‘Jonckheere’ (Rijks-
archief Brugge) worden talrijke vermeldingen van ‘dairynckwakes’ of ‘vullingen’ aangeduid.

18de-eeuwse kaart van de Blankenbergse watering nabij Vlissegem (Bredeweg, Kloosterstraat) met aanduiding van verschillende 
‘dairynckwakes’.
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Ook in de 19de eeuw zijn er nog altijd aanduidingen. In 1830 moeten de leerlingen in Vlissegem zelf een blok 
turf meebrengen naar school, om de verwarming te helpen verzekeren. In 1858 geven de gemeenteraadsleden 
de goedkeuring om een perceel uit te venen, onder de voorwaarde dat het met een schop gebeurt (Monteyne & 
 Vandaele 2006). In 1822 onderwierp de provinciale overheid de turfuitgravingen aan enkele voorschriften. Bij het 
“steken van dairynk” diende men 10 m van een openbare weg, waterloop of dijk af te blijven en het terrein opnieuw 
te effenen. Wie van plan was “nieuwe ontgrondingen van darink te doen” had de plicht een schriftelijk verzoek in te 
dienen en verder wenste de districtcommissaris regelmatig een verslag over de staat “der te steken darinck moe-
ren”. Naar aanleiding van die voorschriften zijn er schriftelijke aanvragen en correspondentie van 1822, 1824, 1825, 
1826 en 1831 bewaard. Het gemeentebestuur van Klemskerke kreeg in 1834 het bericht dat de turfexploitaties op 
zijn grondgebied in de loop van 1834 en 1835 mochten doorgaan. In Vlissegem vroeg en kreeg Pieter Marote in 
1851 van het gemeentebestuur toestemming om “darinck te steken op H. 02.45.40 gars gelegen in deze gemeen-
te”. Weduwe Joannes Borgonjon, landbouwster op Klemskerke, deed in 1855 nog “eene vraeg … strekkende om 
in 1856 te mogen darynk steken” (Boterberge 2000). Monteyne & Vandaele (2002) citeren de prijslijst van een smid 
op Klemskerke, anno 1861. De smid verkoopt onder meer een ‘darinck houwe’ en die is 11 duym breed, 10 duym 
lang en 2 voet 3 duym lang van steert.

Dat er echter meer dan één manier van ontvenen bestond, is ook wel duidelijk. Het waren niet altijd en overal 
kleine putjes die wanordelijk weer dichtgegooid werden en nog eeuwen later als dusdanig konden herkend worden. 
Eén van de mooiste beschrijvingen van een grootschaliger ontginning van turf in de West-Vlaamse Polders wordt 
gegeven door Duclos (1873). Hij vermeldt ook expliciet de voor ons relevante gemeenten Oudenburg, Klemskerke 
en Stalhille.

“Men steekt of graaft dering in Veurnambacht effenop. Langs dezen kant van den Iser liggen er meest deringmoe-
ren of deringputten te Mannekensvere, te Slijpe, Schoore, Westende, Leffinghe, Sint-Pieterscapelle, Zevecote, 
Snaeskerke, Oudenburg, Steene, Schoore, Zandvoorde, Clemskerke, Stalhille, Nieuwmunster, Uytkerke. ’t En is 
niet dat er geene elders en zijn; want ‘k zou mogen zeggen dat er geen een gehuchte schier en is op de vlaamsche 
kuste, waar nu o eertijds geen dering gesteken wierd. Ja, de deringmoeren strekken uit onder de duinen en onder 
de zee tot ’t enden de zandbankenvan onze kuste. Bij heel leeg waterziet men den dering soms bloot op strange, en 
bij stormweder spuigt de zee langs heel onze kuste stukken dering, die de arme lieden weten te halen. Het branden 
van dering is zeer oud in Vlaanderen… Hebt ge nog dering zien graven?

Als men met de deringbore gevonden heeft dat er ievers dering schuilt, zoo ontbloot men de deringmoere en steekt 
er een breeden ronden put die men de voute noemt. Dan maakt men de stoeling: dat is een reke van dertien staan-
plaatsen die trapsgewijze opklimmen uit den put naar boven. In iedere van die standplaatsen komt een werkman 
staan, en de eene geeft aan den anderen ’t stuk uitgekapten dering over. Van de standplaatse hebben die werklie-
den ook hunnen naam gekregen, zoodat de stoeling even de werklieden als de plaatse daar zij staan beteekent. Nu 
dat de stoeling gemaakt is, men gaat aan ’t kappen. De kapper houwt den dering uit; de muizer neemt het stuk op 
en geeft het voort… tot dat deze laatste het overgeeft in handen van den haande, die ’t op de karre werpt.

De snakkebaas zorgt voor de karre; de kloven, gewonelijk ten getalle van twee, waarvan de eene klovebaas de 
andere kloversknecht heet, zijn belast den put te zuiveren van slijk en van al dat hem belemmeren kan; de kar-
rebaas voert de uitgekapte stukken naar eene vlakke plaatse, en daar zetten de kanters, vrouwlieden doorgaans, 
die stukken al tegeneen, op kant, te droogen, ’t gene men kanten noemt. Dan is de dering gereed om uitgeroed te 
worden of uitgemeten in deelen van eene roede vierkante, en aan iederen werkman zijn verdiende deel te geven.”

Bij de aanleg van de N377 tussen Jabbeke en De Haan werd de bedding van de Noord-Ede verlegd nabij Vijfwege. 
Daarbij kwamen heel erg mooie ontveningssporen aan het licht. Boterberge (2000) publiceerde een mooie foto. 
Het patroon van uitgeveende putten tussen opstaande muurtjes van niet uitgegraven veen kan op twee manieren 
geïnterpreteerd worden:
1. Het patroon lijkt heel erg goed op de manier van uitvenen die ook in de Broeken van de IJzer beschreven is 

(zie  Zwaenepoel & Verhaeghe 2011). Daar werd systematisch uitgeveend in putten van circa 4 op 4 m en niet 
perceelsgewijs in één keer. Mogelijk is ook het patroon zichtbaar op de foto een identiek systeem van vierkante 
putten die systematisch de één na de andere gegraven werden. 

2. Er is een tweede interpretatie mogelijk. Het kan ook om uitgeveende lanen gaan, want we zien alleen de op re-
gelmatige afstand opduikende resterende veenmuurtjes, maar geen vierkant patroon zoals bij een afplagging 
of afgraving van de bovenste kleilaag soms wél te zien is.
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Bij de aanleg van de N377 tussen Jabbeke en De Haan werd de bedding van de Noord-Ede verlegd nabij Vijfwege. Daarbij kwa-
men heel erg mooie ontveningssporen aan het licht.Foto overgenomen uit Boterberge (2000).

Bodemkaart van de omgeving van de Schorreweide-Zuid. In de hoek van de Klemskerkestraat in het oosten en de Kwadeweg 
in het noorden toont de grijze gearceerde zone de uitgeveende gronden van het oostelijke gedeelte van de Schorreweide-Zuid. 
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Bodemkaart van de omgeving van de Schorreweide-Noord. Rechts in beeld zijn de baan Brugge-Oostende en de onderliggend 
Noordede zichtbaar. De noord-zuid verlopende weg is de Watergangstraat. Rechts ervan ligt de grijze, gearceerde OU2-vlek die 
de uitveningen toont van Schorreweide-Noord.

Bodemkaart van de omgeving van de Schobbejak. Onderaan in beeld ligt het kanaal Brugge-Oostende. De weg rechts is de Ca-
thilleweg naar Stalhilledorp. De bruine B2-poelgronden van de Schobbejak zijn in belangrijke mate uitgeveend (grijze, gearceerde 
OU2-gedeelten). De smalle oranje kreekruggronden tussen de poelgronden zijn niet uitgeveend.
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Bodemkaart van de omgeving van de Schobbejak. Onderaan in beeld ligt het kanaal Brugge-Oostende. De weg rechts is de 
 Cathilleweg naar Stalhilledorp. De bruine B2-poelgronden van de Schobbejak zijn in belangrijke mate uitgeveend (grijze, gear-
ceerde OU2-gedeelten). De smalle oranje kreekruggronden tussen de poelgronden zijn niet uitgeveend. 

In de winter wijzen vierkante drassige depressies nog heel erg duidelijk op de turfputten van weleer in de Schobbejak. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013.



77w v i  |  a p r  ' 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

In het profiel van de sloten in en rondom de Schobbejak is heel vaak een dunne turflaag waarneembaar onder de bovenste klei-
laag. De dunne laag verklaart wellicht waarom deze weiden niet systematisch per perceel uitgeveend werden, maar slechts lokaal 
in kleine turfputjes en door private personen. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Bodemkaart van de omgeving van het Natuurdomein Paddegat tussen het kanaal Brugge-Oostende en de spoorlijn. Talrijke 
gronden zijn uitgeveend (grijs, gearceerd) of opgehoogd (grijs met onderbroken golflijn).
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Bodemkaart van Kwetshage tussen het kanaal Brugge-Oostende en de spoorlijn. De ANB-gronden liggen in het westelijke ge-
deelte van de grote uitgeveende zone.

Over de samenstelling van het veen in de oostkustpolders is weinig gepubliceerd. De niet gepubliceerde docto-
raatsthesis van Luc Allemeersch (1984) is de belangrijkste bron. In 1986 verscheen een samenvattend artikel (Al-
lemeersch 1986). Allemeersch leidt zijn artikel in met de vraagstelling of er al dan niet hoogveen in de  Belgische 
kuststreek voorkwam. Stockmans & Vanhoorne (1954) vonden in de westelijke kustpolders plantensoorten die 
wezen op zeer lokale ‘hoogvenen’, maar zeker geen grootschalige verspreiding van hoogveen. Baeteman & Ver-
bruggen (1978) onderzochten twee veenprofielen in de Middenkust en besloten daaruit dat er geen hoogveen in 
de Belgische kustvlakte voorkwam. Allemeersch onderzocht een hele reeks profielen op voor ons studiegebied 
reelvante locaties: nabij de Blankenbergse vaart, in Klemskerke Zuid, in Jabbeke-Stalhille, in Stalhille-Vijfwegen, in 
Kwetshage, in Meetkerke-Houtave en in Vlissegem. Hij trof daar op talrijke plaatsen ombrotroof veen (regenwater 
gevoed) veen aan. Het komt er op neer dat elk profiel dat meer dan 80 cm veen bevat een overgang van minero-
troof (= door grondwater gevoed) veen naar ombrotroof (= door regenwater gevoed) veen vertoont. Allemeersch 
(1986) geeft uitsluitend soortenlijsten van het meest oligotrofe gedeelte van het veen weer, zonder evenwel mi-
nerotroof van ombrotroof veen strikt te scheiden. Allemeersch (1986) besluit dat in tegenstelling tot de westelijke 
kustvlakte hoogveen algemeen verbreid in de oostkust voorkwam in het Subatlanticum. 

Hieronder geven we de veendikte, de dikte van het ombrotrofe gedeelte en van het oligotrofe veengedeelte weer 
voor de locaties die ons studiegebied direct aanbelangen.

Tabel 2.1 Veendiktes in het studiegebied. 

Veendikte Ombrotrofe gedeelte Oligotrofe gedeelte
Klemskerke-Zuid 210 cm 100 cm 60 cm
Klemskerke-Zuid 190 cm 70 cm -
Klemskerke-Zuid 160 cm 40 cm -
Klemskerke-Oost 110 cm 30 cm 30 cm
Klemskerke-Oost 130 cm 10 cm -
Jabbeke-Stalhille 30 cm -
Jabbeke-Stalhille 140 cm 30 cm -
Jabbeke-Stalhille 140 cm 10 cm -
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Veendikte Ombrotrofe gedeelte Oligotrofe gedeelte
Stalhille-Vijfwegen 240 cm 170 cm
Stalhille-Vijfwegen 210 cm 100 cm -
Kwetshage 60 cm - -
Kwetshage 100 cm 20 cm
Kwetshage 100 cm 60 cm -
Meetkerke-Houtave 30 cm - -
Meetkerke-Houtave 30 cm - -
Vlissegem 160 cm 125 cm 35 cm
Blankenbergse Vaart Zuid 240 cm 120 cm 70 cm
Blankenbergse vaart 220 cm 160 cm 60 cm

De dikste veenlagen trof Allemeersch aan langs de Blankenbergse vaart (240 cm), bij Stalhille-Vijfwegen (240 
cm) en op sommige plaatsen in Klemskerke-Zuid (210 cm). Opvallend is dat het veenlaagje in Meetkerke uiterst 
dun was (30 cm) en dat er geen hoogveen aangetroffen werd, maar alleen minerotroof veen. Of het eventueel 
aanwezige hoogveen helemaal afgegraven is blijft tot op de dag van vandaag een controverse, hoewel de meeste 
onderzoekers toch aannemen dat er wel degelijk hoogveen was en dat het afgegraven is. Het door Allemeersch 
bemonsterde veen is vermoedelijk het dunne veenlaagje dat op de bodemkaart te zien is aan de rand van de Lage 
Moeren en dat nooit ontgonnen werd.

Luc Allemeersch bemonsterde in de Meetkerkse Moeren alleen heel dunne veenpakketjes van 30 cm dik. Het waren de enige 
resterende veenlaagjes aan de rand van de Lage Moeren, zoals hier te zien bij werken aan het Maeregeleed ter hoogte van de 
Maerestraat in Meetkerke. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 

Allemeersch (1986) geeft ook een soortenlijst weer van het dikste profiel nabij de Blankenbergse vaart. 

Tabel 2.2 Plantenlijst veenstalen Allemeersch (1986).

Alnus glutinosa Zwarte els
Andromeda polifolia Lavendelhei
Aulacomnium palustre Rood viltmos
Betula alba Zachte berk
Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos
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Calliergon sp. Puntmos sp.
Calluna vulgaris Struikhei
Carex paniculata Pluimzegge
Carex pseudocyperus Hoge ciperzegge
Carex rostrata Snavelzegge
Carex sp. Zegge sp.
Cyperaceae Cypergrassen spp.
Erica tetralix Gewone dopheide
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras
Hydrocotyle vulgaris Waternavel
Hypnum cupressiforme Klauwtjesmos
Mentha cf. aquatica Watermunt
Menyanthes trifoliata Waterdrieblad
Phragmites australis Riet
Pohlia nutans Gewoon peermos
Polytrichum strictum Veenhaarmos
Potamogeton cf. polygonifolius Duizendknoopfonteinkruid
Potamogeton sp. Fonteinkruid sp.
Ranunculus lingua Grote boterbloem
Rhynchospora alba/fusca Witte/Bruine snavelbies
Scheuchzeria palustris Veenbloembies
Solanum dulcamara Bitterzoet
Sphagnum sectie acutifolia Rood veenmos-groep
Sphagnum sectie cuspidata Waterveenmos-groep
Sphagnum imbricatum Kamveenmos
Sphagnum palustre Gewoon veenmos
Tomenthypnum nitens Viltnerfmos
Typha sp. Lisdodde sp.

 
Verder beschrijft Allemeersch (1986) ook de verschillende vegetatietypes die hij onderscheidt in het oligotrofe veen 
van de Oostkustpolders. 

Slechts op één plaats trof hij een duidelijke Veenbloem-associatie (Caricetum limosae) aan met dominantie van 
Veenbloembies en het voorkomen van Geoord veenmos (Sphagnum obesum, = S. denticulatum). Elders kwam 
Veenbloembies af en toe als begeleider voor. Deze plantengemeenschap is karakteristiek voor slenken van hoog-
veen, en verlandende, oligotrofe tot oligo-mesotrofe vennen en oude riviermeanders.

De associatie van Veenmos en Snavelbies (Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae) is de typische vegetatie van 
de slenken van het bulten-slenkencomplex. Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Bruine snavelbies (Rhyncho-
spora fusca) en Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum s.l.) zijn kensoorten. Ook Gewone dophei (Erica tetralix) 
blijkt in de tabellen van Allemeersch vooral met dit vegetatietype gelinkt. Ook de slechts spaarzaam aangetroffen 
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) blijkt vooral in dit type aanwezig.

De Associatie van Gewone dophei en veenmos (Erico-Sphagnetum magellanici) is de vegetatie van de bulten. 
Botanisch is de codominantie van Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) en/of Rood veenmos (Sphagnum 
sectie acutifolia) kenmerkend. Ook Struikheide (Calluna vulgaris) komt voornamelijk in dit vegetatietype voor. Ook 
Veenbies (Scirpus cespitosum), die slechts zeer uitzonderlijk aangetroffen werd, kwam in dit vegetatietype voor.

In het onderste gedeelte van het oligotrofe veen waren Rood viltmos (Aulacomnium palustre), Veenhaarmos (Poly-
trichum strictum) en Gewoon peermos (Pohlia nutans) zeer abundant. Ze waren ook al goed vertegenwoordigd in 
het mesotrofe gedeelte van het veen. Ze konden echter de groei van de veenmossen niet volgen. In het minerotrofe 
veen (= grondwatergevoed veen) konden ze tot boven het profiel standhouden.

De dominantie van Kamveenmos (Sphagnum imbricatum) duidt op een goed ontwikkeld, niet verstoord hoogveen. 
Tegenwoordig moeten we naar Centraal-Ierland om dit stadium nog te kunnen aanschouwen. In het Subatalanti-
cum kwam dit hoogveentype volop voor in onze Oostkustpolders.
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Slechts in één profiel kwam Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum) tot massale ontwikkeling. Wellicht kon deze 
soort alleen voorkomen op plaatsen die te nat waren voor Kamveenmos (Sphagnum imbricatum).

In twee profielen waren de omstandigheden nog natter, waardoor er op die plaatsen alleen veenmossen van de 
groep Waterveenmos (Sphagnum sectie cuspidatum) voorkwamen. 

2.1.2.3. Uitbrikken

De bodemkaart toont op heel wat plaatsen in het studiegebied uitgeveende gronden. In mindere mate worden 
ook uitgebrikte gronden getoond, dit zijn bodems die verstoord zijn door het weghalen van (een gedeelte van) de 
kleilaag om bakstenen te maken. Voor ons studiegebied is het voormalige RMD-domein, het antennepark van de 
Radio Maritieme Dienst, in Ettelgem (Oudenburg) de belangrijkste oppervlakte uitgebrikte grond. Ongeveer 65 ha 
werden hier uitgebrikt door de Steenbakkerij ’t Pompje. 

Bodemkaart voor de omgeving van ’t Pompje in Ettelgem (Oudenburg). De grijze OG1-vlek centraal in beeld toont de uitgebrikte 
gronden van de steenbakkerij ’t Pompje.

Naert (1991) geeft historische achtergronden bij de veldoven en steenbakkerij van weleer.

Het toponiem ’t Pomptje zoals de huidige locatie in de volksmond genoemd wordt, is in de schriftelijke bronnen 
vrij recent en duikt pas vanaf 1922 in deze schrijfwijze op. De spelling ’t Pompje wordt al in 1892 aangetroffen. De 
benaming blijkt een vereenvoudiging te zijn van een perceel dat in een ommeloper van 1704 voor het eerst vermeld 
wordt als ‘het Pompegadt’ of ‘Pompegaete’.

In 1898 vragen Charles en Leopold Achsloch uit Oostende een toelating aan om op de locatie van het Pompje een 
veldoven te mogen opstarten. De aanvraag slaat op de kadastrale percelen Sectie A nrs 522, 523, 530, 531 en 
335, voor een oppervlakte van 2 ha 82 a. De toestemming wordt nog hetzelfde jaar verleend. Over de veldoven is 
overigens nauwelijks iets geweten. In de Eerste Wereldoorlog blijkt ze in elk geval niet meer te bestaan.

In 1918 wordt tegenaan de Clemensheulestraat een mechanische steenbakkerij opgericht. De locatie zal wel geen 
toeval zijn, maar de precieze band met de eerdere veldoven is toch wat onduidelijk. De steenbakkerij heet “Steen-
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bakkerij van de kust” en het zou de kust niet zijn als dat ook niet in het Frans kon: “Briquetteries de la côte”. Bij 
de oprichtingsakte wordt er geen persoonsnaam genoemd, maar de steenbakkerij is als naamloze vennootschap 
genoteerd en blijkt officieel gevestigd in Brugge. De steenbakkerij werkt blijkbaar goed en in 1948 wordt een ver-
lenging van de vennootschap aangevraagd voor een periode van 30 jaar. 

Belangrijke namen die opduiken in de briefwisseling zijn onder meer die van Jean de Brouwer als voorzitter van de 
raad van beheer en later ook die van Pieter Verhelst uit Oudenburg als beheerder.

Het document van Naert (1991) eindigt wat abrupt en zonder veel uitleg met een financiële balans van 1949 tot 
1977. 

Wél nog interessant voor ons zijn een reeks foto’s van de kleiwinning, waarbij een aantal foto’s toch min of meer 
de landschappelijke impact laten zien.

Zeven foto’s die de werking van de steenbakkerij ’t Pompje en de impact op het landschap weergeven. Foto’s overgenomen uit 
Naert (1991).
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In 1961 wordt op de uitgebakken gronden van de steenbakkerij gestart met de bouw van een nieuw kuststation 
van de Radio Maritieme Diensten (RMD). De installatie van een antennepark en een ontvangststation neemt on-
geveer 20 ha in beslag en op 1 april 1964 wordt het nieuwe kuststation in dienst genomen. Er zijn verschillende 
fasen van antenne-uitbreidingen, onder meer in 1970-1973, 1978, 1986-1992 en 1993. Met de diverse antennes en 
golflengtes kan het maritiem radioverkeer over quasi alle wereldzeeën verzorgd worden: Noordzee, Oostzee, Golf 
van Gascogne, Middellandse zee, Nauw van Calais, IJsland, Ierse Zee, Japan/Falklands, Australië/Zuid-Amerika, 
Perzische Golf, Mexico, Madagascar, Canada, Afrika, Zuidpool, Noordpool, … In 1977 wordt het personeel van het 
kuststation in Oudenburg in belangrijke mate (weer) verhuisd naar Oostende en wordt het station in Oudenburg van 
op afstand bediend. In 2001 worden de Radio maritieme Diensten overgedragen aan het Ministerie van Landsver-
dediging en verandert de naam in Radio Communication Services (RCS). Meer technische details over het RMD-
domein kunnen gevonden worden bij Arnoys & Ghyselbrecht (2009). 

Ontvangstgebouw en antennepark van het RMD-domein in Ettelgem. In de plas op de voorgrond bloeit Zilte waterranonkel 
 (Ranunculus baudotii). Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

2.1.2.4. De eendenkooi van Meetkerke

De eendenkooi van Meetkerke is in detail beschreven in Verstraete, Karelse &  Zwaenepoel (2011). Daarom nemen 
we dit gedeelte uit het eendenkooiboek hieronder integraal over. Kort na het verschijnen van het boek konden we 
nog Ghislaine d’Haene, dochter van de laatste kooiman Medard d’Haene, interviewen en die bracht nog belang-
rijke informatie naar voor die het beeld toch wat bijstelde. Die informatie laten we in tweede instantie volgen. In het 
eendenkooiboek (Verstraete et al. 2011) is ook nog een integrale beschrijving overgenomen van de eendenkooi en 
haar laatste kooiman, Medard D’Haene door de Brugse folkloriste Magda Cafmeyer: Cafmeyer, M. (1953). Rond de 
eendenkooi van Meetkerke-Demen oom. Biekorf 54 (10). Ook deze schitterende beschrijving van de werking van 
de eendenkooi is hier integraal overgenomen.

In 1525 is er in Meetkerke voor het eerst sprake van een “zwanerie du mour de Meetkerke” en in latere teksten 
van “een leengoet wesende de swanerije en de voghelrije van de Moere …” 1. Het is mogelijk, maar er is geen 
exacte aanwijzing dat deze iets te maken hadden met een eendenkooi. In 1554 is dit wél expliciet het geval met de 
benaming De Coeye 2. Op een kaart van Pourbus (1571-1595) staan de Meetkerkse Moeren als uitgestrekt zoet-
watermeer ingetekend. Er zijn echter aanwijzingen3 dat dit gebied niet geheel en niet permanent onder water stond. 

1  POLLET J. 1934: De aandekooi te Meetkerke, Biekorf 40, p. 259;
2  POLLET J. 1934, Meetkerke, toponymische studie, hoofdstuk 6, De Aandekooi, p. 20 – 23;
3  DE DECKER S. &.HIMPE K. 2001: Studie naar de haalbaarheid van het natuurinrichtingsproject Meetkerkse Moeren,archeologische studie, 

Brugge.
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Een ideale omgeving voor de exploitatie van een eendenkooi. Tot in de 16de eeuw bevond zich hier als gevolg van 
de middeleeuwse turfwinning en ontginningen een laaggelegen nat gebied. In 1622 is de “Watering van de Moere 
van Meetkerke” opgericht. Die zorgde voor de aanleg van de Moerdijck en het oprichten van twee windmolens, die 
met schepraderen het water in de Blankenbergse vaart overpompten. Zo bekwam men de verdere drooglegging. 
Het bleef echter een vochtig en landbouwkundig marginaal gebied met vooral hooiweiden, griendteelt, wat bosjes 
en een eendenkooi. Vanaf 1770 kwamen de Meetkerkse Moeren meer dan twee eeuwen in het bezit van de familie 
van Outryve d’Ydewalle. Nadien is het eigendom ondergebracht in een naamloze vennootschap.

Overzicht van de toponiemen van de eendenkooi van Meetkerke
Jaar Benaming
(1525) (Zwanerie du mour de Meetkercke)
(1525) (Voghelrije)
(1550) (L’oissellerie)
1554 De coeye
1700 Vogelkoye of swanerie 
1754 Vrye haendecoye
1797 De geoctroijeerde vrije haende koeye
1797 Het Kooizwin of Koeyswin
1822 D’Haende kooije
1839 De Kooylanden
1841 Eendvogelkooi
1841 De kooylanden
1850 Canardière
1862 Haendekooij
1862 Haendekooy
1872 De kooilanden (percelen in de buurt van de eendenkooi)
1888 Aandekooibeke (de beek langs de eendenkooi)
1888 Aandekooibosch (andere naam voor eendenkooi-bos)
1900 Aandekooi
1906 De kooi
1935 De kooilanden
1935 De kooidreve (pad vanaf de Moerstraat naar de eendenkooi)
1941 Aandekooi
1941 De Kooi
2001 Eendekooi
2003 Eendenkooi

Op een kaart uit de 17de eeuw en de kaart J.L. Laurens uit 1754 en alle latere topografische kaarten staat de kooi als 
rogge-ei type ingetekend. De kooivijver is ongeveer 0,75 ha. Het pad naar deze eendenkooi liep zeker tot in 1953 
in noordelijke richting, naar het dorp Meetkerke en was gekend als de Kooidreve. Die was omzoomd met opgaande 
beplanting zodat de kooi kon worden bereikt zonder de eenden op de natte graslanden te verstoren. Daarna is de 
huidige toegangsweg aangelegd die verbinding geeft met de baan op de dijk langsheen het kanaal Gent-Oostende. 
Er stond een hofstede vlakbij de kooi, zodat hier geen apart kooihuisje nodig was4. 

De enige vermelding van vangsten voor de keuken lezen we in het parochieboek van Meetkerke, geschreven door 
kanunnik G.F. Tanghe in 1860. De beschrijving van de eendenkooi en de vangwijze besluit hij als volgt: “ Binnen 
sommige winters is de vangst zo voordelig dat men er verscheidene duizenden naer Brugge levert”. Over de toen-
malige kooiman Demen Oom en de bedrijvigheid rond deze kooi is in 1953 een prachtig verhaal gepubliceerd dat 
volledig is overgenomen in het hoofdstuk “Eendenkoooien in de oude kunst”. De laatste kooiman was hier, Medard 
d’Haene, een kleine boer uit de omgeving die het kooibedrijf erbij deed. Hij had daardoor de tijd om regelmatig, altijd 
op vaste uren, de staleenden te kunnen voederen. Als voer werd onder meer graanafval en kaf gebruikt. In die pe-
riode zouden er ongeveer 150 ‘staleenden’ zijn geweest. De kooiman ontving oorspronkelijk een vaste vergoeding, 

4  KARELSE J.J.H.G.D., 2003. Advies herinrichting eendenkooi Meetkerke, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Brugge, 
IJsselstein, maart 2003.



85w v i  |  a p r  ' 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

later een stukvergoeding. Hij gebruikte eerst een kleine kooihond, vosachtig van kleur en later een Duitse scheper. 
De hond diende zich zeer spaarzaam (niet al te veel) en niet te nonchalant te tonen. 

A. van Outryve d’ Ydewalle ( 1873-1940) was geruime tijd eigenaar van de kooi en heeft deze altijd gekend met een 
gemengde kolonie aalscholvers en blauwe reigers. Het is de enige eendenkooi en één van de zeldzame plekken in 
Vlaanderen waar de blauwe reiger al meer dan een eeuw elk jaar heeft gebroed. De eerste gegevens dateren uit de 
oorlogsperiode 1914-1918 toen het aantal aalscholvers sterk toenam. In 1943 waren er 127 nesten van aalschol-
vers en 65 van blauwe reigers. Strategische overstromingen in 1944 zorgden voor het afsterven van de bomen, het 
verdwijnen van de aalscholvers in 1945 en datzelfde jaar een record aantal blauwe reigers: 350 nesten, waarvan 
185 in het kooibos en de rest in de populieren in de omgeving. Wegens de inundaties stierven de nestbomen echter 
af en in 1946 was daardoor het aantal nesten sterk teruggelopen (zonder exacte cijfergegevens). In 1950 schieten 
nog slechts 14 koppels reiger over. In 1961-1965 broedden er weer 4 tot 8 koppels aalscholver. Het waren toen 
de laatste broedsels in België en die soort zou voor het eerst in België opnieuw broeden vanaf 1993. De kolonie 
blauwe reigers had tot 1966 maximaal 20 koppels, waarbij een nadien betwist hoog aantal uit 1955 niet is meege-
rekend. In 1974 werden er 46 koppel geteld, het jaar erop slechts 16. 1980 was een uitschieter met 81 koppels. Dat 
daalde tot 2 koppels in 1992 en ging daarna terug in stijgende lijn. De meeste jaren zijn er 20 tot 25 koppels, maar 
er is in de periode 2006-2010 een daling, mogelijk onder invloed van de aalscholvers, hoewel daar een discussie 
over bestaat. De aalscholvers begonnen weer in de kooi van Meetkerke te broeden vanaf 1997. In 2001 waren 
er al 69 koppels aalscholver en in 2010 is die kolonie al enkele jaren vrij stabiel met jaarlijks 100 tot 120 nesten5.

 J Met Gelders of Brabants vangpijptype !

De kooi van Meetkerke is de enige in Vlaanderen die niet is ingericht met vangpijpen van het originele type, maar 
met kwart-cirkelvormige beugels die aan één kant steunen op de kortschermen. Lippens schreef dat de kooi was 
ingericht naar Zuid-Hollands model en hier al vanaf de 18de eeuw gebruikt werd. Hij geeft echter geen bron waarop 
deze bewering steunt en er is geen enkele foto of tekening van de vangpijpen van vóór 1956 bekend. Als die bewe-
ring juist is, dan is het best mogelijk dat hier destijds een Hollandse kooiman een rol heeft gespeeld. In ieder geval 
liet Lippens de kooi herinrichten, niet met het originele vangpijptype maar volgens het ‘Gelders of Brabants vang-
pijptype’. Op het einde van elke vangpijp was hier echter geen vangkorf getimmerd, maar was er een vangfuiknet 
gemaakt van een oude visfuik.

De hond moest niet gewoon rond de kortschermen lopen, maar werd afgericht om zich aan de eenden te tonen 
vanaf twee lange houten loopplanken die over de rand van elke vangpijp op palen steunden. Lippens schreef ook 
dat de vangsten voor het ringwerk zonder tamme lokeenden, voedsel of nachtelijk kappen van ijs gebeurden, maar 
enkel door een hond te gebruiken. Blijkbaar zorgde de bijzonder opvallende verschijning van de hond op die loop-
planken voor voldoende aantrekkingskracht op de eenden. Of was dit een verkeerde voorstelling ? Het vangen zon-
der lokeenden is op geen enkele andere plek beschreven. Rodts beschreef hier wel dat tamme eenden ’s avonds 
een volle maaltijd graan kregen. Of had elke ringer zijn eigen vangtechniek? 

 J Met een heringerichte vangpijp

In 2002 is de kooi met 26 ha aanpalende weilanden aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos in het 
kader van een natuurinrichtingsproject dat door de Vlaamse Landmaatschappij werd uitgevoerd. In dit verband 
is door Désiré Karelse het voornoemde rapport geschreven over het herinrichten van de toen erg vervallen een-ésiré Karelse het voornoemde rapport geschreven over het herinrichten van de toen erg vervallen een- Karelse het voornoemde rapport geschreven over het herinrichten van de toen erg vervallen een-
denkooi. Begin 2008 is één vangpijp hersteld met kwart-cirkelvormige beugels, kortschermen en twee betonnen 
loopbruggen voor de hond. De zilverkleurige beugels hebben nog wel een donker verfje nodig om te gelijken op de 

5  VERHEYEN R. 1966: Het voorkomen van de blauwe reiger, Ardena cinerea cinerea (L.) in België, en de evolutie van de reigerstand in die 
landen welke de Belgische populatie kunnen beïnvloeden, De Giervalk, 56.4, p. 374-403; VAN VESSEM J. 1988 : Broedbestand en broedko-
lonies van de blauwe reiger (Ardea cinerea) in België van 1982 tot en met 1986, De Giervalk, 78, p. 69-97; VERMEERSCH G., ANSELIN A., 
DEVOS K., HERREMANS M., STEVENS J., GABRIELS J., VAN DER KRIEKEN B. 2004: Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002, Brus-
sel; DECLERCQ L. 2010: De Blauwe reiger (Ardea cinerea) en de Aalscholver (Phalacrocrorax carbo) in de eendenkooi van Meetkerke. Rond-
leiden in de Lage Moeren van Meetkerke. Een cursus over ontstaan, geschiedenis, waterbeheer, dieren en planten, een eendenkooi,bijlage 1, 
Brugge.
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situatie van 50 jaar voordien. Ook zijn er enkele niet-oorspronkelijke, maar Hollandse elementen in verwerkt: een 
vanghokje in plaats van een vangfuiknet en een loopscherm naast de kortschermen. Het zou beter zijn deze te 
vervangen zodat de vangpijp haar uitzicht van 50 jaar geleden terugkrijgt. Aansluitend bij de heringerichte vangpijp 
is er een vogelkijkwand met zicht op de kooiplas. Verder is er een informatiebord en zijn geleide bezoeken mogelijk. 
Het koesteren van dit brokje cultuurhistorie is één van de onderdelen van het natuurinrichtingsproject “Meetkerkse 
Moeren”6.

 J Bijzonderheden bij het vangen

Over het vangen in Meetkerke van oktober 1956 tot februari 1962, publiceerde vrijwilliger-ringer André Rodts zijn 
ervaringen in 1984. Het is de enige gedetailleerde beschrijving over bijzonderheden bij het vangen in een Vlaamse 
kooi door een ervaringsdeskundige. Hierna enkele uittreksels uit zijn verhaal7:

“ De “hond-gewend-geraken” een is grote remmende factor bij een intensieve vangst, vooral in de voorwinter 
(oktober, november, december) wanneer maar weinig verse eenden op de vijver toekomen.

Nauwelijks heeft de hond zijn kop getoond of het is alsof een elektrische schok door de vijver en zijn honderden 
eenden gaat. Alle gesnater en elke activiteit houdt op als bij t.o.v.erslag…. 

vanuit alle hoeken komen ze aangezwommen naar de ingang van de pijp, naar de hond toe….

Dat tonen van de hond vooraan mag niet te lang duren gezien hun nieuwsgierigheid onderhouden moet worden…. 
Indien er vanwege de eenden geen voldoende belangstelling is voor de hond, heeft het ook niet veel zin dit lokken 
lang te rekken. Integendeel, het is zelfs nadelig, want men loopt de kans een heleboel eenden te “verkooien” zonder 
resultaat.

Het opschrikken moet samenvallen met het moment dat de eenden met de kop naar het einde van de pijp gericht 
zijn. Ze vliegen namelijk altijd op in de richting waarin ze op het water liggen in die fractie van een seconde dat ze 
het gevaar het eerst waarnemen. Als de eerste eenden goed invliegen volgt de rest veel beter. Daarom laat de 
kooiman het opschrikken samenvallen met het ogenblik dat de hond juist achter een rietscherm verdwijnt. Is het iets 
te vroeg dan schrikken ze van de hond, is het iets te laat dan zijn ze reeds gedraaid en liggen verkeerd.

Op heldere dagen en vooral bij veel wind zijn de eenden levendig en op hun hoede. Bij overtrokken, vochtig en 
mistig weder zijn ze apatisch: voedsel noch hond kunnen hen in beweging brengen…. Ook heb ik ervaren dat het 
minste laagje ijs op het water de eenden belet de pijp binnen te zwemmen. Ze botsen er met hun borst tegenaan.

Het vangen met voedsel is één van de handigste kunsten van de kooiman en wordt slechts na lange ervaring 
geleerd. Hij mag bij iedere vangst de eenden niet meer graan geven dan nodig is, omdat hij ze een paar uur later 
opnieuw kan nodig hebben en ze dan niet mogen verzadigd zijn. Zijn ze daarentegen te hongerig dan schieten de 
tamme vooruit en laten de wilde achter zich.”

 J Interview met Ghislaine Daene

In het vroege voorjaar van 2012 kwam mevrouw Ghislaine d’Haene (Oudenburgweg 44, Varsenare) een wandeling 
meevolgen met Natuurpunt Jabbeke, omdat ze gelezen had dat die de eendenkooi van Meetkerke zou aandoen. 
Zij vertelde dat ze vroeger op de eendenkooiboerderij had gewoond, waarop de gids de auteurs van het eenden-
kooiboek verwittigde, zodat we haar tijdens de wandeling konden interviewen. 

6  Natuurinrichtingskrant nr. 3 over de Meetkerkse Moeren, Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen in samenwerking met afdeling Natuur, 
maart 2005.

7  RODTS A., op.cit., p. 427- 430 en p. 433. 



87w v i  |  a p r  ' 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

Dat bleek een voltreffer. Ghislaine was op dat moment 75 en vertelde dat ze heel haar jeugd op de kooiboerderij 
gewoond had. Het belangrijkste wat zij wist te vertellen, is dat de kooi bij haar weten altijd vangpijpen had die op de 
grond kwamen aan beide zijden en niet naar de rietvlaken zoals de kooi nu gerestaureerd is. De kooi was dus niet 
van het Gelders of Brabantse type tot Leon Lippens ze herinrichtte! We weten van Leon Lippens dat hij naar Ne-
derland geweest is vooraleer hij de kooi heringericht heeft. De kooi had dus een klassiek oud Vlaams vangpijptype 
tot in de jaren ’50. Andere opmerkingen die Ghislaine had bij de reconstructie waren:

Er lagen bij haar weten altijd 4 of 5 loopbruggetjes in plaats van de 2 die er nu te zien waren. Er was geen loop-
scherm aanwezig. De kortschermen hadden een grotere overlapping dan wat er nu te zien is. De eerste kortscher-
men stonden dichter bij de vijver dan nu het geval is. De toegang tot de eendenkooi lag niet over het bruggetje zoals 
nu maar liep rechtstreek van de boerderij naar de kooi, evenwijdig aan de brede sloot waarover nu een bruggetje 
ligt. 

Verder aanvullingen waren: de kooihond was een Mechelse herder. Médard probeerde ooit ook een collie (‘lassie’) 
maar die was te bang van Médard als hij berispt werd en liep soms weg. De hond mocht volgens Ghislaine niet 
gevlekt zijn, maar moest wél helemaal bruin zijn. 

Médard herplantte het kooibos na WO II. Er stonden destijds minder bramen, maar veel meer meidoorn en slee-
doorn dicht bij het kooipad. Wat verderop stonden knotbomen en nog verder opgaande bomen.

Ghislaine zelf mocht zelden mee met haar vader. Haar zoon evenwel, mocht als kleine jongen wel vaak mee. Hij 
was echter te klein om zich nog nieuwe dingen te herinneren.

Er was ook nog een leuke anekdote. De pastoor en de burgemeester waren altijd al heel sterk benieuwd om de kooi 
eens te zien. De pastoor kon echter zijn mond niet houden in de kooi en Médard heeft hem buitengezet, wat hem 
zijn leven lang een kwade pastoor opgeleverd heeft.

Er blijkt ook nog een TV-opname te bestaan van Lippens en Médard in de kooi van een tiental minuten: BRT eind 
jaren ’50 of begin jaren ’60. Er werd inmiddels navraag gedaan bij de VRT, maar het archief bleek onvoldoende 
toegankelijk om de film vlot op te sporen.

 J Cafmeyer, M. (1953). Rond de eendenkooi van Meetkerke-Demen oom. Biekorf 54 (10).
 
“Demen oom, die wel twintig jaar jonger was dan zijn vrouwe, Wanne moeie, woonde in d’Aandekooi op ‘t goed van 
Dedewallens, en was gardesas in de Moere te Meetkerke. 

Zijn naam was eigenlijk Nikodemus Wiebow, maar zijn verwanten in de Moere noemden hem altijd Demen oom. Hij 
was gratemager, had een aangezicht gelijk een kapmes, met pienkeloogjes die alles zagen, en was hondegierig. 
Daar hij nogal eigenzinnig was kreeg hij de bijnaam van Pinne Demen. 
Wanne moeie integendeel, groot en streus, had macht gelijk een peerd en met haar brede grove manshanden kon 
ze een kortewagen met honderd kilo patatten wel twintig minuten ver voeren, zonder op de grond neer te zetten. 
Ze had altijd of te wege d’handzeel over de schouders en was er krom naar gegroeid. Ze sprak bovendien met een 
zware diepe stem, zodat de mensen van haar getuigden; dat is een gemiste vint.

D’aandekooi lag wel een uur gaans van de kerk en de Zondagmis was de enige uitgang die ze wekelijks deden. 
Wanne dronk dan een kommetje koffie bij Rosalie Ventioen en kocht er winkelware voor een hele week. Demen 
dronk een halvetje of twee in ‘t dorp en trachtte met d’een of andere Moerhaas naar de Moere af te zakken. 

De kooiwachter en zijn vrouwe woonden daar eenmalig op dat doeningske bij d’Aandekooi. Ze molken een koe of 
drie, kweekten een jaarlingske, een nest viggens of twee, kiekens, temme aanden en bieën. Daarmee hadden ze 
een goed bestaan en ze konden zelfs een stuiver vergaren voor den ouden dag. Warten Wiebow, een verwante, 
was er knecht en deed het grofste werk; ‘s zomers maaiden en hooiden ze met hun getweeën enige hoopjes hooi 
uit de Moere, als bijverdienste. 
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De kooiput, in enden en tuiten uitlopend, lag diep onder water; hij was afgesloten met elzen hagen en vinkkoorden 
en omringd van een boombos: olmen, eiken en achtkante bomen. In harde winters, als heel de Moere reeds één 
ijsbaan was, dan lag het zuidwesteinde van de kooiput nog open; zo goed was hij beschut. 
Nu en dan kam er een keer een van d’heren naar d’Aandekooi gereden, maar ze vertrokken allen even voldaan, 
want Demen was een eerste klasse kooier; geen één die ‘t beter kon als hij. Hij moest ook de bomen snoeken, 
‘t grondhout kappen, de vlaken onderhouden en ‘t verdestrueerd riet uithalen. 
De rieten vlaken, manshoogte langs het water gezet, volgden op malkaar met kleine gangetjes, zodat de kooier 
door de wilde aandetjes niet kon gezien worden. De kooiaandetjes kenden hem natuurlijk. 

Nuffe, de grote gedresseerde bonte jachthond, liep binnen de vlaken, op de planke, langs de waterzijde, en de 
aandetjes volgden hem gedwee naar de kuil, zodanig waren ze op den hond geleerd; de wilde aandetjes volgden 
zonder erg. In rusttijd lag de jachthond wel aan de keten, maar zijn kot op een pinne draaiend, stond nooit met de 
muil in de wind. Er werd immers veel cas van den hond gemaakt, want dat was geen speeldingske een kooihond 
aanleren. 

‘s Nuchtendsvroeg, als Demen kempzaad of ander graan in de kooiput wierp, durfden de temme aanden al kwek-
kend wel eens naderen, om kennis te maken met de bleekgrauwe, fijntige kleine kooiaandetjes. Doch de erpel, 
die vorenzwom, joeg ze nijdig weg; hij wilde met die lompe, dwaze goelen, die op ‘t hof rondliepen, niet makkeren. 

In de broeitijd zorgde Demen oom dat de kooiaandetjes rustig konden leggen en broeden. En dàt wilde nog wat 
zeggen, d’Aandekooi zat immers vol vijanden belust op eieren en aandekiekentjes: uils, brewiers en eksters; we-
zels, fiesjows en flowijnen: ‘t waren al eierzuipers. 

De otters vooral waren niet alleen dulle eierzuipers, maar bovendien wrede verraders; ze loerden van uit hun hol, 
doken onder, trokken verradelijk de argeloze kiekentjes bij hun pootjes onder water, en sleepten ze naar hun hol om 
ze op te peuzelen. Zodra de gardesas daar iets van gewaar werd begon de otterjacht zonder genade. Hij maakte 
het hol op korte afstand en zat schietensgereed. Warten stekte en koterde met een ijzer in de grond daar waar 
een verworpen poot of pluim lag en, zodra de otter bovenkwam, was hij van ‘t eerste schot er aan. Demen schoot 
geweldig veel otters: ‘s winters droeg hij een otter-vellen muts met overleg tot in de nekke en twee bollen op het 
voorhoofd. Heel zijn familie in de Moere geriefde hij van zo’n otter-muts, maar dat was ook het enigste dat ze van 
hem kregen. Geen wonder dat zijn verwanten lachten: “Demen-oom heeft een otter ingezwolgen!”vooral als hij hen 
met een snak en een snauw bars toesprak.

Op reigers was de kooier al even wroed en verbeten. Ieder jaar kwamen ze, half April, in de hoge boomkruinen van 
d’Aandekooi wonen in nesten van “komsa” en roofden er in ‘t geniep de aandeieren. Wanne hitste hem nog een 
beetje op met haar grove mansstem.” Ze zijn daar weer de zwiekzwaks, de palingpeuders! Zie j’em gunter staan 
dansen en wippen!” En ze wees naar een koeigracht waar een reiger tot aan de pluimen in ‘t water stond te peuren 
met zijn teenagels. Demen nam dreigend zijn jachtgeweer: “Ha ! gij mageren duivel, ‘k zal je algauw wat grijpzout 
onder de steert steken en jen een beetje helpen oplichten!” En .....knip: paff ! de reiger maakte enige tuimeletten 
en bleef roerloos liggen. De gardesas keek grimmig toe, hoe ginder verder een andere reiger in ‘t water boog en 
met zijn langen bek een kronkelende paling bovenhaalde; hoe hij met zijn vangst boven d’aandekooi vloog naar 
de hoge olme naar zijn hongerige piepende nest. “Is me zienke zo’n werk, gromde hij, ‘t docht mij gisteren dat ik 
paling in ‘t gars onder de boom zag liggen; allichte uit ‘t nest gevallen.” Beslist hing hij zijn snoekbijle aan de riem, 
bond zijn sporen aan de benen en klom naar boven. Met een forse houw sloeg hij de tak krakend naar beneden, 
en de reigerjongen ploften te pletter op de grond. Wanne raapte ze op; zij waren gevleesd en zij zou er een goede 
portie aan hebben.

Zo liep hij de hele broeitijd onrustig rond, alles op zijn weg vernielend wat schaden kon aan zijn kooiaandetjes, pa-
trijzen en kwakkels. Hij kende de paartijd van de vogels in de Moere en als hij patrijzen in de broeitijd zag vechten, 
lachte hij: “Nog een die met Lichtmesse niet gepaard is ! Vecht maar beestje, ‘t is nu te laat om op je schik te komen. 
Al dat je nog doen kan is een eitje verloren leggen: de tijd is gepasseerd om te wonen.”

Dat alles belette niet dat de Moerhazen, - zo werden de bewoners van de Moere spottend genoemd - toch in ‘t 
duikertje aan een bloksneppe of aan een nestje eieren gerochten. Als de gardesas er bovenop kwam dreigde hij 
wel van:“‘k Ben ik hier de baas en j’he daaraf te blijven!“ Maar ‘t bleef er ook bij, want heel de Moere was immers 
familie en hondejong.
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Sissen Wiebouw had alzo een keer in ‘t hooien een nest kwakkeleieren ontdekt; hij legde ze nog voorzichtig halfver-
doken op een zwadde (hooi). Maar toen hij ze na ‘t werk wou meenemen, waren de kwakkel-eieren gaan vliegen. 
De kwakkel had ze moedig, een voor een, verder in ‘t hooi verdregen en Sissen had ‘t hart niet om ze terug af 
te nemen, maar kopschudde: “En dat is nu een kwakkel die me zo’n toer speelt ! Kom dat tegen; wie is er nu de 
meeste kwakkel ?”

De bulte Kempe legde het fijner aan boord. Het gebeurde wel meer dat kooiaandetjes uitvlogen in de broeitijd, om 
ergens te platte garse te gaan wonen. De bulte ontdekte zo’n nestje op een tronkekop; in ‘t Tronkebusje langs het 
Blankenbergs vaartje.

Hij waakte het broeiend aandetje, nam de eiers mee naar ‘t hof om ze ‘s avonds onder een broedhen te steken en 
te laten uitkippen. De klokhen liep bezorgd rond de mestput – “klok, klok, klok!”, terwijl de kiekentjes in ‘t mestputzop 
zwommen. En toen ze de klokhen konden missen, kwamen ze alleen nog op ‘t hof om te eten en ‘s avonds sliepen 
ze buiten. Ze verwilderden zodanig dat niemand meer ze kon naderen. “Ja maar zo niet geboerd, zei de Bulte, ze 
hebben mijn graan geëten; ‘t zijn de mijne!” En hij moest ze schieten om ze te krijgen.

Daar Demen oom ook een beetje boerde moest hij tussenin zijn land bewerken, dat rond de kooi en verder in de 
Moere lag. Alhoewel de zwijnen regelmatig gereit waren en lis en riet in ‘t achterjaar afgesneden werd, toch bleef ‘t 
water soms in “de pit van de Moere” stroppen en te platte gars staan. ‘t Was daarom dat Demen, met zijn schuite, 
langs ‘t Sint-Andrieszwijn naar zijn land vaarde. Hij voerde zijn mest in ‘t doorgaan en kwam altijd geladen terug ‘t 
zij met hooi, aardappelen of andere vruchten.

In ‘t achterjaar, als “‘t ipperwater deurebrak” en heel de Moere overstroomde, woonde de kooier als op een eiland. ‘t 
Was al water dat hij hoorde en zag, één blanke zee, van God en heel de wereld verlaten. “s Zondags roeide hij dan 
met de schuite naar de kerk, dweers over zwijnen en grachten, “stik over rik” rechte naar d’hoogte van Scheppers 
hofstee, legde daar de schuite vast om verder te voet langs de kerkwegel te gaan. 

Als “de tije” over was en dat het water hem gezet had werd de Moere, voor zoveel het doenlijk was, leeg gedraaid 
met de machiene en de watermolen die ‘t overtollige water in ‘t Blankenbergs vaartje uitkeerden.

Zodra de wind in ‘t vriezegat zat, keek Demen vergenoegd Sinte-Pieters en Bruggewaarts de lucht in; de handen 
wrijvend liep hij de keuken binnen: “Wanne vrouwmens, ‘t zit goed, ‘k gelove dat de Winter voor de deure staat: 
d’r zit vorst in de lucht. Kijk de vrieze-ganzen komen daar al aangevlogen; hurk ze’n keer klappen en slaan al door 
malkaar!”

Met welbehagen volgde hij de V’s of de eentjes welke de wintervogels in hun vlucht in de lucht schreven. Dat kon 
niet missen, de winter was ingezet, en d’ene bende volgde d’andere. D’oevertjes in de Moere zagen wit van de 
ganzen. Ze aten gras, peuzelden worteltjes en sutterden en zwommen in ‘t water. De genter hield de wacht; zodra 
er onraad was vloog hij op en heel de bende volgde hem in een wilde vlucht al door malkaar, al ruttelend en prut-
telend, op zoek naar meer vrijdom.

Bij mistig weer, als er een dikke smoor over de Moere hing en de ganzen laag vlogen, gebeurde het wel dat de 
gardesas probeerde om er een neer te schieten, want dat was nog een kennis: << Ge moet ze al achter pakken, 
zei hij, want langs voren op de borst gletsen de zaadjes af. ‘k Wachte ik tot dat ze voorbij zijn en ‘k schiet ze dan in 
‘t gat. “Doch Wanne moeie hield niet veel van ganzenvlees”. “’t is ’t poer vertschieten niet weerd, ruttelde ze tegen, 
‘k ‘n kan tegen die reeuwse smake niet, dat ‘s maar juiste goed genoeg om soepe te maken”. 

In buitengewone harde winters durfden er ook wel denders komen; ‘t was een zeldzaamheid, en er waren er hoog-
stens vijf of zes. Demen kon hun doeninge niet genoeg bekijken: “Da’s een volkje apart, beweerde hij, dat ‘n wil toch 
geen gemeens hebben met de vriezeganzen; da’s zeker hier van armoe overgekomen ?”

De donkergrauwe wilde aandetjes waren echter trouwe bezoekers; elke winter kwamen ze hier, door de kooiaan-
detjes aangelokt, neerstrijken. ‘t Was dan hoog seizoen in d’Aandekooi; de kooier liep bezorgd rond om bijtijds de 
netten over de grachten van de kooiput te spannen, de puikels aan te doen en ‘t kempzaad op ‘t gras en op ‘t kantijs 
te strooien. “Wanne, zei hij alzo, ‘t zit goed, ‘t is nijpende wind, de lucht is zo scherp als een elsem en de sterren 
pinkelen; ‘t is bijtende koud, morgen liggen we d’r aan !” Daarmee bedoelde hij de jacht op de wilde aandetjes. En 
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inderdaad ‘s anderendaags zwom ‘t wild goed in de kooiput rond naast de kooiaandetjes. De kooier liet de jacht-
hond los: “sst ! stille koes, Nuffe, ‘t is goe jacht, we gaan beestjes pakken !” En ‘t spel begon. Seffens schoot de 
hond zich vóór de rieten vlaken, op de planke, en Demen volgde hem geruisloos en onzichtbaar achter de vlaken.
De kooiaandetjes die daarop geleerd waren. volgden den hond die hen naar de kuil dreef; zodra ze onder het net 
zaten, kwam de kooier te voorschijn: “Goed gewrocht, Nuffe, de beestjes zijn verre genoeg.

De kooiaandetjes kenden dat spel en keerden terug, maar de wilde vlogen schuw en gejaagd steeds verder de 
puikel in. Haastig greep Demen de puikel met een krop, bond hem toe en de vogels werden de een na de ander 
met draai de kop afgewrongen.

Warten, de knecht laadde de vangste van dertig, veertig stuk op de kortewagen en reed er mee naar Brugge, bij 
Trezetje Willems de kabarettiere, op den hoek van de St.Jacobsstrate. Daar werden ze geteld en gesorteerd want 
er zaten van soorten tussen: smierelaandetjes, drielingsjes en waterhennetjes. Geld moest hij niet ontvangen, want 
dat was op de rekening van de heren van d’Aandekooi. In ’t weerkeren moest hij lijnzaad of meel meebrengen van 
Scheepsdale van Mietje Lantsocht. De kaailopers vergaarden daar, en als ze een stuiver verdiend hadden, kochten 
ze een pintje jenever bij Mietje om onder elkaar te verdelen. Warten, krom en slonk gegroeid, bleef altijd een beetje 
haperen en trutselen om wat uit te rusten; hij deelde de overschot van zijn boterhammen uit en als ‘t meesloeg 
gerocht hij alzo aan een zwelgje jenever. In volle seizoen moest hij die rit wel drie-, viermaal per week doen.

Demen had het al even lastig; zolang als dat het vroos, moest hij elke morgen het ijs, dat nog maar loos toegevro-
zen was, met de perse aan stukken slaan. Zo konden de aandetjes blijven rondzwemmen, het water openhouden, 
azen en de wilde aandetjes aanlokken.

Als de vriezeganzen begonnen ongedurig al zwatelend weg en weer te vliegen, zei Wantje: ” ‘k Gelove dat ze de 
dooi in hunder gat hên, vint, ze gaan allichte weer naar ‘t Noorden trekken, naar de vette garzinge, want z’hen ‘t hier 
in de Moere al uitgeputterd; kijk, z’heffen hunder al op! “ De kooier knikte: “ja ‘t, d’aandevangste is gedaan we gaan 
‘t voor een tijdeke moeten stille leggen en binst de wijle een keer goed de kooie kuischen. En omdat de wind naar ’t 
zuiden draaide en de lucht sneeuw voorspelde, deed hij de puikels af, want de netten zouden onder ‘t gewicht van 
de sneeuw kunnen scheuren. Ze hingen in de schuur te drogen en ‘s avonds vermaakten ze met hun beide, Demen 
en Warten, de losse mazen van de netten.

Doch de vriezeganzen bleven in de buurt en elke avond kwamen ze terug naar de lommen in de Moere om te dui-
ken en te plassen en in ‘t water te swobbelen. Demen zag dit met voldoening, hield zich gereed en zodra het weer 
aanlegde om te vriezen, bracht hij de kooi in orde en lachte: “Dat ze maar afkomen naar mijn nijpekasse !” En ’t 
zelfde spel herbegon dikwijls voor een tweede keer in een zelfde winter. 

Oud en versleten, ging hij met Wantje in ‘t dorp te Meetkerke wonen, in ‘t huizetje dat hij daar met zijn spaarcentjes 
gezet had. Maar zijn hart bleef in d’Aandekooi en de Moer, en zijn enigste wandeling liep langs de kerkewegel naar 
de Moere waar iedereen hem steeds bleef groeten: “De goên dag, Demen-oom !”

2.1.2.5. Zwanendrift

In de vorige paragrafen werd al beschreven dat nog voor er van een eendenkooi sprake was er al gesproken 
werd over een “zwanerie du mour de Meetkerke”. De kans is eerder gering dat de zwanerie als synoniem moet 
beschouwd worden voor de eendenkooi. Desmet (2012) gaat er wat dieper op in. 

“De swaenerije en de voghelrije van de Moere latenvelerlei speculmaties toe, want ‘voghelrij’, ‘zwanerie’ en ‘haen-
decoye’ hebben wel allemaal met een exploitatievorm van vogels te maken, maar identieke begrippen zijn het 
niet. ‘Vogelrij’ is een term voor vogelvangst in het algemeen, al slaat zij vaak op het bemachtigen van kleinere 
(zang)vogels. Een ‘zwanerie’ heeft inderdaad met zwanen te maken, al blijft het onduidelijk welke rol zwanen in de 
Meetkerkse Moeren van toen speelden. Werden ze hier gekweekt, en zo ja, gebeurde dit in een eendenkooi? En 
bestond er een link met de knobbelzwanen die tot op de dag van vandaag op de Brugse reitjes en op het Stil Ende 
nabij de Ezelspoort rondzwemmen? 
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We kunnen slechts speculeren, maar in de eerste plaats moeten wij er van uitgaan dat men het vijf eeuwen geleden 
over een ‘zwanendrift’ had. Knobbelzwanen (Cygnus olor) behoorden tot het edelwild. In Engeland vielen ze recht-
streeks onder het bezit van het koningshuis. Het vlees van jonge zwanen was gegeerd, hun slagpennen dienden 
als schrijfgerief en hun donsveren gebruikte men in moffen en bedden. Zelfs hun vel en vet kregen toepassingen. 
Wie zwanen wilde kweken kon dit enkel vanuit een bevoorrechte positie en met een speciale vergunning want ook 
in de Lage Landen was de zwanenhouderij een redelijk elitaire aangelegenheid die zelfs al in de Salisch Wet uit de 
Germaanse tijd (zesde eeuw) opduikt. 

Wie het zwanenrecht bezat mocht als enige in een bepaald gebied zwanen houden. Zeer dikwijls gebeurde dat 
extensief, zoals met de koeien in de bergen, en kregen de zwanen – al of niet geleewiekst – vrij spel in een op de 
kaart afgebakend buitengebied. De eigenaren van de zwanen stonden uiteraard op hun strepen en voorzagen hun 
dieren aan de snavel of de zwemvliezen van specifieke inkepingen of met brandijzers aangebrachte merktekens. 
Beduidend statusvoller waren de ‘zwanenhalsbanden’ die uit koper of messing waren vervaardigd en gedurende de 
middeleeuwen zeker al in gebruik waren. Men hing die rond de nek van de zwanen, precies zoals men tegenwoor-
dig wilde ganzen voor trekonderzoek van gekleurde halsbanden met lettercodes voorziet. Ook zwanenhalsbanden 
droegen de namen, initialen of het wapenschild van de eigenaren. Dieven die zich aan de zwanen uit een drift 
vergrepen konden op strenge straffen rekenen.

Het meest logisch lijkt het dat de Moeren van Meetkerke nog voor de drooglegging onder meer als zwanendrift 
in gebruik waren. Iemand had dus het alleenrecht om zijn zwanen daar los te laten en terug te vangen. Toen het 
moermeer rond 1620 werd drooggelegd hoeft dit niet te betekenen dat het met de zwanendrift over en uit was, 
of dat de zwanenkweek naar een goed bewaakte eendenkooi verhuisde. In Nederland bestonden zwanendriften 
eeuwenlang ook uit natte polders die vol lagen met boerensloten en vaartjes. Zwanenhouderij in combinatie met de 
exploitatie van een eendenkooi ligt allesbehalve voor de hand, mede doordat knobbelzwanen zich in de broedtijd 
tegenover andere watervogels bazig kunnen gedragen. Waarschijnlijk bleven kooikers en zwanenkwekers het liefst 
uit elkaars vaarwater.

Ook de traditie van de zwanen op de Brugse stadswateren gaat vrijwel zeker terug op het eeuwenoude recht van 
zwanenkweek. De legende van Lanchals – waarbij de Bruggelingen na executie van een edelman met een ‘lange 
nek’ werden verplicht om voortaan zwanen te houden – is er pas in de negentiende eeuw bij gefantaseerd.”

Knobbelzwaan in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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2.1.2.6. Historiek van het beheer 

Tabel 2.3 Aankoopaktes Meetkerkse Moeren

aard akte Datum oppervlakte eigenaar
Meetkerkse Moeren
1 Aankoop 9 februari 1999 1,5432 ANB
2 Aankoop 17 september 1999 1,0902 ANB
3 Aankoop 28 augustus 2000 7,1980 ANB
4 Aankoop 2 februari 2001 1,5210 ANB
5 aankoop. 17 april 2001 5,7407 ANB

verbetering opp. 0,0063
6 Aankoop 19 september 2001 4,0520 ANB
7 Aankoop 28 februari 2002 1,3143 ANB
8 Aankoop 5 september 2002 4,0520 ANB
9 Aankoop 6 september 2002 1,6703 ANB
10 Aankoop 26 september 2002 2,2750 ANB
11 Aankoop 27 september 2002 2,0369 ANB
12 Aankoop 27 september 2002 0,5816 ANB
13 Aankoop 16 oktober 2002 26,6329 ANB
14 Aankoop 16 oktober 2002 0,4260 ANB
15 Aankoop 14 januari 2003 1,8706 ANB
16 Aankoop 27 februari 2003 0,5987 ANB
17 Aankoop 7 maart 2003 1,5626 ANB
18 Aankoop 3 april 2003 2,4780 ANB
19 Aankoop 6 juni 2003 2,1037 ANB
20 Aankoop 30 juli 2004 1,2806 ANB
21 Aankoop 7 december 2004 3,3152 ANB
22 Aankoop 17 februari 2005 0,8764 ANB
23 Aankoop 19 mei 2005 0,0419 ANB
24 Aankoop 1 augustus 2005 2,5736 ANB
25 Ruiling (a) 15 maart 2006 4,3922 ANB
26 Natuurinrichting 20 september 2006 -81,2339 ANB

Natuurinrichting 20 september 2006 107,0199 ANB
27 Aankoop 10 november 2006 3,8610 ANB
28 Aankoop 10 november 2006 2,6620 ANB
29 Aankoop 21 december 2006 2,7444 ANB
30 Aankoop 10 juli 2007 5,2556 ANB
31 Aankoop 7 maart 2008 29,4088 ANB
32 Verkoop 30 juli 2009 26,7366 ANB
33 Aankoop 31 augustus 2009 3,2450 ANB
34 Aankoop 5 februari 2010 5,7630 ANB
35 Ruiling met Moerhoek 25 november 2010 1,7707 ANB
36 Ruiling met Nieuwege 4 april 2012 0,4540 ANB
37 Ruiling met Nieuwege 13 november 2012 2,2867 ANB

Op 3 december 2001 werd het natuurinrichtingsproject ‘Meetkerkse Moeren’ ingesteld, nadat voor het projectgebied 
een onderzoek naar de haalbaarheid was uitgevoerd. Het projectrapport onderging een openbaar onderzoek van 
15 juni 2002 tot 29 juli 2002. Op 4 september 2003 werden de maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten vastgelegd. 
Aan de uitvoering van het natuurinrichtingsproject gingen inventarisatieplannen, een visie met natuurdoeltypes, 
de natuurstreefbeelden, de doelsystemen en de doelsoorten, de technische uitwerking van de natuurinrichtings-
maatregelen, de toestand en regeling van eigendom en gebruik, een monitoringsplan, een financieringsplan en 
een uitvoeringsprogramma vooraf. Het uitvoeringsprogramma onderging een openbaar onderzoek van 30 dagen. 
Het projectgebied heeft een oppervlakte van 425 ha, natuurgebied en 3 ha reservaatsgebied en is gelegen op het 
grondgebied van de gemeenten Zuienkerke (deelgemeenten Meetkerke en Houtave), Jabbeke (deelgemeente Var-
senare) en Brugge (deelgemeente Sint-Andries). Slechts één weg doorkruist het projectgebied: de Oosternieuwweg 
die overgaat in de Moerstraat. Het projectuitvoeringsplan (VLM 2005) beschrijft een reeks natuurinrichtingsmaatre-
gelen, waaronder kavelruil, infrastructuur- en kavelwerken, aanpassingen aan wegen, waterhuishoudingswerken, 
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grondwerken, natuureducatieve voorzieningen, opleggen van tijdelijke erfdienstbaarheden en bedrijfsverplaatsing. 
De belangrijkste concrete maatregelen betreffen:

 � een kavelruil om een groenscherm rond de betonfabriek mogelijk te maken
 � het kappen van een aantal jonge (populieren en elzen)bosjes en omvorming tot hooiweide
 � aanplant van eiken rond het kooibos
 � kappen van exoten en planten van eiken in het Langbos (populierenbos van 30 jaar oud, bossite zelf is 150 

jaar oud)
 � restauratie van griendbosje bij het Molinia-perceel
 � herinrichting van de eendenkooi (herstel van één vangpijp cf. instructies Karelse (2003), baggeren van de 

kooiplas) 
 � herstel beplanting Marilandica-populieren langs de Moerstraat
 � vervanging veekralen door uniform materiaal
 � aanleg voetgangersbrug over het Sint-Andrieszwin
 � afsluitingen wzegnemen/verplaatsen i.f.v. het beheer
 � erfbeplanting Liessieshof
 � inrichting wandelpad
 � slootpeilverhoging tot 0,65 m TAW; peilverhogingen op Vrouwenleed, Sint-Andrieszwin, Eerste Kruiszwin, 

Tweede kruiszwin (peilen Mareleed, Moerzwin, Oosternieuwwegzwin blijven ongewijzigd)
 � aanleg van gronddammen om kleine waterlopen af te sluiten
 � plaatsen van nieuwe duikers
 � herziening afwatering buiten het projectgebied
 � aanleg van 4 meetstations waterpeilen
 � natuurvriendelijke oeverinrichting Maregeleed en Oosternieuwegzwin
 � beperken inlaat gebiedsvreemd water
 � beperken schommelingen waterpeilen
 � aanleg individuele waterzuiveringen
 � herstel en aanleg laantjes
 � buiten werking stellen drainage en herinstellen van bestaande individuele bemalingssystemen
 � sanering van verontreindigde gronden
 � aanleg van poelen, plaggen en afgraven van grondophopingen en uitbreiden bestaande depressie
 � omvormen en herprofileren akkers
 � bewegwijzering en plaatsen van educatieve borden

 
Verhoging van het waterpeil: Het hoger waterpeil werd gerealiseerd door stuwen te plaatsen op de sloten en het 
waterpeil met 25 cm te verhogen. Door het hoger waterpeil,in de sloten, ingesteld in december 2008, worden de 
omliggende graslanden terug natter. Dit heeft een negatieve impact op de landbouwproductie. De landbouwers 
werden daarom vergoed voor het inkomensverlies.

Laantjes: In 2007 en 2008 werden heel wat laantjes opnieuw uitgegraven. Ze dienen nu niet meer om te ontwate-
ren, maar net andersom, om de hooilanden vochtig te houden. We vinden er planten die typisch zijn voor vochtige 
zones, zoals de egelboterbloem.

Natuurvriendelijke oevers: Ter hoogte van het pompstation de Katte zijn de oevers van het Mareleed afgeschuind en 
met riet beplant. Riet en moerasplanten gedijen goed op licht hellende oevers en rietvogels komen er graag broe-
den. De oevers van de nieuw gegraven sloot, het Nieuw Kruiszwin, werden volledig natuurvriendelijk aangelegd. 
Deze nieuwe sloot werd gegraven om de effecten van de waterpeilaanpassing buiten het gebied te vermijden. In de 
zomer van 2012 werden de natuurvriendelijke oevers langs het Mareleed en het Oosternieuwwegzwin aangelegd.  

Open landschap: In de omgeving van de Eendenkooi zijn in 2007 en 2008 drie populierenbosjes gekapt. Ze be-
stonden uit Canadapopulieren die vroeger niet in de moeren voorkwamen en kenden verder weinig soortenrijkdom. 
Door het kappen werd het open karakter van het gebied hersteld, werd meer leefgebied gecreëerd voor ganzen en 
weidevogels en konden de voormalige bloemrijke hooilandjes zich herstellen. 

Marilandicapopulieren: In de Moerdreef komt een oude populiervariëteit voor: de Marilandicapopulier, die waar-
schijnlijk al vóór 1800 in Europa is ontstaan. Omdat de oude en zieke Marilandica’s gekapt moesten worden, zijn er 
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heel wat nieuwe aangeplant. Deze bomen vormen een meerwaarde voor het landschap. De typische holten in hun 
stam bieden onderdak aan vleermuizen en vogels. 

Nieuwe wandelmogelijkheden: Naast herstel- en inrichtingswerken voor de natuur omvatte het project ook werken 
die de bewoners, de passanten en de recreanten in de Meetkerkse Moeren ten goede kwamen. Over het Sint-
Andrieszwin werd een brugje aangelegd zodat een wandellus rond het natuurgebied ontstond. 

Eendenkooi: Een deel  van de centrale Eendenkooi (een vijver waar vroeger eenden werden gevangen) werd 
hersteld. 

In april 2005 is er een overeenkomst ondertekend door het Vlaamse Gewest, MBZ (het havenbestuur) en de 
Vlaamse Landmaatschappij. Door deze overeenkomst kreeg de VLM de opdracht om 362 ha natuurcompensaties 
te realiseren binnen 10 afgebakende zoekzones. De VLM is verantwoordelijk voor de effectieve inrichting en voor 
het beheer van de lokale grondenbank. Aangezien de realisatie van de natuurcompensaties in bepaalde gevallen 
gebeurt door een opwaardering van bestaand habitat, moet er in totaal (=bruto) meer dan de voorziene 362 ha 
worden gerealiseerd. In totaal moet bij benadering 420 ha worden ingericht. 

Volgende zoekzones liggen in het projectgebied van het beheerplan: verspreid in de Oostkustpolders: Klemskerke-
Vlissegem (Z1), Palingpot (Z2), Vijfwege (Z3), ’t Pompje (Z4), Paddegat (Z5), Ettelgem (Z6), Kwetshage (Z7), en 
de put ten noordoosten van Vlissegem, de Eendenkooi Ter Doest (samen Z9). Er is in totaal behoefte aan 65 ha 
moeras, 144 ha  grasland met zilte elementen, 144 ha poldergrasland en 9 ha brakke plas (samen goed voor 362 
ha). De inrichtingswerken worden gefinancierd door het havenbedrijf Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrich-
tingen NV (MBZ).

De eerste inrichtingswerken zijn gestart in de zomer van 2008 in zoekzone Z4 ’t Pompje (Oudenburg). Deze wer-
ken werden in het najaar van 2009 afgerond. In de zomer van 2009 werd ook de eerste fase van inrichting van de 
zoekzone Z1 Klemskerke-Vlissegem (De Haan) aangevat, samen met de inrichting van de Put van Vlissegem (De 
Haan) en de Eendenkooi Ter Doest (Brugge). 

Tabel 2.4 Aankoopaktes Kwetshage

aard akte datum oppervlakte eigenaar
Kwetshage
1 aankoop 2 oktober 2003 0,4710 ANB
2 aankoop 22 september 2006 1,1480 ANB
3 aankoop 10 november 2006 1,9990 ANB
4 aankoop 23 januari 2007 0,7520 ANB
5 aankoop 23 juni 2008 0,9880 ANB
6 verkoop 29 juni 2009 0,5800 ANB
7 verkoop 30 september 2009 8,5639 ANB
8 aankoop 6 april 2010 0,6950 ANB
9 aankoop 24 mei 2011 1,0210 ANB

 J Natuurcompensaties A11

Op 19 juni 2009 ondertekenden het Vlaamse gewest en de Vlaamse Landmaatschappij een overeenkomst voor de 
uitvoering van de natuurcompensaties voor de realisatie van de A11. Aangezien een deel van het traject van de A11 
het vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ doorsnijdt, wordt er in andere gebieden van dit vogelrichtlijngebied nieuwe 
natuur gecreëerd. De overeenkomst bakent deze gebieden af als verschillende zoekzones. In totaal moet 32 ha 
nieuwe habitat gerealiseerd worden. In de zoekzone Kwetshage (Jabbeke) werd in 2013 de ongebruikte snelweg-
brug afgebroken en volgden bijkomende inrichtingsmaatregelen zodat ongeveer 4 ha rietmoeras kon ontwikkelen. 
De overige 28 ha zijn poldergraslanden die gerealiseerd worden door het omzetten van akkerland naar grasland en 
door de opwaardering van bestaande graslanden. De gronden hiervoor worden op vrijwillige basis aangekocht of 
uitgeruild. De Vlaamse Landmaatschappij beheert hiervoor een grondenbank. Het Agentschap Wegen en Verkeer 
financiert de inrichtingswerken en de aankoop van de gronden.
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Tabel 2.5 Aankoopaktes Schobbejak

aard akte Datum oppervlakte eigenaar
Schobbejak
1 ruilverkaveling 17 december 1993 19,6904 ANB

Tabel 2.6 Aankoopaktes Paddegat

Aard akte Datum oppervlakte eigenaar
Natuurdomein Paddegat
1 aankoop 6 maart 2003 1,1358 ANB
2 aankoop 7 juni 2005 1,4700 ANB
3 aankoop 3 april 2006 1,5400 ANB
4 aankoop 17 augustus 2009 1,0660 ANB
5 aankoop 17 augustus 2009 0,5040 ANB
6 aankoop 17 augustus 2009 4,7430 ANB

Op 22 april 2005 werd er een overeenkomst ondertekend door het Vlaams Gewest, de Maatschappij van de Brugse 
Zeevaartinrichtingen NV. En de Vlaamse Landmaatschappij over de uitvoering van maatregelen voor het vogel-
richtlijngebied 3.2 Poldercomplex, die verband houden met de verdere uitbouw van de achterhaven van Brugge-
Zeebrugge. De overeenkomst is het resultaat van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 6 
februari 2004 over de effectieve inrichting van natuurcompensatiegebieden voor de verdere uitbouw van de achter-
haven van Zeebrugge (VR/PV/20074/6 punt 40). De beslissing van 6 februari 2000 bouwt verder op de beslissing 
van de Vlaamse regering van 25 februari 2000 en het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000. Deze be-
slissingen zijn er gekomen om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen en maatschappelijke verwach-
tingen met betrekking tot het verdwijnen van natuurwaarden bij de verdere ontwikkeling van de achterhaven van 
Zeebrugge als havengebied. In de overeenkomst is opgenomen dat er 130 ha nieuwe habitats zullen gecreëerd 
worden om de betrokken vogelsoorten in een gunstige staat van instandhouding te houden bij inname van 282 ha 
die geschrapt zijn uit de SBZ-V 3.2 Poldercomplex (Speciale Beschermingszone Vogelrichtlijn) in de achterhaven. 
In de betrokken zone van de achterhaven waren immers ook niet alle gebieden waardevol. Dit betekent dat er 130 
ha nieuw habitat moet gecreëerd zijn, vooraleer de 282 ha in de achterhaven kan worden ingenomen voor verdere 
ontwikkeling van de haven. Verder is in de overeenkomst opgenomen om te voorzien in de creatie van 232 ha habi-
tats voor het verdwijnen van natuurwaarden in de achterhaven en gelegen buiten het geschrapte SBZ-V. het betreft 
de vervanging van natuurwaarden in evenwaardige kwaliteit en kwantiteit. Voor dit deel van de maatregelen is de 
timing evenwel minder strikt bepaald. De habitaten zouden gecreëerd worden in een aantal zoekzones, waarvan 
Paddegat er één is. Een aantal percelen zijn inmiddels verworven door het ANB en de inrichtingsvoorstellen zijn in 
dit beheerplan vervat. 

Tabel 2.7 Aankoopaktes ’t Pompje

Aard akte datum oppervlakte Eigenaar
’t Pompje
1 Concessie 2001 62,1901 Defensie (5RCI)
2 Beheersruil 15 mei 2003 8,0719 Natuurpunt vzw
3 Aankoop 16 maart 2006 8,8808 ANB
- verbeterde akte 12 april 2006
4 ministeriële onteigening 22 december 2008 5,9193 ANB
5 Ministeriële onteigening 16 april 2009 -5,9193 ANB

Natuurpunt vzw kocht in 2001 ruim 8 ha weiden achter de oude steenbakkerij langs de vaart Oostende-Brugge, 
met het oog op het beschermen van de overwinterende Kolganzen, Kleine rietganzen, Wulpen, Goudplevieren, 
Slechtvalk, … en de broedende Kievit, Kluut, Grutto, Slobeend en Tureluur. In 2003 vond een beheersruil plaats en 
droeg Natuurpunt het beheer over aan ANB. 

Op 22 april 2005 werd er een overeenkomst ondertekend door het Vlaams Gewest, de Maatschappij van de Brugse 
Zeevaartinrichtingen NV. En de Vlaamse Landmaatschappij over de uitvoering van maatregelen voor het vogelricht-
lijngebied 3.2 Poldercomplex, die verband houden met de verdere uitbouw van de achterhaven van Brugge-Zee-
brugge. De overeenkomst is het resultaat van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 6 febru-
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ari 2004 over de effectieve inrichting van natuurcompensatiegebieden voor de verdere uitbouw van de achterhaven 
van Zeebrugge (VR/PV/20074/6 punt 40). De beslissing van 6 februari 2000 bouwt verder op de beslissing van de 
Vlaamse regering van 25 februari 2000 en het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000. Deze beslissingen 
zijn er gekomen om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen en maatschappelijke verwachtingen met 
betrekking tot het verdwijnen van natuurwaarden bij de verdere ontwikkeling van de achterhaven van Zeebrugge 
als havengebied. In de overeenkomst is opgenomen dat er 130 ha nieuwe habitats zullen gecreëerd worden om de 
betrokken vogelsoorten in een gunstige staat van instandhouding te houden bij inname van 282 ha die geschrapt 
zijn uit de SBZ-V 3.2 Poldercomplex (Speciale Beschermingszone Vogelrichtlijn) in de achterhaven. In de betrokken 
zone van de achterhaven waren immers ook niet alle gebieden waardevol. Dit betekent dat er 130 ha nieuw habitat 
moet gecreëerd zijn, vooraleer de 282 ha in de achterhaven kan worden ingenomen voor verdere ontwikkeling van 
de haven. Verder is in de overeenkomst opgenomen om te voorzien in de creatie van 232 ha habitats voor het ver-
dwijnen van natuurwaarden in de achterhaven en gelegen buiten het geschrapte SBZ-V. het betreft de vervanging 
van natuurwaarden in evenwaardige kwaliteit en kwantiteit. Voor dit deel van de maatregelen is de timing evenwel 
minder strikt bepaald. De habitaten zouden gecreëerd worden in een aantal zoekzones, waarvan het voormalige 
RMD-domein (het huidige Militair domein ’t Pompje) er één is (zoekzone 4). Zoekzone 4 was opgenomen om riet-
moeras, grasland met zilte elementen en poldergrasland te creëren. Het rapport VLM (2006) Natuurcompensaties 
Achterhaven Zeebrugge Inrichtingsplan zoekzone 4 ’t Pompje geeft aan hoe deze habitaten in de zoekzone konden 
gecreëerd worden. Deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. In dit beheerplan zijn de resultaten gedeeltelijk 
becommentarieerd bij de bespreking van de vegetatie-opnames en bij de bespreking van de avifauna.

Het Europese interreg IV-B project RESTORE, richt zich op het herstel en de afwerking van voormalige minerale 
winplaatsen ten bate van biodiversiteit. De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos 
nemen aan dit Europese project mee als respectievelijk hoofd- en subpartner voor Vlaanderen. Twee gezamenlijke 
projecten (van ANB en VLM) zijn betrokken in RESTORE, namelijk Schuddebeurze (natuurinrichting) en ’t Pompje. 
Het is ondermeer de bedoeling om (innovatieve) methoden te testen en uit te voeren i.v.m. het herstel van mine-
rale winplaatsen na hun exploitatie. Eén van de twee proeflocaties voor het project in West-Vlaanderen is dus de 
voormalige steenbakkerij ’t Pompje, het militair domein dat in beheer is bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 
In ‘t Pompje ging in de periode 2009-2010 grootschalig habitatherstel door: ong. 40 ha zilt grasland en 10 ha riet-
moeras werden ontwikkeld als natuurcompensaties voor de havenuitbreiding in de Achterhaven van Zeebrugge. 
De Vlaamse Landmaatschappij stond hierbij in voor de coördinatie van het ontwerp en uitvoering onder leiding 
van het Agentschap voor Natuur en Bos: de werken bestonden uit grondwerken, hydrologische isolatie en vernat-
ting en waren succesvol met betrekking tot de natuurcompensaties (zie VLM 2006). In het kader van het project 
RESTORE willen ANB en VLM gaan werken rond de waterkwaliteit in ’t Pompje. In ’t Pompje, een hydrologisch ge-
isoleerd opstuwingsgebied (ontwikkeling rietmoeras en zilte graslanden) dat in de zomer wordt bevloeid met (sterk 
eutroof) landbouwwater via een kleine pomp, zal de zin (of onzin) van zuivering van inlaatwater worden onderzocht 
en getest. Tijdens het jaar 2013 wordt hiervoor een externe hydrologische studie uitgevoerd (start: 10 juni 2013), 
waarbij zal gekeken worden naar de zin van zuivering van het inlaatwater en mogelijke zuiveringstechnieken. In de 
periode 2014-2015 zal dan normaal gezien het technisch ontwerp en uitvoering van de werken (plaatsen zuivering 
en habitatherstel rietmoeras) volgen. Het Agentschap voor Natuur en Bos ziet dit ook als proefproject voor gelijk-
aardige projecten die nog op stapel staan zoals de inrichting van Kwetshage (natuur-compensaties) en is om deze 
reden ingestapt in het project. ANB financiert de hydrologische studie en de werken voor 50%. De overige 50% zijn 
europese middelen.”

Tabel 2.8 Aankoopaktes Schorreweide-Noord

aard akte datum oppervlakte eigenaar
Schorreweide-Noord
1 aankoop 22 juli 2003 1,2002 ANB
2 aankoop 26 januari 2005 1,9439 ANB
3 aankoop 11 mei 2006 0,5650 ANB

Ook de weiden Noordede zijn een zoekzone ter compensatie van verlies aan natuurwaarden in de achterhaven van 
Zeebrugge. Een aantal percelen zijn al verworven, o.a. Schorreweide Noord in de Watergangstraat.
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Tabel 2.9 Aankoopaktes Schorreweide-Zuid

aard akte datum oppervlakte eigenaar
Schorreweide-Zuid
1 overdracht 22 december 1994 6,2482 ALBON
1bis(a) herbevestiging ALBON

Tabel 2.10 Aankoopaktes Militair domein Schorreweide

Aard akte Datum oppervlakte eigenaar
Militair domein Schorreweide
1 concessie 28 februari 2007 3,9760 Defensie (5RCI)

Op 5 februari 2007 krijgt het ANB het Militair domein Schorreweide (Ettelgem, Oudenburg) voor onbepaalde duur in 
concessie van het Ministerie van Defensie. Dat gebeurt in het kader van de natuurcompensaties in de Achterhaven 
van Zeebrugge. Het vergunde terrein bestaat uit 2 percelen A en B, waarvan A tegen de Klemskerkestraat ligt en B 
daarbij aansluitend en gescheiden van de Klemskerkestraat door perceel A. De concessie schrijft voor dat terrein 
A minstens 2 maal per jaar moet gemaaid worden. Tussen de haag moet manueel gewied worden. Op ongeveer 
1 m rond de betonnen paaltjes (antennes) moet het gras manueel verwijderd worden. Terrein B is een weiland ge-
schikt voor begrazing. Het jachtrecht op het militaire domein maakt voorwerp uit van een afzonderlijke vergunning 
en is voorbehouden aan de staat. De vergunninghouder moet volgens de wettelijke of administratieve bepalingen 
alle schadelijke planten en/of dieren verdelgen op de vast bepaalde tijdstippen. Militaire activiteiten behouden de 
absolute voorrang op de vergunning. De volledige concessie is opgenomen als bijlage 5. 

Sinds de uitvoering van de natuurcompensatiewerken op het terrein werden de concessies in het terrein herver-
deeld (overleg van 10 februari 2009 tussen 5RCI en ANB). Er zijn anno 2015 vijf concessies in het militair domein 
RCS Oudenburg (zie kaart 2.18). De concessies hebben een duur van telkens één jaar (16 januari tot 31 decem-
ber). Op een deel van concessie 4 mag nog bemest worden met 100 kg stikstof/ha/jaar (zie kaart 2.18). Op de 
laagste delen van het RMD-domein mag pas begraasd worden vanaf 1 juni (zie kaart 2.18). Voor 2010 tot 2013 
waren er geen wijzigingen in de concessies. In 2014 wordt de nieuwe inscharingsdatum op de laagste delen 15 juni.

Tabel 2.11 Aankoopaktes Weiden Noordede

aard akte datum oppervlakte eigenaar
Cathille
1 Overdracht 8 maart 1999 1,0663 ALBON
1bis (b) herbevestiging 11 augustus 2005 1,1379 ALBON
2 Aankoop 9 december 2003 1,7846 ANB
3 Overdracht 11 augustus 2005 1,2813 ALBON
4 gebruiksrecht 18 maart 2009 0,3543 VLM
5 Aankoop 4 oktober 2010 4,2160 ANB

Ook de weiden Noordede zijn een zoekzone ter compensatie van verlies aan natuurwaarden in de achterhaven van 
Zeebrugge. Een aantal percelen zijn al verworven; een aantal andere zijn nog niet verworven, maar worden wél al 
beheerd door het ANB.

Tabel 2.12 Aankoopaktes Poldergraslanden Klemskerke-Vlissegem

Aard akte Datum Oppervlakte Eigenaar
Poldergraslanden Klemskerke-Vlissegem
1 aankoop 22 juni 2005 9,7290 ANB
2 aankoop 4 juli 2005 3,6060 ANB
3 aankoop 24 oktober 2005 2,7780 ANB
4 aankoop 18 juli 2006 4,1640 ANB
5 aankoop 3 oktober 2006 0,5570 ANB
6 aankoop 10 november 2006 3,0700 ANB
7 aankoop 15 januari 2007 6,7796 ANB
8 aankoop 19 april 2007 1,6860 ANB
9 aankoop 18 juli 2007 0,0830 ANB
10 aankoop 29 november 2007 0,4420 ANB
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Aard akte Datum Oppervlakte Eigenaar
Poldergraslanden Klemskerke-Vlissegem
11 aankoop 15 februari 2008 1,9780 ANB
12 aankoop 30 juni 2008 4,9315 ANB
13 aankoop 18 februari 2009 0,2706 ANB
14 gebruiksrecht 18 maart 2009 9,0540 VLM
15 Verkoop 5 november 2009 3,8470 ANB
16 aankoop 10 november 2010 4,8058 ANB

Ook Klemskerke-Vlissegem is een zoekzone ter compensatie voor verlies aan natuurwaarden in de achterhaven 
van Zeebrugge. Een aantal percelen werden inmiddels verworven door het ANB, een aantal andere worden al 
beheerd, maar zijn nog geen eigendom. In een aantal percelen zijn al inrichtingswerken gebeurd om grasland met 
zilte elementen of poldergrasland te creëren. 

 J Hagebos

Tabel 2.13 Aankoopakte Hagebos

Aard akte Datum Oppervlakte Eigenaar
Hagebos
1 Verkoop 8 juni 2012 6,1670 ANB

Het ANB heeft behalve de aankoop nog geen beheerhistoriek in het Hagebos. Uit het oude beknopte bosbeheer-
plan vernemen we wél één en ander over het voormalige beheer.

Het Hagebos komt nog niet voor op de Ferrariskaart (circa 1780, zie kaart 2.1). De eerste kaart waarop het Hage-
bos wél afgebeeld is, dateert van 1830. Ook op de Vandermaelenkaart (circa 1850, zie kaart 2.2) is het bos afge-
beeld, evenals op de kaart Dépôt de la Guerre van 1861. De vorm is onveranderd op de verschillende kaarten. Het 
bos moet dus geplant zijn in de periode 1780-1830.

Het zou leuk zijn om nog een preciezere plantdatum te vernemen in verband met een vaststelling van de groeisnel-
heid van het essenhakhout. De grootste st.o.v.en meten momenteel 540 cm omtrek. Er zijn weinig bossen waar we 
dergelijke omvangrijke essenhakhoutst.o.v.en kunnen waarnemen. Bij de kartering van autochtone boomsoorten 
werd uitgegaan van een stoofomtrek van 600 cm voor st.o.v.en die dateren van de Ferraristijd (1780). Volgens een 
lineaire vergelijking afgaande op dat gegeven (y = 2,5767x – 0,3633) zou een bos met essenhakhoutst.o.v.en van 
540 cm omtrek dateren van circa 1803. Dit blijft hoe dan ook slechts een benaderende leeftijd, die onder meer 
afhangt van de kapcyclus (bij het Hagebos om de 8 jaar), de bodem, etc … 

Historische gegevens over het voormalig beheer van het Hagebos zijn schaars. We moeten voornamelijk uitgaan 
van de op het terrein nog waarneembare gegevens en een beknopt bosbeheerplan van 1998.

Op het terrein kunnen we waarnemen dat het bos minstens gedeeltelijk in rabatten werd gelegd. De noordelijke 
zijde wordt begrensd door een essendreef, waarbij slechts één kant van de dreef beplant is, met 19 opgaande es-
sen en 1 knotes. De stamomtrekken van de opgaande essen variëren van 97 tot 186 cm. Het gemiddelde bedraagt 
136 cm. De knotes is dikker dan de rest en heeft een omtrek van 194 cm. Uit een regressie van essen met gekende 
leeftijd en stamomtrek (y = 0,8667 x 0,7534 ) kunnen we afleiden dat de bomen ongeveer 35 jaar geleden geplant 
werden, dit is circa 1978. Aangezien de knotes in dezelfde rij staat is hij vermoedelijk van dezelfde leeftijd. Rond 
de rest van het bos is een meidoornhaag geplant. Langs de zuidzijde van het bos stond een rij notelaars in de aan-
grenzende weide, op 5 m van het bos. Ze werden echter gekapt in het voorjaar van 2013. Uit de jaarringen bleek 
dat ze ongeveer 55 jaar oud waren. Het bos grenst aan drie zijden aan akkerland en aan de zuidzijde aan weiland.
In het bos zelf komen twee poelen voor, een grotere en een kleinere. Rond de grotere poel is de uitgegraven aarde 
nog duidelijk zichtbaar als een verheven wal rond de poel. De kleinere poel ligt op de zuidelijk rand van het bos. De 
grotere ligt 10 m verder het bos in. In het bos komen enkele grasdreven voor. Eén dreef heeft een eigenaardig half 
cirkelvormig verloop. De bedoeling en oorsprong ervan is onduidelijk. 

In de 20ste eeuw was het eigendom van de familie Van Caloen uit Loppem. Volgens het beperkte beheerplan van 
1998 werd het bos beheerd met een tweeledig doel. De opgaande populieren werden geoogst en verkocht voor 
de houtopbrengst. Het essenhakhout had als belangrijkste doel een permanent jachtbos in stand te houden. Dit 
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is een typisch middelhoutbeheer. Behalve de opgaande populieren staan er ook nog enkele opgaande essen. In 
de struiklaag komt behalve de hakhoutes bijna alleen nog wat Gladde iep, Gewone vlier, Eénstijlige meidoorn en 
Sleedoorn voor. Uit hetzelfde beheerplan vernemen we dat het bos opgedeeld was in 5 delen. Elk deel werd om de 
8 jaar gehakt, met telkens één jaar verschil per deel. Er was dus een rotatiesysteem dat vijf jaar duurde. Gedurende 
twee jaar werd er niet gekapt en dan herbegon de hakhoutcyclus. 

De populieren zijn geplant in een verband van 9 m x 9 m. De oudste werden geplant in 1945 en jaarlijks werd er 
bijgeplant tot in 1990. De leeftijd van het essenhakhout is niet in het beheerplan van 1998 vermeld. De meeste 
hakhoutst.o.v.en hebben omtrekken van 1 à 2 m. De meest omvangrijke stoof haalt echter 540 cm omtrek! De 
essen werden volgens het beheerplan voor het laatst gekapt in 1990. Circa 10 m westelijke rand werd nog re-
center gekapt te oordelen aan de nog niet verteerde takkenbossen en de jonge hakhoutscheuten. In 1998/1999, 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 en 2002/2003 was een eindkap van de populier voorzien, met behoud van het 
essenhakhout. In 1999 gebeurde een aanvraag voor kapmachtiging voor bestand Ia met een oppervlakte van 1,3 
ha, dit is ongeveer een vijfde van het bos. 

Het beheerplan voor het Hagebos werd goedgekeurd voor een periode van 20 jaar en is dus in principe geldig tot 
5 oktober 2018. Het registratienummer van het beheerplan is BP WV 59. 

Het bos werd recent door de Vlaamse Landmaatschappij gekocht en op 8 juni 2012 overgedragen aan het ANB. 
In het huidige bos onderscheidt het ANB nog slechts 3 bestanden, waarvan 2 met populier tussen hakhoutes (niet 
gevelde populieren?) en 1 met uitsluitend hakhoutes. De traditionele beheerscyclus van het hakhoutbeheer is dus 
niet weerhouden in de bestandindeling. 

2.2. Beschrijving van de abiotiek

2.2.1. Klimaat 

Antrop et al. (2002) geven een beknopte klimatologiesamenvatting voor het ecodistrict Kustpolders. De luchttempe-
ratuur bedraagt gemiddeld 10°C; het gemiddelde van de koudste maand (januari) is 3,5°C, van de warmste maand 
(juli) 16,5°C. de gemiddelde maximale temperatuur bedraagt 13,1°C. het gemiddeld aantal vorstdagen bedraagt 
62,4. De jaarlijkse neerslag bedraagt 709 mm, met een regelmatige verdeling. Het gemiddeld aantal zonuren be-
draagt 1706.

2.2.2. Reliëf en geomorfologie 

2.2.2.1. Reliëf
De Polders hebben een zeer zwak reliëf. De gemiddelde hoogteligging is er ongeveer 4 m, met als hoogste punten 
5 m en als laagste 2 tot 3 m. Het hellingspercentage bedraagt maximaal 1% en ligt vooral tussen 0 en 0,5%. De 
weinige zwakke hellingen zijn vooral NW- en N-gericht. Vanuit de Zandstreek naar de Polderstreek toe is er een 
flauwe tot zeer flauwe helling. Lokaal komt een microreliëf van lage ruggen en ondiepe kommen voor: een ‘inversie-
reliëf’. Dit microreliëf is (iets vereenvoudigd voorgesteld) ontstaan door differentiële inklinking van de venige en de 
kleiige wadsedimenten enerzijds en van zandige afzettingen anderzijds, na ontwatering van de gebieden door de 
mens. De ruggen zijn vroegere zandafzettingen, de kommen zijn ontstaan door de inklinking van de kleiige gronden 
na zetting van de klei en samendrukking van onderliggende veenpakketten. Door veenwinning, mogelijk al vanaf 
het Bronstijdperk en de Romeinse tijd en vooral tijdens de Middeleeuwen en tot de 19de eeuw ontstond lokaal een 
reliëfpatroon van depressies en ruggen. De bunkerweiden van Vlissegem zijn een mooi voorbeeld van dergelijke 
lokale veenwinning met veel microreliëf als gevolg.

Baeteman (2011) wijst er op dat deze uitleg voor de inversie van het landschap te eenvoudig is en dat ook uitdroging 
van het veen, vóór de bedekking met klei bijvoorbeeld al een rol speelde, alsook nog meerdere andere factoren.
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2.2.2.2. Geomorfologie
De kennis over de geologiemorfologie van het studiegebied is verouderd. In quasi alle geschriften is ze nog in-
tegraal gebaseerd op de bodemkundige kennis van de kuststreek van de jaren 1960, waarin de zogenaamde 
Duinkerketransgressies en -regressies een centrale rol spelen. Uit die tijd stammen de termen Oudlandpolders, 
Middellandpolders en Nieuwlandpolders. Volgens die theorie behoort het studiegebied tot de zogenaamde Oud-
landpolders.

Baeteman (diverse publicaties) toonde overtuigend aan dat deze zienswijze niet klopt met de werkelijkheid, maar 
haar eigen concrete studiegebied betrof vooral de Westkustpolders. In de Midden- en Oostkustpolders ontbreekt 
een vergelijkbaar grondig onderzoek. 

We beperken ons dan ook tot een zeer algemene schets, gebaseerd op Baeteman (2008), die het ontstaan van 
heel onze kustvlakte behandelt. Het is wachten op grondiger geomorfologisch onderzoek in de Oostkustpolders om 
een grondiger recente stand van zaken voor het eigenlijke studiegebied te kennen.

Het ontstaan van de Kustvlakte is voornamelijk een gevolg van de postglaciale stijgingen van het zeeniveau. Het 
substraat bestaat uit Pleistoceen zand of zandleem, dat zelf rust op Tertiaire klei of zand. 

De verwarming van het klimaat en de stijgende zeespiegel hadden ook een gevolg op land, waar, door de stijgende 
grondwatertafel, de vegetatie geleidelijk aan veranderde in een zoetwatermoeras. Hierin stapelde zich veen op, het 
basisveen genaamd. Het oudst gekende basisveen in de kustvlakte dateert van 9500 jaar geleden. 

Ongeveer 9500 jaar geleden bereikte eerst de Atlantische oceaan en 500 jaar later de Noordzee onze streken. Zo 
kwam onze kustregio onder invloed te staan van getijden. Naarmate slikken en schorren hoger opslibden, kwamen 
ze minder onder invloed van het getij te staan. Hierdoor breidde de schorre zich zeewaarts uit, gevolgd door het 
kustveenmoeras aan de landzijde. Geulen kunnen echter dit proces verstoren en het getij weer verder landinwaarts 
brengen. Een dergelijke evolutie deed zich voor bij de algemene verhoging van de zeespiegel. De geulen reikten 
steeds verder landwaarts, met als gevolg dat de slikken zich gingen uitbreiden over de voormalige schorre en het 
basisveen, die op hun beurt landwaarts verschoven. 

De sterke stijging van de zeespiegel in de periode vóór 7500 jaar geleden (circa 7 m/1000 jaar) leidde tot een 
aanzienlijke landwaartse verschuiving van het getijdengebied, samen met een bijna 10 m dik pakket zand en klei.

Omstreeks 7500 jaar tot 7000 jaar geleden kwam een merkelijke vertraging van de zeespiegelstijging tot stand 
(circa 4 tot 2,5 m/1000 jaar). Delen van het wad raakten voldoende hoog opgeslibd en werden niet meer zo ge-
regeld overspoeld door het getij. Daardoor kon er zich een dunne zoetwaterlaag vormen juist onder de schorre. 
Hierin kwamen zoetwatermoerassen tot stand met voornamelijk riet, dat zich opstapelde tot veen. Die veengebie-
den konden opnieuw veranderen in wad door nieuwe geulwerking. Dit heeft er toe geleid dat de afzettingen van 
de kustvlakte uit de periode tussen circa 7500 en 5500 jaar geleden hoofdzakelijk bestaan uit een afwisseling van 
wadsedimenten met veenlaagjes. Dit veen kan sterk verschillen in dikte en aantal lagen. Het is ook daar dat de 
theorie voor de Oostkust stopt, omdat dit proces door de verouderde theorie van de jaren 1960 als vrij homogeen 
voor grote oppervlakten van onze kust werd beschreven, wat met de huidige kennis van zaken niet het geval blijkt 
te zijn. Aan de Weskust kon Baeteman door talrijke diepe boringen een juistere voorstelling van zaken geven. Aan 
de oostkust is dit nog niet gebeurd en wachten we dus op verder onderzoek. Merken we nog op dat er aan de 
Westkust een tweede merkelijke vertraging van de zeespiegelstijging omstreeks 5500 à 500 jaar geleden (circa 1 
tot 0,7 m/1000 jaar) er toe leidde dat het veen op die plaats ongestoord kon blijven groeien gedurende 2000-3000 
jaar. Dit veen wordt het ‘oppervlakteveen’ genoemd en heeft thans een dikte van 1 à 2 m. Volgens een schriftelijke 
mededeling van Baeteman (2013) ontbreekt aan de Oostkust dit oppervlakteveen. Hier stopt echter ook een meer 
gedetailleerde kennis van wat er aan de Oostkust dan wél precies gebeurde.

Interessant is nog een werkhypothese van de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie, Raakvlak. Bieke Hil-
lewaert (mondelinge mededeling 2013) uit het vermoeden dat het landschappelijke patroon tussen de poldergras-
landen van Klemskerke-Vlissegem en Schobbejak aan de westkant en de Meetkerkse Moeren aan de oostkant 
wel eens veel menselijker zou kunnen beïnvloed zijn dan we tot nog toe aannemen. Enerzijds ligt op die plaats 
een zeer brede kreekrug, begrensd door het Schamelwekezwin. Vanaf daar vertrekt echter een zeer antropogeen 
ogend patroon van geulen en (kreekruggen) die aftakken van die eerste brede kreekrug in ZO richting tot op het ka-
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naal Brugge-Oostende. Hillewaert vermoedt hierin een Romeins ontginningspatroon (veenontginning?) waarlangs 
nadien de zee opnieuw vat kreeg op het binnenland.  

De Lage Moere is geomorfologisch een buitenbeentje in de de Polders en het studiegebied. De oorspronkelijke, 
wellicht metersdikke veenlaag werd nooit door de zee overspoeld en dus niet met klei bedekt. De ontginning van 
het veen tot op het Pleistocene zand is echter een vrij late, antropogene kwestie, die we bij de historiek van het 
beheer behandelen. 

2.2.3. Bodem en geologie

2.2.3.1. Bodem
Kaart 2.8 is de vereenvoudigde bodemkaart voor het hele studiegebied. De tekst hieronder licht ook de meer gede-
tailleerde bodemkaart per gebied toe.

De bodembeschrijvingen (Ameryckx 1953, 1954, 1958) leiden aan hetzelfde euvel als de geomorfologie en geo-
logie. De beschrijvingen van afwisseling in klei- en zandlagen (en eventueel veenlagen) blijft natuurlijk wel geldig, 
maar de verklarende theorie erachter (met Duinkerke transgressies en -regressies) is verouderd. We beperken ons 
daarom opnieuw tot een summiere beschrijving van de voornaamste bodemtypes van het zogenaamde ‘Oudland’, 
waarin we de traditionele ontstaansverklaring geschrapt hebben. Er worden 7 types bodems onderscheiden, na-
melijk kreekruggronden, poelgronden, oude kleiplaatgronden, overdekte waddengronden, gronden van de Lage 
Moeren, overdekt-Pleistocene gronden en kunstmatige gronden. Deze 7 types worden aangeduid als respectieve-
lijk serie A, B, C, W, M, P en O.

Serie A: kreekruggronden. Deze serie omvat de gronden van de met zand en met klei opgevulde getijdenkreken. 
De indeling in bodemtypen steunt hoofdzakelijk op de dikte van het kleidek en op de diepte waarop het stroomzand 
eventueel voorkomt. De kreekruggronden hebben een profiel dat naar beneden min of meer geleidelijk verlicht. De 
meeste kreekruggronden zijn kalkhoudend. Het kalkgehalte is des te hoger naarmate het materiaal kleiiger is. De 
bovengrond heeft echter een zekere ontkalking ondergaan en bevat dus minder kalk dan de ondergrond. De hoge 
ligging van de kreekruggronden verzekert een goede natuurlijke drainage. Ze zijn meestal als akkerland in gebruik.

Serie B: poelgronden. Deze serie omvat de gronden van de met klei bedekte, ingeklonken veeneilanden. De inde-
ling in typen gebeurt volgens de diepte waarop het veen onder de klei voorkomt. De klei is meestal zwaar. Ze is tot 
op een zekere diepte volledig ontkalkt. Soms is het hele profiel kalkloos. Het gemiddelde kalkgehalte is aanzienlijk 
lager dan bij de kreekruggronden, door het feit dat de poelgronden meer onderhevig waren aan ontkalking door 
eeuwenlange weidevegetatie en lage, natte ligging. Misschien waren de poelgronden zelfs direct na afzetting al 
minder kalkhoudend. De poelgronden zijn zeer laag gelegen (ongeveer 3 m) waardoor de natuurlijke drainage 
slecht is. Ze vormen depressies van uiteenlopende grootte, vaak doorsneden door smalle kreekruggen. Ze zijn 
meestal als weiland in gebruik.

Serie C: oude kleiplaatgronden. Deze bodemserie is niet vol te houden bij verwerping van de Duinkerke trans-
gressie-regressie-theorie. Ze is integraal gebaseerd op de dikte van de zogenaamde Duinkerke I- en Duinkerke 
II-afzettingen. Los van de benamingen kunnen we wél de beschrijving van deze bodemserie behouden. Het gaat 
om twee kleilagen boven op elkaar van verschillende ouderdom. De bovenste kleilaag is zwaar en meestal sterk 
ontkalkt. De onderste kleilaag is kalkrijker en kan zowel zwaar als licht zijn. Deze gronden liggen gemiddeld lager 
dan de kreekruggronden en hoger dan de poelgronden. De minder kalkrijke bodems zijn meestal als weiland uit-
gebaat. De meer kalkhoudende zijn vaak akkerland. Deze bodems vormen grote aaneengesloten platen van soms 
honderden ha. 

Serie W: overdekte waddengronden.

Serie M: Gronden van de Lage Moeren. Deze gronden met een oppervlakte van circa 570 ha zijn ontstaan door het 
uitvenen van een uitgestrekt gebied ten zuiden van Meetkerke. Hun voornaamste kenmerk is hun lage, ingesloten 
ligging (2 m), hetgeen leidde tot een bijzondere ontwatering door bemaling. De bodems bestaan uit pleistoceen 
zand, eventueel bedekt door een dunne venige laag of door klei. Door hun lage ligging en de kwelwerking van uit de 
Zandstreek waren deze gronden nog zeer nat, zodat ze voor het grootste gedeelte als hooiweide werden uitgebaat. 
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Door oppompen van het water in de Zandstreek ten zuiden van het kanaal Oostende-Brugge is de jongste decen-
nia de kwel naar de Meetkerkse Moeren aanzienlijk afgenomen, waardoor de waterhuishouding van deze bodems 
sterk veranderd is. 

Serie P: Overdekt-Pleistocene gronden. Deze gronden zijn gekenmerkt door het voorkomen van Pleistoceen onder 
de Jong-Holocene sedimenten, op minder dan 130 cm diepte.

Serie O: kunstmatige gronden. Dit zijn gronden waarvan het oorspronkelijk profiel door het ingrijpen van de mens 
sterk gewijzigd werd. Ze worden in types ingedeeld volgens de aard van de wijziging, die het oorspronkelijk bodem-
type ondergaan heeft. De uitgeveende gronden nemen de belangrijkste oppervlakte van deze serie in. De uitve-
ningen kunnen zowel gebeurd zijn op kreekruggronden als op poelgronden of oude kleiplaatgronden. Een tweede 
belangrijke categorie kunstmatige gronden zijn de uitgebrikte gronden, waarbij de klei werd afgegraven voor het 
maken van baksteen. Vooral de gronden met een dik kleidek kwamen in aanmerking om uit te brikken. Voor ons 
studiegebied is het militair domein ‘t Pompje, het voormalige antennepark van de Radio Maritieme Dienst, in Et-
telgem (Oudenburg) de belangrijkste oppervlakte uitgebrikte grond. Ongeveer 65 ha werden hier uitgebrikt door de 
Steenbakkerij ’t Pompje. Alleen het meest zuidelijke punt van het domein is uitgeveend. 

De vereenvoudigde bodemkaart (kaart 2.8) toont de Lage Moere van Meetkerke als meest afwijkende bodemtype: 
‘30 Moeren’. Een klein gedeelte, namelijk de kooiplas van de eendenkooi wordt als ‘01 antropgeen’ voorgesteld. 
De afgeveende gronden vertonen meestal een profiel met bovenaan 20-30 cm slibhoudend zand. De bovengrond 
is sterk humushoudend, soms licht verveend en roestig gevlekt. Onmiddellijk daaronder komt een sterk roestige 
CG horizont voor, die op minder dan 100 cm diepte overgaat tot de reductiehorizont (G). Op talrijke plaatsen wordt 
de B2h horizont van een humuspodzol aangetroffen, die zich ontwikkeld heeft vóór de veengroei. Op een beperkt 
aantal plaatsen is de bovengrond nog sterker verveend en rust die op het restant van de oorspronkelijk bedekkende 
veenlaag. De totale dikte van het venig materiaal bedraagt maximaal nog 30-40 cm. Daaronder treft men een 20 cm 
dikke, humeuze, donkere zandlaag aan, die overgaat tot een sterk roestig, grijsachtig zand. De rest van het profiel 
is analoog aan wat hierboven beschreven werd.

Kwetshage is bijna integraal ’32 poelgrond’, zeker voor wat de ANB-graslanden betreft. Slechts enkele kleine ge-
deelten kregen de aanduiding ’36 kreekrug’. De poelgronden zijn quasi integraal uitgeveend, maar tegen het kanaal 
zijn de gronden lokaal opgehoogd.

Natuurdomein Paddegat vertoont een erg gelijkende bodemkaart, al zijn er ook aanzienlijke antropogene gedeel-
ten. Ook hier is uitvening weer de belangrijkste oorzaak voor de antropogene inkleuring.

Voor de Schobbejak gelden dezelfde twee bodemtypes: poelgronden en kreekruggen, hoewel de kreekruggen hier 
duidelijk langer zijn en een aanzienlijker oppervlakte innemen, wat ook goed uit de vegetatie af te leiden valt. De 
kamgras- en sleutelbloemgraslanden liggen duidelijk op deze hogere kreekruggen. De poelgronden zijn ook weer 
in belangrijke mate uitgeveend.

Van de omgeving van ’t Pompje schiet quasi niets over van de oorspronkelijke bodem. Het hele militair domein is 
als antropogeen, aangeduid, wat eerst door uitbrikking veroorzaakt is. Later werden op deze uitgebrikte bodems de 
zendmasten van het RMD-domein ingeplant.

De Put van Vlissegem is dan weer niet integraal als antropogeen aangeduid. Klaarblijkelijk was de put nog niet 
helemaal gegraven op het moment van de bodemkartering. Een aanzienlijk gedeelte staat nog als kreekrug inge-
kleurd.

Weiden Noordede en Klemskerke-Vlissegem vertonen de meest gevarieerde bodemkaart. Poelgronden, dekklei-
gronden (serie C) en kreekruggen wisselen met elkaar af, waarbij de dekkleigronden de grootste oppervlakte inne-
men. De uitgeveende gedeelten van de bunkerweiden zijn als antropogeen aangeduid. De grote antropogene vlek 
bij Klemskerke is dan weer uitgebrikt. De centrale vlek poelgronden in Weiden Noordede is ook Weiden Noordede 
Watergangstraat voor het grootste gedeelte uitgeveend. Weiden Noordede Watergangstraat maakt deel uit van 
dit uitgeveende complex poelgronden. Van Schorreweide Zuid is de oostelijke helft uitgeveend. Cathille perceel 
A tussen de Brugse Baan en de Noordede is een dekkleigrond. Cathille perceel A langs de expressweg is een 
uitgeveende poelgrond. Cathille B is een niet uitgeveende poelgrond. Cathille C ligt opnieuw in uitgeveend gebied.
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Het Hagebos tenslotte ligt bijna integraal op dekklei (serie C). Slechts een klein hoekje bevindt zich op kreekrug-
grond.

2.2.3.2. Geologie
Kaart 2.7 is de (vereenvoudige) geologische kaart voor het studiegebied.

Zoals al bij de paragraaf over de geomorfologie opgemerkt is ook de kennis over de geologie van het studiegebied 
verouderd. In quasi alle geschriften is ze nog integraal gebaseerd op de bodemkundige kennis van de kuststreek 
van de jaren 1960, waarin de zogenaamde Duinkerketransgressies en -regressies een centrale rol spelen. Uit die 
tijd stammen de termen Oudlandpolders, Middellandpolders en Nieuwlandpolders. Volgens die theorie behoort het 
studiegebied tot de zogenaamde Oudlandpolders.

Baeteman (diverse publicaties) toonde overtuigend aan dat deze zienswijze niet klopt met de werkelijkheid, maar 
haar eigen concrete studiegebied betrof vooral de Westkustpolders. In de Midden- en Oostkustpolders ontbreekt 
een vergelijkbaar grondig onderzoek. 

Baeteman (schriftelijke mededeling 2013) noemt Luc Allemeersch als enige die na de bodemkartering nog in het 
gebied aan de slag was. Allemeersch spitste zich echter toe op de botanische veensamenstelling, maar gaf geen 
geologische interpretatie. Hij maakte bijvoorbeeld het verschil niet tussen oppervlakteveen en basisveen. Baete-
man zelf schrijft over de Oostkustpolders dat ze gekenmerkt zijn door dekzanden die relatief hoog liggen, zodat de 
invloed van de zeespiegelstijging in het Holoceen er veel later gekomen is dan in het westen. Meestal is er alleen 
basisveen dat bedekt is met de wadklei die er na 2300 jaar geleden is opgekomen. 

Omdat de klassieke bronnen ons geen correcte informatie verschaffen houden we dit geologische overzicht kort. 
We vermelden alleen dat het Pleistoceen bestaat uit niveo-eolisch dekzand, afgezet tijdens het laatste koude sta-
dium van de jongste IJstijd (Würm III). Het (basis)veen dateert van het Atlanticum en het Subboreaal. Alle recentere 
lagen worden volgens de klassieke bronnen toegeschreven aan Duinkerke trans- en regressies, waar we hier dus 
niet verder op ingaan. 

2.2.4. Hydrologie en hydrografie

Een situering van de hydrologie en hydrografie gaat best samen met een beschrijving van het tot stand komen van 
de Nieuwe Polder van Blankenberge waarvoor we ons in hoofdzaak baseren op Demeyere (1999). Daarna behan-
delen we de bevloeiing van de polder en tenslotte de waterpeilen en het peilbeheer.

Kaart 2.9 is de stroomgebiedenkaart voor het studiegebied. 

2.2.4.1. Historiek van de Nieuwe Polder van Blankenberge en zijn belangrijkste 
waterlopen

Het studiegebied ligt integraal in de Nieuwe Polder van Blankenberge. Waterhuishouding en waterlopen zijn in dat 
gebied grotendeels door de mens bepaald, hoewel ze in sommige gevallen teruggaan op natuurlijke geulensyste-
men die dateren van voor de inpoldering. 

Volgens de klassieke (verouderde) transgressie-regressie-theorie van de bodemkundigen van de jaren 1960 werd 
de polderzone die door de Gentele ( = Blankenbergse dijk) en de Zidelinge dijk (= Dijk van de watering van Blan-
kenberge) werd gevrijwaard niet meer overstroomd door de Duinkerke IIIA-transgressie. De Gentele liep in een 
noord-zuidlijn tussen Bredene en Oudenburg, de Zidelinge Dijk eveneens in een N-Z-lijn, tussen Blankenberge en 
Brugge. Dit gebied was volgens dezelfde transgressie-regressie-theorie voor het laatst overstroomd tussen 400 en 
800 na Chr. Tijdens de zogenaamde Duinkerke II-transgressie (‘Oudland’). De benaming Watering van Blanken-
berge verwijst naar de belangrijkste afwatering van het gebied, met name de Blankenbergse vaart (ook Grote 
Ede genoemd) die op het grondgebied van Blankenberge in zee loost. De oudste vermelding van de Watering van 
Blankenberge dateert van 1337. Het oudst gekende reglement van de watering dateert van 1563.

Behalve de Watering van Blankenberge zijn nog twee andere wateringen van belang geweest voor de huidige 
Nieuwe Polder van Blankenberge. Ten oosten lag de Watering Eiensluis-Grootreygarsvliet. Door de aanleg van het 
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Boudewijnkanaal tussen 1895 en 1905 werd deze polder doormidden gesneden. Het westelijke deel zou bij de 
fusie van 1972 bij de Watering van Blankenberge gevoegd worden.

De Meetkerkse Moeren hadden een eigen ontwateringssysteem. Dit veengebied, vermoedelijk ontstaan in het 
subboreaal (2000 tot 200 voor Chr.) werd nooit overstroomd door de zee, maar werd wél uitgeveend. Wanneer dat 
uitvenen precies gebeurde blijft voorlopig nog onduidelijk, maar de 11de, 12de en 13de eeuw lijken waarschijnlijk, in 
samenhang met de uitbouw van Brugge als belangrijkste nabijgelegen stad. In totaal werden zo’n 570 ha uitge-
veend. Na het uitvenen ontstond een uitgestrekte waterplas. De voorbereidingen tot de drooglegging van de Moere 
dateren van 1622, toen Wenceslas Cobergher reeds een paar jaar gestart was in het Veurnse. Op 22 november 
1622 kregen een aantal grootgrondbezitters de toelating om de gronden droog te leggen en er een zelfstandige 
watering van te maken.

Een dijk werd rondom opgeworpen en vanuit de binnengracht werd het overtollige water overgezet naar de Blan-
kenbergse Vaart. Hiervoor werden twee houten windmolens met scheprad gebouwd. De ene molen werd in 1811 
vervangen door een stenen windmolen die bewaard is gebleven. De andere werd in 1868 gesloopt en vervangen 
door een stoommachine op kolen. In 1927 werd de stoommachine vervangen door een nieuwe pompinstallatie. 
Vanaf 1942 werd de pomp elektrisch aangedreven. Ze bleef in werking tot 1985. In 1980 richtte de ruilverkaveling 
Houtave een vijzelgemaal ‘De Katte’ op langs de Vaartdijk Noord op de grens Varsenare-Sint-Andries. Deze maakte 
de voormalige molens en pompinstallaties overbodig.
 

Schepradwindwatermolen uit 1811 ter vervanging van de in 1623 opgetrokken houten poldermolen in Meetkerke, ter hoogte van 
het Moerzwin-Schamelszwin. De molen pompte het water over in de Blankenbergse vaart. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 
2013.
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Pompstation, gebouwd in 1868 ter vervanging van in 1623 opgetrokken houten poldermolen in de Biezenstraat 5 in Meetkerke. 

Door de Wet van 3 juni 1957 veranderden de namen van de wateringen in ‘Polders’ voor zover ze zich bevonden 
in gebied dat overstroombaar was bij hoog water van de zee of de rivieren, dit zijn de gronden gelegen beneden 
het peil + 8 m.

In 1972 fusioneerden de drie hierboven genoemde wateringen tot De Nieuwe Polder van Blankenberge. Deze ligt 
op grondgebied Blankenberge, Brugge, Oudenburg, Bredene, De Haan, Jabbeke en Zuienkerke. De oppervlakte 
bedraagt 20.723 ha.

Tot in het begin van de 17de eeuw werd het water van de polder langs een drietal waterlopen naar zee afgevoerd: 
de Ieperleet, de Blankenbergse vaart en de Lisseweegse vaart. 

De Ieperleet was aanvankelijk een riviertje tussen Brugge en Oudenburg dat ter hoogte van Brugge aansloot op de 
Reie en ontwaterde in de zeekreek te Plassendale. In het begin van de 14de eeuw kreeg de stad Ieper de waterweg 
Nieuwpoort-Oudenburg-Brugge in leen, waarna dit kanaal, naar analogie met de waterloop van Ieper naar de IJzer, 
eveneens de naam Ieperlee(t) kreeg.

De Blankenbergse vaart of Grote Eede stond in verbinding met de Ieperleet (kanaal Brugge-Oostende) ter hoogte 
van Speyen en loosde in Blankenberge in zee. Op de verbinding lag een heus ‘sas’ waardoor kleine vaartuigen van 
Blankenbergse vaart naar Ieperleet en omgekeerd konden. Het sas ligt er nog maar fungeert al lang niet meer. Er 
is wel nog steeds een systeem om water in te laten van het veel hoger gelegen kanaal Brugge-Oostende naar de 
Blankenbergse vaart.
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Uitmonding van de Blankenbergse vaart in de getijgebonden jachthaven (vroegere spuikom) van Blankenberge. De vorige sluizen 
dateren van 1975 en werden in 1996 uitgerust met een electromechanisch ophaalsysteem. In 2002 werd er een nieuwe sluis 
tegenaan de N34 (Kustlaan) gebouwd. Foto’s Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 
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De Lisseweegse watergang werd in 1272 gegraven om Brugge te ontlasten en verbonden met de Ede die ter 
hoogte van Heist in zee loosde.

Tussen 1618 en 1622 werd de Ieperleet tussen Brugge en Plassendale uitgediept en de geul tussen Plassendale 
en Oostende uitgegraven. Zo ontstond het huidige kanaal Oostende-Brugge. Tussen 1644 en 1728 kwamen er 
herhaaldelijk uitdiepingen, verbredingen en indijkingen. In 1676 kwam de nieuwe zeesluis (sas Slijkens) klaar ter 
vervanging van de sluis te Plassendale. Ten gevolge van de indijking en de hoge waterstand die in de Ieperleet 
werd aangehouden om de scheepvaart mogelijk te maken, kwam de ontwatering van de polder via die Ieperleet in 
het gedrang. Het zou honderden jaren duren vooraleer de afwatering terug in orde zou komen.

Eerst werden er twee langsgrachten gegraven, het Noordgeleed en het Zuidgeleed, die met elkaar verbonden 
werden door middel van 2 sifons onder het kanaal en het water moesten afvoeren naar de Blauwe sluis.

De benedenloop van de Jabbeekse beek werd ingedijkt om het water van de hoger gelegen zandgronden recht-
streeks in het kanaal te kunnen lozen.

De Noordede werd uitgedolven en doorgetrokken tot aan de Blauwe Sluis. Na de inpoldering van het gebied ten 
NO van Oostende op het einde van de 17de eeuw werd de Noordede doorgetrokken tot aan de havengeul en werd 
een nieuw sluizencomplex (het Maartensas) gebouwd.

Het Maartensas op de Noordede op de grens van Bredene en Oostende, net vóór de uitmonding in het Kanaal Brugge-Oostende. 
Rechts in beeld, de Spuikom van Oostende. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Uitmonding van de Noordede in het Kanaal Brugge-Oostende, ter hoogte van het gebouw van de ‘Ibis’ (school opgericht in 1906 
voor de opvang van weeskinderen van vissers). Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 

In 1957 werd het gemaal Kwetshage-Paddegat opgericht om de afwatering van het poldergebied ten zuiden van 
het kanaal te verbeteren.

Door de ruilverkaveling Houtave werden twee gemalen gebouwd, de Katte in 1980 en de Steger in 1986, om de 
afwatering van het poldergebied ten noorden van het kanaal te verbeteren. De Katte bemaalt 1377 ha. Het bema-
lingsgebied wordt begrensd door de Noordede in het noorden, de Blankenbergse vaart in het oosten, het kanaal 
Brugge-Oostende in het zuiden en de baan Nieuwwege-Houtave in het westen.

Door het graven van het Boudewijnkanaal werd in 1905 de Lisseweegse watergang afgesneden van de Isabella 
watergang. Om de afwatering te herstellen werd de Lisseweegse watergang afgeleid naar de havengeul waar een 
nieuwe uitwateringssluis werd gebouwd. Langs beide kanten van het Boudewijnkanaal werden Zydelingen gegra-
ven om de afgesneden secundaire grachten op te vangen en de afwatering te herstellen.

Samenvattend zijn de belangrijkste kunstwerken de uitwateringssluizen op de Noordede te Bredene (Maartensas), 
op de Blankenbergse vaart te Blankenberge en op de Lisseweegse vaart te Zeebrugge en de poldergemalen 
Kwetshage-Paddegat te Jabbeke, De Katte te Varsenare (Jabbeke) en De Steger te Stalhille (Jabbeke). Ook het 
kanaal Brugge-Oostende en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort lozen nog water vanuit de Nieuwe Polder van 
Blankenberge in zee.
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Het Poldergemaal Kwetshage-Paddegat, opgericht in 1956, zorgt voor de bemaling ten zuiden van het Kanaal Brugge-Oostende. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 

Er zijn relatief weinig oudere waterbouwkundige kunstwerken in de Nieuwe Polder van Blankenberge bewaard. 

De schutsluis of het sas tussen de Blankenbergse Vaart en het Kanaal Brugge-Oostende, bij Speien (Sint-Andries, 
Brugge) dateert in oorsprong van de 12de eeuw, maar werd in de loop der tijden uiteraard aangepast. De eiken 
sluisdeuren fungeren niet meer, maar hangen er nog steeds. Ze staan permanent open. De sluis werkte nog tot een 
flink eind in de 20ste eeuw. Ook het sluiswachtershuisje naast de sluis is er nog steeds. Het sas fungeert nu alleen 
nog als watervang. 

Sas tussen de Blankenbergse Vaart en het Kanaal Brugge-Oostende, bij Speyen. Deze schutsluis dateert al van de 12de eeuw 
(Gilté et al. 2005), maar werd uiteraard aanzienlijk gewijzigd in de loop der tijd. De huidige houten sluisdeuren fungeerden nog tot 
in de 20ste eeuw. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Blankenbergse vaart, sluiswachtershuisje naast het Sas van Speien in Sint-Andries. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Het Lisseweegs vaartje, dat omstreeks 1200 gegraven werd, liep aanvankelijk door op een dam in Zwanken-
damme. De dam fungeerde als overdracht voor de platbodemscheepjes. Omstreeks halfweg de 18de eeuw nam het 
Brugse Vrije het onderhoud over van de Watering Eiesluis en werd de dam vervangen door een sas en een houten 
draaibrug. In het ‘Sas van Zwankendamme’ is een gedenksteen ingemetst met het jaartal 1773 (Vandepitte niet 
gedateerd). De arduinstenen van het sas zijn rijkelijk met lichenen begroeid, onder meer met mooie exemplaren 
Aspicilia calcarea en diverse Caloplaca- en Verrucaria-soorten.

Het Sas van Zwankendamme, gebouwd op het Lisseweegs Vaartje in 1773. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Rijke lichenenbegroeiing met veel Aspicilia calcarea (witte vlekken) op het Sas van Zwankendamme. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
februari 2013.

Over de 19de-eeuwse molen en het pomstation van de Meetkerkse Moeren hadden we het hierboven al bij de be-
handeling van de eigenwatering van de Moeren. Ze vervingen de 17de eeuwse houten poldermolens.

Uit de 19de eeuw zijn nog een aantal bruggen over de Noordede bewaard die het jaartal 1853 vermelden en de let-
ters WB (Watering Blankenberge). 

Gerestaureerde brug over de Noordede, Watergangstraat Klemskerke. De brug dateert van 1853. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
februari 2013.
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Brug over de Noordede, Westernieuwweg Houtave. De brug dateert van 1853. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Een verwaarloosde bakstenen boogbrug over het Sint-Andriesleed bevat nog een sluitsteen met verwijzing naar de 
Blankenbergse Watering (WB 1864).

Een brug over het Moerzwin vertoont nog sporen van een voormalige sluisconstructie, maar het ‘schof’ of de balken 
zijn inmiddels verdwenen. Ook dit is vermoedelijk een 19de-eeuwse constructie.

Brug over het Moerzwin in Meetkerke. De gleuven van de voormalige sluisconstructie zijn nog zichtbaar. De schuif of de balken-
stuw zijn verdwenen. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Ook een sluisje met schuif op het Oosternieuwwegezwin is wellicht nog 19de-eeuws van oorsprong, maar ook reeds 
verbouwd.

\\FILS\Milieu\Studies natuur niet vennoten\Oost_Middenkustpolders2010\foto’s\foto’s Arnout\20130218\Oosternieuwwegzwin_Houtave_balkenstuw1.JPG 

Negentiende-eeuwse (?) balkenstuw op het Oosternieuwwegezwin, Houtave. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 

Een ‘schof’ tussen een kleine waterloop (vijfde categorie) en het Moerzwin in de Biezenstraat te Meetkerke (aan de 
toegangsbrug tot de molen) is niet exact gedateerd, maar is in elk geval bijzonder omdat er maar heel weinig voor-
beelden van bewaard zijn. Het is een zeer eenvoudig ‘schof’ dat met een ijzeren handvat aan een steel, manueel 
kan in- en uitgeschoven worden.

Eenvoudig manueel te bedienen ‘schof’ tussen een vijfde categorie waterloop 
en het Moerzwin in Meetkerke. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

file:///\\FILS\Milieu\Studies%20natuur%20niet%20vennoten\Oost_Middenkustpolders2010\foto's\foto's%20Arnout\20130218\Oosternieuwwegzwin_Houtave_balkenstuw1.JPG
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Blankenbergse vaart, Noordede en Lisseweegse vaart werken nog steeds via gravitaire lozing in zee. Het ka-
naal Brugge-Oostende krijgt gravitaire lozing via de Jabbeekse beek en de Boterbeek, maar ook de bemalings-
gebieden van de drie pompgemalen. Het kanaal Plassendale-Nieuwpoort ontwatert via gravitaire lozing van het 
Oudenburgs vaartje.

Het overtollig oppervlaktewater wordt bij laag water in zee geloosd. Dit gebeurt door het openen van de uitwate-
ringssluizen op het ogenblik wanneer het zeewater lager staat dan het polderpeil (1 à 2 m TAW). Zodra het zeewa-
ter door de getijdenwerking terug stijgt (bij hoog water kan de zee stijgen tot boven de 5 m TAW) worden de sluizen 
terug gesloten. De polder kan slechts gedurende enkele uren per dag water afvoeren in zee.

2.2.4.2. Bevloeiing
Bij langdurige droogte wordt er gebiedsvreemd water afkomstig van het kanaal Brugge-Oostende en van de wa-
terzuiveringsinstallatie RWZI Herdersbrug gebruikt om de de polder te bevloeien. De globale helling van het pol-
dergebied is deel noord-zuid gericht (vanaf de kust naar het kanaal Brugge-Oostende) en deels oost-west (van 
de Lisseweegse vaart naar de Blankenbergse vaart). Door de relatief hoge ligging van de Lisseweegse vaart kan 
bij middel van een net van stuwtjes en kanaaltjes water uit de Lisseweegse vaart doorgevoerd worden naar het 
stroomgebied van de Blankenbergse vaart en de Noordede en van daaruit naar de bemalingsgebieden van De 
Katte en De Steger. 

Het bevloeiingswater wordt hoofdzakelijk op drie punten ingelaten:

1. via de watervang van de Lisseweegse vaart op het kanaal Brugge-Oostende ter hoogte van het kruispunt 
Vaartstraat/Sint-Pieterskaai te Brugge.

2. via een aftapping op de effluentleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Herdersbrug langs de Pathoek-
weg te Brugge. Deze aftapping wordt echter zelden gebruikt wegens de minderwaardige kwaliteit van het 
effluentwater.

3. Via de watervang van de Blankenbergse vaart op het kanaal Brugge-Oostende ter hoogte van Speyen langs 
de Steenkaai te Brugge.

Peilverschil tussen het Kanaal Brugge-Oostende en het ernaast gelegen Noordgeleed ter hoogte van de Schobbejak in Stalhille. 
Het hoge peil van het kanaal wordt gebruikt als bevloeingsmogelijkheid voor de polder. Onder meer de watervangen van de Blan-
kenbergse Vaart en het Lisseweegs Vaartje maken er gebruik van. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Watervang Blankenbergse Vaart – Kanaal Brugge-Oostende ter hoogte van Speyen. De watervang maakt deel uit van een oud 
sascomplex (schutsluis) uit de tijd dat de Blankenbergse vaart een bevaarbare waterloop was. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 
2013.

Watervang Lisseweegs Vaartje – Kanaal Brugge-Oostende op de T van de Sint-Pieterskaai en de Vaartstraat in Brugge. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.



116 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Stuw tussen het Lisseweegs Vaartje en het Pathoekezwin-Blauwe Torengeleed (B.1.13), nabij het Duiveketebosje op Sint-Pieters. 
Via deze weg kan de Polder ter hoogte van Speien bevloeid worden. Het water wordt weer afgevoerd via de Blankenbergse Vaart. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Herdersbrug verwerkt het rioolwater van Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, De Haan 
en Varsenare. De kwaliteit van het gezuiverde water en de overstortproblematiek maken het water vanuit ecologisch standpunt 
weinig geschikt voor bevloeiing. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 
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De effluentgracht kan bevloeiingswater van het RWZI Herdersbrug naar de polder in de buurt van het Hagebos in Zuienkerke 
brengen. Daar wordt het weer afgevoerd via de Blankenbergse Vaart. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Oud bevloeiingssluisje om het water van het Moerzwin 
(Meetkerkse Moeren) te gebruiken voor lokale bevloeiing. 
In de ijzeren stang die vastgemaakt is aan het ‘schof’ zijn er 
gaten en bovenaan de constructie bevindt zich een ijzeren 
staaf, ook met een gat. Het schof kon op die manier afge-
sloten worden met een pin of een hangslot op de gewenste 
hoogte. Dergelijke constructies worden nog zelden gebruikt 
en zijn veelal vervangen door klepstuwen, al dan niet geau-
tomatiseerd. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 

2.2.4.3. Waterpeilen en peilbeheer

Kaart 2.10 geeft de situering van de peilbuizen in het studiegebied weer.

Ondanks het vlakke poldergebied zijn de waterpeilen in de belangrijkste waterlopen toch behoorlijk afwijkend. 
Hierboven beschreven we al hoe indijking om bevaarbaarheid te bevorderen een belangrijke oorzaak was voor 
bepaalde peilverschillen. Ook de pompgemalen spelen uiteraard een belangrijke rol.

Het streefpeil van de Blankenbergse vaart ter hoogte van de lozing bedraagt in de zomer 1,65 à 1,70 m TAW. Het 
streefpeil in de winter bedraagt sedert 1986 1,30 m, dit is 20 cm hoger dan het peil dat begin de jaren ’80 nage-
streefd werd en 50 cm hoger dan het peil dat in de jaren ’70 aangehouden werd. Om reden van het getijgebonden 
karakter van de waterlozing kan het waterpeil aan de sluis tijdens het ‘watertrekken’ tijdelijk dalen tot 0,3 m TAW. 

Door meting van het chloridegehalte en de geleidbaarheid van de Blankenbergse vaart in de periode 1980-1997 ter 
hoogte van de Scharebrug, werd vastgesteld dat de verzilting toeneemt.

Het streefpeil van de Noordede ter hoogte van de lozing bedraagt in de zomer 1,70 m TAW. Het streefpeil in de 
winter bedraagt 1,30 m TAW. Om reden van het getijgebonden karakter van de waterlozing kan het waterpeil aan 
de sluis tijdens het ‘watertrekken’ tijdelijk dalen tot 0,10 m TAW. De Noordede kan afgesloten worden ter hoogte 
van de Clemensheule te Klemskerke.
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De Noordede ter hoogte van de Watergangstraat in Klemskerke. Het peilverschil op de Noordede is uiterst gering. Aanvankelijk 
waterde ze uit naar het oosten op de Blankenbergse Vaart, tegenwoordig naar het westen in het Kanaal Brugge-Oostende en zo 
in zee. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Het waterpeil van de Lisseweegse vaart is ingedeeld in 7 vakken door middel van stuwen. Het streefpeil varieert 
van 3 m TAW minimum tot 3,5 m TAW maximum ter hoogte van de watervang op het kanaal Brugge-Oostende tot 
0,25 m TAW minimum tot 2,6 m TAW maximum ter hoogte van de sluizen. De Lisseweegse vaart speelt een belang-
rijke rol bij de bevloeiing van de polder.
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Dubbele klepstuw op het Lisseweegs Vaartje ter hoogte van de Krinkelstraat in Sint-Pieters. Het water duikt hier onder de Kol-
vestraat en stroomt met een flink peilverschil weer verder. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

Stuw op het Lisseweegs Vaartje ter hoogte van de Zeelaan, even voor het vaartje Lissewege binnenstroomt. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013.



120 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Uitwateringskoker van het Lisseweegs Vaartje bij de Lancelot Blondeelstraat in Zeebrugge. Het Lisseweegs Vaartje verdwijnt hier 
ondergronds. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2012.

Uitwateringssluizen Lisseweegs Vaartje in het Boudewijnkanaal aan de Oude Zeesluis in Zeebrugge, op een peil van 0,25 tot 2,6 
m TAW. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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De laagste gronden van de Meetkerkse Moeren liggen op 0,75 m TAW. Het aanslagpeil van het pompgemaal De 
Katte bedraagt in de zomer 0,6 m TAW, in de winter 0,0 m TAW en in het tussenseizoen 0,4 m TAW. Tussen aan- en 
afslagpeil ligt een verschil van 10 cm. 

Binnen de Meetkerkse Moeren is in het kader van het natuurinrichtingsproject sinds 2007 een peilbeheer afgespro-
ken tussen de Nieuwe Polder van Blankenberge en ANB. Binnen het door het natuurinrichtingsproject aangeduide 
gebied waarin maatregelen tot waterpeilverhoging voorzien worden, zal een minimumpeil van 0,65 m TAW gehan-
teerd worden. Van 10 juni tot en met 31 juli mag het peil verlaagd worden tot een streefpeil van 0,55 m TAW om te 
verzekeren dat tijdens deze periode op alle percelen kan gehooid worden. Vanaf 1 augustus moet ernaar gestreefd 
worden het minimumpeil van 0,65 m TAW opnieuw in te stellen.

De inlaat van water van buiten het gebied kan plaatsvinden indien dit nodig zou blijken om een voldoende hoog peil 
te garanderen in de zomermaanden. Het is niet gewenst het minimumpeil van 0,65 m TAW te handhaven met water 
van buiten het gebied. In geval van droge weersomstandigheden kan dientengevolge ook buiten de periode van 10 
juni tot en met 31 juli een lager peil dan 0,65 m TAW gehandhaafd worden.

Indien het peil op de meetpunten ter hoogte van de Eendenkooi en op het Vrouwenleed de waarde van 0,75 m TAW 
overschrijdt, mag de polder de maatregelen nemen die zij nodig acht om het peil te regelen zonder evenwel onder 
het minimumpeil van 0,65 m TAW te komen.

Het volledige protocol is opgenomen als bijlage 7. 

Het poldergemaal De Steger heeft een aanslagpeil va, 1,30 m TAW in de zomer en 0,95 m TAW in de winter. In 
het tussenseizoen is het aanslagpeil 1,10 m TAW. Tussen aan- en afslagpeil ligt een verschil van 10 cm. Dit ge-
maal bemaalt 1837 ha. De waterlopen in het bemalingsgebied zijn afgestemd op een pomppeil van 0,95 m TAW 
(winterpeil). In geval van maatgevende afvoer van 1,5 l/sec/ha staat het waterpeil in de uiterst stroomopwaartse 
vertakkingen bij goede staat van de waterlopen op 1,7 m TAW. Het westelijk bemalingsgebied, dat voor ANB meest 
relevant is, wordt van het stroomgebied van de Noordede gescheiden met een klepstuw op het Noordgeleed ter 
hoogte van het antitankkanaal (O.3A.17) (net voor het Noordgeleed in de Noordede uitmondt). Dit kunstwerk is 
eveneens bruikbaar als watertapping.

Poldergemaal De Steger (Stalhille), met wachtkom en in de voorgrond de sifon onder het Kanaal Brugge-Oostende. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013. 
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Poldergemaal De Steger, met vijzelgemaal, gebouwd in 1986. Foto Arnout zwaenepoel, februari 2013. 

Binnen het bemalingsgebied van het pompgemaal de Steger hebben het Pompje, de Schorreweide en de Schob-
bejak een afzonderlijk regelbaar waterpeil gekregen. De waterhuishouding werd gescheiden door de aanleg van 
buffersloten langs de rand van deze gebieden en de bouw van inlaat- en uitlaatconstructies. Het protocol over het 
peilbeheer in het Pompje en de Schorreweide is opgenomen als bijlage 6. Voor de Schobbejak is er geen protocol 
opgemaakt.

‘t Pompje en de Schorreweide worden in de zomer op peil 1,50 m en in de winter op peil 1,75 m gehouden. In 
de zomer kan naar deze gebieden water aangevoerd worden vanuit het stroomgebied van de Noordede via een 
buisleiding ter hoogte van de Klemskerkestraat die in verbinding staat met de waterloop O.3.6.1. Een regelbare 
klepstuw aan de uitstroom (RMD-bevloeiingsader: O.3A.10.) van het gebied naar het Noordgeleed houdt het water 
in het gebied op het gewenste peil.
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Een regelbare klepstuw aan de uitstroom (RMD-bevloeiingsader: O.3A.10.) van het gebied naar het Noordgeleed houdt het water 
in het gebied op het gewenste peil. Foto Arnout zwaenepoel, februari 2013.

Een regelbare schuif ter hoogte van de Klemskerkestraat helpt bij de peilregeling voor de Schorreweide Zuid. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013.
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Een stuw bij de boerderij ten westen van de Schorreweide Zuid helpt bij de peilregeling. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.

De stuw bij het Militair Domein Schorreweide zorgt voor een peilverschil van 40 cm op het moment dat de foto genomen werd. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 

Het waterpeil in de Schobbejak wordt geregeld met een klepstuw op de uitmonding van de centrale sloot (O.3A.3, 
een bijloop van het Dorpszwin, dat daartoe werd omgelegd). In dit gebied wordt in de zomer een waterpeil van 1,50 
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m TAW nagestreefd. Het streefpeil in de winter bedraagt 1,75 m TAW. Op het Noordgeleed werd een stuw gebouwd, 
waarmee in perioden van neerslagtekort, water in het natuurgebied kan worden ingebracht. Het inbrengen van 
‘vreemd’ water geschiedt door de Polder op vraag van ANB, die eigenaar is van de Schobbejak. De stuw is echter 
momenteel stuk.

Klepstuw op een bijloop van het (Oude) Dorpszwin Stalhille, net vóór het Noordgeleed dat voor de afwatering zorgt naar het 
pompgemaal De Steger. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013. 

2.2.4.4. Waterkwaliteit
Het aantal meetpunten in het studiegebied voor de waterkwaliteit is hoofdzakelijk beperkt tot de grotere waterlopen. 
Dat zijn toch ook de belangrijkste voor het studiegebied, aangezien het water van het Kanaal Brugge-Oostende 
gebruikt wordt als bevloeiingswater voor de polder, hetzij rechtstreeks, hetzij via Blankenbergse of Lisseweegse 
vaart. De ambities voor de waterkwaliteit op het kanaal zijn niet erg hoog en de kwaliteit is dan ook evenmin erg 
bevorderlijk voor de biodiversiteit. In de jaren ’80 en ’90 was de waterkwaliteit van het kanaal (BBI: Belgische Bioti-
sche Index) nog zeer slecht (3) tot slecht (4). Vanaf 2000 is de kwaliteit gebeterd tot matig (6). Op de Lisseweegse 
vaart zijn 7 verschillende meetpunten. Zoals te verwachten is de kwaliteit lager nabij het waterinnamepunt aan het 
Kanaal Brugge-Oostende, waar een matige kwaliteit (5) gehaald wordt. In Zeebrugge is de kwaliteit echter evenmin 
goed: daar wordt zelfs een slechte kwaliteit (4) opgemeten. De andere intermediaire meetpunten leveren inmiddels 
wél een goede kwaliteit (7). Nabij het RWZI Herdersbrug is de kwaliteit echter veranderlijk en sterk afhankelijk van 
overstorten (mondelinge mededeling Daniël Demeyere, 2013). Dat is ook de reden waarom de polder niet graag 
bevloeit met het water van het RWZI. Een zeer goede watekwaliteit (9, 10) wordt nergens gehaald. In de hele Oost-
kustpolder is het trouwens maar de Damse vaart waar wél een dergelijke kwaliteit (9) gehaald wordt. 

De kleinere waterlopen in de Blankenbergse Polder Zuid zijn amper bemonsterd. De VMM becommentarieert toch 
enkele stalen op het Oosternieuwwegezwin. Het Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV), het Chemisch Zuurstof 
Verbruik (CZV), stikstof, ammoniumnitraat, fosfaten en zwevende stoffen worden er op verschillende plaatsen 
overschreden door lozingen van melkhuisjes of melkveebedrijven.  

Extra problemen voor de waterkwaliteitsmetingen in de polders zijn het zoutgehalte en de verzilting. Deze be-
moeilijken de kwaliteitsbepalingen van alle parameters. Voor de biodiversiteit is het zoutgehalte in het algemeen 
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(vis, waterplanten, libellen, …) beperkend, maar er kunnen wél een aantal specifieke organismen door gedijen. 
Het zoutgehalte in de polderwaterlopen is echter nog steeds niet in detail gekend of opgevolgd. De griffier van de 
Nieuwe Polder van Blankenberge veronderstelt in zijn brochure (Demeyere 1999) een algemene verzilting, maar in 
een mondelinge toelichting van 2013 verduidelijkt hij dat er geen echte recente gegevens zijn. De vangst van Grijze 
garnaal in de wachtkom van de Katte in 2012 zorgde voor verrassing bij waterbeheerders en mariene biologen. Het 
is niet gekend vanwaar de dieren tot daar raken, of ze er in slagen lokaal te overleven en allerminst of het zoutge-
halte lokaal zo hoog blijft. De Blankenbergse vaart wordt als meest waarschijnlijke bron van herkomst geopperd, 
maar tegelijk ook betwijfeld door anderen. Laquière (in voorbereiding) vermeldt verschillende peilbuizen met brak 
tot zout water in de Meetkerkse Moeren (5 zoet, 2 brak, 1 zout). De VMM vond matig brakke tot brakke waarden 
op het Oosternieuwwegezwin. 
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2.3. Beschrijving van het biotisch milieu

2.3.1. Bodemgebruik op perceelsniveau

Het bodemgebruik binnen het studiegebied bestaat in volgorde van belangrijkheid uit grasland, akkerland, water, 
bos en rietland. 

Alle deelgebieden, met uitzondering van het Hagebos, zijn in de eerste plaats verworven op basis van hun faunis-
tische en botanische waarden die aan permanent poldergrasland gebonden zijn.

Akkerland is afwezig bij de percelen in eigendom, maar is nog vrij abundant aanwezig binnen de visieperimeters. 
Dat geldt in het bijzonder voor de Hoge Moere van Meetkerke en het gebied tussen Klemskerke en Vlissegem. 

De Put van Vlissegem is het belangrijkste waterbiotoop, maar de talrijke poldersloten en -slootjes zijn evenmin te 
onderschatten in gezamenlijke oppervlakte.

Het Hagebos is de belangrijkste aaneengesloten bosoppervlakte. Daar komen de kleinere bosjes van de Meetkerk-
se Moeren en Kwetshage bij. De overige houtige begroeiingen zijn houtkanten tussen het kanaal Brugge-Oostende 
en het Noordgeleed en hagen in Schobbejak, Schorreweide-Zuid en Speyen.

Binnen ‘t Pompje komt het enige wat grotere rietland voor. In de andere gebieden gaat het vooral om rietkragen 
langs sloten, rond paaiplaatsen of wachtbekkens.
 

2.3.2. Bestandskaart (schaal 1/5000 of 1/10.000) op basis van parceelsindeling ANB

Zie kaart 1.5 Kadastraal overzicht en perceelsindeling.

2.3.3. Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens

Kaart 2.11 geeft de oude bestandsindeling van het Hagebos weer.

De bestandskenmerken van het Hagebos zijn slechts beknopt weergegeven in een beperkt beheerplan van 1998. 
Het volledige beheerplan is opgenomen als bijlage 8. Hieronder worden de belangrijkste gegevens samengevat.

Identificatie van het bos. Het Hagebos ligt langs de Heerweg, gemeente Zuienkerke, afdeling 3de divisie Meetkerke, 
sectie A, kadastrale nummers 60 en 61 en is 6 ha 24 a 90 ca groot. Kadastraal perceel 60 (ten westen van de cen-
trale NZ-verlopende dreef) is 2 ha 13 a 50 ca groot en 61 (ten oosten van de centrale NZ-verlopende dreef) is 4 ha 
11 a 40 ca groot. Er worden vijf bestanden onderscheiden I a, b, c, d en e met respectievelijke grootte 1,3 ha, 1,17 
ha, 1,10 ha, 1,33 ha en 1,35 ha. De bedrijfsregeling bestaat uit hoogstampopulier in een plantverband van 9 m x 
9 m en hakhoutes.

De persoonsgegevens vermeld in het beheerplan zijn niet meer up to date, aangezien ANB het bos inmiddels 
verwierf.

De bedrijfsvorm bestaat uit hooghout van populier en hakhout van es. De economische functie is omschreven als 
verkoop en jacht. De sociale en educatieve functie is beschreven als ontoegankelijk. De schermfunctie is beschre-
ven als windscherm/zeepolders. De ecologische functie is beschreven als behoud van es (natuurlijke verjonging) 
en behoud van de vogelstand. Het bos ligt in vogelrichtlijngebied poldercomplex 17/10/88.

 J Beheersrichtlijnen 
Kapbaarheid. De leeftijd van het bestand is beschreven als populier van circa 50 jaar oud (eerste aanplantingen in 
1945). De es werd om de 8 jaar gekapt. De laatste kapping gebeurde in 1990. De boomsoort is verkeerdelijk als 
Populus nigra aangeduid. Het ging in werkelijkheid om Canadapopulier. De oudste bomen behoren tot de cultivar 
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Regenerata. De jongere bomen zijn eveneens Canadapopulieren van niet nader onderzochte cultivar. De bedrijfs-
tijd kreeg 25 jaar mee als ‘toekomstige richtwaarde’.

Verjongingswijze. Als manier van eindkapping is voor Ia, Ib en Ic kaalslag opgegeven, met behoud van enkele es-
sen en niet beschadigde populieren < 120 cm omtrek; kappen van onderhout es met behoud vlier, meidoornhaag 
(2) en essenrij (NW). Voor Id en Ie individuele kapping van verspreide kaprijpe bomen. De kappingen waren voor-
zien voor Ia: 1998/1999, Ib: 1999/2000, Ic: 2000/2001, Id: 2001/2002, Ie: 2002/2003. Als boomsoorten ter verjon-
ging was cultuurpopulier 8 m x 8 m met behoud van onderetage es en vlier opgegeven.

Het beperkte bosbeheerplan sluit af met een kapregeling voor een periode van 30 jaar. Perceel Ia zou na de eind-
kap herplant worden met populier met een voorziene bedrijfstijd van 25 jaar. Na 10 jaar zou de populier opgesnoeid 
worden tot 6 m hoogte. Na 25 jaar grijpt de eindkap plaats. De mogelijkheid voor een nieuwe bedrijfsregeling, 
waarbij de spontane verjonging van es zou gebruikt worden om hooghout van es te creëren wordt opengehouden.

Door de verkoop van het Hagebos is de uitvoer van het beheerplan blijkbaar verstoord. Het lijkt er op dat er geen 
consequente heraanplant met populier gebeurd is. De populieren en een gering aantal opgaande essen komen 
onregelmatig verspreid tussen het essenhakhout voor. Het essenhakhout is vermoedelijk ook niet meer conse-
quent om de 8 jaar gehakt geweest. Van de resterende populieren zijn er nogal wat afgestorven. Een aantal zijn 
als staand dood hout aanwezig, een aantal andere zijn omgevallen. Dat is zowat het enige dood hout dat in het bos 
aanwezig is. De essen verkeren in goede gezondheid en er is amper dood hout van aanwezig.
 
Het ANB stelde in juni 2012 een nieuwe bestandsindeling voor. De voormalige bestanden Ia en Ib werden samen-
gevoegd tot 1a, een bestand met vooral hakhoutes en nauwelijks nog populier. Id werd 1b, een middelhoutbestand 
met hakhoutes en overstaanders populier. Ic en Ie werden samengevoegd tot 2a, eveneens middelhout met hak-
houtes en overstaanders populier.

2.3.4. Beschrijving van de vegetatie

Er zijn vermoedelijk geen vegetatiebeschrijvingen van het studiegebied voorhanden van vóór 1980.

 J De Block & Kuijken (1981) Meetkerkse Moeren
Het rapport van De Block & Kuyken (1981) opgemaakt in het kader van de ruilverkaveling Houtave is wellicht de 
oudste vegetatiekundige beschrijving van de Meetkerkse Moeren. De soortenlijst van de vegetatie-opnames levert 
een goed beeld van de interessantere percelen, maar was onvolledig door tijdsdruk. Belangrijke percelen als het 
‘Molinia-perceel’ (perceel 210c) of het perceel van apotheker Vandenbulcke (perceel 369n) werden bijvoorbeeld 
destijds niet bekeken. Toch leveren de 100 Tansley-opnamen een vrij behoorlijk beeld van de hooiweiden zoals 
ze er anno 1980 nog voorkwamen. Het meest opvallende aspect van die hooiweiden, een uitbundige bloei van 
tientallen hectaren vol Grote ratelaar, was kort na de ruilverkaveling nadien compleet verdwenen, maar wordt 
door de opnamen nog uitstekend gedocumenteerd. De Block & Kuijken (1981) vermelden nog een soort die we 
inmidels niet meer aantreffen, namelijk Stijve zegge. Een hele reeks andere soorten die we in de tabellen van De 
Block aantreffen, waren 20 jaar later bij de studie van  Zwaenepoel (2002) quasi verdwenen, maar zijn inmiddels 
weer opgedoken na recent natuurbeheer (stopzetting bemesting, plaggen, …). Opvallend is de aanwezigheid van 
7 zoutindicatoren, die in 2002 niet meer werden aangetroffen, maar die anno 2013 wél weer voorkomen. Het is nog 
steeds wat raadselachtig of er aanzienlijke zoutfluctuaties voorkomen in het gebied, die dat kunnen beïnvloeden. 
De recente vondst van Grijze garnaal in de wachtkom voor het pompgemaal De Katte is het meest recente voor-
beeld dat dit vraagstuk weer voor het voetstuk plaatst. Een soort die bij De Block nog frequent voorkwam, maar nu 
veel zeldzamer blijkt, is Kleine leeuwentand. Ook Trosdravik was bij Deblock blijkbaar nog algemeen verspreid in 
een groot aantal percelen. Anno 2002 waren amper nog enkele exemplaartjes van deze soort te vinden. Inmiddels 
is de soort weer aanzienlijk uitgebreid onder invloed van het recente natuurbeheer. 

Een aantal soorten worden niet vermeld in De Block. Daar horen onder meer de orchideeën van het geslacht Dac-
tylorhiza bij. Dat is makkelijk te verklaren door het opnametijdstip. Deblock vermeldt zelf dat hij pas laat op het jaar 
aan de slag kon en dat verschillende gemaaide percelen niet meer konden worden bekeken. Van verschillende 
onafhankelijke waarnemers kregen we meldingen van orchideeën in de Meetkerkse Moeren. Odiel  Zwaenepoel za-
melde in de jaren ’50 orchideeën in voor een herbarium in het kader van landbouwingenieursstudies aan de RUG. 
Het herbarium ging evenwel verloren. Landbouwer Declerck, uit de Veldstraat te Moerbrugge (Oostkamp), geboren 
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op een boerderij in de Meetkerkse Moeren, vermeldde eveneens orchideeën, zonder soorts- of perceelsaandui-
ding, uit zijn jeugdjaren (ongeveer WO II). Eckhart Kuyken vermeldt orchideeën (cf. Dactylorhiza majalis) van een 
perceel van zijn schoonbroer uit de jaren ‘80. Gerichte herinventarisaties in 1997 (Defoort en  Zwaenepoel) en 2000 
( Zwaenepoel) leverden niets meer op. Paul Van den Bulcke meldde een kortstondig opduiken van orchideeën nabij 
de put van Meetkerke in de jaren ‘90. Deze zijn inmiddels weer verdwenen. In 2002 herontdekte  Zwaenepoel de 
populatie die Kuijken eerder beschreef. In 2002 en 2006 werden opnamen van de populatie gemaakt. De determi-
naties verliepen, typisch voor deze groep, lastig. Zowel Brede, Riet- als Vleeskleurige orchis werden aangetroffen, 
alsook een aantal tussenvormen. In 2006 was Vleeskleurige orchis het meest abundante taxon.

De vegetatietabellen van De Block leveren geen Europees beschermde habitats op, maar wel de regionaal belang-
rijke biotopen Kamgrasland, Zilverschoongrasland en Dotterbloemgrasland.

 J  Zwaenepoel (1988) Aanvullend ecotopenonderzoek RMD-domein (het huidige 
’t Pompje)

In 1988 maakte Arnout  Zwaenepoel een aanvullend ecotopenonderzoek voor het RMD-domein Oudenburg in het 
kader van de ruilverkaveling Paddegat. ‘t Pompje werd daar voor het eerst vegetatiekundig bekeken. Er werden 43 
vegetatie-opnamen gemaakt, gespreid over het RMD-domein (32 opnamen) en de huidige Schorreweide-Zuid (11 
opnamen). De opnamen werden geordend met behulp van het clusterprogramma TWINSPAN en geïnterpreteerd aan 
de hand van een DCA-analyse. De opnames werden niet individueel syntaxonomisch benoemd, maar als cluster. De 
naamgeving volgde in 1988 nog in hoofdzaak Westhoff & Den Held (1975) en Sykora (1983). Sommige benamingen 
worden hieronder gewijzigd in de ondertussen meer gangbare syntaxonomische benamingen van de vegetatie van 
Nederland (Schaminée et al.). Volgende vegetatietypes werden onderscheiden en besproken:

 � Klasse der natte strooiselruigten (Convolvulo-Filipenduletea)
 � Riet-klasse (Phragmitetea)
 � Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris)
 � Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum hordeetosum)
 � Beemdgras-Raaigrasweide (Poo-Lolietum)
 � Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion)
 � Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae)
 � Associatie van Zilte rus (Juncetum gerardii)
 � Associatie van Heen en Grote waterweegbree (Alismato-Scirpetum maritimi)
 � Associatie van Stomp kweldergras (Puccinellietum distantis)
 � Associatie van Gewoon kweldergras (Puccinellietum maritimae)
 � Verbond van Klein kroos (Lemnion minoris)
 � Associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos (Wolffio-Lemnetum gibbae)
 � Associatie van Fijn hoornblad (Ceratophylletum submersi)
 � Associatie van Zilte waterranonkel (Ranunculetum baudotii)

Een vegetatiekaart geeft ook de verspreiding van de verschillende vegetatietypes anno 1988 weer.

Deze beschrijvingen vermelden verschillende syntaxa die als habitat 1330 (Atlantische schorren) kunnen beschouwd 
worden: de Associatie van Zilte rus (Juncetum gerardii), de Associatie van Stomp kweldergras (Puccinellietum distan-
tis) en de Associatie van Gewoon kweldergras (Puccinellietum maritimae). Het Glanshaververbond (Arrhenatherion 
elatioris) wordt door decleer (2007) als 6510 beschouwd. Verder zijn de regionaal belangrijke biotopen Rietmoeras, 
Kamgrasland, Zilverschoongrasland en zilte plas aanwezig.

 J  Zwaenepoel (2001, 2002) Polderecosysteemvisie
 Zwaenepoel (2001, 2002) maakte in het kader van een polderecosysteemvisie voor de oostelijke West-Vlaamse pol-
ders (Oostende-Knokke-Brugge) BWK-karteringen op van vier verschillende deelgebieden, die als tussentijdse rap-
porten opgeleverd werden: de Meetkerkse Moeren, Kwetshage, Klemskerke-Vlissegem en het brakke poldergebied 
aan weerszijden van het Boudewijnkanaal (Lissewege, Dudzele). Daarin werden telkens ook een aantal vegetatie-
opnamen becommentarieerd. De eerste drie gebieden zijn ook relevant voor dit beheerplan.

In de Meetkerkse Moeren werden 18 opnamen gemaakt. Verschillende opnamen waren belangrijke aanvullingen op 
biotopen die De Block niet had kunnen bemonsteren wegens tijdsgebrek en opnametijdstip. Het ‘Molinia-perceel’ werd 
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voor het eerst beschreven, waarbij Pijpenstro, Kruipwilg, Kruipganzerik en Tormentil nieuwe meldingen waren. Een 
heischrale rand met verschillende niet door De Block vermelde heischrale soorten (Tandjesgras, Tormentil, Gewone 
veldbies) was eveneens nieuw. Ook het belangrijke relictperceel van apotheker Van den Bulcke, met de best bewaarde 
Calthion-relicten werd beschreven. Verder kon het verschil in grondgebruik vegetatiekundig getoetst worden met 20 
jaar verschil. De Block beschreef bijna uitsluitend hooiweiden.  Zwaenepoel (2002) beschreef ook graasweiden en hooi-
landen. De meer gedetailleerde opnameschaal en keuze van opnames (Londo in plaats van Tansley en onderscheid 
in hoge en lage delen binnen percelen, randen, laantjes ten opzichte van het hele perceel ineens) lieten eveneens 
een aantal nieuwe interpretaties toe. Een aantal opnames konden ook rechtstreeks aan peilbuizen en waterpeilen 
gekoppeld worden. Tenslotte werden ook nog recent gewijzigde vegetaties bemonsterd (gescheurde en heringezaaide 
graslanden, pioniersvegetaties op de rand van het wachtbekken, …). Net buiten het eigenlijke gebied werden ook de 
bermen van het Kanaal Brugge-Oostende bemonsterd. Verder werden ook vegetatietyperingen gemaakt zonder dat 
die met opnames gedocumenteerd werden. Volgende vegetatietypes werden in het rapport beschreven:

 � Associatie van Trosdravik en Waterkruiskruid (Senecioni-Brometum racemosi)
 � Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum typicum en hordeetosum)
 � Associatie van Varkenskers en Schijfkamille (Coronopodo-Matricarietum)
 � Muizenstaartjes-associatie (Myosuretum minimi)
 � Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae).
 � Associatie van Geknikte vossenstaart (Ranunculo-Alopecuretum geniculati)
 � RG Agrostis canina-[Lolio-Potentillion]
 � RG Ranunculus flammula-Oenanthe fistulosa-[Parvocarietea]
 � RG Phalaris arundinacea-[Molinietalia]
 � RG Urtica dioca-[Molinietalia]
 � RG Ranunculus flammula-Oenanthe fistulosa-[Parvocaricetea]
 � RG Montia verna- [Plantaginetea majoris]
 � RG Poa trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea majoris/Alopecurion]
 � RG Bromus sterilis-[Stellarietea mediae/Artmisietea vulgaris]
 � RG Sinapis arvensis-Brassica nigra-[Stellarietea mediae/Artemisietea vulgaris]
 � Verbond van Gesteelde zannichellia (Zannichellion pedicellatae)
 � Associatie van Groot moerasscherm (Apietum nodiflori)
 � Watertorkruid-associatie (Rorippo-Oenanthetum aquaticae)
 � Riet-associatie (Typho-Phragmitetum typicum)
 � Oeverzegge-associatie (Caricetum ripariae)
 � RG Glyceria maxima-[Phragmitetea].
 � RG Glyceria fluitans-[Nasturtio-Glyceretalia].
 � Verbond van Grauwe wilg (Salicion cinereae).
 � Verbond der wilgenvloedbossen en –struwelen (Salicion albae)
 � Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn (Pruno-Crataegetum)

In deze vegetatiebeschrijvingen komen geen Europees beschermde habitats voor, wel de regionaal belangrijke 
biotopen Rietmoeras, Kamgrasland, Zilverschoongrasland, Dotterbloemgrasland en zilte plas. 

Een van de belangrijkste graslandtypes van de Meetkerkse Moeren beschreven in zowel De Block (1981) als 
 Zwaenepoel (2002) is ongetwijfeld de plantengemeenschap waarin Waterkruiskruid en Trosdravik samen voorko-
men: de Associatie van trosdravik en Waterkruiskruid (Brometo-Senecionetum aquatici). In 2002 restte van dit type 
nog slechts het perceel waarin de peilbuizen geplaatst waren en dat als een permanent hooiland beheerd werd 
en wordt. In 1981 was dit graslandtype nog sterk verbreid en werd het meestal als hooiweide beheerd, wat ook de 
traditionele beheersvorm was. De Block & Kuijken (1981) geven enkele tientallen opnames van dit vegetatietype 
en onderscheiden verschillende varianten en allerlei overgangen naar kamgrasland en zilverschoonverbond. Het 
belangrijkste floristische verschil met de beschrijving bij  Zwaenepoel (2002) is ongetwijfeld het massale bloeiaspect 
van Grote ratelaar dat nu compleet verdwenen is. Verder waren er in 1981 zowel zoete als zilte varianten. Voor 
een goed ontwikkeld voorbeeld van zilte varianten moeten we momenteel naar de Ettelgemse Gemene Weiden. In 
de Uitkerkse polders komt nog slechts een gedegradeerde zilte versie voor, quasi zonder dicotylen, wegens her-
bicidengebruik. De vertegenwoordigers in Kwetshage zijn zoete varianten en hebben een hoge gelijkenis met de 
Meetkerkse Moeren. Globaal gezien resteren ons nog slechts snippers van dit wellicht ooit zeer abundante polder-
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Calthion. De gley-verschijnselen in de bodem van de Meetkerkse Moeren indiceren een voormalig waterpeil van 40 
tot 80 cm onder maaiveld in de zomer. ’s Winters stonden de percelen zonder twijfel regelmatig blank. Momenteel 
wijzen metingen op peildalingen tot ongeveer 100 cm, wat vermoedelijk op de duur fataal is voor dit vegetatietype. 
Trosdravik is hierbij nog sterker bedreigd dan Waterkruiskruid, die er blijkbaar nog steeds in slaagt te kiemen. Dit 
vegetatietype wordt in de BWK met Hc bestempeld en wordt, absoluut terecht, met ‘zeer waardevol’ getypeerd. 
Anno 2013 is dit type weer uitgebreid over meerdere percelen onder invloed van recent natuurbeheer.

Als resultaat van de vegetatie-opnamen en de floristische kartering werden ook een groot aantal soorten toege-
voegd aan de soortenlijst van De Block & Kuijken (1981): Amerikaanse vogelkers, Appel, Avondkoekoeksbloem, 
Bijvoet, Bitterzoet, Brem, Brosse melkdistel, Duist, Echte kamille, Eenstijlige meidoorn, Fluitenkruid, Geel nagel-
kruid, Gele morgenster, Geoorde x Grauwe wilg, Getand vlotgras, Gewone berenklauw, Gewone brunel, Gewone 
esdoorn, Gewone glanshaver, Gewone hennepnetel, Gewone kropaar, Gewone smeerwortel, Gewone veldbies, 
Gewone vlier, Gewoon struisgras, Gladde iep, Grasmuur, Grijs kronkelsteeltje, Groot moerasscherm, Grote brand-
netel, Grote engelwortel, Grote kaardenbol, Grote kattenstaart, Grote klaproos, Grote lisdodde, Grote vossestaart, 
Haagwinde, Harig wilgenroosje, Heelblaadjes, Herderstasje, Herik, Hoog struisgras, Hop, IJle dravik, Kleefkruid, 
Kleine veldkers, Katwilg, Klimopereprijs, Kompassla, Koninginnekruid, Kroosjes, Kruipganzerik, Kruipwilg, Kwee-
peer, Lerenband, Look-zonder-look, Moerasstruisgras, Moerasrolklaver, Oeverzegge, Paarse dovenetel, Perzik-
kruid, Peterselievlier, Pijpenstro, Pitrus, Pruim, Puntmos, Raket, Robertskruid, Rood zwenkgras, Ruw walstro, 
Sering, Sikkelmos, Slanke waterkers, Sleedoorn, Speenkruid, Speerdistel, Spiesmelde, Tandjesgras, Tormentil, 
Tormentil x Kruipganzerik, Veldrus, Voederwikke, Vroegeling, Waterpeper, Waterranonkel, Wilde liguster, Zand-
haarmos, Zomereik, Zomerlinde en Zwarte mosterd.

Natte ruigte met Poelruit in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

De BWK-kartering van de poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem ( Zwaenepoel 2001) is de eerste 
vegetatiekundige beschrijving van dit gebied. Klemskerke-Vlissegem werd in 2001 geselecteerd als studiegebied 
voor de ecosysteemvisie omwille van de geringe kennis over dit gedeelte van de Oudlandpolders, gekoppeld aan 
een groot avifaunistisch belang, waardoor het gebied als compensatie voorgesteld is voor een deel van het Vogel-
richtlijngebied in de Zeebrugse achterhaven (BS 31.08.2000). In het gebied werden alle (157) percelen bekeken, 
de soorten werden genoteerd en er werden 15 vegetatie-opnamen gemaakt om de belangrijkste vegetatietypes te 



132 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

beschrijven. Verder werden ook vegetatietyperingen gemaakt zonder dat die met opnames gedocumenteerd wer-
den. De beschreven vegetatietypes zijn:

 � Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum hordeetosum)
 � Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras (Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae halietosum). 
 � Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae)
 � Associatie van Varkenskers en Schijfkamille (Coronopodo-Matricarietum) 
 � Riet-associatie (Typho-Phragmitetum typicum) 
 � Watertorkruid-associatie (Rorippo-Oenanthetum aquaticae)
 � Associatie van Stomp vlotgras (Glycerietum plicatae)
 � Ganzenvoeten-associatie (Chenopodietum rubri).
 � Tandzaad-verbond (Bidention tripartitae)
 � Bultkroos-verbond (Lemnion minoris)
 � Associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos (Wolffio-Lemnetum gibbae typicum)
 � RG Lemna trisulca-[Lemnion trisulcae]
 � Verbond van Gesteelde zannichellia (Zannichellion pedicellatae)
 � Associatie van Zilte waterranonkel (Ranunculetum baudotii) 
 � RG Potamogeton pectinatus en Zannichellia palustris subsp. Pedicellata- [Zannichellietalia pedicellatae] 
 � Associatie van Groot moerasscherm (Apietum nodiflori) 
 � Oeverzegge-associatie (Caricetum ripariae) 
 � RG Glyceria maxima-[Phragmitetea] 
 � RG Glyceria fluitans-[Nasturtio-Glyceretalia]. 
 � RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
 � Associatie van Heen en Grote waterweegbree (Alismato-Scirpetum maritimi)

In deze vegetatiebeschrijvingen komen geen Europees beschermde habitats voor, wel de regionaal belangrijke 
biotopen Rietmoeras, Kamgrasland, Zilverschoongrasland en zilte plas. 

Eén van de belangrijke conclusies was dat zilte graslanden amper voorkwamen in het studiegebied en dat dus com-
pensatie voor zilte graslanden in dit gebied niet zo vanzelfsprekend was. Het aantal zoutindicatoren was beperkt tot 
zo’n elf soorten: Aardbeiklaver, Darmwier, Melkkruid, Moeraszoutgras, Spiesmelde, Stomp kweldergras, Zannichel-
lia, Zeebies, Zilte rus, Zilte schijnspurrie en Zilte waterranonkel. In de meeste percelen kwam slechts één soort, 
vaak Zeebies, voor, wat op zich geen garantie is dat het perceel actueel zilt is. Een uitzondering is Moeraszoutgras, 
die in de Nederlandse polders als een goede indicator voor fossiel zout veen beschouwd wordt, gekoppeld evenwel 
aan de aanwezigheid van tegelijkertijd zoet water. Dit precaire evenwicht heeft een hoge ecologische waarde. Van-
hecke (mondel. meded. 2001) betwijfelt echter of Moeraszoutgras in de Vlaamse maritieme polders per se op dat 
fossiele zilte veen wijst. Ook twee of drie soorten zijn vaak nog geen sluitende garantie voor een zilt milieu. Slechts 
twee percelen telden vijf soorten en geven een redelijke kans op actueel zilte toestanden. 

Aan de slootranden kwamen wél vegetaties voor die op enig zoutgehalte wezen, maar dan toch reeds in een ver-
zoetingsstadium, waardoor we met het Zilverschoonverbond te maken hadden in plaats van met echte zilte graslan-
den. De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae) was het belangrijkste 
vegetatietype, in het gebied slechts op één plaats gevonden met kensoort Moeraszoutgras en op nog één plaats 
met kensoort Slanke waterbies. Dit is een vegetatie van permanent natte, niet of weinig bemeste weilanden, met 
geringe fluctuatie van de grondwaterstand. Peil in de zomer maximaal enkele decimeter onder het maaiveld. Zwak 
brak milieu (vaak zout veen) met invloed van zoet water (vaak stagnerend regenwater). In het studiegebied vermoe-
delijk ontstaan door beweiding en lichte ontwatering uit rietvegetatie, wellicht ook na uitvening. 

Het in oppervlakte belangrijkste graslandtype in Klemskerke-Vlissegem was kamgrasland (Lolio-Cynosuretum hor-
deetosum), hoewel het binnen de percelen zelf reeds sterk verarmd was onder invloed van intensieve begrazing, 
zware bemesting en herbicidengebruik. Daardoor resteerden alleen de karakteristieke grassen, maar waren de 
kruiden verdwenen. Een karakteristieke grassencombinatie bestond meestal uit Kamgras, Engels raaigras, Ruw 
beemdgras, Kweek, Timotee en Veldgerst. Af en toe kwam daar ook nog Goudhaver bij, hoewel dat al uitzonder-
lijk was. Er waren degradatiestadia te zien, waarbij bijvoorbeeld nog net Behaarde boterbloem standhield. In nog 
iets betere vorm resteerde ook nog Scherpe boterbloem. Nog iets beter was het wanneer Madelief en Knolboter-
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bloem ook nog aanwezig waren. In de percelen zelf was een soortenrijkere toestand uitzonderlijk. In de randen 
waren de percelen dan eventueel wél nog stukken soortenrijker, met ondermeer Gewone hoornbloem, Hopklaver, 
Slipbladooievaarsbek, Kleine klaver, Paardebloem, Kluwenhoornbloem, Speerdistel, Klein streepzaad, Kruipende 
boterbloem, Duizendblad etc. De allerbeste delen waren gekenmerkt door Knopig doornzaad en Wilde peterselie. 

Ook de BWK-kartering van de poldergraslanden in Kwetshage ( Zwaenepoel 2001) is de eerste vegetatiekundige 
beschrijving van dit gebied. Kwetshage werd geselecteerd als een karakteristiek gebied voor de overgang van het 
zandig pleistoceen naar de kleiige oudland-polders. Het is bovendien een (laagveen)gebied. Het is eveneens ter 
compensatie voor een deel van het Vogelrichtlijngebied van de Zeebrugse achterhaven voorgesteld. Ook hier werd 
een volledig nieuwe BWK uitgevoerd op 132 percelen, gekoppeld aan hydrologisch onderzoek in het gebied. Er 
werden 9 vegetatie-opnamen gemaakt. om de belangrijkste vegetatietypes te beschrijven. Verder werden ook ve-
getatietyperingen gemaakt zonder dat die met opnames gedocumenteerd werden. De beschreven vegetatietypes 
zijn:

 � Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietosum stoloniferae) 
 � Associatie van Geknikte vossenstaart (Ranunculo-Alopecuretum geniculati)
 � Associatie van Trosdravik en Waterkruiskruid (Senecioni-Brometum racemosi)
 � Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum typicum en hordeetosum)
 � Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris)
 � Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea) 
 � Tandzaadverbond (Bidention tripartitae)
 � RG Poa trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati] 
 � Associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos (Wolffio-Lemnetum gibbae)
 � Bultkroos-verbond (Lemnion minoris) 
 � RG Lemna trisulca-[Lemnion trisulcae]
 � Verbond van Gesteelde zannichellia (Zannichellion pedicellatae)
 � Associatie van Groot moerasscherm (Apietum nodiflori)
 � Riet-associatie (Typho-Phragmitetum typicum) 
 � Associatie van Egelskop en Pijlkruid (Sagittario-Sparganietum) 
 � Oeverzegge-associatie (Caricetum ripariae) 
 � Associatie van Moerasspirea en Valeriaan (Valeriano-Filipenduletum) 
 � RG Epilobium hirsutum-[Convolvulo-Filipenduletea] 
 � RG Glyceria maxima-[Phragmitetea]
 � RG Glyceria fluitans-[Nasturtio-Glyceretalia]
 � RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii] 
 � Associatie van Heen en Grote waterweegbree (Alismato-Scirpetum maritimi)
 � Wormkruid-associatie (Tanaceto-Artemisietum) 
 � Sleedoorn-orde (Prunetalia spinosae)
 � Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn (Pruno-Crataegetum)
 � Ruigt-elzenbos (Alno-Padion, Macrophorbio-Alnetum of Filipendulo-Alnetum)
 � Tongvaren-associatie (Filici-Saginetum)

In deze vegetatiebeschrijvingen komt het Europees beschermde habitat 6510 (Glanshaverhooiland) voor, alsook 
de regionaal belangrijke biotopen Rietmoeras, Kamgrasland, Zilverschoongrasland, Dotterbloemgrasland en zilte 
plas. 

De twee belangrijkste graslandtypes in dit gebied zijn de relicten van de Associatie van Trosdravik en Waterkruis-
kruid (Senecioni-Brometum racemosi) en de vegetaties van de Klasse der Kleine zeggen (Parvocaricetea). 

Het eerstgenoemde vegetatietype is een typisch polder-Calthion, dat we hierboven ook al van de Meetkerkse Moe-
ren beschreven. Het is in Kwetshage ook niet meer op perceelsniveau aanwezig, maar wél nog her en der in de 
randen van de percelen en de overgangen naar de sloot. 

Het tweede type is uniek voor het hele studiegebied. Het gaat hier om een moeras/graslandvegetatie die karakteris-
tiek is voor venige hooilanden. Waternavel, Egelboterbloem, Zomprus, Puntmos, Moerasstruisgras, Zwarte zegge 
en Zeegroene muur zijn de meest karakteristieke soorten. Verbonds- of associatiekensoorten ontbreken evenwel 
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en het is ook niet duidelijk welk verbond of welke associatie in de onze kustpolders meest typisch zou kunnen voor-
gekomen hebben. De orchideeën die hier nog tot circa 1975 voorkwamen (mondelinge mededeling Leo Declercq 
en Roland Vannieuwenhuyze 2000) hadden misschien nog voor enige nadere aanduiding kunnen zorgen. Voor de 
rest zijn we vooral aangewezen op mossen als verdere indicatoren. Een grondiger blad- en levermossenonderzoek 
kan misschien in de toekomst nog voor een betere vegetatietypering zorgen. Het lokaal dominant voorkomen van 
Zwarte zegge in enkele percelen is echter uniek voor de Oostkustpolders en is ook in de overigens toch wel gelij-
kende Meetkerkse Moeren ook niet meer aanwezig. 

Verder is de Associate van Moeraszoutgras en Fioringras nog vermeldenswaardig, maar deze komt nog slechts 
zeer lokaal en alleen met kensoort Slanke waterbies en Aardbeiklaver voor. 

 J  Zwaenepoel & Vanallemeersch (2007) Veenmelkviooltje
Op 17 mei 2006 ontdekten Arnout  Zwaenepoel en Regine Vanallemeersch in de Meetkerkse Moeren Vals melk-
viooltje (Viola persicifolia) op een, in het kader van de natuurinrichting door de Vlaamse Landmaatschappij, geplagd 
perceel. De hier aangetroffen variëteit persicifolia van dit viooltje wordt ook wel Veenmelkviooltje genoemd. De 
vondst was opmerkelijk want dit taxon was sedert 127 jaar niet meer in België waargenomen. Het viooltje deed het 
in de daaropvolgende jaren vrij goed en werd in de daaropvolgende jaren zelfs met een 20-tal exemplaren waar-
genomen door Joy Laquière (VLM) in de monitoring van het perceel. De laatste jaren liet het echter verstek gaan 
en de vraag is of de plant langdurig kan stand houden in de inmiddels al weer veel minder pionierende vegetatie. 
In de publicatie  Zwaenepoel & Vanallemeersch (2007) wordt dieper ingegaan op de abiotische omstandigheden en 
er wordt ook een syntaxonomische discussie gevoerd. Veenmelkviooltje kwam namelijk destijds voor in vochtige 
graslanden, heischrale graslanden, kalkrijke laagvenen en blauwgraslanden. De vegetatie-opnames van de Meet-
kerkse Moeren wijzen op een dominant karakter van de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea). Verbonds- of 
associatie-aanduidingen zijn niet mogelijk. Een benoeming als RG Agrostis canina-[Parvocaricetea] is de meest 
nauwkeurige weergave van de vegetatie anno 2006. De vegetatie wijst op de verwantschap met vegetaties uit 
Kwetshage. In de Meetkerkse Moeren komen ook nog soorten voor als Blauwe zegge, Pijpenstrootje, Tormentil 
en Biezenknoppen die ook nog op een verwantschap met blauwgraslanden zouden kunnen wijzen, maar deze 
soorten zijn geenszins tot blauwgraslanden alleen beperkt. De vegetatie-opname laat evenmin een aanduiding als 
blauwgrasland toe. Op abiotisch vlak liggen de condities van de Meetkerkse Moeren door de aanwezigheid van 
een venige bodem en basische kwel in de buurt van blauwgraslanden. De grondwaterpeilen zijn echter de dag van 
vandaag niet meer geschikt. Het blijft een open vraag welke andere bijzondere soorten en welke waterpeilen hier 
vroeger voorkwamen. Bij gebrek aan dergelijke aanduidingen is momenteel de term blauwgrasland in de Meet-
kerkse Moeren niet aan de orde.

Ondanks het heel bijzondere karakter van deze vegetatie en de zeldzaamheid van Veenmelkviooltje, ook op Euro-
pees niveau, is dit vegetatietype noch Europees habitat, noch regionaal belangrijk biotoop, een duidelijke lacune in 
de bescherming van zeldzame vegetatietypes.. 
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Veenmelkviooltje (Viola persicifolia) in de Meetkerkse Moeren. Foto Regine Vanallemeersch, mei 2006.
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 J Laquière (in voorbereiding; eind 2013?) Monitoring natuurinrichting Meetkerkse 
Moeren

Joy Laquière volgde met behulp van een groot aantal permanente kwadraten de vegetatie in de Meetkerkse Moe-
ren op, na de natuurinrichtingswerken in het kader van het natuurinrichtingsproject. Ze bestudeerde vooral vegeta-
ties die ontwikkelden na vernatting en herstel van kwelmilieus door het plaatsen van stuwen, afdammen van sloten, 
graven van laantjes en poelen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het verwijderen van de sliblaag in de 
eendenkooi, de aanleg van een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater), beperking schommeling 
waterpeilen en beperking van de inlaat van gebiedsvreemd water. Interessant is ook de koppeling aan metingen 
van de grondwaterstand en bodemanalyses (zie ook afzonderlijk rapport in voorbereiding Carole Ampe). Vooral de 
plagexperimenten en het graven van laantjes leverden verrrassende resultaten op met Stijve waterweegbree (Bal-
dellia ranunculoides; nog niet eerder gemeld) en Lidsteng (Hippuris vulgaris, herontdekking) als meest bijzondere 
soorten. Het rapport in voorbereiding geeft de vegetatie-opnamen weer, maar een syntaxonomische interpretatie is 
meestal niet eenvoudig, omdat de pioniersvegetaties zelden gemakkelijk te plaatsen zijn. Opvallend is in elk geval 
dat in de pioniersituaties heel vaak soorten aanwezig zijn van het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae), die 
de verwantschap met vegetaties uit Kwetshage aantonen. Een opvallende soort uit dit verbond, die in Kwetshage 
ontbreekt, is Geelgroene zegge (Carex demissa). Deze soort dook talrijk op in geplagde situaties. Verder zijn uiter-
aard de vegetaties met Stijve waterweegbree en Lidsteng zeer de moeite om verder op te volgen en te zien of deze 
zaadbanksoorten al dan niet langdurig kunnen standhouden.

Net zoals hierboven al vermeld is het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae) noch Europees beschermd 
habitat, noch regionaal belangrijk biotoop. Stijve waterweegbree is een kenmerkende soort voor het habitat 3130 
(oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Litterelletalia uniflorae en/of Isoëto-
Nanojuncetea. Geplagde situaties zijn echter vaak heterogeen van soortensamenstelling en een bepaalde soort 
duidt daarom nog niet noodzakelijk ook die plantengemeenschap aan. Iets analoogs geldt voor Lidsteng die door 
Decleer (2007) als een karakteristieke soort van habitat 2190 (vochtige duinvalleien) wordt aangeduid. Ook dat 
biotoop is hier uiteraard niet relevant.
 

 J Ameloot (in voorbereiding; eind 2013?)
Els Ameloot (VLM) bestudeert de vegetaties van Kwetshage eveneens in het kader van een natuurinrichtings-
project. Er was evenwel nog geen ontwerprapport ter beschikking tijdens het schrijven van dit beheerplan. 
 

 J Vegetatie-opnamen  Zwaenepoel 2011-2013 
Ter gelegenheid van dit beheerplan werden tussen 2011, 2012 en 2013 167 vegetatie-opnamen gemaakt in de 
verschillende deelgebieden van het studiegebied. In principe werd gepoogd minstens één opname te maken per 
perceel, met uitzondering van de Meetkerkse Moeren, waar inmiddels al voldoende oudere vegetatieopnames (De 
Block 1980,  Zwaenepoel 2001, 2002, 2006, 2007, Laquière 2005-2010) voor handen zijn om een beeld van de 
vegetatie te schetsen. Daar werden slechts een beperkt aantal percelen opnieuw bemonsterd. Hier en daar werden 
eveneens oudere opnames ingelast waar nuttig. De opnames zijn over de verschillende gebieden verdeeld als 
volgt:

Weiden Noordede graslanden 4
Weiden Noordede water- en oevervegetaties 3
Hagebos bos 5
Klemskerke-Vlissegem graslanden 17
Klemskerke-Vlissegem oevers 2
Klemskerke-Vlissegem pioniervegetaties 1
Kwetshage bos 1
Kwetshage graslanden 13
Kwetshage natte ruigten 4
Meetkerkse Moeren graslanden 29
Meetkerkse Moeren: natte ruigten 1
Meetkerkse Moeren pioniervegetaties 3
Meetkerkse Moeren struweel en bos 3
Militair domein Schorreweide graslanden 4
‘t Pompje graslanden 26
Paddegat graslanden 2
Put van Vlissegem bloemrijke ruigte 1
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Put van Vlissegem struweel 1
Put van Vlissegem watervegetatie 1
‘t Pompje water- en oevervegetaties 5
Schobbejak graslanden 11
Schobbejak water- en oevervegetaties 9
Watergangstraat graslanden 6
Watergangstraat water- en oevervegetatie 1
Schorreweide zuid graslanden 9
Schorreweide zuid water- en oevervegetaties 5

Totaal 167

Kaart 2.13 toont de plaats waar de vegetatie-opnamen gemaakt werden. De tabellen 2.14 tot 2.40 geven de syn-
taxonomisch herschikte vegetatie-opnamen weer.

De vegetatiebespreking volgt het klassieke stramien waarbij de vegetatietypes behandeld worden van eenvoudig 
naar meer complex: water- (en oever)vegetaties, pioniervegetaties, graslanden, ruigten, struweel, bos. Per vegeta-
tietype worden de verschillende deelgebieden na elkaar behandeld. 

 J Water- en oevervegetaties  Zwaenepoel 2011-2013
De vegetatietabellen van de water- en oevervegetaties zijn weergegeven als tabel 2.14 tot 2.22. 

Meetkerkse Moeren
 Zwaenepoel (2002) en Laquière (in voorbereiding) beschreven reeds heel wat sloot- en oevervegetaties van de 
Meetkerkse Moeren (zie hoger). Hier wordt enkel een opname gemaakt in 2000 herhaald, als voorbeeld van de 
voor de polders zeer uitzonderlijke schrale natte ruigten waarin Grote wederik domineert. Opname 23, een romp-
gemeenschap Lysimachia vulgaris-[Phragmitetea] werd gemaakt in het hooilandperceel van apotheker Van den 
Bulcke, het eerste perceel in de Meetkerkse Moeren met natuurbeheer, dat inmiddels reeds enkele decennia vol-
gehouden wordt. Het is tegelijk een vegetatiebeschrijving met bijhorende peilbuis, waardoor de opname nog aan 
representativiteitswaarde wint.

Slootvegetatie met dominantie van Grote egelskop in het Sint-Andrieszwin, in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
juni 2012.
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Kwetshage
 Zwaenepoel (2001) beschreef reeds een hele reeks water- en oevervegetaties van Kwetshage (zie hoger). Hier 
worden slechts vier vegetatie-opnamen becommentarieerd die binnen de door ANB aangekochte percelen vallen.

De opnamen 3 en 5 beschrijven natte strooiselruigten die als (eerder zwak ontwikkelde) Associatie van Moeras-
spirea en Valeriaan (Valeriano-Filipenduletum) kunnen beschouwd worden op basis van kensoort Poelruit. Opname 
3 beschrijft een slootrand in de Kwetshagestraat naast het perceel 5. Opname 5 beschrijft een hooilandrand van 
perceel 17. Dit vegetatietype kan volgens Decleer (2007) tot het Europees beschermd habitat 6430 gerekend wor-
den. De oppervlakte ervan is echter zo beperkt dat het habitat niet opgegeven is voor de polders.

Rietruigte met Poelruit, Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Opname 13 is een rompgemeenschap op de grens van de natte strooiselruigten en het Zilverschoonverbond: RG 
Pulicaria dysenterica-[Convolvulo-Filipenduletea/Lolio-Potentillion]. Heelblaadjes en Watermunt geven een zeer 
bloemrijk aspect in de nazomer, waardoor dit een voor insecten (dagvlinders, zweefvliegen, ….) heel aantrekkelijke 
bloemrijke ruigte is. Deze bloemrijke ruigte strekt zich uit over een groot gedeelte van de perceelsrand van perceel 
21. De vegetatie wordt gedeeltelijk begraasd onder de prikkeldraad. Dit vegetatietype is geen Europees beschermd 
habitat, maar behoort wél tot het regionaal belangrijk biotoop Zilverschoongrasland. 

Opname 16 is een rompgemeenschap op de grens tussen de Rietklasse en het Zilverschoonverbond. Pitrus is 
de dominant: RG Juncus effusus-[Phragmitetea/Lolio-Potentillion]. Deze vegetatie is de perceelsrand van perceel 
28 waarin ook de bodemvallen voor spinnen en loopkevers geplaatst werden door Jorg Lambrechts en Maarten 
Jacobs. Het is een zeer bultenrijke weiderand, die begraasd wordt onder de prikkeldraad. De dominant, Pitrus, is 
banaal, maar toch is dit een vrij soortenrijke vegetatie, met ook nog wat relictsoorten van de Klasse der kleine zeg-
gen (Parvocaricetea), zoals Zwarte zegge (Carex nigra), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Egelboterbloem (Ra-
nunculus flammula), Puntmos (Calliergonella cuspidata) en relictsoorten van het Dotterverbond (Calthion palustris) 
zoals Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum) en Tweerijige 
zegge (Carex disticha). Dit vegetatietype is geen Europees beschermd habitat, maar behoort wél tot het regionale 
belangrijke biotopen Zilverschoongrasland of Rietland. 
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Schobbejak
Negen opnamen beschrijven water- en oevervegetaties van de Schobbejak. De opnamen 17 en 20 zijn water-
vegetaties. De opnamen 4, 6, 7, 8, 11, 14 en 19 zijn vegetaties van drooggevallen waterlopen, Ruwe biesvegeta-
ties, grote zeggenvegetaties, rietvegetaties of rietruigten.

Opname 17 beschrijft een laantje tussen de percelen 379b en 377a. Het is één van de weinige laantjes waar in de 
zomer wat water in blijft staan. Daardoor is er een populatie Stomphoekig sterrenkroos (Callitriche obtusangula) 
aanwezig. Dergelijke vegetyaties kunnen als (zwak ontwikkelde vormen van) de Associatie van Zilte waterranonkel 
(Ranunculetum baudotii) beschreven worden, hoewel ons inziens Stomphoekig sterrenkroos wel een iets bredere 
amplitude heeft. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Opname 20 beschrijft de beek aan de noordrand van de Schobbejak op de grens met het daarboven liggende land-
bouwgebied (boven perceel 380b). De soortenarme combinatie van Tenger- en Schedefonteinkruid (Potamogeton 
pusillus en pectinatus), Stomphoekig sterrenkroos (Callitriche obtusangula) en Klein kroos (Lemna minor) is karak-
teristiek voor veel permanent watervoerende beken in deze omgeving. De vegetatie kan slechts op klasseniveau 
benoemd worden als een rompgemeenschap binnen de Fonteinkruidenklasse (Potametea). Dit vegetatietype is 
noch Europees beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Opname 11 beschrijft de vegetatie van het drooggevallen (Oud) Dorpszwin Stalhille (tussen de percelen 183a en 
389c). Op de nog in hetzelfde jaar drooggevallen delen groeien talrijke soorten van de Tandzaad-klasse (Bidentetea 
tripartiti) zoals Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), Moeraskers (Rorippa palustris), Moeraszuring 
(Rumex palustris), Waterpeper (Polygonum hydropiper), Goudzuring (Rumex maritimus), Beklierde duizendknooop 
(Polygonum lapathifolium), Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum) en Zeegroene ganzenvoet (Chenopodium 
glaucum). De al iets langer drooggevallen delen raken snel gedomineerd door Liesgras (Glyceria maxima). Bei-
de vegetaties kunnen resp. beschreven worden als de Associatie van Ganzenvoeten en Beklierde duizendknoop 
(Chenopodietum rubri) en rompgemeenschap Liesgras-[Phragmitetea]. Dit vegetatietype behoort vegetatiekundig 
tot het habitat 3270 (Chenopodion rubri en Bidention), maar alleen de riviervertegenwoordigers worden weerhou-
den tot het habitat. 

Opname 19 (op de grens van de percelen 384a en 385a) beschrijft de oevervegetatie van hetzelfde (Oud) Dorps-
zwin Stalhille op plaatsen waar wél nog water aanwezig is. Vlekken Ruwe bies en Oeverzegge wisselen elkaar 
hier af. Slechts een gering aantal andere soorten kunnen in deze dense vegetaties standhouden. Beide vegetaties 
kunnen resp. beschreven worden als de Associatie van Ruwe bies (Scirpetum tabernaemontani) en de Oeverzeg-
ge-associatie (Caricetum ripariae). Deze vegetatietypes zijn noch Europees beschermd habitat noch regionaal 
belangrijk biotoop.

Associatie van Ruwe bies, Oud Dorpszwin Stalhille. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Opname 6 is eveneens een Associatie van Oeverzegge (Caricetum ripariae), maar op de grens van de percelen 
375a en 376a staat deze vegetatie in een laantje en de aangrenzende hooiweiden. De vegetatie wordt jaarlijks 
gemaaid en ook nabegraasd. Daardoor is deze vegetatie een stuk soortenrijker dan de vorige. Vooral een aantal 
soorten van het Zilverschoonverbond en echte graslandsoorten kunnen hier ook overleven. Dit vegetatietype is 
noch Europees beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Associatie van Overzegge in de Schobbejak. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2011.

Opname 4 beschrijft een soortenarme rietkraag in perceel 377a. Opname 7 is een matig bloemrijk, ruig rietland 
rond de paaiplaats (perceel 328a). Koninginnekruid, Harig wilgenroosje, Gewone engelwortel, verschillende distels 
en Watermunt zorgen voor een grote aantrekkingskracht voor allerlei insecten. Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii) 
is de botanisch interessantste soort van deze bloemrijke rietruigte. Opname 14 is een nog sterker verruigd en 
nitrofiel rietlandhoekje in perceel 182a. De eerste twee kunnen benoemd worden als rompgemeenschappen Riet-
[Phragmitetea], de laatste is eerder een rompgemeenschap Riet-[Phragmitetea/Galio-Urticetea]. Dit vegetatietype 
behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Rietland.
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Rietvegetatie nabij de paaiplaats in de Schobbejak. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2011.

Opname 8 tenslotte is ook een soortenrijke en bloemrijke rietruigte, in perceel 376a, op de grens tussen een ge-
hooid en niet gehooid gedeelte. Daardoor is deze rietruigte graziger en soortenrijker. Het voorkomen van Poelruit 
(Thalictrum flavum) bepaalt dat deze vegetatie als Associatie van Moerasspirea en Valeriaan (Valeriano-Filipen-
duletum) kan benoemd worden, ook al is geen van beide naamgevende soorten hier aanwezig. Dit vegetatietype 
behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Rietland.

’t Pompje
 Zwaenepoel (1988) beschreef voor het eerst een aantal water- en oevervegetaties van het RMD-domein, het hui-
dige ‘t Pompje (zie hoger). Hier worden vijf extra opnames becommentarieerd. De opnames 10 en 13 beschrijven 
rietlanden, 15 beschrijft een Zeebiesvegetatie, 22 een slootvegetatie met Grote lisdodde en 26 een ondiepe plas 
met aspect van Zilte waterranonkel. 

Opname 22 beschrijft een slootvegetatie tussen perceel 694N en 694P. De vegetatie bestaat uit vlekken van Grote 
lisdodde (Typha latifolia), Veenwortel (Polygonum amphibium) of Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus). 
Op de oever is een grote populatie Zeeaster (Aster tripolium) aanwezig. Die zoutindicatie wordt niet teruggevonden 
in de eigenlijke watervegetatie. Syntaxonomisch zijn dergelijke slootbegroeiingen heterogeen. We kunnen er zowel 
een rompgemeenschap Grote lisdodde-[Phragmitetea] in onderscheiden als een rompgemeenschap Schedefon-
teinkruid –[Potametea]. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Opname 26 is een mooie, ondiepe plas ten zuiden van het centraal gebouw in perceel 694c2. Vooral in de bloei-
periode van Zilte waterranonkel is het wateroppervlak schitterend. De overige water- en oeverplanten zijn beperkt 
tot wat Echt darmwier (Enteromorpha intestinalis), veel Gesteelde Zannichellia (Zannichellia palustris pedicellatus) 
en wat Gewone waterbies (Eleocharis palustris), Riet (Phragmites australis), Zeegroene rus (Juncus inflexus) en 
Zeebies (Scirpus maritimus). Hoewel de overige soorten van de Fontienkruidenklasse (Potametea) ontbreken is 
dit toch een goed ontwikkelde Associatie van Zilte waterranonkel (Ranunculetum baudotii). Gesteelde zannichel-
lia heeft in deze associatie haar optimum. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop zilte plas.
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Associatie van Zilte waterranonkel, ‘t Pompje Ettelgem (Oudenburg). Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Opname 10 beschrijft het grootste rietland binnen ‘t Pompje (perceel 694Z). Dit is een quasi zuiver uit Riet (Phrag-
mites australis) bestaande vegetatie met alleen aan de wat drogere oeverrand wat Zeebies (Scirpus maritimus) en 
Zilte rus (Juncus gerardii). Syntaxonomisch is dit een rompgemeenschap Phragmites australis-[Phragmitetea]. Dit 
vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Rietland.

Opname 13 beschrijft een bloemrijke rietruigte op de drogere oostelijke oever van hetzelfde rietland, grenzend 
aan akkerland. Riet is nog steeds dominant. Natte ruigtkruiden als Heelblaadjes, Harig wilgenroosje, Watermunt 
en Bitterzoet, maar ook akkeronkruiden (Akkerdistel, Akkermelkdistel, Gekroesde melkdistel), nitrofiele ruigtkuiden 
(Grote brandnetel, Kleefkruid) en Glanshaververbondsoorten (Gewone pastinaak, Glanshaver) koloniseren de rand 
van de rietvegetatie. Syntaxonomisch zijn dit lastig te benoemen vegetaties. De Klasse der natte strooiselruigten 
(Convolvulo—Filipenduletea) is op basis van physiognomie nog de meest toepasselijke noemer. Dit vegetatietype 
behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Rietland.

Opname 15 beschrijft een ondiep laantje in perceel 694y met dominantie van Zeebies (Scirpus maritimus). Zeeas-
ter (Aster tripolium) is de enige echte zoutindicator. Er zijn veel meer glycofyten dan halofyten aanwezig, waaronder 
een aantal Zilverschoonverbondsoorten, Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum), … waardoor we de vegetatie 
kunnen bestempelen als de Associatie van Heen en Grote waterweegbree (Alismato-Scirpetum maritimi). Dit vege-
tatietype is noch Europees beschermd habiata noch regionaal belangrijk biotoop.
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Laantje met Zeebies in ‘t Pompje. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Schorreweide Zuid
 Zwaenepoel (1988) beschreef voor het eerst de vegetaties van de Schorreweide Zuid (zie hierboven). Hier worden 
vijf extra opnames gewijd aan water- en oevervegetaties. Opname 14 is de enige echte watervegetatie. Opname 
2 beschrijft een Zeebies-vegetatie, opname 12 een Ruwe bies-vegetatie. De opnamen 8 en 13 zijn bloemrijke riet-
ruigten.

De watervegetaties in Schorreweide Zuid zijn uitgesproken soortenarm, waar wisselende waterstanden en zout-
gehalte ongetwijfeld een belangrijke rol in spelen. Opname 14 beschrijft de soortenarme vegetatie van een water-
houdend slootje (perceel 289a). Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) is de enige echte waterplant. Syn-
taxonomisch is dit een rompgemeenschap Schedefonteinkruid –[Potametea]. Dit vegetatietype is noch Europees 
beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Opname 2 beschrijft een Soortenarme Zeebiesvegetatie (Scirpus maritimus) in perceel 289a op de rand van on-
diepe depressie. Zilte rus (Juncus gerardii) haalt eveneens een belangrijke bedekking, terwijl glycofyten quasi 
ontbreken, waardoor we de vegetatie als een Halo-Scirpetum kunnen bestempelen. Dit vegetatietype behoort tot 
het regionaal belangrijk biotoop zilte plas.

Opname 12 beschrijft een Ruwe bies-vegetatie (Scirpus tabernaemontani) in een slootje in het grasland. Riet is hier 
nog stevig dominant en Zeebies haalt een even hoge score als Ruwe bies. De ecologisch meest eisende soort is 
bepalend voor de naam Associatie van Ruwe bies (Scirpetum tabernaemontani). Dit vegetatietype behoort tot het 
regionaal belangrijk biotoop zilte plas.

De opnamen 8 en 13 zijn bloemrijke rietruigten op de noordrand van Schorreweide Zuid. In beide opnames is een 
hoge grondwatertafel verantwoordelijk voor de vrij hoge Rietbedekking, de Zilverschoonverbondsoorten (Fioring-
ras, Valse voszegge, Krulzuring), de zilte soorten (Zilte rus, Zilt torkruid, Smalle rolklaver) en de natte ruigtekruiden 
(Heelblaadjes), maar het stijgend reliëf aan de rand van deze laag gelegen schorreweide laat toch ook toe dat een 
hele reeks ‘drogere’ soorten hier gedijen. Dat zijn voor een deel Glanshaververbondsoorten. De interessantste 
‘droge’ soort is Kattendoorn (Ononis spinosa) die echter slechts met mondjesmaat voorkomt. Deze heterogene 
situaties kunnen syntaxonomisch vertaald worden als derivaatgemeenschappen Heelblaadjes-[Arrhenatheretea/
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Phragmitetea] en Akkerdistel-[Arrhenatheretea/Phragmitetea]. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk 
biotoop Rietland.

Weiden Noordede: Watergangstraat
In de Watergangstraat werd een laantje opgenomen met zowel een aantal moeras-, zilte en nitrofiele elementen. 
Riet is dominant, maar laat voldoende ruimte voor andere soorten. Syntaxonomisch is deze vegetatie niet preciezer 
te benoemen dan op niveau van de Rietklasse (Phragmitetea). Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk 
biotoop Rietland.

Weiden Noordede: Cathille
In Cathille zijn verschillende verruigde rietlanden en grote zeggenvegetaties opgenomen. Perceel 14a is een ver-
ruigd rietland dat syntaxonomisch tot de Klasse der natte strooiselruigten (Convolvulo-Filipenduletea) kan gerekend 
worden door soorten zoals Haagwinde (Calystegia sepium), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) en Harig 
wilgenroosje (Epilobium hirsutum). Er zijn gradaties van minder naar meer verruigd en van droger en nitrofieler, 
met Grote brandnetel (Urtica dioica) naar natter. Dit vegetatietype behoort volgens Decleer (2007) tot het habitat 
6430 (ruigten).

De minst verrruigde delen kunnen als rompgemeenschap Riet-[Phragmitetea] beschouwd worden. Dit vegetatie-
type behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Rietland.

De rand van perceel 9a is eerder een Associatie van Oeverzegge (Caricetum ripariae). Riet (Phragmites australis) 
is weliswaar ook daar dominant, maar kensoort Oeverzegge (Carex riparia) bereikt toch bedekkingen van circa 
20%. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Rietland.
 

Klemskerke-Vlissegem
 Zwaenepoel (2001) beschreef al de diverse water- en oevervegetaties van het poldergebied tussen Klemskerke en 
Vlisegem. Hier worden slechts twee vegetatie-opnamen becommentarieerd die binnen de door ANB aangekochte 
percelen vallen. 

Opname 1 beschrijft een Associatie van Heen en Grote waterweegbree van een verlandende poel in perceel 749a. 
In de poel zelf is de vegetatie uiterst soortenarm. Zeebies of Heen (Scirpus maritimus) domineert en er komen 
nauwelijks andere water- of oeverplanten voor, op wat Rietgras (Phalaris arundinacea) na. Op de oever vermengt 
de vegetatie zich met Zilverschoonverbondsoorten en met begroeiingen van de Tandzaadklasse (Bidentetea). Dit 
vegetatietype is noch Europees beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Opname 10 is eveneens een vegetatie aan de rand van een poel, hier in de zogenaamde ‘bunkerweiden’ van Vlis-
segem (perceel 601). De vegetatie wordt gedomineerd door Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), met eveneens 
amper begeleidende soorten. Deze Associatie van Ruwe bies (Scirpetum tabernaemontani) is vrij zeldzaam omdat 
ze alleen kan gedijen waar geen permanente begrazing plaatsvindt. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal 
belangrijk biotoop zilte plas.
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Associatie van Ruwe bies op de oever van een poel in de bunkerweiden van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Put van Vlissegem
Van de Put van Vlissegem werden nog niet eerder vegetatie-opnamen gemaakt. Qua watervegetaties valt er zeer 
weinig te beleven. De put is te diep voor op de bodem wortelende waterplanten. De oevers zijn te steil om zelfs daar 
veel wortelende watervegetatie te kunnen verwachten. Bovendien is de begrazingsdruk door watervogels en vissen 
te groot voor veel drijvende waterplanten. Wellicht is het water ook te brak, maar er zijn geen metingen van de sa-
liniteit voor handen. De massale aanwezigheid van Echt darmwier wijst wél op een zekere saliniteit. Enkel waar de 
oevers voldoende afkalfden kunnen hier en daar wat oeverplanten gedijen. De opname toont een kleine populatie 
Zeebies (Scirpus maritimus) zonder enige andere begeleidende soort dan het Echt darmwier. Door het ontbreken 
van glycofyten wordt deze vegetatie hier als Halo-Scirpetum bestempeld (tegenover de Associatie van Heen en 
Grote waterweegbree of het Alismato-Scirpetum maritimi, die wél glycofyten telt). Dit vegetatietype behoort tot het 
regionaal belangrijk biotoop zilte plas.
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Tabel 2.14 Vegetatietabel natte ruigten Meetkerkse Moeren

Opnamenummer 23
Riet-klasse (Phragmitetea)
Phragmites australis Riet 2
Iris pseudacorus Gele lis r1

Overige soorten
Carex acutiformis Moeraszegge m4
Drepanocladus aduncus Gewoon sikkelmos 9
Galium palustre Moeraswalstro r1
Juncus effusus Pitrus a2
Lysimachia vulgaris Grote wederik 4
Lythrum salicaria Grote kattenstaart m4
Polygonum hydropiper Waterpeper r1
Polygonum persicaria Perzikkruid r1
Potentilla anserina Zilverschoon p1
Rumex acetosa Veldzuring p1
Salix alba Schietwilg r1
Salix repens Kruipwilg r1
Salix x multinervis Geoorde x Grauwe wilg r2

Tabel 2.14 Kopgegevens vegetatietabel natte ruigten Meetkerkse Moeren

Opnamenummer 23
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren
Plaats Perceel Van den Bulcke
Plaats rond peilbuis 8
Plaats Meetkerke
Gemeente Zuienkerke
IFBL C1/28/23
Totale bedekking 99
Kruidbedekking 80
Mosbedekking 90
Strooisel 10
Datum 20-Sep-00
Oppervlakte 20 m² in de sloot
Bodem humeus zand
H&e vlak
Beheer geen bemesting
Syntaxonomie RG Grote wederik-
Syntaxonomie [Phragmitetea]
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Tabel 2.15 Vegetatietabel natte ruigtevegetaties Kwetshage.

Opnamenummers 3 5 13 16
Klasse der natte strooiselruigten 
(Convolvulo-Filipenduletea)
Calystegia sepium Haagwinde m4 p1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 5 r1 a4
Symphytum officinale Smeerwortel a4
Stachys palustre Moerasandoorn a4
Associatie van Moerasspirea en 
Valeriaan (Valeriano-Filipenduletum)
Thalictrum flavum Poelruit r1 m4

Riet-klasse (Phragmitetea)
Phragmites australis Riet 1 2 2 m4
Rumex hydrolapathum Waterzuring a2 r1
Glyceria maxima Liesgras p1 p1
Lycopus europaeus Wolfspoot a2 a2
Myosotis cespitosa Zompvergeetmenietje r1
Iris pseudacorus Gele lis a2 r1
Phalaris arundinacea Rietgras p1 p1
Oenanthe fistulosa Pijptorkruid r1
Carex acuta Scherpe zegge m2
Carex riparia Oeverzegge a2 m4 p1

Weegbree-klasse (Plantaginetea 
majoris)
Plantago major Grote weegbree p1
Sagina procumbens Liggend vetmuur r1
Zilverschoonverbond 
(Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras m4 m2
Juncus inflexus Zeegroene rus 1 r1
Potentilla anserina Zilverschoon p1
Rumex crispus Krulzuring m2 r1

dominanten of aspectbepalende 
soorten
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 1 1
Juncus effusus Pitrus m4 7
Mentha aquatica Watermunt m4 m4 1 1

Overige soorten
Aegopodium podagraria Zevenblad m4
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 1 p1
Anthoxantum odoratum Reukgras p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver m4
Bellis perennis Madeliefje r1
Calliergonella cuspidata Puntmos .1 .4 .1 .2
Cardamine pratensis Pinksterbloem p1 p1
Carex disticha Tweerijige zegge 2
Carex nigra Zwarte zegge p1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 p1
Cirsium arvense Akkerdistel p1 p1
Cirsium vulgare Speerdistel a4
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik p1 p1
Equisetum arvense Heermoes m4
Equisetum palustre Lidrus 1
Festuca arundinacea Rietzwenkgras a2
Galium palustre Moeraswalstro m4 p1
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4 m2 2 1
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Opnamenummers 3 5 13 16
Hydrocotyle vulgaris Waternavel p1 p1
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi p1
Juncus articulatus Zomprus r1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus a2
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand p1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras p1
Lolium perenne Engels raaigras p1 p1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem a2
Lythrum salicaria Grote kattenstaart p1
Medicago lupulina Hopklaver p1
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 m2 m2
Polygonum amphibium Veenwortel a2 a2
Ranunculus acris Scherpe boterbloem m2
Ranunculus flammula Egelboterbloem r1 r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m2 1 1
Rubus caesius Dauwbraam m4
Rumex acetosa Veldzuring 1 p1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 r1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg p2
Salix cinerea oleifolia Rossige wilg r1
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid a2
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid p1
Sonchus asper Brosse melkdistel p1
Stellaria media Vogelmuur p1
Taraxacum vulgare Paardenbloem a2
Torilis japonica Heggendoornzaad r1
Trifolium repens Witte klaver m4 m4
Urtica dioica Grote brandnetel a2 p1 a2
Vicia cracca Vogelwikke m4
Vicia sepium Heggenwikke a2
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Tabel 2.15 Kopgegevens vegetatietabel natte ruigtevegetaties Kwetshage.

Opnamenummer 3 5 13
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Kwetshage Kwetshage Kwetshage
Plaats sloot Kwetshagestraat hooilandrand weiderand

Gemeente Varsenare, Jabbeke
Varsenare, 
Jabbeke

Varsenare, Jabbeke

IFBL C1/28/31 C1/28/31 C1/27/42
Totale bedekking 100 90 100
Kruidbedekking 100 90 100
Mosbedekking <1 5 1
Strooisel 50 <1 50
Datum 5-Aug-11 5-Aug-11 5-Aug-11
Oppervlakte 50 x 1 m 50 x 1 m 50 x 1 m
Bodem kleiig zand veen veen
H&e 45°W 5°W 10°Z

Beheer
onregelmatig 
meegemaaid

gedeeltelijk begraasd onder prikkeldraad

Foto’s

Fauna
Oranje zandoogje, 
Icarusblauwtje

Moerassprinkhaan, 
Azuurjuffer

Grote groene sabelsprinkhaan, Steenhommel

Fauna Krasser
Hooibeestje, 
Agriphilla tristella

Weidehommel, Argusvlinder, Icarusblauwtje

Fauna
Oranje zandoogje, Akkerhommel, Grote 
aardhommel

Fauna
Moerassprinkhaan, Bruinbandspanner, 
Atalanta

Fauna Zwartsprietdikkopje, Gewone grasmot

Fauna
Kleine vuurvlinder, Klein koolwitje, 
Hooibeestje

Syntaxonomie
Convolvulo-
Filipenduletea

Convolvulo-
Filipenduletea

RG Heelblaadjes-[Convolvulo-Filipenduletea/

Opmerkingen
zwak ontwikkeld 
Filipendulion

zwak ontwikkeld 
Filipendulion

Lolio-potentillion]

Opmerkingen
Thalictrum is ken-
soort, maar beperkt

Thalictrum is 
kensoort

zelfde perceel als opn 12; N-zijde perceel op 
20 m van

Opmerkingen aanwezig
perceel zelf is 
soortenarm

het kanaal
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Opnamenummer 16
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats weide van bodemvallen Jorg Lambrechts
Plaats Varsenare 
Gemeente  Jabbeke
IFBL C1/27/42
Totale bedekking 100
Kruidbedekking 100
Mosbedekking 1
Strooisel 20
Datum 5-Aug-11
Oppervlakte 25 x 1 m
Bodem veen
H&e zeer bultenrijke weiderand
Beheer begraasd onder de prikkeldraad
Foto’s
Fauna Krasser, Oranje zandoogje, Hooibeestje
Fauna Klein koolwitje
Fauna zie bodemvallen
Fauna spinnen
Fauna loopkevers
Fauna
Syntaxonomie RG Juncus effusus-[Phragmitetea/
Opmerkingen Lolio-Potentillion]
Opmerkingen Pitrusruigte rond de bodemvallen op de 
Opmerkingen rand van een weide
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Tabel 2.16 Vegetatietabel water- en oevervegetaties Schobbejak

Opnamenummer 17 20 11 19 6 4 7 14 8
Fonteinkruidenklasse 
(Potametea)
Potamogeton pusillus Tenger fonteinkruid m4
Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid m4

Callitriche obtusangula
Stomphoekig 
sterrenkroos

1 p1 a2

Riet-klasse (Phragmitetea)
Carex riparia Oeverzegge 1 7 a2 a2 p2
Glyceria maxima Liesgras 1 2
Iris pseudacorus Gele lis p1
Lycopus europaeus Wolfspoot p1 p1
Phalaris arundinacea Rietgras a2
Phragmites australis Riet a2 1 2 9 9 7 5
Rumex hydrolapathum Waterzuring r1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies p2 1

Klasse der natte 
strooiselruigten 
(Convolvulo-Filipenduletea)
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid a4 p1
Associatie van 
Moerasspirea en Valeriaan 
(Valeriano-Filipenduletum)
Thalictrum flavum Poelruit a4

Tandzaad-klasse (Bidentetea 
tripartitae)

Ranunculus sceleratus
Blaartrekkende 
boterbloem

p1 p1

Rorippa palustris Moeraskers a4 r1
Rumex palustris Moeraszuring r1
Polygonum hydropiper Waterpeper p1
Rumex maritimus Goudzuring p2
Polygonum lapathifolium Beklierde duizendknoop 4
Chenopodium rubrum Rode ganzevoet p2
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet p1

Overige soorten
Agrostis stolonifera Fioringras a2 a2 m2 m2
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart a1
Angelica sylvestris Gewone engelwortel p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver a1
Atriplex patula Uitstaande melde r1
Carex cuprina Valse voszegge a2
Carex disticha Tweerijiige zegge p1 a2
Cirsium arvense Akkerdistel p1 p1 p1 1 a4
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn r1
Dactylis glomerata Gewone kropaar p1
Eleocharis palustris Gewone waterbies a2 a2 m4
Elymus repens Kweek r1 m4
Enteromorpha intestinalis Darmwier m4
Equisetum palustre Lidrus a2
Fraxinus excelsior Gewone es p4
Galium aparine Kleefkruid p2 a4
Holcus lanatus Gestreepte witbol a1 p1 a2 p1
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Opnamenummer 17 20 11 19 6 4 7 14 8
Juncus bufonius Greppelrus p1
Juncus conglomeratus Biezenknoppen a2
Juncus effusus Pitrus p1
Juncus gerardii Zilte rus r1
Juncus inflexus Zeegroene rus a2
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1
Lemna minor Klein kroos .1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1
Mentha aquatica Watermunt a2
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid r1
Phleum pratense Timoteegras p1
Polygonum amphibium Veenwortel a2 m4 p1 a2 p1
Potentilla anserina Zilverschoon r1 p1
Rumex acetosa Veldzuring p1 1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 r1
Rumex crispus Krulzuring r1 p1 r1 p1
Salix alba Schietwilg r2
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r2 r4
Solanum dulcamara Bitterzoet a4
Sonchus arvensis Akkermelkdistel r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1 p1 r1
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem r1
Urtica dioica Grote brandnetel p1 2 a4
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Tabel 2.16 Kopgegevens vegetatietabel water- en oevervegetaties Schobbejak

Opnamenummer 4 6 7
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille
Plaats droogstaand laantje in hooiland Oeverzeggevegetatie Matig ruig bloemrijk rietland
Plaats Stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4 Stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4 rond de paaiplaats 
Gemeente Jabbeke Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/54/12 C1/54/14 C1/54/14
Totale bedekking 100 90 99
Kruidbedekking 100 90 99
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 100 90 90
Datum 1-Aug-11 1-Aug-11 1/08/2011 (+ extra faunawaarnemingen juli 2012)
Oppervlakte 50 x 2 m 10 x 10 m 75 x 1 m
Bodem zandige klei venige klei venige klei
H&e ondiep laantje 5°Z 30° nr het water toe
Beheer niet meegemaaid met meegemaaid met hooiland, maar niets doen
Beheer omliggend hooiland maaisel is blijven liggen
Foto’s Kleine vos, Zilt torkruid, garnalen
Fauna niet waargenomen Krasser, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Fazant Groene kikker, Kleine vos, Atalanta, Honingbij
Fauna Rood soldaatje, Neomysis integer (Brakwatergarnaal)
Fauna Crangon crangon (Grijze garnaal) in het water, staafwants
Syntaxonomie RG Riet-[Phragmitetea] Caricetum ripariae RG Riet-[Phragmitetea]
Syntaxonomie Oeverzegge-associatie
Opmerkingen soortenarme rietkraag s ochtends beschaduwd door populier matig ruig bloemrijk rietland
Opmerkingen Grauwe abeel en Schietwilg volgens polderbeheerder ook een rivierkreeftje (exoot?)

Opnamenummer 8 11 14
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille
Plaats rand rietmoeras in zuidelijk deel Dorpszwin, oude loop Ruigtehoekje in NW Schobbejak
Plaats Stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4 Stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4 Stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4
Gemeente Jabbeke Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/54/14 C1/54/14 C1/54/12
Totale bedekking 90 70 100
Kruidbedekking 90 70 100
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 90 1 100
Datum 1-Aug-11 1-Aug-11 1-Aug-11
Oppervlakte 15 x 1 m langs de prikkeldraad 15 x 3 m 20 x 5 m
Bodem venige klei venig venige klei
H&e vlak vlak (bodem Dorpszwin) vlak (microreliëf)
Beheer onregelmatig mee gehooid niets doen
Beheer
Foto’s aspect en Chenopodium glaucum
Fauna Rood soldaatje, Tuinhommel Grote groene sabelsprinkhaan, Oranje zandoog
Fauna Hooibeestje, Groot koolwitje Krasser, Atalanta
Fauna Dagpauwoog, Bloedrode heidelibel
Syntaxonomie Valeriano-Filipenduletum RG Liesgras-[Phragmitetea] en RG Riet-[Phragmitetea/Galio-Urticetea]
Syntaxonomie Ass. Van Moerasspirea en Valeriaan Chenopodietum rubri
Opmerkingen grens moeras-hooiland Ass. Van Ganzenvoeten en Beklieerde duizendknoop
Opmerkingen Dorpszwin staat droog
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Opnamenummer 17 19 20
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille
Plaats laantje Oud Dorpszwin waterloop aan de N-grens
Plaats Stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4 Stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4 Stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4
Gemeente Jabbeke Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/54/12 C1/54/14 C1/54/12
Totale bedekking 25 40 35
Kruidbedekking 25 40 35
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 0 0 0
Datum 29-Jun-12 29-Jun-12 29-Jun-12
Oppervlakte 2 x 2 m 25 x 1 m 10 x 1 m
Bodem klei, ca 30 cm onder water klei onder 0,5 à 1 m water klei onder 1 m water
H&e vlak vlak vlak
Beheer laantjes enkele jaren geleden hersteld geruimd door de polder
Beheer
Foto’s laantje aspect van dominanten
Fauna Lantaarntje Grote keizerlibel, Heidelibel
Fauna
Fauna
Syntaxonomie Ranunculetum baudotii (zwak) Caricetum ripariae en Scirpetum tabernaemontani Potametea (Fonteinkruiden-klasse); geen ass. Aanwijsbaar
Syntaxonomie Associatie van Zilte waterranonkel Oeverzegge-ass en Ass. van Ruwe bies
Opmerkingen meeste laantjes en waterlopen zonder
Opmerkingen echte waterplanten
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Tabel 2.17 Water- en oevervegetaties van het RMD-domein ‘t Pompje

Opnamenummer 22 26 10 13 15
Fonteinkruidenklasse (Potametea)
Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid 1
Zannichellia palustris pedicellatus Zannichellia a2
Ranunculus baudotii Zilte waterranonkel 3

Riet-klasse (Phragmitetea)
Phragmites australis Riet r1 9 8
Scirpus maritimus Zeebies p1 p1 r1 9
Typha latifolia Grote lisdodde 1

Klasse der natte strooiselruigten 
(Convolvulo-Filipenduletea)
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje p1

Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii)
Aster tripolium Zeeaster p1
Juncus geradii Zilte rus p1

Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion 
anserinae)
Agrostis stolonifera Fioringras m4 m4
Carex cuprina Valse voszegge r1
Juncus inflexus Zeegroene rus p1
Potentilla anserina Zilverschoon p1

Overige soorten
Arrhenatherum elatius Glanshaver m4
Atriplex prostrata Spiesmelde r1
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet r1
Cirsium arvense Akkerdistel p1
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Eleocharis palustris Gewone waterbies a2 a2
Elymus repens Kweek a2 p1
Enteromorpha intestinalis Darmwier p1
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik r1
Equisetum palustre Lidrus r1
Galium aparine Kleefkruid p1
Lemna trisulca Puntkroos .2
Mentha aquatica Watermunt p1
Pastinaca sativa Pastinaak r1
Poa trivialis Ruw beemdgras m4
Polygonum amphibium Veenwortel 1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes p1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem p1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1
Samolus valerandi Waterpunge p1
Solanum dulcamara Bitterzoet r1
Sonchus arvensis Akkermelkdistel r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1
Urtica dioica Grote brandnetel p1
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Tabel 2.17 Kopgegevens water- en oevervegetaties van het RMD-domein ‘t Pompje

Opnamenummer 10 13 15
Auteur Arnout zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein RMD-domein

Plaats
rietland ten W van het 
RMD-gebouw

bloemrijke rietruigte ten O van het 
rietland

zeebiesvegetatie ten N 
van het rietland

Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 100 99 99
Kruidbedekking 100 99 99
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 0 90 20 (onder water)
Datum 3-Aug-10 3-Aug-11 3-Aug-11
Oppervlakte 10 x 10 m 20 x 2 m 25 x 1 m
Bodem zilte klei (onder water) klei venige klei
H&e vlak vlak ondiep laantje
Beheer
Foto’s pastinaak; sluipwesp op pastinaak aspect

Fauna Groene kikker Zwartsprietdikkopje op speerdistel
Gewoon spitskopje, 
Oranje zandoogje

Fauna sluipwesp op pastinaak
Hooibeestje, 
Zwartsprietdikkopje

Fauna Bruine kikker

Syntaxonomie RG Riet-[Phragmitetea]
moeilijk te benoemen; riet is 
dominant

Alismato-Scirpetum 
maritimi

Syntaxonomie ruigtkruiden beperkt
Associatie van 
Heen en Grote 
waterweegbree

Opmerkingen
Quasi zuiver riet; alleen aan 
de oever

rand van het riet; geen waterriet

Opmerkingen met wat zeebies, zilte rus grenst aan het landbouwgebied

Opnamenummer 22 26
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein

Plaats
sloot ten N van het 
RMD-gebouw

watervegetatie plas ten Z van het 
RMD-gebouw

Gemeente Ettelgem, Oudenburg Etelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 30 35
Kruidbedekking 30 35
Mosbedekking 0 0
Strooisel 0 0
Datum 3-Aug-11 29-Jun-12
Oppervlakte 20 x 1 m sloot 10 x 3 m
Bodem klei (onder water) klei (onder water)
H&e vlak vlak
Beheer
Foto’s Zeeaster op de oever aspect en soorten
Fauna Grote keizerlibel, Lantaarntje

Syntaxonomie
RG Grote 
lisdodde-[Phragmitetea]

Ranunculetum baudotii

Syntaxonomie
RG Schedefonteinkruid-
[Potametea]

Ass. Van Zilte waterranonkel

Opmerkingen oever met vrij veel Zeeaster
mooi bloeiaspect Zilte 
waterranonkel
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Tabel 2.18 Vegetatietabel water- en oevervegetaties Schorreweide Zuid

Opnamenummer 14 2 12 8 13
Fonteinkruidenklasse (Potametea)
Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid a4

Riet-klasse (Phragmitetea)
Phragmites australis Riet 7 5 2
Scirpus maritimus Zeebies 5 m4
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies m4

Zilverschooon-verbond (Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras 1 m4 m4
Carex cuprina Valse voszegge a2
Potentilla anserina Zilverschoon p1
Rumex crispus Krulzuring r1

Zeeaster-klasse (Asteretea tripoliià)
Juncus gerardii Zilte rus 3 p1
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid p2

Overige soorten
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid p2 p2
Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 3
Atriplex prostrata Spiesmelde r1 p1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .2
Carex disticha Tweerijige zegge p1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1
Cirsium arvense Akkerdistel 2 2
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn r1
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2
Elymus repens Kweek m4
Geranium dissectum Slipbladooievaarsbek r1
Glechoma hederacea Hondsdraf p1
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p2
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand r1
Lotus tenuis Smalle rolklaver p1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1
Mentha aquatica Watermunt a4
Ononis spinosa Kattendoorn r1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes m4
Ranunculus acris Scherpe boterbloem p1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring p2
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r2
Solanum dulcamara Bitterzoet p2
Taraxacum vulgare Paardenbloem a2
Trifolium repens Witte klaver a2
Urtica dioica Grote brandnetel a4
Vicia cracca Vogelwikke p1
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Tabel 2.18 Kopgegevens vegetatietabel water- en oevervegetaties Schorreweide Zuid

Opnamenummer 2 8 14
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel

Plaats
Schorreweide zuid 
Ettelgem

Schorrenweide zuid Ettelgem Schorrenweide zuid Ettelgem

Plaats oever van plas
bloemrijke rietruigte met 
Kattendoorn

watervegetatie in slootje

Gemeente Oudenburg Oudenburg Oudenburg
IFBL C1/26/24 C1/26/24 C1/26/24
Totale bedekking 90 90 5
Kruidbedekking 90 90 5
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 50 90 0
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 15 x 1 m 20 x 1 m 5 x 1 m
Bodem zilte klei klei klei
H&e vlak vlak vlak

Beheer
begraasd dr 6 
boerenpaarden

niet beheerd slootje recent uitgediept

Foto’s
Fauna Watersnip Oranje zandoogje
Fauna
Fauna

Syntaxonomie Halo-Scirpetum
DG Heelblaadjes-
[Arrhenatheretea/
Phragmitetea]

RG Schedefonteinkruid 
-[Potametea]

Syntaxonomie

Opmerkingen
rietruigten zijn syntaxonomisch 
lastig te benoemen

watervegetaties beperkt; 
water te zout?

Opmerkingen

Opnamenummer 12 13
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schorrenweide zuid Ettelgem Schorrenweide zuid Ettelgem
Plaats slootje in het grasland bloemrijke rietruigte
Gemeente Oudenburg Oudenburg
IFBL C1/26/24 C1/26/24
Totale bedekking 80 99
Kruidbedekking 80 99
Mosbedekking 0 1
Strooisel 50 20
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 20 x 1 m 50 x 1 m
Bodem zilte klei klei
H&e 5°W vlak
Beheer niet begraasd; net achter de prikkeldraad
Foto’s
Fauna Oranje zandoog, Hooibeestje Oranje zandoogje, Hooibeestje
Fauna Haas in de weide
Fauna
Syntaxonomie Scirpetum tabernaemontani lastig
Syntaxonomie Associatie van Ruwe bies DG Akkerdistel-[Arrhenatheretea/Phragmitetea]
Opmerkingen
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Tabel 2.19 Vegetatietabel water- en oevervegetaites Schorreweide Noord

Opnamenummer 1
Riet-klasse 
(Phragmitetea)
Phragmites australis Riet 3

Tandzaad-klasse 
(Bidentetea tripartiti)
Atriplex prostrata Spiesmelde 3
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet p1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem r1

Zeeaster-klasse 
(Asteretea tripolii)
Glaux maritima Melkkruid r1
Juncus gerardii Zilte zegge p1

Overige soorten
Cirsium arvense Akkerdistel r1
Elymus repens Kweek p1
Hordeum secalinum Veldgerst p1
Matricaria recutita Echte kamille r1
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver r1

Tabel 2.19 Kopgegevens vegetatietabel water- en oevervegetaites Schorreweide Noord

Opnamenummer 3
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Schorreweide noord
Plaats Watergangstraat Klemskerke
Plaats laantje in kamgrasweide
Gemeente De Haan
IFBL C1/26/22
Totale bedekking 70
Kruidbedekking 70
Mosbedekking 0
Strooisel 5
Datum 2-Aug-11
Oppervlakte 50 x 2 m
Bodem venige klei (droog)
H&e ondiep laantje + veel trapgaten
Beheer begraasd door 3 koeien
Foto’s
Fauna Atalanta, Krasser, Gewone grasmot
Fauna Oranje zandoog
Fauna
Syntaxonomie Phragmitetea met zilte en nitrofiele elementen
Syntaxonomie moeilijk te benoemen op lager niveau dan klasse
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Tabel 2.20 Vegetatietabel water- en oevervegetaties Cathille

Opnamenummer 1 2 3
Rietklasse (Phragmitetea)
Phragmites australis Riet 8 9 7
Phalaris arundinacea Rietgras m2
Carex riparia Oeverzegge m2 m4 2

Klasse der natte strooiselruigten 
(Convolvulo-Filipenduletea)
Calystegia sepium Haagwinde p2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid p2
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje p2 p1

Overige soorten
Agrostis stolonifera Fioringras m2
Anthriscus sylvestris Fluitenrkuid r1
Calliergonella cuspidata Puntmos .1
Cirsium arvense Akkerdistel m4 m4 a2
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1
Juncus inflexus Zeegroene rus a2
Lactuca serriola Kompassla r1
Polygonum amphibium Veenwortel m2
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes p2
Rumex crispus Krulzuring r1
Urtica dioica Grote brandnetel 1 a2 p1
Vicia cracca Vogelwikke r1

Tabel 2.20 Kopgegevens wegetatietabel water- en oevervegetaties Cathille

Opnamenummer 1 2 3
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel

Plaats Cathille perceel B Cathille perceel B, rand
Cathille, verruigd riet-
land perceel C

Plaats Stalhille Stalhille Stalhille
Gemeente Jabbeke Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/27/11 C1/27/11 C1/27/11
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 0 <1 0
Strooisel 100 100 90
Datum 1-Aug-11 1-Aug-11 1-Aug-11
Oppervlakte 10 x 10 m 150 x 1 m (randen perceel) 25 x 5 m
Bodem venig, zandige klei venig, zandige klei venig zandige klei

H&e vlak
30°nr sloot aan 3 zijden (O, 
N, W)

vlak

Beheer niets doen
niets doen (rest perceel is 
gemaaid)

Foto’s

Fauna
Zwartsprietdikkopje, Gamma-uil, 
Bruin zandoogje

Gewoon spitskopje, Krasser, 
Hooibeestje

Krasser, Gewone 
grasmot

Fauna
Kleine vos, Atalanta, Distelvlinder, 
Honingbij

Stro-uiltje

Fauna
Stro-uiltje, sigaargallen op riet, 
Gewoon spitskopje

Caricetum ripariae

Syntaxonomie Convolvulo-Filipenduletea RG Riet-[Phragmitetea] Oeverzegge-associatie
Syntaxonomie Klasse der natte strooiselruigten
Opmerkingen Fauna vooral op Koninginnekruid
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Tabel 2.21 Vegetatietabel oevervegetaties Klemskerke-Vlissegem

Opnamenummer 1 10
Riet-klasse (Phragmitetea)
Phragmites australis Rietgras p1
Phalaris arundinacea Rietgras p1
Associatie van Heen en Grote waterweegbree (Alismato-Scirpertum 
maritimi)
Scirpus maritimus Zeebies 7
Associatie van Ruwe bies (Scirpetum tabernaemontani)
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies 9

Overige soorten
Agrostis stolonifera Fioringras 4
Atriplex prostrata Spiesmelde r1
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet p1
Eleocharis palustris Gewone waterbies p1
Juncus inflexus Zeegroene rus r1
Polygonum amphibium Veenwortel r1
Potentilla anserina Zilverschoon p1
Rorippa palustris Moeraskers p1
Rumex crispus Krulzuring a2
Rumex palustris Moeraszuring r1

Tabel 2.21 Vegetatietabel oevervegetaties Klemskerke-Vlissegem

Opnamenummer 1 10
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Klemskerke-Vlissegem Klemskerke-Vlissegem
Plaats Vijfwegestraat Bunkerweide perceel 601
Plaats verlande poel perceel 749A Ruwe bies-vegetatie aan rand poel
Plaats Vlissegem Vlissegem
Gemeente De Haan De Haan
IFBL C1/17/31 C1/17/13
Totale bedekking 99 99
Kruidbedekking 99 99
Mosbedekking 0 0
Strooisel 1 50
Datum 29-Aug-11 29-Aug-11
Oppervlakte 5 x 7 m 5 x 1 m
Bodem klei venige klei
H&e hellend naar centrum poel 10°Z
Beheer niets doen
Foto’s landschap
Fauna Lantaarntje, Groene kikker
Syntaxonomie Alismato-Scirpetum maritimi Scirpetum tabernaemontani
Syntaxonomie Ass. Van Heen en Grote waterweegbree Associatie van Ruwe bies
Opmerkingen verschilt van Halo_scirpetum Ook Bultkroos, Klein kroos op water
Opmerkingen door ontbreken halofyten
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Tabel 2.22 Vegetatietabel water- en oevervegetaties Put van Vlissegem

Opnamenummer 2
Rietklasse (Phragmitetea)
Scirpus maritimus Zeebies p1

Overige soorten
Enteromorpha intestinalis Echt darmwier .1

Tabel 2.22 Kopgegevens vegetatietabel water- en oevervegetaties Put van Vlissegem

Opnamenummer 2
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Put van Vlissegem
Plaats schaarse waterbegroeiing aan de rand
Gemeente Vlissegem, De Haan
IFBL C1/17/12
Totale bedekking 1
Kruidbedekking 1
Mosbedekking 0
Strooisel 0
Datum 29-Jun-12
Oppervlakte 20 m oever
Bodem verstoord: zand en klei (onder water)
H&e vlak
Beheer ontbreekt
Foto’s aspect plas
Fauna Meerkoet, Kuifeend, Wilde eend
Syntaxonomie Halo-Scirpetum maritimi (wegens ontbreken glycofyten)
Opmerkingen slecht ontwikkeld; oever- en watervegetatie ontbreekt quasi volledig
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 J Pioniervegetaties  Zwaenepoel 2011-2013

De vegetatietabellen van de pioniervegetaties zijn weergegeven als tabel 2.23 tot 2.24. 

Meetkerkse Moeren
 Zwaenepoel (2001) beschrijft een gering aantal pioniervegetaties in de Meetkerkse Moeren: een Muizestaartjes-
vegetatie bij de wachtkom voor het pompgemaal De Katte en een pioniervegetatie op de bermen van het kanaal 
Brugge-Oostende, ter hoogte van de Meetkerkse Moeren. Deze opnamen worden hier herhaald omdat ze typolo-
gisch vrij zeldzaam zijn in het gebied. Laquière (in voorbereiding) bekeek een veel groter aantal pioniervegetaties 
in het kader van het opvolgen van een aantal plagexperimenten. In het ontwerprapport zijn de meest bijzondere 
vegetatie-opnamen nog niet weergegeven, namelijk deze met Stijve moerasweggbree (Baldellia ranunculoides) en 
Lidsteng (Hippuris vulgaris).  Zwaenepoel & Vanallemeersch (2007) beschreven de pioniervegetatie met Veenmelk-
viooltje (Viola persicifolia) op een plagplaats (zie hierboven). In de vegetatietabel 2.23 worden de Muizestaartjes-
vegetatie en de kanaalberm hernomen en wordt ook één nieuwe opname toegevoegd met een beschrijving van een 
pioniervegetatie rond de loopkever- en spinnenbodemvallen van Jorg Lambrechts en Maarten Jacobs.

Vegetaties met Muizenstaartje (Myosurus minimus) kregen bij verschillende auteurs een eigen associatie toebe-
deeld, maar worden bij de recentere literatuur meestal als een subassociatie myosuretosum beschouwd van de 
Assoiatie van Varkenskers en schijfkamille (Coronopodo-Matricarietum). Muizenstaartje werd aangetroffen in de 
oever van de wachtkom voor het pompgemaal De Katte (rand perceel 423a). Ondanks de talrijke plagproefvlakken 
van het natuurontwikkelingsproject in de Meetkerkse Moeren werd Muizenstaaart toch niet frequent in die proef-
vlakken aangetroffen. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Opname 16 beschrijft de bermvegetatie van het kanaal ter hoogte van de Meetkerkse Moeren. De kanaalbermen 
van het Kanaal Brugge-Oostende wijken op meerdere punten sterk af van het omliggende landschap, maar zijn 
voor een groot aantal soorten en soortgroepen (kruiden, lichenen, vogels, vleermuizen, insecten) een aanvulling 
op de biotopen van de Moeren zelf. De hier opgenomen bermvegetatie houdt het midden tussen een akkeron-
kruidvegetatie en een ruderale begroeiing. Met de wegbermtypologie van  Zwaenepoel (1998) wordt deze vegetatie 
benoemd als het type 7. Syntaxonomisch is dit een derivaatgemeenschap IJle dravik-[Stellarietea mediae/Artemi-
sietea vulgaris]. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop. 

Opname 24 beschrijft een geplagd perceel rond een bodemval voor spinnen en loopkevers die Jorg Lambrechts 
en Maarten Jacobs opvolgden gedurende één jaar (perceel 228a). De vegetatie is veel te heterogeen om er een 
behoorlijke syntaxonomische naam aan te kunnen toekennen, maar er zijn wél een hele reeks interessante soorten 
aanwezig, zoals Geelgroene zegge (Carex demissa), Tweerijige zegge (Carex disticha), Blauwe zegge (Carex pa-
nicea), Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraeum), Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album), Moe-
rasrolklaver (Lotus pedunculatus), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Kruipwilg (Salix repens) en Waterpunge 
(Samolus valerandi). Biezenknoppen (Juncus conglomeratus) is op weg dominant te worden. Het  toekomstige be-
heer moet nog uitwijzen welke richting de vegetatie definitief uitgaat. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd 
habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Schobbejak
Bij de water- en oevervegetaties werd reeds de vegetatie van het drooggevallen Oud Dorpszwin Stalhille bespro-
ken. Deze vegetatie is even goed een pioniervegetatie. 
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‘t Pompje

Geplagd terrein in het ‘t Pompje. Zilte schijnspurrie is de enige massaal opduikende zilte soort. Voor de rest zijn het vooral 
ganzenvoeten en akkeronkruiden die aanvankelijk kiemen. Het Zilverschoon-verbond is meestal de volgende fase. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, augustus 2011.

Noot: Frank Demeutter (INBO) verricht momenteel een transplantatie-experiment in het kader van een studie bij de 
compensaties voor verlies aan zilt grasland in verschillende havengebieden. Daarbij wordt nagegaan welke soor-
ten ‘transplanteerbaar’ zijn in andere geschikte gebieden. In het noordelijk gedeelte van ’t Pompje is een perceel 
geselecteerd waar een deel van dit experiment doorgaat. De experimenten worden opgevolgd met opnames op 
permanente kwadraten. 

Klemskerke-Vlissegem
In de bunkerweiden van Vlissegem komen nog enkele bunkers voor. Het ‘dak’ en de bovenkant van de muurtjes 
zijn begroeid met pioniervegetaties van typische muurplanten, akkeronkruiden, soorten van pioniergraslanden op 
steengruis (vaak gemeenschappelijke soorten met de droge graslanden op zand), mossen en lichenen. Opname 
7 geeft een beeld van de vegetatie op de bovenkant van zo’n bunker (perceel 607). Muurpeper (Sedum acre) is 
dominant. Muurvaren (Asplenium ruta-muraria), Eikvaren (Polypodium sp.), Scherpe fijnstraal (Erigeron acris) en 
Hoenderbeet (Lamium amplexicaule) zijn de meest bijzondere soorten. Syntaxonomisch is de vegetatie te benoe-
men als een rompgemeenschap Muurpeper-[Sedo-Scleranthetea]. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd 
habitat noch regionaal belangrijk biotoop.
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Eikvaren op het dak van een bunker in de bunkerweiden van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Tabel 2.23 Vegetatietabel pioniervegetaties Meetkerkse Moeren

Opnamenummer 15 16 24
Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantago major Grote weegbree r1 a1
Poa annua Straatgras m4 1 p1
Potentilla anserina Zilverschoon a2
Polygonum aviculare Varkensgras p1
Sagina procumbens Liggend vetmuur m4
Agrostis stolonifera Fioringras p1 m4
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart r1 p1
Associatie van Varkenskers en Schijfkamille 
(Coronopodo-Matricarietum)
Myosurus minimus Muizenstaart p1

Klasse der akkergemeenschappen (Stellarietea 
mediae)
Stellaria media Vogelmuur p1 p1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid p1
Matricaria recutita Echte kamille p1
Sinapis arvensis Herik p2
Papaver rhoeas Grote klaproos r1
Veronica persica Grote ereprijs r1
Alopecurus myosuroides Duist r1
Sonchus asper Brosse melkdistel p1
Lamium dissectum Ingesneden dovenetel r1
Veronica hederifolia Klimopereprijs r1

Bijvoet-klasse (Artemisietea vulgaris)
Conyza canadensis Canadese fijnstraal p1
Sisymbrium officinale Gewone raket p1
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Opnamenummer 15 16 24
Lactuca serriola Kompassla p1
Bromus sterilis IJle dravik 1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid r1

Overige soorten
Agrostis capillaris Gewoon struisgras m4
Anthoxantum odoratum Reukgras p1
Anthriscus caucalis Fijne kervel p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver m4
Barbula sp. Smaragdsteeltje sp. .1
Bellis perennis Madeliefje p1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1
Brassica nigra Zwarte mosterd r1
Bryum sp. Knikmos sp. .1 .4
Capsella bursa-pastoris Herderstasje a2 p1
Cardamine hirsuta Kleine veldkers p2 p1
Carex demissa Geelgroene zegge p1
Carex disticha Tweerijige zegge r1
Carex panicea Blauwe zegge r1
Carex riparia Oeverzegge p1
Centaurium erythraeum Echt duizendguldenkruid r1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem r1 r1
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1 p1
Cirsium palustre Kale jonker r1
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Cynosurus cristatus Beemdkamgras p1
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2
Elymus repens Kweek m4
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik r1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik r1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid r1
Galium aparine Kleefkruid p1
Gnaphalium luteo-album Bleegele droogbloem m2
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem p1
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2
Juncus articulatus Zomprus m2
Juncus bufonius Greppelrus m2
Juncus conglomeratus Biezenknoppen 1
Juncus effusus Pitrus p1
Lamium purpureum Paarse dovenetel p1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand p1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras 1
Lolium perenne Engels raaigras a2 3
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver a1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart a2
Mentha aquatica Watermunt p1
Oenanthe aquatica Watertorkruid r1
Phalaris arundinacea Rietgras p1
Phleum pratense Timoteegras a1
Phragmites australis Riet p1
Plantago lanceolata Smalle weegbree p1
Poa trivialis Ruw beemdgras 1 p1
Polygonum amphibium Veenwortel r1
Polygonum persicaria Perzikkruid r1
Populus x canadensis Canadapopulier p1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem p1
Ranunculus flammula Egelboterbloem m1
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Opnamenummer 15 16 24
Ranunculus repens Kruipende botrerbloem r1 r1 m2
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem p2
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1
Salix alba Schietwilg p1
Salix caprea Boswilg p2
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg m4
Salix repens Kruipwilg r1
Salix viminalis Katwilg p1
Salix x multinervis Grauwe x Geoorde wilg p1
Samolus valerandi Waterpunge p1
Taraxacum vulgare Paardenbloem r1
Trifolium dubium Kleine klaver p1
Trifolium pratense Rode klaver p1
Trifolium repens Witte klaver r1 m2
Typha latifolia Grote lisdodde r1
Urtica dioica Grote brandnetel p1
Vicia craca Vogelwikke r1
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke r1

Tabel 2.23 Kopgegevens vegetatietabel pioniervegetaties Meetkerkse Moeren

Opnamenummer 15 16 24
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats wachtbekken De Katte, Z kanaaloever rond bodemval MM1
Plaats Vaartdijk Noord Nieuwwegebrug kaart 12/3-4 Bredene-Houtave
Plaats steilrand wachtbekken Sint-Andries
Gemeente Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke Brugge
IFBL C1/28/23
Totale bedekking 20 90 50
Kruidbedekking 20 90 50
Mosbedekking <1 <1 5
Strooisel 0 2 1
Datum 11-Apr-01 11-Apr-01 9-Aug-11
Oppervlakte 5 x 1 m 40 x 10 m
Bodem kleiig zand zandige klei zandig
H&e 30°Z 80°Z vlak (afgeplagd)
Beheer geplagd
Foto’s
Fauna Icarusblauwtje
Fauna Oranje zandoogje
Fauna Zwartsprietdikkopje
Fauna Livra juncorum op Zomprus
Syntaxonomie Coronopodo-Matricarietum DG Bromus sterilis- heterogeen

Syntaxonomie Myosuretum minimi
[Stellarietea mediae/
Artemisietea vulgaris]

Opmerkingen wegbermtype 7
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Tabel 2.24 Vegetatietabel pioniervegetaties Klemskerke-Vlissegem

Opnamenummer 7
Klasse der pioniergraslanden op steengruis 
(Sedo-Scleranthetea)
Erigeron acris Scherpe fijnstraal r1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur r1
Erophila verna Vroegeling r1
Sedum acre Muurpeper 2

Muurvaren-klasse (Asplenietea trichomanis)
Asplenium ruta-muraria Muurvaren r1

Klasse der akkergemeenschappen 
(Stellarietea mediae)
Chenopodium album Melganzevoet p1
Lamium amplexicaule Hoenderbeet p1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid p1
Stellaria media Vogelmuur p1
Veronica persica Grote ereprijs p1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1

Overige soorten
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .2
Bryum sp. Knikmos .4
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1
Geranium molle Zachte ooievaarsbek p1
Lolium perenne Engels raaigras a2
Matricaria inodora Reukloze kamille r1
Medicago lupulina Hopklaver r1
Poa annua Straatgras p1
Poa pratensis Veldbeemdgras r1
Polypodium sp. Eikvaren p2
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem r1

Tabel 2.24 Kopgegevens vegetatietabel pioniervegetaties Klemskerke-Vlissegem

Opnamenummer 7
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Klemskerke-Vlissegem
Plaats pioniervegetatie op bunker in de ‘bunkerweide’
Gemeente Vlissegem, De Haan
IFBL C1/17/13
Totale bedekking 25
Kruidbedekking 20
Mosbedekking 5
Strooisel 1
Datum 29-Aug-11
Oppervlakte 5 x 5 m
Bodem beton op baksteen
H&e vlak (bovenkant bunker)
Beheer niets doen
Foto’s Eikvaren, Scherpe fijnstraal, landschap
Fauna
Syntaxonomie RG Muurpeper-[Sedo-Scleranthetea]
Syntaxonomie Veel Stellarietea-elementen
Syntaxonomie beetje Muurvarenklasse en Koelerio-Corynephoretea
Opmerkingen veel Xanthoria parietina op verticale bunkermuren
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 J Graslanden  Zwaenepoel 2011-2013

Meetkerkse Moeren
De Meetkerkse Moeren zijn vegetatiekundig het best bestudeerde deelgebied van het studiegebied met verschil-
lende beschrijvingen vanaf 1981 (zie hierboven). Hieronder worden 29 opnamen becommentarieerd die een beeld 
schetsen van de actuele grasland vegetaties die in de Meetkerkse Moeren voorkomen. Daarbij zijn vooral recente 
opnames gebruikt, maar ook enkele oudere opnames.

De opnames 12 en 13 schetsen pioniergraslanden in laantjes vóór de laantjes massaal werden geplagd in het ka-
der van het natuurinrichtingsproject. Een opvallende soort in die laantjes was Klein bronkruid (Montia verna). Ove-
rigens waren dit soort laantjes niet heel bijzonder. Het waren vooral tredplanten die de vegetatie domineerden, in 
zoverre er al van een dominant sprake was. Straatgras (Poa annua) en Grote weegbree (Plantago major) waren de 
meest opvallende soorten zolang het pionierstadium overheerste. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd 
habitat noch regionaal belangrijk biotoop. 

De opnames 19, 20 en 33 geven een beeld van de Zilverschoon-verbond-graslanden die algemeen voorkomen in 
laantjes en natte depressies in de Meetkerkse Moeren. Er zijn meestal nauwelijks delicate Zilverschoonverbond-
soorten aanwezig. Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) is de meest bijzondere die af en toe voorkomt in dit soort 
vegetaties. Er zijn dan ook nauwelijks op associatieniveau ontwikkelde Zilverschoonverbonden aanwezig. Het gaat 
vooral om rompgemeenschappen binnen het verbond. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop 
Zilverschoongraslanden. De vertegenwoordigers met Aardbeiklaver worden sinds zomer 2013 door het INBO ook 
al zilt grasland (habitat 1330) beschouwd.

De opnames 10, 11, 18, 34, 35, 36, 26 en 9 geven een beeld van de Dottergraslanden (Calthion) en de graslanden 
van de Pijpenstrootjesorde (Molinietalia). Opname 9 en 26 werden gemaakt in het fameuze “Moliniaperceel” (per-
ceel 210c), wellicht het enige perceel in de “polders” met Pijpenstrootje. Hoe bijzonder ook deze soort en het voor-
komen van Tormentil (Potentilla erecta) en Kruipganzerik (Potentilla anglica) in dit perceel, de vegetatie is niet goed 
genoeg ontwikkeld om ze preciezer dan op orde-niveau te kunnen benoemen. De speculaties over ‘blauwgrasland’ 
op deze plaats zijn dan ook speculatief. De best ontwikkelde Dottergraslanden lagen de laatste decennia in het per-
ceeel van apotheker Van den Bulcke (perceel 369n) waar ze dank zij een vroeg natuurbeheer konden overleven in 
de laantjes. Vooral de combinatie Waterkruiskruid (Senecio aquatica) met Trosdravik (Bromus racemosus) en Grote 
trosdravik (Bromus commutatus) was grotendeels teruggedrongen tot dit perceel. Dit zijn mooie vertegenwoordi-
gers van de Associatie van Trosdravik en Waterkruiskruid (Brometo-Senecionetum). Een ander belangrijk relictper-
ceel lag westelijker. De laatste populatie orchideeën kon alleen daar overleven. Verschillende jaren zorgden voor 
verschillende taxa, waarbij Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) de het meest aangetroffen taxon bleek, 
gevolgd door Brede orchis (Dactylorhiza fistulosa). Zuivere Rietorchis (D. praetermissa) bleek eerder uitzonderlijk. 
Kruisingen bleken schering en inslag. Het recente natuurinrichtingsproject zorgde voor een herstel van de Calthions 
naar een hele reeks andere percelen. Soorten zoals Echte koekoeksbloem, Moerasrolklaver en Tweerijige zegge 
verbreidden zich inmiddels weer massaal over een hele reeks percelen. Waterkruiskruid en Trosdravik breidden 
eveneens weer uit, zij het nog in een veel beperkter aantal percelen, vooral ten NO van het kooibos en ten N van het 
Sint-Andrieszwin. Een belangrijk verschil in het aspect van deze percelen t.o.v. wat De Block anno 1981 schetste 
is het ontbreken van grote ratelaar (Rhinantus angustifolius) in deze percelen. Foto’s van circa 1980 tonen een zee 
van geel in mei-juni. Deze soort is compleet verdwenen. Eén van de meest bijzondere soorten van dit type graslan-
den is ook Blauwe zegge (Carex panicea), die tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw nog vrij verspreid voorkwam, 
maar in de daaropvolgende decennia zeer zeldzaam werd. De plagwerken van het natuurinrichtingsproject zorgden 
voor het kiemen op behoorlijk wat verschillende percelen. Zaak is nu het evenwicht te vinden in maai- en plagbe-
heer of maaibeheer met nabegrazing om ook deze soort weer permanenter in de vegetatie te kunnen houden. Dit 
vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Dottergraslanden.
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Associatie van Trosdravik en Waterkruiskruid (Brometo-Senecionetum) in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout zwaenepoel, juni 
2012.

De opnamen 17, 20, 21, 22 en 32 geven drogere graslanden weer. Globaal gezien zijn het romp- en derivaatge-
meenschappen binnen de Klasse der vochtige, matig voedselrijke graslanden (Arrhenateretea elatioris). Opname 
17 is daarvan de meest bijzondere, omdat er nog een aantal heischrale soorten zoals Tandjesgras (Sieglingia de-
cumbens) en Tormentil (Potentilla erecta) in voorkomen. Tandjesgras komt nog uitsluitend in de prikkeldraadzone 
van de berm van de Moerdreef voor. Tormentil staat in nog enkele percelen. Toch hebben ook hier de soorten van 
een voedselrijker type grasland al de overhand. De opnamen 20, 21 en 22 illustreren de vegetaties rond een aan-
tal peilbuizen in het perceel van paul Van den Bulcke. Het zijn rompgemeenschappen die door Gestreepte witbol 
(Holcus lanatus) gedomineerd worden. Opname 32 is een perceel in herstel, ten zuiden van het kooibos. Hier is 
Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) dominant. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd habitat noch re-
gionaal belangrijk biotoop.

De opnamen 1, 8 en 28 illustreren de kamgraslanden van de hogere gronden. Het zijn geen typische polderkam-
graslanden. Veldgerst (Hordeum secalinum) bijvoorbeeld ontbreekt. Het gaat hier veeleer om een droog of vochtig 
type kamgrasland van zandige, licht bemeste bodems. Zonder de bemesting is het trouwens best mogelijk dat dit 
type kamgraslanden op de duur zou wijken voor struisgrasgraslanden. Soorten zoals Bleek dikkopmos (Brachythe-
cium albicans), Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Zandmuur 
(Arenaria serpyllifolia), Fijn schapengras (Festuca filiformis), Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis), Gewone 
veldbies (Luzula campestris) en Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) wijzen in elk geval in die richting. Dit vege-
tatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Kamgrasland.
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Steilkantje langs de toegangsweg naar de eendenkooi, met kamgraslandachtige begroeiing, maar ook nog heel wat soorten van 
arme zandbodems, zoals Fijn schapengras, Bleek dikkopmos, Zandhoornbloem, Gewone veldbies en Knolboterbloem. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, april 2010. 
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De opnamen 6, 7, 30, 5 en 27 illustreren de graslanden met meest soorten uit de Klasse der kleine zeggen (Par-
vocaricetea). Ze hebben een groot aantal soorten gemeen met de Dottergraslanden, maar zijn afkomstig van de 
meest venige percelen, of geplagde percelen, waar soorten uit de zaadvoorraad in de bodem verschenen zijn. Wa-
ternavel (Hydrocotyle vulgaris), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Zomprus (Juncus articulatus), Puntmos 
(Calliergonella cuspidata), Moerasstruisgras (Agrostis canina), Zwarte zegge (Carex nigra) en Geelgroene zegge 
(Carex demissa) zijn de meest typische soorten. Dat zijn allemaal taxa van het Verbond van Zwarte zegge (Caricion 
nigra). Misschien zou het bemonsteren van meer mossen nog iets meer precisie kunnen opleveren, hoewel het ei-
genlijk onduidelijk is welke beschreven associatie hier best zou thuishoren. Daarbinnen is er echter geen duidelijke 
associatie aanwijsbaar. De gelijkenis met sommige venige graslanden van Kwetshage is groot. De opnamen 5 en 
6 zijn meest bijzonder omwille van het Veenmelkviooltje (Viola persicifolia) in de vegetatie. Deze opnamen werden 
al hogerop meer in detail besproken. Dit vegetatietype is eigenaardig genoeg noch Europees beschermd habitat 
noch regionaal belangrijk biotoop.

De opnamen 3, 4 en 14 tenslotte tonen recent gescheurde en met Italiaans of Engels raaigras (Lolium multiflorum, 
Lolium perenne) heringezaaide graslanden. Deze zijn rijk aan akkeronkruiden van voedselrijke bodems en verto-
nen dan ook meer gelijkenis met akkers dan met graslanden. Dit vegetatietype is noch Europees beschermd habitat 
noch regionaal belangrijk biotoop.

Kwetshage
 Zwaenepoel (2001) beschreef eerder de graslanden van Kwetshage. Hieronder worden enkel de inmiddels door 
het ANB verworven percelen kort becommentarieerd. Het ANB verwierf inmiddels de centrale kom van Kwetshage 
met de belangrijkste relicten van de typische polder-Calthions. 13 opnamen beschrijven deze graslanden. 

De opnamen 7 (perceel 34a), 12 (perceel 29) en 17 (preceel 60a) beschrijven Zilverschoonverbondgraslanden, de 
eerste twee in bultige koeienweiden, de laatste in een geëgaliseerd, overbegraasd paardenweitje. De meest kies-
keurige soort is Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) die een verwantschap met de Associatie van Moeraszoutgras 
en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae) suggereert, hoewel de meest karakteristieke kensoort, Moe-
raszoutgras zelf, hier ontbreekt. Opname 7 is een vegetatie waarin nogal wat Moerassprinkhaan is in aangetroffen. 
In de buurt van opname 12 komen ook veel Heelblaadjes voor, die ook Argusvlinder aantrekt. Dit vegetatietype 
behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Zilverschoongraslanden. De vertegenwoordigers met Aardbeiklaver 
worden ook als zilt grasland (habitat 1330) beschouwd.

De opnamen 4, 6, 8, 10 en 11 beschrijven de Dotterverbondgraslanden in het centrum van de komwormige depres-
sie van Kwetshage. De opnames neigen ook vaak enigszins naar het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae). 
Opname 18 is de enige zuivere vertegenwoordiger van het Verbond van Zwarte zegge. Deze Calthions zijn vooral 
gekenmerkt door Kale jonker (Cirsium palustre), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), Lidrus (Equisetum pa-
lustre), Wilde bertram (Achillea ptarmica), Biezenknoppen (Juncus conglomeratus), Echte koekoeksbloem (Lychnis 
flos-cuculi), Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus), Tweerijige zegge (Carex disticha) en Waterkruiskruid (Senecio 
aquaticus). Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) en orchideeën van het geslacht Dactylorhiza zijn er sedert 
enkele decennia er verdwenen. Vermoedelijk is dat ook met Trosdravik (Bromus racemosus) het geval. Dat maakt 
het moeilijk om hier een associatie te benoemen. Er is in elmk geval een zeer grote gelijkenis met de Associatie van 
boterbloemen en Waterkruiskruid (Ranunculo-Senecionetum aquatici) uit Nederland, maar de vraag is of er een es-
sentieel verschil is met de Associatie van trosdravik en Waterkruiskruid (Brometo-Senecionetum), die we kennen uit 
frankrijk of Midden-Europa, maar ook uit de Meetkerkse Moeren. De venige bodem is er voor verantwoordelijk dat 
een hele reeks soorten van het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae) in deze Calthions voorkomen. Het gaat 
vooral om Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Zomprus (Juncus articula-
tus), Puntmos (Calliergonella cuspidata), Moerasstruisgras (Agrostis canina) en Zwarte zegge (Carex nigra). Niet 
in de opnames vertegenwoordigd, maar wel nog her en der aanwezig is ook Zeegroene muur (Stellaria palustris). 
Een eigenaardige paardenbloem in deze vegetaties (Taraxacum groep naevosa), met opvallende paarse vlekken 
op de bladeren, is mogelijk ook typisch voor dit soort venige Calthions. Opname 18 is de enige echte zuivere Ca-
ricion nigrae-opname. Toch ontbreken ook hier kensoorten die toelaten één of andere associatie te benoemen. Dit 
vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Dottergraslanden. 
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Associatie van boterbloemen en Waterkruiskruid, met aspect van bloeiend Waterkruiskruid en Tweerijige zegge in Kwetshage. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Opname 2 is een Glanshaververbond typisch voor de mooiere wegbermen en dijken in de omgeving van Kwets-
hage. De wegbermen zijn niet in eigendom en beheer bij het ANB. De opname hier werd gemaakt in de Kwets-
hagestraat, naast het enige ANB-perceel. De echte kensoorten van de Glanshaver-associatie (Arrhenatheretum 
elatioris) ontbreken. Peen (Daucus carota) is de enige differentiërende soort die toelaat deze associatie toch aan 
te duiden. Een eerder eigenaardige soort voor de polders is de Heggenwikke (Vicia sepium) die hier vrij talrijk 
voorkomt. Dit type wegbermen is overigens bloem- en soortenrijk en interessant voor een groot aantal insecten 
van diverse groepen. De geleidelijke overgang naar de vochtige, bloemrijke slootberm is nog een pluspunt van dit 
soort wegbermen, een vegetatietype dat in de eigenlijke percelen quasi geheel ontbreekt. Dit vegetatietype behoort 
volgens Decleer (2007) tot het habitat 6510 (Glanshaverhooilanden). 

Opname 14 is een (zwak ontwikkelde) kamgrasweide. Alleen een beetje Beemdkamgras en Madeliefjes verant-
woorden de naamgeving, maar Gestreepte witbol is hier dominant en alleen een herstelbeheer van hooien en na-
begrazen kan hier weer een mooie kamgrasweide van maken. Overigens komt in dit vrij soortenarme grasland wél 
nog wat Veldrus (Juncus acutiflorus) voor, een voor de polders toch wel zeer zeldzame soort. Uiteraard is ook voor 
deze soort het veen niet vreemd aan het voorkomen ervan. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk 
biotoop Kamgrasland.

De opnamen 1 en 15 tenslotte zijn duidelijke degradatiestadia. Opname 1 is nog min of meer soortenrijk, maar geen 
kamgrasweide meer. Het gaat om de weide in de Kwetshagestraat. Opname 15 is een soortenarm bemest grasland 
van het type Poo-Lolietum, eigenlijk beter te beschrijven als een rompgemeenschap dan als een associatie. Ook 
hier zal een stevig herstelbeheer nodig zijn om opnieuw een kamgrasweide te ontwikkelen. Dit vegetatietype is 
noch Europees beschermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Schobbejak
Elf opnamen schetsen de graslanden van de Schobbejak. Daarin onderscheiden we vier types: Zilverschoonver-
bond-graslanden, Dottergraslanden, Glanshaverhooilanden en Kamgrasweiden.
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De opnames 1, 2, 3, 5 en 18 illustreren de Zilverschoon-verbond-graslanden van laantjes (opnamen 1, 2, 3 en 18) 
en een nat hooiland (opname 5). De vier eerste opnamen geven rompgemeenschappen weer binnen het verbond. 
Opname 18 is een beter ontwikkelde vegetatie, die door de kensoorten Moeraszoutgras (Triglochin palustre) en 
Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis) tot de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostiet-
um stoloniferae) kan gerekend worden. Ze komt voor in de herstelde laantjes van perceel 385a, die afwateren op 
het Oude Dorpszwin Stalhille. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Zilverschoongrasland.

Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras, met Moeraszoutgras en Valse voszegge in beeld. Laantje in de Schobbejak. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Nat hooiland met Zilverschoon-verbond-grasland. Vertakte leeuwentand bepaalt het bloeiaspect. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
 augustus 2011. 
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Opname 9 is een opname met meest affiniteit tot Dottergrasland (Calthion) door de dominantie van Tweerijige 
zegge (Carex disticha), maar ook nog stevig wat Zilverschoonverbond-invloed (Lolio-Potentillion), alsook soor-
ten van de Rietklasse (Phragmitetea). Het is één van de mooiere natte graslanden van de Schobbejak. Dit type 
grasland wordt alleen aangetroffen in perceel 391a. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop 
Dottergraslanden. 

Opname 15 is een typisch Glanshaverhooiland-vegetatie, afkomstig van de wegberm langs de toegangsweg ten 
noorden van de Schobbejak. De bijzonderste soort is Zeegroene zegge (Carex flacca). Ook Dubbelkelk (Picris 
echioides) treffen we alleen in deze berm aan. Dit vegetatietype behoort volgens Decleer (2007) tot het habitat 6510 
(Glanshaverhooiland). 

De opnames 10, 12, 13 en 16 illustreren de Kamgraslanden (Lolio-Cynosuretum) van de Schobbejak. Ze behoren 
tot de klassieke polder-subasociatie hordeetosum, door het voorkomen van Veldgerst. Opname 10 is veruit het 
meest bijzondere kamgrasland. Het ligt boven op een duidelijk in het landschap waarneembare kreekrug (perceel 
385a) en is gekenmerkt door een kleine relictpopulatie Gulden sleutelbloem (Primula veris). Kamgraslanden met 
Gulden sleutelbloem zijn ei zo na verdwenen in de West-Vlaamse kustpolders. Alleen in ’s Heer Willemskapelle 
(Veurne) en Stalhille (Jabbeke) zijn nog enkele relicten bewaard, van dit vroeger zonder twijfel veel meer verspreide 
type. De meeste Gulden sleutelbloemen in de kustpolders zijn tegenwoordig teruggedrongen tot wegbermen en 
slootbermen, waar ze vooral in Glanshaverhooiland (Arrhenatherion) worden aangetroffen. De schaarse Kamgras-
weiden met Gulden sleutelbloem wijzen op enige verwantschap met de tweede associatie binnen het Kamgras-
verbond, de Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel (Galio-Trifolietum), die echter aanzienlijk meer kalkmin-
nende soorten telt. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Kamgrasland.

Gulden sleutelbloem (Primula veris) in Kamgrasland op kreekrug in de Schobbejak. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2011.

Paddegat
Twee opnamen illustreren de graslanden van het Paddegat. De percelen van ANB zijn soortenarme rompgemeen-
schappen hetzij binnen de Klasse der vochtige, matig voedselrijke graslanden (Molinio-Arrhenatheretea), hetzij 
binnen de Riet-klasse (Phragmitetea). Het eerste vegetatietype is noch Europees habitat, noch regionaal belangrijk 
biotoop. Het tweede behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Rietland. 
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’t Pompje
De graslanden van ‘t Pompje werden eerder beschreven door  Zwaenepoel (1988). Hieronder worden 22 recent 
gemaakte opnamen besproken. 

De opnamen 9, 19 en 20 illustreren de meest zilte graslanden van ‘t Pompje. Opname 9 is afkomstig van de oever-
rand van het rietland (perceel 694z) en is ontwikkeld na recente graafwerken. 19 en 20 zijn allebei gesitueerd rond 
de bodemvallen voor spinnen en loopkevers (perceel 694m) en zijn eveneens ontstaan na recente plagwerken 
(natuurinrichting). Het is typerend voor ‘t Pompje dat de graslanden alleen voldoende zilte elementen vertonen 
kort na plag- of graafwerken, ten gevolge van kieming uit de zaadvoorraad in de bodem. Vooral Zilte schijnspurrie 
(Spergularia salina) kan op zo’n moment zo massaal verschijnen dat de vegetatie door de dominantie van die soort 
als zilt grasland kan bestempeld worden. Of dit op langere termijn stand houdt dient uitgemaakt te worden via een 
gerichte monitoring. Zilte schijnspurrie verdwijnt meestal ook weer vrij snel of verliest op zijn minst zijn dominante 
rol. De vegetatie evolueert meestal vrij snel naar nitrofiele pioniersituaties met veel ganzenvoeten (Chenopodium 
spp.) en daarna naar Zilverschoonverbondgraslanden (Lolio-Potentillion). De Zilte varianten van het Zilverschoon-
verbond werden echter recent (zomer 2013) ook onder het habitat zilt grasland opgenomen. Syntaxonomisch zijn 
opname 9 en 19 ook niet op associatieniveau te benoemen. Ze behoren tot het Verbond van Stomp kweldergras 
(Puccinellio-Spergularion). Alleen opname 20 is als Associatie van Zilte rus (Juncetum gerardii) te benoemen. Het 
is de enige zilte associatie die in ‘t Pompje iets langer kan standhouden vooraleer naar het Zilverschoonverbond 
(Lolio-Potentillion) te evolueren. Zilte rus (Juncus gerardii) is de soort die daar voor verantwoordelijk is. De andere 
zilte soorten (Zeeaster, Stomp kweldergras, Fraai duizenduldenkruid, Rode ogentroost) spelen in het hele kort-
stondige bestaan van die zilte graslanden meestal een zeer bescheiden rol qua aantallen en het vermogen om 
zich blijvend te vestigen. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1330 (Atlantische schorren, subtype binnendijkse 
schorrenvegetaties).

Pioniersituatie met dominantie van Zilte schijnspurrie in een zilt grasland met overgangen naar vegetaties van de Tandzaad-
klasse en het Zilverschoon-verbond in ‘t Pompje. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Jorg Lambrechts en Maarten Jacobs plaatsen bodemvallen in een vegetatie met dominatie van Zilte rus. Foto Arnout zwaenepoel, 
april 2011.

De opnames 23, 8 en 17 zijn typische overgangssituaties van zilt grasland (na plag- of graafwerken voor na-
tuurontwikkeling) naar Zilverschoonverbond. In een korte tussenfase behoren die pioniergraslanden syntaxono-
misch eventjes tot de Tandzaadklasse (Bidentetea tripartiti), meer bepaald tot de Associatie van Ganzenvoeten en 
Beklierde duizendknoop (Chenopodietum rubri). In opname 23 overweegt het aantal Bidentetea-soorten (Blaar-
trekkende boterbloem, Rode ganzenvoet, Zeegroene ganzenvoet, Spiesmelde) al op de zilte soorten, maar Zilte 
schijnspurrie is nog steeds dominant. Dit stadium wordt aangeduid als de subassociatie Chenopodietum rubri 
spergularietosum. De opnames 8 en 17 zijn al verder geëvolueerd richting Zilverschoonverbond. In opname 8 is 
de Bidentetea-soort Spiesmelde nog dominant, mar Grote weegbree en Zilverschoon beginnen al stevig op te ruk-
ken. In opname 17 is de Bidentetea-soort Rode ganzenvoet nog aspectbepalend, maar de dominant is inmiddels al 
Grote weegbree geworden. Vegetatiekundig behoren het Chenopietum rubri en het Bidention tot habitat 3270, maar 
alleen de permanente riviervertegenwoordigers worden als habitat weerhouden. Verder verkeert dit vegetatietype 
in een overgangsstadium van habitat 1330 (Atlantische schorren, subtype binnendijkse schorrenvegetaties) naar 
het regionaal belangrijk biotoop Zilverschoongraslanden. De zilte vertegenwoordigers van het Zilverschoonverbond 
worden door het INBO sinds de zomer van 2013 ook als zilt grasland (habitat 1330) bestempeld.
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Associatie van Ganzenvoeten en Beklierde duizendknoop in overgangssituatie naar Zilverschoon-verbond in het RMD-domein. 
Foto Arrnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

De grote bulk van de opnames in ‘t Pompje zijn als Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) te bestempelen. Dertien 
opnames illustreren verschillende situaties. De opnamen 2, 6 en 25 zijn rompgemeenschappen. In die rompge-
meenschappen zijn Geknikte vossenstaart, Ruige zegge of Fioringras meestal de dominant of codominant, maar 
ontbreken de meer karakteristieke soorten. De volgende reeks opnamen geven beter ontwikkelde situaties weer 
waarin drie associaties kunnen onderscheiden worden. In de opnames 5, 11 of 27 wijzen Moeraszoutgras (Triglo-
chin palustre), Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis) en/of Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) op de Associatie 
van Moeraszoutgras en Fioringras (Trglochino-Agrostietum stoloniferae). Dit zijn situaties met een permanent hoge 
grondwatertafel, op de grens tussen zout en zoet. De randzone van het rietveld (perceel 694z) is een belangrijke 
groeiplaats van de associatie. Ook de recent herstelde laantjes in de percelen ten zuiden van het centraal ge-
bouw (perceel 694d2) laten mooie vertegenwoordigers zien. Opname 18 illustreert de Associatie van Platte rus 
(Juncetum compressi), die slechts op één plaats aangetroffen werd (perceel 694m). De associatie karakteriseert 
standplaatsen met ondiep zilt grondwater onder oppervlakkig stagnerend zoet regenwater. De opnames 4 en 28 
zijn syntaxonomisch heterogeen, maar de Zilte zegge (Carex distans) in combinatie met een reeks andere Zilver-
schoonverbondsoorten (Fioringras, Geknikte vossenstaart, Zeegroene rus, Krulzuring, Smalle rolklaver, Aardbei-
klaver) wijzen op de Associatie van Zilte zegge (Caricetum distantis). Karakteristiek voor deze associatie is de iets 
hogere ligging, waardoor ze vaak voorkomt in overgang naar kamgrasland of andere vegetaties. In het concrete 
gavel hier gaat het om een bijzonder soortenrijke vegetatie ontstaan op de laadplaats van de voormalige steen-
bakkerij ’t Pompje (percelen 694k2 en 694h2). Behalve de Zilverschoonverbondsoorten is ook de Klasse van de 
vochtige, matig voedselrijke graslanden (Molinio-Arrhenateretea) goed vertegenwoordigd alsook heel wat ruderale 
soorten van de Bijvoetklasse (Artemisietea vulgaris). Een hele reeks bijzondere soorten wijzen op de heel bijzon-
dere omstandigheden van deze plaats: Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii), Zeegroene zegge (Carex flacca), Kruipwilg 
(Salix repens), Scherpe fijnstraal (Erigeron acer), Plat beemdgras (Poa compressa), Wouw (Reseda luteolata), 
Viltig kruiskruid (Senecio erucifolius), Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum), Zwartwordende wasplaat 
(Hygrocybe conica), … Dit is ook de plaats waar enkele jaren geleden nog geheel onverwacht Soldaatje (Orchis 
militaris) werd aangetroffen, alsook Bijenorchis (Ophrys apifera). Een groot deel van deze botanisch bijzondere 
plaats ligt momenteel onder verharding. Het verwijderen van die verharding is enerzijds een delicate opdracht om 
de bestaande waardevolle vegetatie niet te veel te beschadigen, maar opent anderzijds perspectieven om de op-
pervlakte ervan nog aanzienlijk te doen uitbreiden. De opnames 7 en 14 tenslotte geven overgangssituaties weer 
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tussen het Zilverschoonverbond en Kamgrasland. Gestreepte witbol (Holcus lanatus) is dominant in deze over-
gangssituaties. Dit soort overgangssituaties is erg talrijk in het RMD-domein, in het bijzonder onder de draden van 
de antennes. Het zijn eerder ruige, maar vaak zeer bloemrijke graslanden, veelal met een bloeiaspect van Smalle 
rolklaver (Lotus tenuis), waardoor ze ook bijzonder aanlokkelijk zijn voor dagvlinders. De populatie Zwartsprietdik-
kopjes in ‘t Pompje is bijvoorbeeld indrukwekkend. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Zil-
verschoongraslanden. De zilte vertegenwoordigers worden ook tot het habitat zilt grasland (code 1330) gerekend.

Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras, met bloeiend Moeraszoutgras en Aardbeiklaver in een laantje in ‘t Pompje. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Bosorchis in een vegetatie met veel Zilverschoon-verbond-soorten, maar evengoed soorten van de Klasse der vochtige, matig 
voedselrijke graslanden alsook veel ruderalen. ‘t Pompje Ettelgem, Oudenburg. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Overgangssitautie tussen Zilverschoon-verbond en Kamgrasland. Gestreepte witbol is dominant, Smalle rolklaver bepaalt het 
bloeiaspect. Dit soort situaties is talrijk onder de zendmasten van ‘t Pompje. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

De opnames 1, 16 en 24 illustreren de iets hoger gelegen kamgraslanden. Echt soorten- en bloemrijke kamgras-
landen zijn eerder zeldzaam in ‘t Pompje. Opname 1 (perceel 694c2) geeft een karakteristiek beeld van de eerder 
soortenarme vertegenwoordigers, die ongetwijfeld in het verleden de nodige herbiciden te verduren hebben gekre-
gen. Opname 24 (perceel 694M) is zelfs amper nog kamgrasland te noemen. Opname 16 is wél een mooie bloem-
rijke kamgrasweide (perceel 694P). Met 28 soorten is ze echter nog altijd niet echt soortenrijk te noemen, maar de 
bloemenrijkdom van Rode klaver, Witte klaver, Scherpe boterbloem, Paardenbloemen en Vertakte leeuwentand is 
echter wel zeer aantrekkelijk voor Hooibeestjes, Zwartsprietdikkopjes, Bruin en Oranje zandoogje, Steenhommel, 
Weidehommel, … Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Kamgraslanden.
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Bloemrijke Kamgrasweide met veel Rode klaver op een hoger gelegen perceel in ‘t Pompje. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 
2011.

Opname 3 tenslotte is een illustratie van een gescheurd en met Italiaans raaigras heringezaaid grasland (perceel 
694k2). De vegetatie heeft meer karakteristieken van akkerland dan grasland. Herderstasje, Akkerdistel, Vogel-
muur, Veenwortel, Ridderzuring, … vertegenwoordigen de kruidenrijkdom. Dit vegetatietype is noch Europees be-
schermd habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

‘t Pompje
Vier opnamen illustreren de graslandvegetaties van de Natuurpunt-percelen (in beheer van het ANB) in het noorden 
het Pompje.

De opnamen 2 en 3 hadden ook bij de pioniervegetaties kunnen behandeld worden. Het zijn pionierende graslan-
den met een belangrijk aandeel soorten van de Tandzaad-klasse (Bidentetea), meer bepaald de Associatie van 
Ganzenvoeten en Beklierde duizendknoop (Chenopodietum rubrum). Enkele zilte soorten met Zilte schijnspur-
rie (Spergularia salina) als belangrijkste, maar ook nog wat Zeeaster, Zilte rus en Stomp kweldergras, tekenen 
verantwoordelijk voor de subassociatie spergularietosum. Vegetatiekundig behoren het Chenopietum rubri en het 
Bidention tot habitat 3270, maar alleen de permanente riviervertegenwoordigers worden als habitat weerhouden.

De opnamen 1 en 4 tonen het klassieke polder kamgrasland (Lolio-Cynosuretum hordeetosum). Beide opnamen 
tonen eerder soortenarme vertegenwoordigers. Er is echter wél een duidelijk aspectverschil. In opname 4 is Ge-
streepte witbol dominant; in opname 1 is dat Veldgerst. Dit vegetatietype wordt tot het regionaal belangrijk biotoop 
Kamgraslanden gerekend.

Schorreweide Zuid
Schorreweide Zuid werd al eerder beschreven door  Zwaenepoel (1988). Hieronder worden negen recente opna-
mes toegelicht. Schorreweide Zuid is rijkst aan zilt grasland van alle gebieden in het studiegebied. Ondanks de 
geringe oppervlakte is er een rijke variatie aan verschillende types zilt grasland. 
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Opname 7 weerspiegelt een Associatie van Kortarige zeekraal (Salicornietum brachystachyae), hier gekenmerkt 
door zeekraal (Salicornia), waaraan we overigens niet echt een soortnaam aan durven toekennen, wegens de grote 
discussies over de taxonomische identificatie van de verschillende zeekraalsoorten. Een tweede karakteristieke 
soort van de Zeekraal-klasse, Klein schorrenkruid (Suaeda maritima) komt weliswaar ook in het terrein voor, maar 
is niet in de opname vertegenwoordigd, maar wél in een andere opname van de zilte graslanden (zie hieronder). 
Zilte schijnspurrie, Stomp kweldergras en Zilte rus zijn de overige zilte soorten in de opname. Deze vegetatie komt 
zeer lokaal voor in een oppervlakte van amper enkele vierkante meters, op vertrappelde oeverrandjes of depressies 
in het grasland. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1310 (eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebie-
den met Salicornia spp. En andere zoutminnende soorten). 

Associatie van Kortarige zeekraal in Schorreweide Zuid. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Opname 11 illustreert het voorkomen van de Associatie van Stomp kweldergras (Puccinellietum distantis). Stomp 
kweldergras is kensoort. Zeeaster (Aster tripolium), Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) en Zilte schijnspur-
rie (Spergularia salina) zijn constante soorten. Ook deze associatie komt maar uiterst beperkt voor in het gebied, 
op een lokaal stukje, oppervlakkig wat uitgedroogd slikplaatje. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1330 (Atlan-
tische schorren, subtype binnendijkse schorren).

Opname 6 illustreert het voorkomen van de Associatie van Zilte rus (Juncetum gerardii). De dominantie van Zilte rus 
(Juncus gerardii) en het gelijktijdig voorkomen van een reeks andere zilte soorten , met een overwicht op de Zilver-
schoonverbondsoorten maakt de associatie herkenbaar. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1330 (Atlantische 
schorren, subtype binnendijkse schorren).

Lastiger te benoemen zijn de opnames 2 en 4. Ook hier is Zilte rus dominant, maar de frequente aanwezigheid 
van Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) doet de vegetatie ook lijken op de Kwelderzegge-associatie 
(Junco-Caricetum extensae). Kwelderzegge ontbreekt evenwel in Schorreweide Zuid. In de opname ontbreekt ook 
Dunstaart (Parapholis strigosa), maar die komt wél in het gebied voor. De soort werd echter niet waargenomen 
op het moment van de opname. Hetzelfde geldt voor Schorrenzoutgras (Triglochin maritima), die ook bekend is 
van het gebied, maar op het moment van opname niet werd waargenomen. Een controle op een ander moment 
kan wellicht het voorkomen van de associatie duidelijker maken. Dunstaart differentieert de Associatie van Kwel-
derzegge t.o.v. de overige associaties van het verbond. Schorrezoutgras is een constante soort. Melkkruid (Glaux 
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maritima), Zilte rus en Fioringras zijn constante soorten die wél ook in de opnames voorkomen. Dit vegetatietype 
behoort tot het habitat 1330 (Atlantische schorren, subtype binnendijkse schorren).

Opname 9 illustreert het voorkomen van de Associatie van Zeerus en Zilt torkruid (Oenantho lachenalii-Juncetum 
maritimi). Zeerus ontbreekt in Schorreweide Zuid, maar Zilt torkruid komt wél voor. Het overwicht aan zilte soorten 
ten opzichte van Zilverschoonverbondsoorten verantwoordt de associatiebenaming. Zilte rus is hier nog steeds 
dominant. Fioringras is de subdominant. Zilt torkruid komt voor op de oever van verschillende laantjes en plasjes 
in het gebied. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1330 (Atlantische schorren, subtype binnendijkse schorren).

Opname 5 tenslotte illustreert het voorkomen van Kamgrasland (Lolio-Cynosuretum hordeetosum) op de hogere 
hellingen aan de randen van het uitgeveende en uitgegraven of geplagde gebiedje. Het gaat om een vrij soortenrijk 
kamgrasland met omstreeks 30 soorten in een opname en het gaat om een eerder vochtige variant met nogal wat 
soorten van het Zilverschoonverbond, waaronder Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) en Smalle rolklaver (Lotus 
tenuis). Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Kamgraslanden.

Kamgrasland met aspect van Madeliefjes aan de randen van Schorreweide Zuid. De donkere vlekken meer naar het water toe 
zijn Zilte rus-vegetaties. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2011.
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Bloeiaspect van Smalle rolklaver in Kamgrasland van Schorreweide Zuid. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Militair domein Schorreweide
Vier opnamen illustreren de graslanden van het militair domein Schorreweide.

De opnames 2 en 3 illustreren de meest zilte graslanden. 

Opname 2 is een zilte depressie, met absolute dominantie van Zilte schijnspurrie (Spergularia salina) en een klein 
beetje Zilte rus (Juncus gerardii). Vermoedelijk is de depressie enkele jaren geleden geplagd. Vogelmest en koei-
enbetreding zijn er verantwoordelijk voor dat de soorten van de Tandzaad-klasse (Bidentetea) aan het oprukken 
zijn. Spiesmelde (Atriplex prostrata), Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum) en Zeegroene ganzenvoet (Cheno-
podium glaucum) dringen de vegetatie binnen. Meestal zijn dergelijke zilte pioniervegetaties een vrij kort leven be-
schoren en veranderen ze eerst in de Associatie van Ganzenvoeten en Beklierde duizendknoop (Chenopodietum 
rubri) en daarna in Zilverschoon-verbond-vegetaties (Lolio-Potentillion). Nu al staat er Aardbeiklaver (Trifolium fra-
giferum) vlak in de buurt. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1330 (Atlantische schorren, subtype binnendijkse 
schorren).

Opname 3 is een vegetatie die voorkomt onder de prikkeldraad, op de grens van de twee percelen die samen het 
militair domein Schorreweide uitmaken. Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii) is de meest bijzondere soort. Stomp 
kweldergras (Puccinellia distans), Zilte rus (Juncus gerardii) en Selder (Apium graveolens) zijn de drie andere 
meest typische soorten van zilte graslanden. Zilt torkruid komt vaak voor in situaties op de grens van echte zilte 
graslanden en al verder ontzilte graslanden. Dat is ook hier het geval. Fioringras (Agrostis stolonifera) is de domi-
nant. De vegetatie schippert dan ook tussen De Associatie van Zeerus en Zilt torkruid (Oenantho lachenalii-Jun-
cetum maritimi) die meest buitendijks voorkomt en het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion). Dit vegetatietype 
behoort tot het habitat 1330 (Atlantische schorren, subtype binnendijkse schorren).
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Bloeiende selder onder de prikkeldraad tussen twee percelen in Militair domein Schorreweide. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Opname 4 werd gemaakt in de bloemrijke rand van het perceel dat grenst aan de Klemskerkestraat. Dit grasland-
type komt nog beter ontwikkeld voor in de berm van de Klemskerkestraat zelf. Het is een typische polder-Glans-
haverhooilandvegetatie (Arrhenatheretum elatioris) met Glanshaver als dominant, Gewone pastinaak als kensoort 
en Fluitenkruid en Peen als differentiërende soorten. Veldlathyrus, Vogelwikke, Paardenbloem en Gewone kropaar 
zijn soorten van de hogere syntaxa die het typische beeld vervolledigen. Dit vegetatietype behoort volgens Decleer 
(2007) tot het habitat 6510 (Glanshaverhooilanden). 

Opname 1 tenslotte is een typisch polderkamgrasland (Lolio-Cynosuretum hordeetosum), met Beemdkamgras, 
Madeliefjes en Veldgerst. Engels raaigras is de klassieke dominante grassoort, maar het is Witte klaver die hier de 
absolute dominant is, een veel voorkomend stadium bij bemeste graslanden die recent in natuurbeheer genomen 
werden. Dit kamgrasland is overigens nog vrij soortenarm. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk 
biotoop Kamgraslanden.

Weiden Noordede Watergangstraat 
Zes recente opnamen beschrijven de graslanden van Weiden Noordede Watergangstraat. 

De opnamen 3 en 5 beschrijven zilte graslanden. Opname 3 is een uitgebrikte en uitgeveende weide. Opname 5 
is de vegetatie van een laantje in dezelfde weide. Beide vegetaties kunnen beschreven worden als Associatie van 
Zilte rus (Juncetum gerardii), waarin vooral de dominantie van Zilte rus (Juncus gerardii) de doorslag geeft. De 
overige zilte soorten zijn beperkt tot wat Zilte schijnspurrie (Spergularia salina) en Stomp kweldergras (Puccinellia 
distans). Opname 3 neigt al naar het Zilverschoonverbond. Fioringras evenaart nog niet de bedekking van Zilte rus, 
maar haalt toch al 30% bedekking. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1330 (Atlantische schorren, subtype 
binnendijkse schorren). 
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Opname 7 beschrijft een Glanshaver-hooiland-vegetatie van de wegberm van de Watergangstraat. Dit is een 
mooie, bloemrijke typische polder-Glanshaverhooilandvegetatie, met een stevig bloeiaspect van Gewone pasti-
naak en daarnaast ook nog heel wat andere schermbloemigen zoals Fluitenkruid, Peen en Gewone berenklauw. 
Ook de Dubbelkelk (Picris echioides) is typisch. Dit vegetatietype behoort volgens Decleer (2007) tot het habitat 
6510 (Glanshaverhooilanden).

De opnamen 1, 2 en 6 beschrijven de Kamgraslanden. Opname 1 beschrijft het perceel ten zuiden van de onver-
harde weg, opname 2 het perceel ten noorden van de onverharde weg. Opname 6 is de meest bijzondere situatie. 
Ze beschrijft een steilkant van hetzelfde perceel, onder de prikkeldraad met de aangrenzende weide. Knopig doorn-
zaad (Torilis nodosa) komt er talrijk voor en de reliëfrijke helling vertoont de typische soortenrijkdom van dit soort 
steilkantjes onder de prikkeldraad. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Kamgraslanden.

Weiden Noordede: Cathille
Cathille werd nog niet eerder vegetatiekundig beschreven. De opnamen 3, 4, 6 en 7 beschrijven graslandvegetties 
in Cathille. 

Opname 4 (perceel 9A) beschrijft een typische overgangssituatie tussen de zilte graslanden van de Zeeaster-
klasse, meer bepaald de Associatie van Zilte rus (Juncetum gerardii) en het ontziltende Zilverschoonverbond (Lolio-
Potentillion). Zilte rus (Juncus gerardii) is weliswaar nog dominant, maar de soorten van het Zilverschoonverbond 
en andere niet zilte graslanden hebben overwicht in aantal soorten. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1330 
(Atlantische schorren, subtype binnendijkse schorren) in overgang naar het regionaal belangrijke biotoop Zilver-
schoongraslanden. De zilte vertegenwoordigers van het Zilverschoonverbond worden ook als habitat zilt grasland 
(code 1330) beschouwd.

Opname 3 (in het zelfde perceel 9a) beschrijft een eerder slecht ontwikkeld Glanshaverhooiland (Arrhenatherion 
elatioris). De eigenlijke kensoorten van de Glanshaver-associatie ontbreken. Alleen een aantal differentiërende 
soorten van de associatie, zoals Kraailook (Allium vineale) en Peen (Daucus carota) zijn aanwezig. Dit vegetatie-
type behoort volgens Decleer (2007) tot het habitat 6510 (Glanshaverhooilanden).

De opnamen 7 en 6 beschrijven kamgraslanden in percelen 386b en 514c. Opname 7 is nog een goed ontwikkeld 
voorbeeld, zij het dat de opname alleen nog de rand van het perceel weerspiegelt. Opname 6 is al een degradatie-
stadium, dat sterker neigt naar het soortenarme Poo-Lolietum. In opname 7 komen nog Goudhaver (Trisetum fla-
vescens), veel Beemdkamgras (Cynosurus cristatus) en Veldgerst (Hordeum secalinum) en aardig wat Madeliefjes 
(Bellis perennis) voor. Verder is de rand kruidenrijk met Duizendblad (Achillea millefolium), Vertakte leeuwentand 
(Leontodon autumnalis), Vergeten wikke (Vicia sativa segetalis), … De Veldgerst bepaalt de subassociatie hordee-
tosum. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop Kamgraslanden.

Klemskerke-Vlissegem
De kamgraslanden, Zilverschoonverbondgraslanden en relicten van zilte graslanden in Klemskerke-Vlissegem 
werden eerder beschreven werden eerder beschreven in  Zwaenepoel (2001). Hieronder werden de inmiddels door 
ANB verworven percelen opnieuw bemonsterd. 17 opnamen beschrijven de graslandvegetaties.

De opnamen 6 en 20 beschrijven de meest zilte situaties. Beide opnamen zouden ook bij de pioniersituaties kunnen 
behandeld worden, want ze hebben een weinig permanent karakter. In opname 6 (perceel 607) is Zilte schijnspur-
rie (Spergularia salina) dominant in een pas afgeplagde/uitgegraven depressie. Tredplanten en soorten van de 
Tandzaad-klasse tonen nu al aan dat de situatie aan het wijzigen is in een meer nitrofiele vegetatie. Wellicht is het 
Zilverschoonverbond de volgende fase. Opname 7 (zelfde perceel) telt iets meer variatie aan zilte soorten (Zee-
aster, Zilte schijnspurrie, Stomp kweldergras, Zilte rus), maar ook daar is het Zilverschoonverbond reeds in aan-
tocht, met Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) als meest opvallende soort. Echte permanente zilte graslanden zijn 
onbestaande in Klemskerke-Vlissegem en het is niet waarschijnlijk dat ze er kunnen ontwikkeld worden, behalve 
in smalle lineaire stroken langs waterlopen. Dit vegetatietype behoort tot het habitat 1330 (Atlantische schorren, 
subtype binnendijkse schorren).
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Na graafwerken duiken ook in Klemskerke-Vlissegem een hele reeks zilte soorten op, die echter meestal snel plaats ruimen voor 
Zilverschoon-verbond-vegetaties. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

De opnamen 1, 2 (beide perceel 749a), 5 (perceel 545), 8, 9 (560a) en 19 (1307a) tonen Zilverschoonverbond-ve-
getaties in laantjes (1, 5) depressies (2, 8, 9) of op afgegraven situaties in voormalige akkers (19). Opname 8 is ook 
de locatie waar een bodemval geplaatst is om spinnen en loopkevers te bemonsteren. De meeste Zilverschoon-
verbonden in Klemskerke-Vlissegem zijn niet echt goed ontwikkeld en bestaan vooral uit Fioringras (Agrostis sto-
lonifera) en Geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus), eventueel met een aantal algemene soorten zoals 
Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous), Krulzuring (Rumex crispus), Ruige zegge (Carex hirta) of Vijfvinger-
kruid (Potentilla reptans). Er komen ook steeds een aantal nitrofiele pioniersoorten in voor van de Tandzaadklasse 
(Bidentetea tripartiti). De opnamen 2, 8 en 19 tonen beter ontwikkelde voorbeelden waar meer kieskeurige soorten 
zoals Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) en Smalle rolklaver (Lotus tenuis) voorkomen. In nabijgelegen percelen 
komt ook Moeraszoutgras (Triglochin palustre) voor. Deze opnames kunnen als de Associatie van Moeraszout-
gras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae) beschreven worden. Het zijn de situaties met de meest 
stabiele, dicht bij het maaiveld gesitueerde grondwatertafel. Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk 
biotoop Zilverschoongraslanden. De meest zilte vertegenwoordigers (met Aardbeiklaver) worden als habitat 1330 
aangeduid. 
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Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras rond bodemval om loopkevers en spinnen te bemonsteren in de bunkerweiden van 
Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

De opnamen 4 (perceel 542a), 11 (perceel 602), 12 (perceel 244), 14 (perceel 442a) , 15 (perceel 122b), 16 (per-
ceel 130/02), 17 (perceel 94b) en 18 (perceel 1391) beschrijven kamgraslanden (Lolio-Cynosuretum) of relicten 
daarvan in de perceelsgrenzen. Alle opnamen behoren tot de subassociatie hordeetosum. Veldgerst (Hordeum 
secalinum) is in allemaal aanwezig, vaak met hoge bedekkingen van 10 of zelfs 20%. Opname 14 weerspiegelt 
de fraaiste vertegenwoordiger, met zowel Wilde peterselie (Petroselinum segetum), Knopig doornzaad (Torilis no-
dosa), als Kattendoorn (Ononis spinosa). De koeienweide langs de Bredestraat (perceel pobw 10a) is op zich 
soorten arm; alleen de reliëfrijke hellende rand is soortenrijk, met al deze bijzondere soorten. Op de koeienmest ko-
men ook nog Franjevlekplaten (Panaeolus sphinctrinus) voor. In verschillende andere kamgrasweiden kwamen ook 
nog wat paddenstoelen voor, onder meer Reuzenbovist (Calvatia gigantea), Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe 
conica) en Weidekringzwam (Marasmius oreades). Dit vegetatietype behoort tot het regionaal belangrijk biotoop 
Kamgraslanden.

Kamgrasweide met Kattendoorn, bunkerweiden Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

Opname 13 (peceel 630) tenslotte geeft een beeld van een gescheurd en met Italiaans raaigras (Lolium multiflo-
rum) heringezaaid grasland. De hoge bedekking van pioniersoort Kweek (Elymus repens) wijst nog op de laatste 
scheuring, inmiddels meer dan 15 jaar geleden. Dit vegetatietype is noch Europees habitat noch regionaal belang-
rijk biotoop.
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Tabel 2.25 Vegetatietabel graslanden Meetkerkse Moeren

Opnamenummer 12 13 19 29 33 10 11 18 34 35 36 26 9 17 20 21 22 32 1 8 28 6 7 30 5 27 3 4 14
Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantago major Grote weegbree 1 1 p1 p1 r1
Plantago major intermedia Getande weegbree p1
Poa annua Straatgras 1 m2 a1 a1 p1
Sagina procumbens Liggend vetmuur a1 p1 p1 p1 p1
Bryum argenteum Zilvermos .1
Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion)
Potentilla anserina Zilverschoon 1 m4 m2 a2 p1 a2 a2 p1 r1 p1 a2
Agrostis stolonifera Fioringras 5 7 4 m4 a1 m4 1 m2 2 m4 1 m4
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1 r1 m2
Rumex crispus Krulzuring a2 r1 r1 p1 r1 r1 r1 r1 r1 p1
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart m4 m2 m2 m4 p1 a2 m4 m4 a2 m2 r1
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver p1
Carex hirta Ruige zegge p1 a1 p1 p1 r1 p1 p1 p1 p1
Myosotis cespitosa Zomp-vergeetmenietje r1 r1 p1 p1 a2 m4 a1 p1 r1 p1

Klasse der vochtige, matig voedselrijke graslan-
den (Molinio-Arrhenatheretea elatioris)
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2 m4 2 2 1 a2 m4 m2 a1 1 1 5 7 6 2 1 1 1 a2 m4 m4 m2
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1 p1 m4 a2 2 m4 m4 p1 p1 p1 r1 a2 a2 r1 p1 r1
Rumex acetosa Veldzuring r1 a1 a2 m4 a2 1 m2 a2 p1 a2 a2 p1 a4 a4 p1 r1 r1 r1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem a1 p1 p1 r1 p1 r1 p1 a2 p1 p1 r1 p1
Trifolium pratense Rode klaver r1 r1 r1 m4 r1 p1 p1
Cardamine pratensis Pinksterbloem p1 p1 p1 p1 m2 m4 p1 a2 r1 r1 p1 r1 a2
Centaurea jacea Knoopkruid r1 m4 p2 a2 a1 r1 a2 r1 r1
Prunella vulgaris Gewone brunel p1 p1 p1 r1
Vicia cracca Vogelwikke r1 r1 p1 p1 a4 p1 p1 p1
Rhytidiadelphus squarrosus Haakmos .1 .1
Pijpestrootjes-orde (Molinietalia)
Cirsium palustre Kale jonker r1 r1 1 r1 a2 p1 r1 r1 p1 r1 p4 p1
Angelica sylvestris Gewone engelwortel p1 p4 p1
Luzula multiflora congesta Dichtbloemige veldbies p1
Luzula multiflora multiflora Veelbloemige veldbies a1 a1
Galium uliginosum Kleverig walstro p1 r1 p1
Achillea ptarmica Wilde bertram a1 p1 p1 p1
Juncus conglomeratus Biezenknoppen 1 a2 p1 r1 p1 p1 1 p1 r1 p1 p1 p1 1 1 1
Carex panicea Blauwe zegge r1 r1 r1 a1
Dotterverbond (Calthion palustris)
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1 p1 a1 a2 r1 r1 a1 p1 p1 r1 p1 p1
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver a2 p1 p2 a1 r1 a2 a4 a2 p2 p1 5
Dactylorhiza fistulosa Brede orchis r1
Dactylorhiza praetermissa Rietorchis r1
Dactylorhiza fistulosa x incarnata Brede x Vleeskleurige orchis p1
Dactylorhiza praetermissa x incarnata Riet- x Vleeskleurige orchis p1
Carex disticha Tweerijige zegge p1 r1 p1 m2 p1 4 1 m2 m4 1 m4 r1 r1 r1 p1 m2
Senecio aquatica Waterkruiskruid m4 m4 p1
Verbond van Grote vossenstaart (Alopecurion)
Bromus racemosus Trosdravik r1 a1 m2
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 1
Glanshaver-verbond (Arrhenatherion)
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem p1 p1 p1 p1 p1 p1 a2 r1 r1 r1 p1 a2 a2 r1 p1 p1 r1 p1 a2
Dactylis glomerata Gewone kropaar p1 a1 r1 m2
Trifolium dubium Kleine klaver r1 p1 m2 m4 r1 p1 a4 p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver m4 a1 m4
Kamgras-verbond (Lolio-Cynosurion)
Cynosurus cristatus Beemdkamgras a1 m2 p1 m2 2 m4 r1
Bellis perennis Madeliefje r1 m4 r1 a2 r1 m4 r1 p1 r1
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Opnamenummer 12 13 19 29 33 10 11 18 34 35 36 26 9 17 20 21 22 32 1 8 28 6 7 30 5 27 3 4 14
Klasse der kleine zeggen (Parvociaricetea)
Hydrocotyle vulgaris Waternavel p1 p1 m2 a2 a2 r1 p1 p1
Ranunculus flammula Egelboterbloem p1 m2 r1 p1 p1 a1 1 r1 5 2 a1
Juncus articulatus Zomprus a1 m2 p1 p1 r1 r1 r1 p1 a2 m4 m2
Calliergonella cuspidata Puntmos .2 .4 .4 .2 .4 .4 .2 .2 .1 7 .4 5
Agrostis canina Moerasstruisgras 2 1 1 m4 3 2 1 2 p1 m4
Carex nigra Zwarte zegge p1 p1 a1 a1
Carex demissa Geelgroene zegge r1 a1
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis p1 r1

Klasse der heischrale graslanden (Nardetea)
Sieglingia decumbens Tandjesgras m2
Potentilla anglica Kruipganzerik r1
Potentilla erecta Tormentil p1 p1 r1 p1 p1

Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad a1
Agrostis capillaris Gewoon struisgras 1 4 m2 5 7 2 m4 m4 3 m4 r1
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree r1
Anthoxantum odoratum Reukgras 2 m2 2 1 1 2 2 m2 m4 2 a1 m2 a1 m2 2 1 m2
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid p1 r1
Arctium minus Kleine klis r1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur m1
Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Atrichum undulatum Rimpelmos .1 .1
Betula pubescens Zachte berk r1 r1
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos 1
Brachythecium mildeanum Moerasdikkopmos .1 .1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .4 .1 .2 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .4 .1 .1 .1
Bromus hordeaceus Zachte dravik a2 m2 m2 p1 p1 a1 a1
Bryum sp. Knikmos .1
Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos .1
Calystegia sepium Haagwinde p1 r1
Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje .1 .1
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1
Cardamine hirsuta Kleine veldkers p1 m2 p1 m1 r1
Carex acuta Scherpe zegge p1
Carex acutiformis Moeraszegge p1 m4
Carex flacca Zeegroene zegge r1 m4
Carex riparia Oeverzegge r1 r1 p1 1 p1
Centaurium erythraeum Echt duizendguldenkruid r1
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem r1 a1 p1 m2 m2
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem m2
Cirsium arvense Akkerdistel p1 m4 r1
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein p1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal p1 r1
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn r1
Crepis capillaris Klein streepzaad m4
Drepanocladus aduncus Gewoon sikkelmos .4 .2
Elymus repens Kweek m4 a2 2 a1 m4 1
Equisetum arvense Heermoes r1
Erophila verna Vroegeling m2
Festuca filiformis Fijn schapengras p1
Festuca rubra Rood zwenkgras m4 a1 m4
Funaria hygrometrica Krulmos .1
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel p1
Galium aparine Kleefkruid r1 p1
Galium palustre Moeraswalstro r1 m2 p1 m2 p1 r1 r1 a1
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Opnamenummer 12 13 19 29 33 10 11 18 34 35 36 26 9 17 20 21 22 32 1 8 28 6 7 30 5 27 3 4 14
Geranium molle Zachte ooievaarsbek p1 p1
Geranium robertianum Robertskruid r1
Glechoma hederacea Hondsdraf p1
Glyceria declinata Getand vlotgras a1 m4
Glyceria fluitans Mannagras r1 r1 p1 p1 r1 p1 p1 a1
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem p1
Humulus lupulus Hop r1
Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid p1 p1
Iris pseudacorus Gele lis r1 p1 p1 r1
Juncus acutiflorus Veldrus m4
Juncus bufonius Greppelrus r1 a2 p1 1 m2
Juncus bulbosus Knolrus p1
Juncus effusus Pitrus p1 1 a2 r1 a1 p1 r1 r1 a1
Lamium album Witte dovenetel p1
Lamium purpureum Paarse dovenetel p1 m2 p1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand p1 p1 p1 r1 p1 a2 r1 r1 p1 a2
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand m4
Linaria vulgaris Vlasbekje p1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras m4 7 r1 m4
Lolium perenne Engels raaigras 2 5 m4 p1 1 m4 p1 m2 2 2 1 2 1
Luzula campestris Gewone veldbies 1 p1
Lysimachia vulgaris Grote wederik p2 p1 r1 1 a1 a1 p1 1 p1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 1 r1 r1 p1 r1 p1 p1 p1
Malva neglecta Klein kaasjeskruid p1
Matricaria recutita Echte kamille a1 a1
Medicago lupulina Hopklaver m4
Mentha aquatica Watermunt r1 m4 a2 r1 p1 p1 r1 a2 p1 m2
Molinia caerulea Pijpenstro r1 a2
Montia verna Klein bronkruid m4 m4 p1
Oenanthe aquatica Watertorkruid p1
Oenanthe fistulosa Pijptorkruid r1 r1 p2 p1 m4 p1 1 p1
Phalaris arundinacea Rietgras a1 p1 a2 m4 m4 1 2 a2 1 p1 p1 2 m4 2 m4 2 p1 p1 a2 a2 r1 m2 1
Phragmites australis Riet 8 a4 m4 m4 p1 m4 a1 r1 p1 r1
Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos .1
Plantago lanceolata Smalle weebree a1 r1 m4 m2 p1 p1 p1 a2 r1 p1 r1 m4 r1
Poa pratensis Veldbeemdgras 1 p1 a1 1 p1
Poa trivialis Ruw beemdgras a2 1 m4 a1 p1 m4 m2 1 m2 m4 5
Polygonum amphibium Veenwortel r1 p1 p1 p1 p1 p1 a2 a2 p1 a2 a4 a4 a4 r1 r1 p1 p1 r1 r1
Polygonum hydropiper Waterpeper r1 p1 p1 r1
Polygonum persicaria Perzikkruid 1 r1 p1
Polytrichum juniperinum Zandhaarmos .2
Populus tremula Ratelpopulier r1
Quercus robur Zomereik r1
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1 p1 r1 m4 m4 a2 r1 r1 a4 m4 p1 r1 a4 a4 a4 2 p1 1 a2 p2 m4 r1 1 m4 m2 a2
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem r1
Rorippa palustris Moeraskers r1 r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring a1
Rumex x pratensis Ridder- x Krulzuring r1
Salix alba Schietwilg a2 r1
Salix caprea Boswilg r1 r1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r1 p4 p1 p4
Salix repens repens Kruipwilg p1
Salix viminalis Katwilg m1 p1
Salix x multinervis Geoorde x Grauwe wilg 2 p2
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg r1
Samolus valerandi Waterpunge r1
Scleropodium purum Groot laddermos .4
Senecio jacobaea Jacobskruiskruid p4
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Opnamenummer 12 13 19 29 33 10 11 18 34 35 36 26 9 17 20 21 22 32 1 8 28 6 7 30 5 27 3 4 14
Senecio vulgaris Klein kruiskruid r1 a1
Sisymbrium officinale Echte raket r1
Solanum dulcamara Bitterzoet r1
Sonchus asper Brosse melkdistelr1
Spergula arvensis Gewone spurrie m4
Stellaria graminea Grasmuur p1 p1 r1
Stellaria media Vogelmuur r1 r1 p1 p1 m4 p1
Stellaria pallida Bleke vogelmuur a1
Symphytum officinale Smeerwortel p1 r1 p1
Thalictrum flavum Poelruit p1
Tortula ruralis Groot duinsterretje .1
Trifolium repens Witte klaver r1 a1 m2 a1 p1 p1 a2 m4 m2 r1 p1 m4 m4 1 p2 a2 m4 p1 r1
Typha latifolia Grote lisdodde 8 r1
Urtica dioica Grote brandnetel p1 r1 r1 r1 r1 r1 p1
Veronica arvensis Veldereprijs m2
Vicia hirsuta Ringelwikke r1
Viola persicifolia Veenmelkviooltje r1 r1 r1
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Tabel 2.25 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Meetkerkse Moeren

Opnamenummer 1 3 4
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats steilkantje onder prikkeldraad tussen de vaart en de eendenkooi nabijheid opn 3
Plaats toegangsweg nr eendenkooi naast onverharde weg evenwijdig
Plaats Sint-Andries met toegangsweg eendenkooi Sint-Andries
Gemeente Brugge Sint-Andries, Brugge Brugge
IFBL
Totale bedekking 99 70 25
Kruidbedekking 90 70 25
Mosbedekking 15 <1 <1
Strooisel 1 1 <1
Datum 22-Apr-10 22-Apr-10
Oppervlakte 100 x 0,5 m 50 x 1 m 20 x 20 m
Bodem zand met arduinsteenslag zandige klei nat zand
H&e 20°W vlak vlak
Beheer begrazing pas gezaaid en herbicidenbehandeling braakliggend; Lolium ingezaaid?
Foto’s ja
Fauna niet waargenomen niet waargenomen
Syntaxonomie Lolio-Cynosuretum-achtig
Opmerkingen links van toegangsweg Geplagd?
Opmerkingen naast eerste weide

Opnamenummer 5 6 7
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats naast perceel van den Bulcke naast perceel van den Bulcke paardenwei naast perceel Van den Bulcke
Plaats laantje in paardenwei
Plaats Meetkerke Meetkerke Meetkerke
Gemeente Zuienkerke Zuienkerke Zuizenkerke
IFBL C1/28/23 C1/28/23 C1/28/23
Totale bedekking 75 75 90
Kruidbedekking 70 75 90
Mosbedekking 5 5 1
Strooisel 25 1 2
Datum 17-May-06 17-May-06 28-Jun-00
Oppervlakte 20 x 20 m 1 x 1 m 20 x 2 m
Bodem pleistoceen zand met restveen pleistoceen zand met 2 cm restveen veen + zandbodem
H&e ondiep laantje
Beheer geplagd 2003 geplagd 2003 begraasd door paarden
Foto’s ja ja
Fauna
Syntaxonomie te heterogeen RG Agrostis canina-[Parvocaricetea] RG Ranunculus flammula-Oenanthe fistulosa-[Parvocaricetea]
Opmerkingen zie publicatie zie publicatie
Opmerkingen Zwaenepoel & Vanallemeersch Zwaenepoel & Vanallemeersch
Opmerkingen 2007 2007

Opnamenummer 8 9 10
Auteur Arnout zwaenepoel Arnout zwaenepoel Arnout zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats paardenwei naast perceel Van den Bulcke Molinia-perceel perceel Van den Bulcke
Plaats C1/28/23 meest noordelijke laantje
Plaats Meetkerke Sint-Andries Meetkerke
Gemeente Zuienkerke Brugge Zuienkerke
IFBL C1/28/23
Totale bedekking 99 28-Jun-00 28-Jun-00
Kruidbedekking 99 100 95
Mosbedekking 0 100 95
Strooisel 5 1 4
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Opnamenummer 1 3 4
Datum 28-Jun-00 100 10
Oppervlakte 20 x 2 m 10 x 3 m 25 x 1 m
Bodem zandig-venig veen op zand veen op zand
H&e vlak vlak 30°N
Beheer begraasd door paarden niet meer beheerd op dat moment
Foto’s
Fauna
Syntaxonomie Lolio-Cynosuretum niet te plaatsen Brometo-Senecionetum
Opmerkingen Molinion, Calthion, Filipendulion Ass. Van trosdravik en Waterkruiskruid
Opmerkingen Phragmitetea en Parvocaricetea-stn

Opnamenummer 11 12 13
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats braakliggend jachtperceel weide ten W van de eendenkooi perceel ten NW van de eendenkooi
Plaats laantje in het perceel rond jagershut rand van een laantje
Plaats Sint-Andries perceel met zeer veel laantjes
Gemeente Brugge Meetkerke Meetkerke
IFBL Zuienkerke Zuienkerke
Totale bedekking 70 60% 90
Kruidbedekking 70 60% 90
Mosbedekking 2 4% 1
Strooisel 75 0% 0
Datum 11-Apr-01 11-Apr-01 11-Apr-01
Oppervlakte 25 x 1 m 25 x 1 m 20 x 1 m
Bodem veraard veen venig zand venig zand-veraard veen
H&e vlak (centrum ondiep laantje) vlak 5°N
Beheer niets doen; verruigend grasland begraasd in de zomer begraasd
Foto’s
Fauna
Syntaxonomie RG Phalaris arundinacea-[Molinietalia] RG Montia verna-[Plantaginetea majoris] RG Montia verna-[Plantaginetea majoris]
Opmerkingen in 1980 HF genoemd in BWK vaak voorkomend type in Meetk. Moeren
Opmerkingen jachtperceel familie Van Caloen

Opnamenummer 14 17 18
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats Bermopname Moerdreef Perceel Van den Bulcke
Plaats ts perceel Van den Bulcke en doodlopend uiteinde rond peilbuis 2
Plaats Meetkerke Meetkerke
Gemeente Zuienkerke Zuienkerke
IFBL C1/28/23 C1/28/23
Totale bedekking 100 99 90
Kruidbedekking 100 99 90
Mosbedekking 0 5 5
Strooisel 5 10 10
Datum 11-Apr-01 20-May-01 28 juni 2000 en 21 mei 2001
Oppervlakte 10 x 2 m 30 x 1 m 25 x 2 m
Bodem veraard veen zand veen op zand
H&e vlak 25°W 5°W (flank laantje)
Beheer gescheurd en heringezaaid grasland niets doen niet bemest en 1 hooibeurt/jaar
Foto’s
Fauna
Syntaxonomie RG Poa trivialis-Lolium Perenne- relict heischraal, maar toch reeds veel Arrhenatheretea- Sencioni-Brometum racemosi
Syntaxonomie [Plantaginetea majoris/Alopecurion] soorten ook
Opmerkingen prototype heringezaaid grasland enkele heischrale relicten
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Opnamenummer 19 20 21
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats Perceel Van den Bulcke Perceel Van den Bulcke Perceel Van den Bulcke
Plaats rond peilbuis 3 rond peilbuis 4 rond peilbuizen 5 en 6
Plaats Meetkerke Meetkerke Meetkerke
Gemeente Zuienkerke Zuienkerke Zuienkerke
IFBL C1/28/23 C1/28/23 C1/28/23
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 4 <1 <1
Strooisel 5 20 5
Datum 20 september 2000 en 21 mei 2001 20 september 2000 en 21 mei 2001 20 september 2000 en 21 mei 2001
Oppervlakte 20 x 1 m 20 x 1 m 20 x 1 m
Bodem nat zand in droge sloot veraard veen op zand kleiig zand met schelpfragmenten
H&e vlak vlak vlak
Beheer niet bemest; 1 hooibeurt/jaar
Syntaxonomie Lolio-Potentillion Zilverschoonverbond DG Holcus lanatus-[Arrhenatheretea/Phragmitetea] RG Holcus lanatus-[Arrhenatheretea]
Syntaxonomie
Opmerkingen sloot nat tot mei; roest en ijzerbacteriën

Opnamenummer 22 26 27
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerke Moeren
Plaats Perceel Van den Bulcke rond peilbuis 7 Molinia-perceel Viola persicifolia-perceel
Plaats rond bodemval MM3 rond bodemval MM4
Plaats Meetkerke Sint-Andries Meetkerke 
Gemeente Zuienkerke Brugge Zuienkerke
IFBL C1/28/23 C1/28/23 C1/28/23
Totale bedekking 99 80 99
Kruidbedekking 99 80 90
Mosbedekking <1 2 50
Strooisel 5 75 1
Datum 20 september 2000 en 21 mei 2001 9-Aug-11
Oppervlakte 20 x 1 m in droog slenkje 50 x 2 m 5 x 4 m plagplek
Bodem humeus zand zand zand
H&e vlak ondiep laantje vlak
Beheer niet bemest; één keer gehooid/jaar geplagd
Foto’s
Fauna Kleine vos, Hooibeestje, Vliegendoder Krasser, Icarusblauwtje
Fauna Rozenbladwesp
Syntaxonomie RG Holcus lanatus-[Arrhenatheretea]

Opnamenummer 28 29 30
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats paardenwei naast perceel Van den Bulcke paardenwei naast perceel Van den Bulcke oever poel in perceel ten W van Viola persicifolia
Plaats rond bodemval MM5 beneden talud van opname 28 Meetkerke
Gemeente Meetkerke, Zuienkerke Meetkerke, Zuienkerke Zuienkerke
IFBL C1/28/23 C1/28/23 C1/28/23
Totale bedekking 95 99 90
Kruidbedekking 95 99 60
Mosbedekking 1 1 70
Strooisel 1 1 25
Datum 9-Aug-11 9-Aug-11 9-Aug-11
Oppervlakte 30 x 3 m (kruin talud) 25 x 25 m 20 x 2 m
Bodem zand venig zand zand
H&e vlak vlak (maar doorsneden dr laantjes) 30° naar alle zijden,
Beheer nu door koeien begraasd; vroeger paarden nu door koeien begraasd; vroeger door paarden
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Opnamenummer 28 29 30
Foto’s
Fauna Krasser, Akkerhommel, Haas Krasser, Oranje zandoogje, Klein geaderd witje
Fauna Oranje zandoogje Bruin zandoogje, Dagpauwoog, Atalanta
Syntaxonomie Lolio-Cynosuretum; Kamgrasweide Lolio-Potentillion RG Egelboterbloem-Puntmos-[Parvocaricetea]
Opmerkingen in de poel kranswier, Batrachium, Potamogeton

moeilijker te determineren (intermediairen ts 3 ‘soorten’)

Opnamenummer 32 33 34
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats perceel ten Z van het kooibos weide met veel Waterkruiskruid tussen kooibos en vaart orchideeënperceel
Gemeente Meetkerke, Zuienkerke Meetkerke, Zuienkerke Meetkerke, Zuienkerke
IFBL C1/28/23 C1/28/23 C1/28/23
Totale bedekking 100 99 100
Kruidbedekking 100 99 100
Mosbedekking <1 10 2
Strooisel 20 1 10
Datum 9-Aug-11 9-Aug-11 26-May-06
Oppervlakte 25 x 25 m 50 x 5 m 5 x 2 m
Bodem zandig zand humeus zandig
H&e microreliëf en laantjes microreliëf en laantjes 5°O
Beheer niet gemaaid
Fauna Krasser, Bruin zandoogje, Hooibeestje Hooibeestje
Fauna Gewone grasmot
Syntaxonomie RG Agrostis capillaris-[Arrhenatheretea] RG Lolio-Potentillion Zilverschoonverbond zwak ontwikkeld Calthion; ook Lolio-Potentillion-elementen
Opmerkingen perceel in herstel veel Waterkruiskruid; overigens soortenarm 13 orchideeën; allemaal incarnata; in 2002 meer variatie en

Opnamenummer 35 36
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats orchideeënperceel (grenzend aan populierenbosje) orchideeënperceel
Gemeente Meetkerke, Zuienkerke Meetkerke, Zuienkerke
IFBL C1/28/23 C1/28/23
Totale bedekking 99 99
Kruidbedekking 99 99
Mosbedekking 5 5
Strooisel 1 2
Datum 22-May-02 22-May-02
Oppervlakte 50 x 1 m (oostelijke rand) 50 x 1 m (rand perceel)
Bodem venig venig
H&e 15°O 15°O
Beheer hooiland (hooiweide?) hooiland (hooiweide?)
Syntaxonomie Calthion Calthion
Opmerkingen mix van 3 Dactylorhiza-’soorten’ in perceel; 10 ex mix van 3 Dactylorhiza-’soorten’ in perceel; 10 ex
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Tabel 2.26 Vegetatietabel graslanden Kwetshage

Opnamenummer 7 12 17 4 6 8 10 11 18 2 14 1 15
Weegbree-klasse 
(Plantaginetea maioris)
Plantago major Grote weegbree p1 p1 p1 r1 p1 r1 p1 r1
Potentilla anserina Ziloverschoon m2 r1 p1 m4 p1 p1
Sagina procumbens Liggend vetmuur r1
Zilverschoonverbond 
(Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras m4 m4 m4 m2 m2 m4
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem a2
Rumex crispus Krulzuring r1 m2 p1 p1 p1
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart m2 p1 m2
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver p1 m4 a1 a2
Carex hirta Ruige zegge p1 m2 m4
Eleocharis uniglumis Slanke waterbies r1
Myosotis cespitosa Zompvergeetmenietje p1 p1 a1 p1

Klasse der vochtige, matig 
voedselrijke graslanden 
(Arrhenatheretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 3 m4 m2 m2 m2 p1 m4 9 1 1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem p1 m4 a2 2 m4 p1
Rumex acetosa Veldzuring 1 a2 m4 a1 m4 r1 a2
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1 p1 p1 r1 r1 p1 p1 p1 p1
Trifolium pratense Rode klaver m4 p1 p1 a2 p1 p1 p1
Cardamine pratensis Pinksterbloem a1 p1 p1 a1 p1
Centaurea jacea Knoopkruid a2 r1
Festuca pratensis Beemdlangbloem p1 r1
Vicia cracca Vogelwikke m4 p1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1 m4
Pijpestrootjes orde 
(Molinietalia)
Cirsium palustre Kale jonker r1
Angelica sylvestris Gewone engelwortel p1 r1 p1 p2
Equisetum palustre Lidrus a1
Achillea ptarmica Wilde bertram p1
Juncus conglomeratus Biezenknoppen r1 a2 r1 p1 r1 p1
Dotterverbond (Calthion 
palustris)
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1 m2 p1 p1 p1
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver p1
Carex disticha Tweerijige zegge p1 1 5 2 3 3 a2
Senecio aquatica Waterkruiskruid r1 p1
Glanshaver-verbond 
(Arrhenatherion) 

Taraxacum vulgare
Gewone 
paardenbloem

a2 a2 m2 m4 a2 m2 p1 m4 m4 1 m2

Dactylis glomerata Gewone kropaar m4 m2
Phleum pratense Timotee p1 p1 p1 m2 p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver m2 5 p1
Kamgrasweide 
(Lolio-Cynosuretum)
Cynosurus cristatus Beemdkamgras a1 p1 r1
Bellis perennis Madeliefje p1 r1 p1

Klasse der kleine zeggen 
(Parvocaricetea) 
Hydrocotyle vulgaris Waternavel p1 m4 a2 m2
Ranunculus flammula Egelboterbloem r1 r1 p1 p1 a2
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Opnamenummer 7 12 17 4 6 8 10 11 18 2 14 1 15
Juncus articulatus Zomprus p1 r1
Calliergonella cuspidata Puntmos .1 .4 7 7 5 .1 3
Agrostis canina Moerasstruisgras p1 m2 m2 m2 4
Carex nigra Zwarte zegge p1 m4 1

Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad p1
Aegopodium podagraria Zevenblad a2
Alnus glutinosa Zwarte els r1
Anthoxantum odoratum Reukgras p1 m2 a1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid p2
Apium nodiflorum Groot moerasscherm p1 p1 p1 p1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .2 .2
Bromus hordeaceus Zachte dravik m4
Calystegia sepium Haagwinde p1
Carex acuta Scherpe zegge 1 2 3 3
Carex riparia Oeverzegge p1 m4 p1 p1 p1 m4 1
Chenopodium album Melganzenvoet r1
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1 p1 p1 r1 1 m4 a2
Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1 p1
Daucus carota Peen a4 p1
Elymus repens Kweek m4 p1 a1 m2 m1 m2
Equisetum arvense Heermoes a2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid p1 r1
Festuca arundinacea Rietzwenkgras r1 p1 a2
Festuca rubra Rood zwenkgras m4 m2
Galium palustre Moeraswalstro m4 m4 m2 m2
Glechoma hederacea Hondsdraf p1
Glyceria maxima Liesgras p1 p1 p1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid r1 r1
Iris pseudacorus Gele lis p1 p1 p1 r1
Juncus acutiflorus Veldrus p1
Juncus effusus Pitrus r1 a2 r1 p1 m4 1 r1 r1 p1
Juncus inflexus Zeegroene rus r1 2 r1 p1 p1
Lamium album Witte dovenetel r1 r1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand p1 p1 r1 p1 p1 m2 p1 p1
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand m4 r1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras m4 p1
Lolium perenne Engels raaigras 6 m4 3 p1 p1 m2 2 3
Lycopus europaeus Wolfspoot p1 p1 a2 p1
Lysimachia nummularia Penningkruid a2 p1
Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 p1 r1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart r1 p1
Medicago lupulina Hopklaver r1 p1 p1
Mentha aquatica Watermunt p1 m4 a2 m4 1
Myosotis arvensis Akkervergeetmenietje r1
Oenanthe fistulosa Pijptorkruid p1
Phalaris arundinacea Rietgras a2 a2 a2 m2 1 m4 p1 p1
Phragmites australis Riet p1 2 1 m4 m4 p1 p1
Plantago lanceolata Smalle weegbree m2 a2
Poa trivialis Ruw beemdgras m4 m4 1 m4 m2 m4 m2
Polygonum amphibium Veenwortel p1 p1 p1 p1 a2 p1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes a2 p1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m4 1 2 1 a2 m2 m4 m4 m4 m2 a2 a2
Rorippa palustris Moeraskers r1
Rubus caesius Dauwbraam a2
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 p1 r1
Rumex hydrolapatum Waterzuring p1 r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 r1
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Opnamenummer 7 12 17 4 6 8 10 11 18 2 14 1 15

Salix x multinervis
Grauwe x Geoorde 
wilg

p1

Samolus valerandi Waterpunge p1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies r1
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid r1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid p1
Sonchus asper Brosse melkdistel r1
Symphytum officinale Smeerwortel r1
Taraxacum cf. naevosa Paardenbloem sp. r1
Thalictrum flavum Poelruit r1
Torilis japonica Heggendoornzaad r1
Trifolium repens Witte klaver m4 1 3 m2 p1 a2 a2 3 4
Urtica dioica Grote brandnetel r1 r1 p1
Vicia sepium Heggenwikke 0 p1

Tabel 2.26 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Kwetshage

Opnamenummer 1 2 4
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Kwetshage Kwetshage Kwetshage

Plaats
weide Kwetshagestraat 
ANB

wegberm Kwetshagestraat hooiland ANB

Gemeente Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke
IFBL C1/28/31 C1/28/31 C1/28/31
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 1 1 5
Strooisel 1 10 1
Datum 5-Aug-11 5-Aug-11
Oppervlakte 50 x 5 m (rand perceel) 50 x 1 m 50 x 1 m (rand perceel)
Bodem kleiig zand kleiig zand veen
H&e vlak met microreliëf 10°O 5°O

Beheer
begraasd dr 5 stuks jong 
vee

gemeente? gemaaid

Foto’s

Fauna Gewone grasmot, Krasser
Icarusblauwtje, Oranje 
zandoogje

Hooibeestje, Argusvlinder

Fauna Krasser Gewone grasmot, Stro-uiltje
Fauna Kroosvlindertje, Bruine kikker

Syntaxonomie geen Kamgraswei
Arrhenatherion 
Glanshaververbond

Calthion Dotterverbond

Opmerkingen rand soortenrijk door 
Opmerkingen prikkeldraadeffect en
Opmerkingen slootbagger

Opnamenummer 6 7 8
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout zwaenepoel
Plaats Kwetshage Kwetshage Kwetshage
Plaats Hooiland ANB weide ANB hooiland ANB
Gemeente Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke
IFBL C1/28/31 C1/28/31 C1/28/31
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 70 99 80
Mosbedekking 70 0 70
Strooisel 1 1 2
Datum 5-Aug-11 5-Aug-11 5-Aug-11
Oppervlakte 10 x 5 m 25 x 25 m 50 x 5 m (rand)
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Opnamenummer 1 2 4
Bodem veen veen veen
H&e vlak zeer bultig vlak
Beheer gehooid beweid door 3 koeien
Foto’s Moerassprinkhaan

Fauna Zwartsprietdikkopje Moerassprinkhaan, Krasser
Krasser, Agriphilla tristella, 
Oranje zandoogje

Fauna Hooibeestje Gamma-uil, Groot koolwitje
Hooibeestje, Bont zandoogje, 
Barnsteenslak

Fauna Hooibeestje, spitskopje
Moerassprinkhaan, 
Akkerhommel, Corymbia 
fulva

Fauna
Watersnip, Lantaarntje, 
Schorsvlieg

Fauna
Klein geaderd witje, Gamma-
uil, Anasimyia

fauna
Dagpauwoog, Atalanta, 
Zwartsprietdikkopje

Syntaxonomie Calthion Dotterverbond
Lolio-Potentillion, 
Zilverschoonverbond

Calthion met veel 
Parvocaricetea-elementen

Syntaxonomie
Ranunculo-Senecionetum 
aquatici

Syntaxonomie
Ass. Van boterbloemen en 
Waterkruiskruid

Opmerkingen
zelfde perceel als opn 5 
maar in centrum

Opnamenummer 10 11 12
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Kwetshage Kwetshage Kwetshage
Plaats hooiland ANB hooiland ANB weide ANB
Gemeente Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke
IFBL C1/27/42 C1/27/42 C1/27/42
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 50 1 1
Strooisel 5 1 10
Datum 5-Aug-11 5-Aug-11 5-Aug-11
Oppervlakte 50 x 5 m (rand) 50 x 5 m 25 x 25 m
Bodem veen veen veen
H&e vlak vlak zeer bultige wei
Beheer gehooid gehooid begraasd door koeien

Foto’s
Argusvlinder op 
Watermunt

Moerassprinkhaan
Argusvlinder op Heelblaadjes; 
Moerassprinkhaan

Fauna
Argusvlinder, Gewoon 
spitskopje

Aardappelstengelboorder
Icarusblauwtje, Gewone gras-
mot, Oranje zandoogje

Fauna
Moerassprinkhaan, Klein 
geaderd witje

Fazant

Fauna
Akkerhommel, 
Tuinhommel, 
Zwartsprietdikkopje

Fauna
Krasser, Agriphilla tris-
tella, Oranje zandoogje

Syntaxonomie
Calthion Dotterverbond 
met vrij veel 
Parvocaricetea

soortenarm Calthion met 
Carex disticha-

Lolio-Potentillion, nauw ver-
want met de Ass. Van

Syntaxonomie dominantie
Moeraszoutgras en Fioringras 
(Triglochino-Agrostietum

Syntaxonomie
stoloniferae) maar alleen met 
Aardbeiklaver als ken-
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Opnamenummer 10 11 12

Opmerkingen Grote vlek Zwarte zegge
soortenarm perceel; wel veel 
Zwarte zegge

soort

Opnamenummer 14 15 17
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout zwaenepoel
Plaats Kwetshage Kwetshage Kwetshage

Plaats hooiland ANB
intensieve weide ANB sinds 
kort natuurbeheer

Paardenweitje ANB

Gemeente Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke Varsenare, Jabbeke
IFBL C1/27/42 C1/27/42 C1/28/32
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 5 1 1
Datum 5-Aug-11 5-Aug-11 5-Aug-11
Oppervlakte 50 x 10 m 50 x 10 m 50 x 20 m

Bodem
zandig (eerste hooiland 
tegen kanaal)

kleiig zand/veraardend veen zandig + veraard veen

H&e vlak vlak met microreliëf vlak met microreliêf

Beheer gehooid begraasd door koeien
begraasd door 7 jonge 
paarden

Foto’s

Fauna
Hooibeestje, Krasser, 
Gewone grasmot

Oeverlibel, Dagpauwoog

Syntaxonomie
zwak ontwik-
keld Kamgrasland 
(Lolio-Cynosuretum)

Poo-Lolietum (met potenties 
voor Kamgrasland)

Lolio-Potentillion niet al te 
fantastisch ontwikkeld

Syntaxonomie
verwant met Triglochino_
Agrostietum stoloniferae

Opmerkingen
wat droger hooiland in 
herstel (Holcusfase)

Dubbelkelk in de rand peilbuis in het perceel

Opmerkingen Enkele sprieten Veldrus

Opnamenummer 18
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Kwetshage

Plaats
hooiland rechtsonder 
elzenbosje

Gemeente Varsenare, Jabbeke
IFBL C1/27/42
Totale bedekking 90
Kruidbedekking 60
Mosbedekking 30
Strooisel 10
Datum 28-Apr-01
Oppervlakte 5 x 5 m
Bodem veraardend veen
H&e vlak
Beheer hooiland 
Foto’s
Fauna

Syntaxonomie
Parvocaricetea, Caricion 
nigrae

Opmerkingen
Bijzondere paardenbloem; 
cf groep naevosa

Opmerkingen (spectabilia? palustris?)
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Tabel 2.27 Vegetatietabel graslanden Schobbejak

Opnamenummer 3 1 2 5 18 9 15 10 12 13 16
Weegbree-klasse (Plantaginetea 
majoris)
Plantago major Grote weegbree a4 p1 p1 p1 r1 p1
Plantago major intermedia Getande weegbree p1
Polygonum aviculare Varkensgras 1
Potentilla anserina Zilverschoon 1 p1 m4 p1 p1
Agrostis stolonifera Fioringras m4 5 8 2 7 m4 m4 2 1 2
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart 2 m4 m4 m4 a2 a2 m4 a1
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1 a2 a2
Carex cuprina Valse voszegge p1 r1 r1 p1 p1
Rumex crispus Krulzuring r1 r1
Juncus inflexus Zeegroene rus 1 p1 r1 r1 r1 p1
Carex hirta Ruige zegge p1 a2 p1 m4 p1 p1
Lotus tenuis Smalle rolklaver a2 r1
Triglochin palustre Moeraszoutgras p1
Eleocharis uniglumis Slanke waterbies a2
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver a2 r1
Myosotis cespitosa Zompvergeetmenietje a1

Klasse der vochtige, matig 
voedselrijke graslanden 
(Molinio-Arrhenateretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4 m4 1 2 5 5 5
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1 a2 a2 a2 m2
Rumex acetosa Veldzuring r1 a2 p1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1 p1 m4 a1 a1 a1
Trifolium pratense Rode klaver p1 p1 p1 m4 a2 m2
Festuca pratensis Beemdlangbloem p1 p1
Vicia cracca Vogelwikke p1
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart p1
Dottergrasland (Calthion 
palustris)
Carex disticha Tweerijige zegge 5
Glanshaver-verbond 
(Arrhenatherion)
Taraxacum vulgare Paardenbloem r1 p1 p1 a2 a2 p1
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2 2
Trifolium dubium Kleine klaver r1 p1 p1
Phleum pratense Timoteegras p1 p1 m2 2 m2 a2 m2
Arrhenatherum elatius Glanshaver p1 3 m2
Kamgrasland (Lolio_cynosure-
tum hordeetosum)
Bellis perennis Madeliefje p1 r1
Cynosurus cristatus Beemdkamgras p1 m2 p1 m1 m2 m4
Primula veris Gulden sleutelbloem r1
Hordeum secalinum Veldgerst m4 p1 m2

Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad p1
Agrostis capillaris Gewoon struisgras p1 m2
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree r1
Allium vineale Kraailook r1
Anthoxantum odoratum Reukgras m2 a1 m4
Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Atriplex prostrata Spiesmelde r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1 .1 .2 .1
Bromus hordeaceus Zachte dravik a1
Calliergonella cuspidata Puntmos 3
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Opnamenummer 3 1 2 5 18 9 15 10 12 13 16
Carex flacca Zeegroene zegge p1
Carex riparia Oeverzegge p1 1 p1
Cirsium arvense Akkerdistel p1 r1 r1 r1 p1 a2 p1 a2 p1 a2
Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1 r1 r1
Crepis capillaris Klein streepzaad r1 p1
Daucus carota Peen m4
Echinochloa crus-galli Hanepoot r1
Eleocharis palustris Gewone waterbies 2 m4 m4
Elymus repens Kweek 2 p1 p1 2 m4
Equisetum arvense Heermoes a2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid r1
Festuca rubra Rood zwenkgras p1
Galium palustre Moeraswalstro a2
Glyceria fluitans Mannagras r1 p1
Glyceria maxima Liesgras m4
Juncus articulatus Zomprus p1
Juncus bufonius ambiguus Greppelrus a2
Juncus conglomeratus Biezenknoppen a2 a2
Juncus effusus Pitrus r1 a2
Juncus gerardii Zilte rus 1 m4 1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 5 m4
Lolium multiflorum Italiaans raaigras r1 r1
Lolium perenne Engels raaigras m4 m4 m4 m2 m4 m4 m4
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver r1
Lycopus europaeus Wolfspoot r1
Matricaria inodora Reukloze kamille r1
Matricaria recutita Echte kamille p1 r1 r1 r1
Medicago lupulina Hopklaver a2 p1
Mentha aquatica Watermunt a2
Oenanthe fistulosa Pijptorkruid p1 p1
Phragmite australis Riet a2 p1 m4 p1
Picris echioides Dubbelkelk r1
Poa pratensis Veldbeemdgras p1 p1
Poa trivialis Ruw beemdgras m4 1 a1 m2 m4
Polygonum amphibium Veenwortel p1 r1 p1
Polygonum hydropiper Waterpeper p1 r1
Polygonum persicaria Perzikkruid 2 r1 m4 p1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem p1 p1 p1 a2 m4 a2 1 1 1

Ranunculus sceleratus
Blaartrekkende 
boterbloem

p1 p1 a1

Rorippa palustris Moerskers p1 p1 r1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 p1 r1
Rumex maritimus Goudzuring r1 r1 r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1
Rumex x pratensis Krul- x Ridderzuring r1
Salix cinerea oleifolia Rossige wilg r2
Scirpus maritimus Zeebies p1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies a4 m4
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid p1 r1
Sonchus arvensis Akkermelkdistel p1
Sonchus asper Gekroesde meldistel p1 r1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid p1
Trifolium repens Witte klaver m4 a2 m4 m4 m4 1 1 1 m2
Tussilago farfara Klein hoefblad p1
Urtica dioica Grote brandnetel r1 r1
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke p1 r1
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Tabel 2.27 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Schobbejak

Opnamenummer 1 2 3
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout zwaenepoel
Plaats Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille

Plaats
laantje in het N van 
het gebied

hoofdlaantje in noordelijk perceel ondiep laantje

Plaats
stafkaart Bredene-
Houtave 12/3-4

stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4
stafkaart Bredene-Houtave 
12/3-4

Gemeente Jabbeke Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/54/12 C1/54/12 C1/54/12
Totale bedekking 95 90 90
Kruidbedekking 95 90 90
Mosbedekking < 1 0 0
Strooisel 5 5 5
Datum 1-Aug-11 1-Aug-12 1-Aug-11
Oppervlakte 25 x 2 m 100 x 2 m 20 x 1 m
Bodem venige klei venige klei venige, nitrofiele klei

H&e
bodem van laantje + 
microreliëf

bodem van laantje ondiep laantje

Beheer
seizoensbegra-
zing met 12 jonge 
runderen

seizoensbegrazing met 12 jonge 
runderen

begraasd door 12 jonge 
runderen

Beheer
gemaaid en na-
begraasd door 5 
boerenpaarden

Foto’s
Fauna Oranje zandoogje krasser nee

Syntaxonomie
Lolio-Potentillion, 
Zilverschoonverbond

Lolio-Potentillion, 
Zilverschoonverbond

Lolio-Potentillion in overgang 
met

Syntaxonomie
Polygonion avicularis 
(Varkensgras-verbond)

Opmerkingen met zilte elementen met zilte elementen
weinig trapgaten wegens 
droogte

Opnamenummer 5 9 10
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille

Plaats bloemrijk hooiland
hooilandrand rond bodemval in het 
zuidelijk

grasland met Gulden 
sleutelbloem

Plaats
stafkaart Bredene-
Houtave 12/3-4

gedeelte
stafkaart Bredene-Houtave 
12/3-4

Gemeente Jabbeke Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/54/14 C1/54/14 C1/54/12
Totale bedekking 99 95 99
Kruidbedekking 99 90 99
Mosbedekking <1 30 1
Strooisel 1 25 2
Datum 1-Aug-11 1-Aug-11 1-Aug-11
Oppervlakte 10 x 5 m 25 x 5 m 10 x 10 m
Bodem zandig-venige klei venige klei zandrug; kleiig zand
H&e vlak vlak ruggetje; ongeveer vlak
Beheer hooiland hooilandbeheer gemaaid
Beheer

Foto’s
landschap met 
bloeiaspect Vertakte 
leeuwentand

Gulden sleutelbloem

Fauna
Steenhommel, 
Krasser, Hooibeestje, 
Oranje zandoogje

Krasser, Hooibeestje, 
Dagpauwoog

Krasser, Hooibeestje, Grote 
aardhommel
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Opnamenummer 5 9 10
Fauna Groot koolwitje, Oranje zandoogje, 
Fauna Icarusblauwtje, Gewone grasmot

Syntaxonomie
Lolio-Potentillion, 
geen associatie 
aanwijsbaar

beetje moeilijk want zowel 
Arrhenatheretea-, 

Lolio-Cynosuretum

Syntaxonomie Zilverschoonverbond
Lolio-Potentillion- als 
Phragmitetea-soorten

Opmerkingen
Bloemrijk, maar nog 
soortenarm grasland

goed vertegenwoordigd. Gezien 
dominantie 

laatste relictje kamgrasland 
met (enkele)

Opmerkingen
Carex disticha toch meest 
Calthion-achtig

sleutelbloemen

Opnamenummer 12 13 15
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille

Plaats
stafkaart Bredene-
Houtave 12/3-4

hooilandje wegberm aan de ingang

Plaats stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4
stafkaart Bredene-Houtave 
12/3-4

Gemeente Jabbeke Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/54/14 C1/54/12 C1/54/12
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 0 0 1
Strooisel 1 2 5
Datum 1-Aug-11 1-Aug-11 1-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m 15 x 15 m (tussen 2 laantjes) 100 x 1 m
Bodem kleiig zand venige zandige klei zandige klei
H&e vlak vlak vlak
Beheer nog niet gemaaid
Beheer
Foto’s

Fauna
Krasser, 
Zwartsprietdikkopje, 
Gamma-uil

Zuidelijk spitskopje, Krasser, 
Akkerhommel

Zwartsprietdikkopje, Krasser, 
Hooibeestje

Fauna
Icarusblauwtje, 
Gewone grasmot

Gewone grasmot, Icarusblauwtje Oranje zandoog, Ratelaar, 

Fauna Klein geaderd witje Hooibeestje

Syntaxonomie
Lolio-Cynosuretum 
hodeetosum

op de grens tussen Lolio-
Potentillion en 

Arrhenatheretum elatioris

Syntaxonomie
Kamgrasweide (met 
dominantie van 
Gestreepte witbol)

Lolio-Cynosuretum; gezien 
dominantie

Glanshaverassociatie

Opmerkingen witbol meest Kamgraslandachtig

Opnamenummer 16 18
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schobbejak Stalhille Schobbejak Stalhille

Plaats
kamgrasweide in het 
NO

laantje met Moeraszoutgras

Plaats
stafkaart Bredene-
Houtave 12/3-4

stafkaart Bredene-Houtave 12/3-4

Gemeente Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/54/12 C1/54/12
Totale bedekking 99 90
Kruidbedekking 99 90
Mosbedekking <1 0
Strooisel 1 1
Datum 29-Jun-12 29-Jun-12
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Opnamenummer 16 18
Oppervlakte 50 x 10 m 50 x 1 m langs laantje
Bodem zandige klei zilte klei
H&e vlak 10°Z
Beheer gehooid

Foto’s aspect
Moeraszoutgras en Valse 
voszegge

Fauna
Bruin zandoogje, 
Lantaarntje

Syntaxonomie
Lolio-Cynosuretum 
hordeetosum

Trglochino-Agrostietum 
stoloniferae

Syntaxonomie Kamgrasland
Ass. Van Moeraszoutgras en 
Fioringras

Opmerkingen
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Tabel 2.28 Vegetatietabel graslanden Paddegat

Opnamenummer 1 2
Klasse der matig voed-
selrijke graslanden 
(Molinio-Arrhenatheretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol 3 p1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1
Trifolium pratense Rode klaver p1
Vicia cracca Vogelwikke r1
Carex disticha Tweerijige zegge p1
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem a2
Phleum pratense Timoteegras r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver m2
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1

Riet-klasse (Phragmitetea)
Phragmites australis Riet m4 7
Glyceria maxima Liesgras m4 m4
Lycopus europaeus Wolfspoot a2
Carex riparia Oeverzegge m2 m4
Glyceria fluitans Mannagras a1
Scirpus maritimus Zeebies p1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies p1

Overige soorten
Agrostis stolonifera Fioringras m4
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart m2
Carex hirta Ruige zegge p1
Cirsium arvense Akkerdistel a2 1
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Eleocharis palustris Gewone waterbies p1
Elymus repens Kweek 4 1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje a2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid r1 r1
Festuca rubra Rood zwenkgras m2
Glechoma hederacea Hondsdraf a2
Juncus inflexus Zeegroene rus r1 r1
Lolium perenne Engels raaigras m2
Poa trivialis Ruw beemdgras m2
Polygonum amphibium Veenwortel p1
Ranunculus repens Krui^pende boterbloem m4 p1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1
Rumex crispus Krulzuring p1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Stellaria media Gewone vogelmuur p1
Trifolium repens Witte klaver m4
Urtica dioica Grote brandnetel m4 m4
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Tabel 2.28 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Paddegat

Opnamenummer 1 2
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Natuurdomein Vaartdijk Natuurdomein Vaartdijk
Plaats Hooiland Riethooiland
Gemeente Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/27/34 C1/26/44
Totale bedekking 95 100
Kruidbedekking 95 100
Mosbedekking 0 0
Strooisel 1 50
Datum 31-Aug-11 31-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m 50 x 1 m (rand perceel)
Bodem veraard veen/zand veraard veen
H&e vlak (+ laantjes) vlak
Beheer gehooid (voor de 2de keer?) gehooid
Foto’s nee Groene kikker, Hooibeestje
Fauna Blauwe reiger, grasmotten Hooibeestje, Groene kikker, Bramenbladwesp
Syntaxonomie RG Kweek-[Molinio-Arrhenatheretea] RG Riet-[Phragmitetea]
Syntaxonomie nat: veel Phragmitetea-invloed riethooiland, zeer nat, soortenarm

Opmerkingen
pas gehooid; wellicht soorten niet gezien 
daardoor

Opmerkingen
ijzerkwel in laantjes; actuele vegetatie 
oninteressant

Opmerkingen maar potenties wellicht hoog
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Tabel 2.29 Vegetatietabel graslanden RMD-domein ‘t Pompje

Opnamenummer 9 19 20 23 8 17 2 6 25 5 11 12 27 18 4 28 7 14 1 16 24 3
Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii)
Aster tripolium Zeeaster r1 p1 r1 r1 a2 r1 r1
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 7 5 m4 7 m2 p1 r1 r1
Puccinellia distans Stomp kweldergras p1 1 2 p1
Juncus gerardii Zilte rus p1 5 p1 r1 4 p1 p1 r1
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid r1 p1 p1
Odontities verna Rode ogentroost a2

Tandzaad-klasse (Bidentetea tripartiti)
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem r1 r1 r1 p1 p1 p1 p1 r1 p1
Rorippa palustris Moeraskers r1 m2 r1 r1
Polygonum lapathifolium Viltige duizendknoop r1
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet p1 m4 a2 1 a2 p1
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet p1 r1 r1 r1
Atriplex prostrata Spiesmelde p1 m4 r1 4 r1 p1 p1 r1 r1

Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantago major Grote weegbree 1 p1 p1 m4 3 4 2 p1 a2 p1 a2 p1 p1 p1 p1
Poa annua Straatgras r1
Potentilla anserina Zilverschoon p1 2 r1 a2 m4 a2 2 p1 a2 m4 p1 a2 a2 r1 r1
Polygonum aviculare Varkensgras r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1
Matricaria discoidea Schijfkamille p1 p1
Coronopus squamatus Grote varkenskers r1
Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras a2 p1 2 p1 a2 p1 m4 1 7 4 8 7 a2 m4 3 1 1 p1 m2
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart a2 m4 p1 a4 7 a2 p1 m4 7 p1
Carex cuprina Valse voszegge r1 r1 r1 r2 r1 r1 r1 p2
Carex hirta Ruige zegge p1 2 a2 m4 p1 p1
Juncus inflexus Zeegroene rus r1 p4 a4 a4 p2 r1 p1
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1 r1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 a2 p1 p1
Rumex crispus Krulzuring r1 a2 r1 r1 r1 p1 p1 r1
Lotus tenuis Smalle rolklaver p1 1 a4 2
Triglochin palustre Moeraszoutgras a1 p1 a2
Eleocharis uniglumis Slanke waterbies p1
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver r1 p1 a2 a2 r1 1 1 a4 m4 m4 r1
Juncus compressus Platte rus r1
Carex distans Zilte zegge p1 p1

Klasse der vochtige, matig voedselrijke 
graslanden (Molinio-Arrhenatheretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1 m4 1 2 6 m4 1 m2 p1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem a2 r1 a2 m2
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 p1 p1 p1 a1
Trifolium pratense Rode klaver p1 r1 r1 m2 p1
Vicia cracca Vogelwikke p1 p1
Taraxacum vulgare Paardenbloem r1 p1 m4 m4 m2 p1
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2 p1 p1
Trifolium dubium Kleine klaver r1
Phleum pratense Timoteegras p1 m4 a2 m4 m2 m2
Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 1 p1
Pastinaca sativa Pastinaak r1
Bellis perennis Madeliefje r1 p1 m4 a2 p1
Cynosurus cristatus Beemdkamgras p1 p1 a1 p1 r1 1 2 m2
Hordeum secalinum Veldgerst r1 p1 p1 p1 p1 m4 m2

Ingezaaide soorten
Lolium multiflorum Italiaans raaigras 9
Lolium perenne Engels raaigras a2 a2 p1 a2 m2 m2 2 2 6
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Opnamenummer 9 19 20 23 8 17 2 6 25 5 11 12 27 18 4 28 7 14 1 16 24 3
Paddenstoelen
Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat p1

Overige soorten
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r1
Anagallis arvensis Rood guichelheil r1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid p1
Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Betula pubescens Zachte berk r1 p1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 3 .1 .1 .1
Bromus hordeaceus Zachte dravik p1
Calamagrostis epigeios Duinriet a2 p1
Calliergonella cuspidata Puntmos .1
Capsella bursa-pastoris Herderstasje r1 r1 r1
Carex flacca Zeegroene zegge a2 m2
Chenopodium album Melganzevoet r1
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1 p1 p1 p1 r1 r1 r1 r1 p1 p1 m4 p1 a2 p1 r1
Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1 p1 r1 r1 r1 p1 p1 r1
Convolvulus arvensis Akkerwinde r1 m2
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn r1
Crepis capillaris Klein streepzaad p1 p1
Dactylorhiza fuchsii Bosorchis r1
Daucus carota Peen 1 m2
Eleocharis palustris Gewone waterbies a4 p1 3
Elymus repens Kweek p1 m2 m4 a2 p1 p1 p1 2 m4 m2 m4
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik p1
Erigeron acer Scherpe fijnstraal r1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid r1 a2 a4
Festuca arundinacea Rietzwenkgras r1
Festuca rubra Rood zwenkgras p1 m4 m4 1
Fraxinus excelsior Gewone es r1 p1
Geranium dissectum Slipbladooievaarsbek r1
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem p1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid p1
Juncus articulatus Zomprus r1 m4 p1
Juncus bufonius ambiguus Greppelrus p1 r1 m2 m4 p1 m4 1 a1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand r1 p1 r1 m4
Matricaria inodora Reukloze kamille p1
Matricaria recutita Echte kamille r1 r1 1 a2 p1
Medicago lupulina Hopklaver r1 m4 2
Phragmites australis Riet r1 p1 p1 a4 p1 p1
Plantago lanceolata Smalle weegbree p1 p1
Poa compressa Plat beemdgras p1
Poa pratensis Veldbeemdgras a1 m2 p1
Poa trivialis Ruw beemdgras p1 p1 m4 m4 m4 m4
Polygonum amphibium Veenwortel p1 m4 p1 p1 r1
Polygonum persicaria Perzikkruid r1 r1
Pottia heimii Zilt kleimos .1
Prunus spinosa Sleedoorn r1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes r1 1 a2
Ranunculus baudotii Zilte waterranonkel a2 r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m4 2 m4 a2 a2 r1
Reseda luteolata Wouw r1
Rosa canina Hondsroos r1 r1
Rubus caesius Dauwbraam a4 a4
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1
Salix caprea Boswilg r1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r1 p4
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Opnamenummer 9 19 20 23 8 17 2 6 25 5 11 12 27 18 4 28 7 14 1 16 24 3
Salix cinerea oleifolia Rossige wilg r1
Salix repens Kruipwilg r2 p2
Samolus valerandi Waterpunge r1
Scirpus maritimus Zeebies p1 p1 p1 p1 p1 r1 p1 r1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies p1 p1
Senecio erucifolius Viltig kruiskruid p1 p1
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid p1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid a2 p1 r1 r1 p1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid r1 r1 r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1 p1 r1 r1 a2
Stellaria media Vogelmuur p1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid m4 p1
Trifolium repens Witte klaver r1 p1 p1 p1 3 m4 1 p1 m2 1 m4 1 2 2
Vicia hirsuta Ringelwikke p1
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke p1 p1 r1

Tabel 2.29 Kopgegevens vegetatietabel graslanden RMD-domein ‘t Pompje

Opnamenummer 1 2 3
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein RMD-domein
Plaats kamgraswei ten Z van gebouw slenk in weide van opn 1 soortenarm Italiaans raaigras-hooiland
Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 99 70 100
Kruidbedekking 99 70 100
Mosbedekking <1 0 0
Strooisel 1 5 1
Datum 3-Aug-11 3-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m 40 x 1 m op helling van slenk 25 x 25 m
Bodem klei venige klei klei
H&e vlak 30° nr alle zijden vd slenk vlak
Beheer begraasd door koeien
Foto’s
Fauna Haas, Hooibestje Witgatje, Bruine kikker, Lantaarntje Hooibeestje
Fauna
Fauna
Syntaxonomie Lolio-Cynosuretum hordeetosum Lolio-Potentillion met inslag van DG Italiaans raaigras-[Arrhenatheretea/
Syntaxonomie Chenopodietum rubri Lolio-Potentillion]
Opmerkingen eerder soortenarme kamgrasweide

Opnamenummer 4 5 6
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein, ten ZO van RMD-gebouw RMD-domein, slenk in wei ten ZO van RMD-gebouw
Plaats bloemrijk grasland/ruigte ten ZW van het RMD-gebouw slenk in kamgrasland met Moeraszoutgras
Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 99 99 80
Kruidbedekking 75 99 80
Mosbedekking 30 0 0
Strooisel 10 1 2
Datum 3-Aug-11 3-Aug-11 3-Aug-11
Oppervlakte 50 x 10 m 25 x 1 m 25 x 1 m
Bodem zeer variabel: laadplaats voormalige kleiwinning Verhelst zilte klei venige klei
Bodem klei, stenige oppervlakte, duinzand?
H&e vlak 30°Z ondiepe slenk
Beheer niets doen begraasd dr 12 koeien en kwade stier
Foto’s ja; aspect, soorten, insecten (Argusvlidner)
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Opnamenummer 1 2 3
Fauna Konijn, Bruinbandspanner, Zwartsprietdikkopje Witgatje, Argusvlinder Witgatje, Oranje zandoogje
Fauna Klaverspanner, Icarusblauwtje, Bruin zandoogje
Fauna Oranje zandoogje, Klein geaderd witje, Gewone grasmot
Fauna Klein koolwitje, Argusvlinder, Kleine vos
Syntaxonomie lastig door heterogeniteit bodem; hfdz Arrhenatheretum, Triglochino-Agrostietum stoloniferae RG Geknikte vossenstaart-[Lolio-Potentillion]

Syntaxonomie
maar met inslag van Caricetum distantis en 
Tanaceto-Artemisietum

Ass. Van Moeraszoutgras en Fioringras

Opmerkingen
Houdt het midden tussen bloemrijke 
Glanshaverassociatie en 

waterhoudend laantje; opname op de oever reliëfrijke, maar botanisch niet bijzondere weide

Opmerkingen bloemrijke ruigte die net droog staat onder de antennen (nat kamgrasland met zeer 

Opmerkingen
Dit is ook de plaats waar Soldaatje in 2010 is 
waargenomen

Fioringras)

Opmerkingen cf ook opname 2012 met Bosorchis; zelfde plaats

Opnamenummer 7 8 9
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein RMD-domein
Plaats weide ten ZO van RMD-gebouw, onder de antennen depressie in nat grasland van vorige opname oever van rietland en plas; pionierend zilt grasland
Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 100 100 80
Kruidbedekking 100 100 80
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 50 1 1
Datum 3-Aug-11 3-Aug-11 3-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m 10 x 2 m 5 x 1 m
Bodem klei nitrofiele, zilte klei zilte klei
H&e veel microreliêf ondiep laantje vlak
Beheer gemaaid gemaaid
Foto’s aspect en plantensoorten

Fauna
Zwartsprietdikkopje, Krasser, Gewone grasmot, Rood 
soldaatje

Bruin zandoogje, Oranje zandoogje, 

Fauna Bosspanner Witte grijsbandspanner

Syntaxonomie
op de wip tussen Lolio-Potentillion en Lolio-Cynosuretum; 
kruiden-

Chenopodietum rubri op de grens met Puccinellio-Spergularion salinae

Syntaxonomie arm Lolio-Potentillion Verbond van Stomp kweldergras

Opmerkingen
Ruig nat grasland typerend voor nogal wat graslanden 
onder de 

Opmerkingen
antennen; te nat voor echt kamgrasland; Holcus in zaad; 
beter iets

Zilte schijnspurrie dominant door winterse over-

Opmerkingen vroeger maaien; nu natte grassenmix stroming met zilt water?

Opnamenummer 11 12 14
Auteur Arnout zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein RMD-domein
Plaats naast rietland van vorige opname; O van RMD-gebouw ander uiteinde van het rietveld van opname 10 ten ZO van het RMD-gebouw; ten N van het rietland
Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 99 99 99
Kruidbedekking 99 99 99
Mosbedekking 0 0 <1
Strooisel 1 1 25
Datum 3-Aug-11 3-Aug-11 3-Aug-11
Oppervlakte 2 x 1 m 5 x 1m 25 x 3 m
Bodem zilte klei zilte klei klei
H&e bultje aan de rand van het water
Beheer
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Opnamenummer 1 2 3
Foto’s bloeiaspect lotus 
Fauna Agriphilla tristella Zwartsprietdikkopje, Krasser, Lantaarntje
Fauna Gewone grasmot, Haas
Fauna
Fauna
Syntaxonomie Triglochino-Agrostietum stoloniferae Triglochino-Agrostietum stoloniferae op de wip tussen Cynosurion en Lolio-Potentillion
Syntaxonomie representatief voor veel percelen in die buurt
Opmerkingen langs oever van het water zeer grote populatie Zwartsprietdikkopje op Smalle
Opmerkingen rolklaver

Opnamenummer 16 17 18
Auteur Arnout zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein RMD-domein
Plaats Bloemrijk kamgrasland ten NO van het RMD-gebouw pioniergrasland op afgegraven terrein Platte rus-vegetatie vlak bij RMD-gebouw
Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 99 60 99
Kruidbedekking 99 60 99
Mosbedekking 1 0 0
Strooisel 1 <1 1
Datum 3-Aug-11 3-Aug-11 3-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m 20 x 10 m 20 x 1 m
Bodem (droge) klei klei venige klei
H&e vlak (met microreliêf) vlak 25°Z
Beheer
Foto’s bloeiaspect Rode klaver aspect en Zilte schijnspurrie
Fauna Zwartsprietdikkopje, Blinde bij, Krasser, Weidehommel Witgatje Zwartsprietdikkopje, Bruine kikker, Groene kikker

Fauna
Bruin zandoogje, Oranje zandoogje, Steenhommel, 
Hooibeestje

Fauna Bleke grasmot
Fauna
Syntaxonomie Lolio-Cynosuretum op de wip tussen Chenopodietum rubri en Lolio- Juncetum compressi
Syntaxonomie Kamgrasland Potentillion met enkele zilte elementen Associatie van Platte rus

Opmerkingen
Geen Veldgerst in tegenstelling tot de nattere graslanden; 
cf ook

Ondanks afgraving niet echt zilt te noemen; zal

Opmerkingen de aanwezigheid van Zachte dravik snel Lolio-Potentillion worden

Opnamenummer 19 20 21
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein RMD-domein
Plaats Zilte pioniergrasland rond bodemval Zilt grasland rond bodemval zilt pioniergrasland op afgegraven stuk
Gemeente Oudenburg Oudenburg Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 60 99 15
Kruidbedekking 60 99 15
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 1 1 <1
Datum 3-Aug-11 3-Aug-11 3-Aug-11
Oppervlakte 2 x 2 m 5 x 5 m 50 x 50 m
Bodem zilte klei zilte klei zilte klei
H&e 15°Z microreliêf vlak
Beheer geplagd terrein afgegraven terrein
Foto’s aspect aspect en Goudknopje
Fauna zie bodemvallen Haas
Fauna
Fauna
Fauna

Syntaxonomie Puccinellio-Spergularion salinae Juncetum gerardii
Puccinellio-Spergularion salinae, Chenopodietum 
rubri
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Opnamenummer 19 20 21

Syntaxonomie Verbond van Stomp kweldergras Associatie van Zilte rus
en Lolio-Potentillion komen voorlopig ongehinderd 
naast 

Opmerkingen elkaar voor
Opmerkingen Goudknopje aanwezig

Opnamenummer 23 24 25
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein RMD-domein
Plaats afgegraven zone met zilt pioniergrasland soortenarme kamgraswei ten N van RMD-gebouw (zilt) pioniergrasland rond nieuwgegraven poel
Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 70 99 50
Kruidbedekking 70 99 50
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel <1 <1 <1
Datum 3-Aug-11 3-Aug-11 3-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m 25 x 25 m 25 x 3 m
Bodem zilte klei klei klei
H&e vlak vlak (doorsneden door laantjes) 10°W
Beheer afgegraven zone met zilt pioniergrasland
Foto’s aspect
Fauna Icarusblauwtje
Fauna
Fauna
Fauna
Syntaxonomie Chenopodietum rubri spergularietosum nauwelijks nog Lolio-Cynosuretum hordeetosum te Lolio-Potentillion met enkele zilte elementen
Syntaxonomie noemen; bijna Poo-Lolietum
Opmerkingen Slechts 20 soorten; kruidenarm poel is nog vegetatieloos
Opmerkingen

Opnamenummer 27 28
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout zwaenepoel
Plaats RMD-domein RMD-domein
Plaats oever van plas ten zuiden van het RMD-gebouw voormalige kleiwinning ten ZW van het RMD-gebouw
Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/41 C1/26/41
Totale bedekking 99 90
Kruidbedekking 99 90
Mosbedekking <1 1
Strooisel 1 1
Datum 29-Jun-12
Oppervlakte 20 x 0,5 m 20 x 5 m
Bodem klei humeuze, vochtige, zandige klei
H&e 10°O vlak
Beheer beweid door koeien
Foto’s Lotus tenuis, Centaurium pulchellum Bosorchis; Zwartwordende wasplaat
Fauna Groot dikkopje, Gamma-uil, Icarusblauwtje
Fauna Steenhommel, Kleine vos
Fauna
Fauna
Syntaxonomie Triglochino-Agrostietum stoloniferae lastig door heterogeniteit bodem; hfdz Arrhenatheretum,

Syntaxonomie
maar met inslag van Caricetum distantis en 
Tanaceto-Artemisietum

Opmerkingen veel fraai duizendguldenkruid Houdt het midden tussen bloemrijke Glanshaverassociatie en 
Opmerkingen Eleocharis uniglumis vorig jaar over het hoofd gezien bloemrijke ruigte

Dit is ook de plaats waar Soldaatje in 2010 is waargenomen
cf ook opname 4 van 2011 op zelfde plaats
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Tabel 2.30 Vegetatietabel graslanden Natuurdomein ‘t Pompje.

Opnamenummer 2 3 4 1
Tandzaad-klasse (Bidentetea tripartiti)
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet p1 p1
Atriplex prostrata Spiesmelde a2
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet p1 p1

Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii)
Aster tripolium Zeeaster r1
Juncus gerardii Zilte rus r1
Puccinellia distans Stomp kweldergras p1
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 1 7

Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantago major Grote weegbree a2 a2 p1 p1
Poa annua Straatgras r1
Polygonum aviculare Varkensgras p1 a2 p1
Matricaria discoidea Schijfkamille p1 p1
Coronopus squamatus Grote varkenskers r1
Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras p1 a2 m4 m4
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart a2
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1 m4 a1

Klasse der vochtige, matig voedselrijke graslanden 
(Molinio-Arrhenatheretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol 2
Ranunculus acris Scherpe boterbloem p1 m2
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 p1
Phleum pratense Timoteegras m4
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem a2 m2
Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum)
Cynosurus cristatus Beemdkamgras 1 m4
Bellis perennis Madeliefje p1 m4
Hordeum secalinum Veldgerst r1 m4 3

Overige soorten
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1 1 p1
Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1
Elymus repens Kweek m4 m4
Lolium perenne Engels raaigras r1 2 2
Matricaria recutita Echte kamille r1 r1
Phragmites australis Riet p1 a1
Poa pratensis Veldbeemdgras m2
Poa trivialis Ruw beemdgras m4 m4
Polygonum amphibium Veenwortel r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m4
Scirpus maritimus Zeebies p1
Trifolium repens Witte klaver p1 1 2
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Tabel 2.30 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Natuurdomein ‘t Pompje

Opnamenummer 1 2 3
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel

Plaats Natuurdomein ‘t Pompje Ettelgem
Natuurdomein ‘t 
Pompje Ettelgem

Natuurdomein ‘t Pompje 
Ettelgem

Plaats kamgrasland bij peilbuis
pionierend zilt/
nitrofiel grasland in 
depressie

pionierend zilt/nitrofiel 
grasland op afgegraven 
perceel

Gemeente Ettelgem, Oudenburg
Ettelgem, 
Oudenburg

Ettelgem, Oudenburg

IFBL C1/26/23 C1/26/24 C1/26/24
Totale bedekking 99 15 75
Kruidbedekking 99 15 75
Mosbedekking 0 0 0
Strooisel 1 1 1
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m nabij peilbuis 25 x 2 m 25 x 25 m
Bodem klei klei klei

H&e vlak
microreliëf door 
trapgaten koeien

microreliëf door trapgaten 
koeien

Beheer beweid door koeien beweid door koeien

Foto’s
Hooibeestje op 
Jacobskruiskruid en riet

Fauna Gewone grasmot, Krasser, Hooibeestje Hooibeestje
Fauna
Fauna

Syntaxonomie Lolio-Cynosuretum hordeetosum
Chenopodietum 
rubri 
spergularietosum

Chenopodietum rubri 
spergularietosum

Syntaxonomie Kamgrasweide

Ass. van 
Ganzenvoeten 
en Beklierde 
duizendknoop

Ass. van Ganzenvoeten 
en Beklierde 
duizendknoop

Opmerkingen Veldgerst dominant

Opnamenummer 4
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Natuurdomein ‘t Pompje, Ettelgem
Plaats ANB-wei aansluitend bij RMD-domein
Gemeente Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/23
Totale bedekking 99
Kruidbedekking 99
Mosbedekking 0
Strooisel 2
Datum 3-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m
Bodem klei
H&e veel microreliëf
Beheer begraasd door koeien en kwade stier
Foto’s
Fauna Hooibeestje, Zuidelijk spitskopje
Fauna Krasser, Gewone grasmot
Fauna
Syntaxonomie Lolio-Cynosuretum hordeetosum
Syntaxonomie Kamgrasweide
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Tabel 2.31 Vegetatietabel graslanden Schorreweide Zuid.

Opnamenummer 7 11 6 2 4 9 1 10 5
Zeekraal-klasse 
(Thero-Salicornietea)
Suaeda maritima Klein schorrenkruid r1
Salicornia brachystachya Kortarige zeekraal 3 p1 r1

Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii)
Aster tripolium Zeeaster r1 r1
Spergularia maritima Gerande schijnspurrie p1
Glaux maritima Melkkruid a2 a2 m4
Puccinellia maritima Gewoon kweldergras r1
Spergularia salina Zilte schijnspurrie r1 1 m4 p1
Puccinellia distans Stomp kweldergras r1 p1 p1 a2
Juncus gerardii Zilte rus r1 p1 5 5 7 5 3 p1
Festuca rubra (salina) Rood zwenkgras p1
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid r1 p1 a1 r1 r1
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid p2

Weegbree-klasse (Plantaginetea 
majoris)
Plantago major Grote weegbree a2 a4 a2 p2 a2 a2 a2
Poa annua Straatgras p1
Zilverschoon-verbond 
(Lolio-Potentillion)
Potentilla anserina Zilverschoon p1 2
Agrostis stolonifera Fioringras 2 2 2 2 2 7 1
Carex cuprina Valse voszegge r1
Lotus tenuis Smalle rolklaver a2 m4 p1 a2
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1 p1 p1 a2 a2
Rumex crispus Krulzuring r1
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver r1 a2 1 a2 2 2 a2

Klasse der vochtige, matig 
voedselrijke graslanden 
(Molinio-Arrhenateretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4
Ranunculus acris Scherpe boterbloem a2
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem a1
Trfolium pratense Rode klaver m4
Glanshaver-verbond 
(Arrhenatherion)
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem r1 a2 a2
Dactylis glomerata Gewone kropaar m4
Phleum pratense Timoteegras m4
Arrhenatherum elatius Glanshaver p1
Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum 
hordeetosum)
Cynosurus cristatus Beemdkamgras m4
Bellis perennis Madeliefje r1 p1 p1
Hordeum secalinum Veldgerst p1 m4

Overige soorten
Atriplex prostrata Spiesmelde r1 a2 r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1
Calliergonella cuspidata Puntmos 2 .2
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1 p1 a2
Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1
Coronopus didymus Kleine varkenskers r1
Elymus repens Kweek p1 m4 m4 m4
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Opnamenummer 7 11 6 2 4 9 1 10 5
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand r1 p1 p1 r1
Lolium perenne Engels raaigras m2 a1 2
Matricaria recutita Echte kamille r1 r1
Medicago lupulina Hopklaver m4
Phragmites australis Riet p1 p1 r1 m4 2 m4 m4
Poa pratensis Veldbeemdgras p1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1 p1 a2
Samolus valerandi Waterpunge p1 a2 r1
Scirpus maritimus Zeebies p1 a2 p1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1
Trifolium repens Witte klaver p1 a2 p1 2

Tabel 2.31 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Schorreweide Zuid.

Opnamenummer 1 2 4
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel

Plaats Schorreweide zuid Ettelgem Schorreweide zuid Ettelgem
Schorreweide zuid 
Ettelgem

Plaats zilt grasland bij peilbuis
zilte vegetatie rond bodemval 
SW2

eilandje in de 
Schorreweide

Gemeente Oudenburg Oudenburg Oudenburg
IFBL C1/26/24 C1/26/24 C1/26/24
Totale bedekking 95 75 99
Kruidbedekking 90 75 99
Mosbedekking 20 0 0
Strooisel 5 5 10
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11 2-Aug-11

Oppervlakte 20 x 20 m
20 x 1 m rand eilandje tegen 
het water

20 x 10 m

Bodem zilte klei anaeroob slib zilte klei
H&e 5°O vlak met veel microreliëf microreliëf

Beheer
gemaaid en nabegraasd dr 6 
boerenpaarden

begraasd door 6 
boerenpaarden

begraasd door 6 
boerenpaarden

Foto’s zilte planten aspect

Fauna
Krasser, Gewone grasmot, 
Akkerhommel

Kievit, Bergeend, Watersnip, 
Lepelaar

Hooibeestje, Krasser, 
Zwartsprietdikkopje

Fauna Steenhommel, Hooibeestje Kleine zilverreiger
Fauna

Syntaxonomie
op de wip tussen Juncetum 
gerardii en

Juncetum gerardii of Junco-
Caricetum extensae

Juncetum gerardii 
of Junco-Caricetum 
extensae

Syntaxonomie
Triglochino-Agrostietum 
stoloniferae

Fraai duizendguldenkruid is 
weliswaar kensoort, 

Fraai duizendguldenkruid 
is weliswaar kensoort, 

Opmerkingen
Zeer veel fraai 
duizendguldenkruid

maar dit is geen buitendijkse 
vegetatie en

maar dit is geen buiten-
dijkse vegetatie en

Opmerkingen peilbuisgegevens opvragen
de meest kenmerkende Carex 
extensa ontbreekt

de meest kenmerkende 
Carex extensa ontbreekt

Opnamenummer 5 6 7
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel

Plaats Schorreweide zuid Ettelgem Schorrenweide zuid Ettelgem
Schorrenweide zuid 
Ettelgem

Plaats Kamgrasland op dijkje
Zilt grasland rond bodemval 
SW1

Zeekraalplaatsje in zilt 
grasland

Gemeente Oudenburg Oudenburg Oudenburg
IFBL C1/26/24 C1/26/24 C1/26/24
Totale bedekking 99 75 30
Kruidbedekking 99 75 30
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Opnamenummer 5 6 7
Mosbedekking 1 0 0
Strooisel 1 1 1
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 50 x 1 m 10 x 10 m 5 x 1 m
Bodem klei zilte klei zilte klei
H&e microreliëf microreliëf microreliëf; kleine laagte

Beheer
gemaaid en nabegraasd dr 6 
boerenpaarden

gemaaid en nabegraasd dr 6 
boerenpaarden

gemaaid en nabegraasd 
dr 6 boerenpaarden

Foto’s beide Spergularia’s in bloei

Fauna
Icarusblauwtje, Krasser, 
Gewone grasmot

Fauna
Fauna

Syntaxonomie
Lolio-Cynosuretum hordeeto-
sum op de wip

Juncetum gerardii; Ass. Van 
Zilte rus

Salicornietum 
brachystachyae

Syntaxonomie
met Triglochino-Agrostietum 
stoloniferae

Associatie van Kortarige 
zeekraal

Opmerkingen
veel Spergularia salina, wei-
nig maritima

associatie slechts in zeer 
beperkte oppervlakte

Opmerkingen aanwezig

Opnamenummer 9 10 11
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout zwaenepoel Arnout Zwaenepoel

Plaats Schorreweide zuid Ettelgem Schorreweide zuid Ettelgem
Schorrenweide zuid 
Ettelgem

Plaats
op de rand van het grasland 
en het water

op rand weide en slootje
stukje uitgedroogd slik 
met pionier zilt grasland

Gemeente Oudenbrug Oudenbrug Oudenburg
IFBL C1/26/24 C1/26/24 C1/26/24
Totale bedekking 99 99 10
Kruidbedekking 99 99 10
Mosbedekking 0 1 0
Strooisel 50 10 1
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 5 x 1 m 15 x 1 m 10 x 10 m
Bodem zilte klei klei zilte klei
H&e microreliëf microreliêf microreliëf

Beheer begraasd dr 6 boerenpaarden
gemaaid en nabegraasd dr 6 
boerenpaarden

gemaaid en nabegraasd 
dr 6 boerenpaarden

Foto’s Zilt torkruid
Fauna Grote keizerlibel, Hooibeestje
Fauna
Fauna

Syntaxonomie
Oenantho lachenalii-Juncetum 
maritimi

Triglochino-Agrostietum 
stoloniferae

Puccinellietum distantis

Syntaxonomie
Associatie van Zeerus en Zilt 
torkruid

Associatie van Stomp 
kweldergras

Opmerkingen
smalle zone op de overgang 
van land en water

Schedefonteinkruid in het 
slootje

Ook enkele exemplaren 
Gewoon kweldergras!

Opmerkingen
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Tabel 2.32 Vegetatietabel graslanden Militair domein Schorreweide

Opnamenummer 2 3 4 1
Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii)
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 7
Puccinellia distans Stomp kweldergras a2
Juncus gerardii Zilte rus p1 p1
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid p1
Apium graveolens Selderij p1

Tandzaad-klasse (Bidentetea tripartiti)
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet m4
Atriplex prostrata Spiesmelde m4 a2
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzenvoet p1

Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantago major Grote weegbree a2 a2 p1
Polygonum aviculare Varkensgras m2 p1
Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras m2 4 m4 m4
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart a1
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem a2
Rumex crispus Krulzuring r1 r1

Klasse der vochtige, matig voedslerijke graslanden 
(Molinio-Arhenatheretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1
Vicia cracca Vogelwikke p1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus a2
Taraxacum vulgare Paardenbloem p1 p1 p1
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2
Phleum pratense Timoteegras p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver 7
Pastinaca sativa Pastinaak a4
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid a4
Daucus carota Peen a4
Cynosurus cristatus Beemdkamgras m4
Bellis perennis Madeliefje p1
Hordeum secalinum Veldgerst a2 m4

Overige soorten
Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1
Cirsium arvense Akkerdistel p1 a2 p1
Cirsium vulgare Speerdistel r1 r1
Convolvulus arvensis Akkerwinde p1
Crepis capillaris Klein streepzaad p1
Elymus repens Kweek p1 1 m4
Equisetum arvense Heermoes a2
Lapsana communis Akkerkool r1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand p1
Lolium perenne Engels raaigras 2
Matricaria recutita Echte kamille r1 r1
Medicago lupulina Hopklaver p1 r1
Mentha aquatica Watermunt a2
Phragmites australis Riet 4
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 m4
Polygonum amphibium Veenwortel a2
Potentilla reptans Vijfvingerkruid a2
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes a2
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Opnamenummer 2 3 4 1
Rubus caesius Dauwbraam 1
Samolus valerandi Waterpunge p1
Scirpus maritimus Zeebies m2 p1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Trifolium repens Witte klaver 5
Urtica dioica Grote brandnetel 1

Tabel 2.32 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Militair domein Schorreweide

Opnamenummer 1 2
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Militair domein Schorreweide Militair domein Schorrenweide Ettelgem
Plaats Ettelgem meest begroeide gedeelte van zilte depressie
Gemeente Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/24 C1/26/24
Totale bedekking 95 80
Kruidbedekking 95 80
Mosbedekking 0 0
Strooisel 1 1
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 15 x 15 m 25 x 5 m
Bodem klei zilte klei
H&e zeer oneffen microreliëf
Beheer begraasd door 9 vaarzen begraasd dr 9 vaarzen
Foto’s aspect
Fauna Scholekster, Hooibeestje, Klein geaderd witje
Fauna
Fauna
Syntaxonomie Lolio-Cynosuretum hordeetosum Puccinellio-Spergularion salinae
Syntaxonomie Kamgrasweide Verbond van Stomp kweldergras; ook dicht bij
Syntaxonomie Chenopodietum rubri spergularietosum
Opmerkingen uitgeveend of uitgebakken perceel buiten opname: Stomp kweldergras
Opmerkingen Aardbeiklaver, Pastinaak

Opnamenummer 3 4
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Militair domein Schorrenweide Ettelgem Militair domein Schorrenweide

Plaats
vegetatie onder de prikkeldraad ts perceel 
A en B

bloemrijke rand perceel A

Gemeente Ettelgem, Oudenburg Ettelgem, Oudenburg
IFBL C1/26/24 C1/26/24
Totale bedekking 90 99
Kruidbedekking 90 99
Mosbedekking 0 <1
Strooisel 5 50
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 25 x 0,5 m 100 x 1 m
Bodem zilte klei klei
H&e 30°O vlak
Beheer begraasd onder de prikkeldraad
Foto’s
Fauna Atalanta, Gewoon spitskopje Oranje zandoog, Steenhommel
Fauna Icarusblauwtje, Gewone grasmot
Fauna Krasser, Rood soldaatje, Dagpauwoog

Fauna
nauw verwant met Oenantho lachenalii-
Juncetum maritim

Grote groene sabelsprinkhaan
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Opnamenummer 3 4

Fauna
Ass. Van Zeerus en Zilt torkruid, maar ook 
zeer dicht bij

Zwartsprietdikkopje

Syntaxonomie Lolio-Potentillion, Zilverschoonverbond Arrhenateretum elatioris
Syntaxonomie Glanshaverassociatie
Opmerkingen in de sloot van de Klemskerkestraat
Opmerkingen groeit ook Zilt torkruid

Tabel 2.33 Vegetatietabel graslanden Watergangstraat

Opnamenummer 5 3 7 1 2 6
Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii)
Spergularia salina Zilte schijnspurrie m4
Puccinellia distans Stomp kweldergras a2
Juncus gerardii Zilte rus 7 5

Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantago major Grote weegbree r1 p1
Poa annua Straatgras r1
Polygonum aviculare Varkensgras r1 r1
Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion)
Potentilla anserina Zilverschoon p1
Agrostis stolonifera Fioringras a2 3 1 1
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart m2 m2
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem p1 a2 a2
Rumex crispus Krulzuring r1 r1
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver p1 a2

Klasse der vochtige, matig voedselrijke graslanden 
(Molinio-Arrhenateretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4 5 2 m4
Ranunculus acris Scherpe boterbloem p1 p1 a2 r1
Rumex acetosa Veldzuring p1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 p1 a1
Trifolium pratense Rode klaver m4 a2 a2 r1
Vicia cracca Vogelwikke a4 r1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1
Glanshaverhooiland (Arrhenatheretum elatioris)
Taraxacum vulgare Paardenbloem a2 m4 a2 a2
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2 m2 m4 m4
Trifolium dubium Kleine klaver p1
Phleum pratense Timoteegras a1 m2 m4 a2
Arrhenatherum elatius Glanshaver 5 m2 m2
Pastinaca sativa Pastinaak 1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid m4 p1 p1 p1
Daucus carota Peen r1 r1
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw p1
Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum hordeetosum)
Cynosurus cristatus Beemdkamgras p1 m2 m4 p1
Bellis perennis Madeliefje p1 p1 a2 p1
Hordeum secalinum Veldgerst p1 1 1 1 p1
Torilis nodosa Knopig doornzaad m4

Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad a2
Agrostis capillaris Gewoon struisgras m2
Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Atriplex prostrata Spiesmelde m4 p1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1 1 .1
Brassica nigra Zwarte mosterd r1
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Opnamenummer 5 3 7 1 2 6
Cirsium arvense Akkerdistel p1 m2 a2 a2
Cirsium vulgare Speerdistel r1 a2 r1 p1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1
Coprinus comatus Geschubde inktzwam r1
Crepis capillaris Klein streepzaad p1 p1 a2
Elymus repens Kweek a2 1 m2 m4 m4 5
Equisetum arvense Heermoes p1 p1
Festuca rubra Rood zwenkgras m4 a1
Geranium dissectum Slipbladooievaarsbek r1 p1
Glechoma hederacea Hondsdraf r1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand a2 p1 p1
Lolium perenne Engels raaigras m2 1 1 1
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid r1
Matricaria inodora Reukloze kamille r1 r1
Matricaria recutita Echte kamille r1 p1 p1
Medicago lupulina Hopklaver p1 r1 a1 a2
Melilotus alba Witte honingklaver r1
Phragmites australis Riet m4 r1
Picris echioides Dubbelkelk p1 p1
Plantago lanceolata Smalle weegbree a2 p1 p1
Poa pratensis Veldbeemdgras m2 m2
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 m4 m4 a1
Ranunculus repens Witte klaver m2 a2
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1
Sonchus arvensis Akkermelkdistel r1 r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1 p1 p1 p1
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel r1
Trifolium repens Witte klaver a2 a2 1 1 a2
Urtica dioica Grote brandnetel p1 r1 r1

Tabel 2.33 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Watergangstraat

Opnamenummer 1 2 3
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schorreweide noord Schorreweide noord Schorreweide noord

Plaats
schapenweitje 
Watergangstraat 
Klemskerke

kamgrasweide 
Watergangstraat Klemskerke

zilt grasland Watergangstraat 
Klemskerke

Plaats
ten Z van de onverharde 
weg

ten N van de onverharde weg ten N van de onverharde weg

Gemeente De Haan De Haan De Haan
IFBL C1/26/22 C1/26/22 C1/26/22
Totale bedekking 100 95 99
Kruidbedekking 100 90 99
Mosbedekking <1 10 0
Strooisel 2 2 1
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 50 x 20 m 50 x 20 m 50 x 3 m
Bodem klei klei licht zilte klei
H&e microreliëf microreliëf microreliëf
Beheer begraasd door 2 schapen begraasd door 3 koeien begraasd door 3 koeien
Foto’s

Fauna
Krasser, Hooibeestje, 
Gewone grasmot

Hooibeestje, Icarusblauwtje, 
Krasser

Krasser, Hooibeestje

Fauna
Klein koolwitje, 
Akkerhommel, 
Steenhommel

Lichte korstmosuil (Cryphia 
domestica)

Fauna Boerenzwaluw
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Opnamenummer 1 2 3

Syntaxonomie
Lolio-Cynosuretum 
hordeetosum

Lolio-Cynosuretum 
hordeetosum

Juncetum gerardii op de wip 
met

Syntaxonomie Kamgrasweide Kamgrasweide Lolio-Potentillion

Opmerkingen
poel in de hoek, Zeebies, 
Stomp kweldergras

uitgeveende of uitgebakken 
weide

Opmerkingen
kamgrasweide met veel 
Veldgerst, weinig

Opmerkingen
kamgras en hier en daar 
wat Aardbeiklaver

Opnamenummer 5 6 7
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Schorreweide noord Schorreweide noord Schorreweide noord

Plaats
Watergangstraat 
Klemskerke

Watergangstraat Klemskerke Watergangstraat Klemskerke

Plaats zilt laantje
steilkant ts uitgebakken weide 
en aangr. Wei

wegberm Watergangstraat

Gemeente De Haan De Haan De Haan
IFBL C1/26/22 C1/26/22 C1/26./22
Totale bedekking 80 90 100
Kruidbedekking 80 90 100
Mosbedekking 0 <1 1
Strooisel 5 2 5
Datum 2-Aug-11 2-Aug-11 2-Aug-11
Oppervlakte 50 x 1 m 50 x 0,5 m 50 x 1 m
Bodem zilte klei klei klei
H&e ondiep laantje 45°Z vlak

Beheer begraasd door 3 koeien
begraasd onder de 
prikkeldraad

gemaaid volgens bermbesluit 
dr gemeente

Foto’s Dubbelkelk

Fauna Krasser
Gewone grasmot, Krasser, 
Atalanta

Icarusblauwtje, Hooibeestje, 
Krasser

Fauna
Grote aardhommel, Oranje 
zandoogje

Fauna
Atalanta, Steenhommel, 
Zwartsprietdikkopje

Syntaxonomie Juncetum gerardii
Lolio-Cynosuretum 
hordeetosum

Arrhenatheretum elatioris

Syntaxonomie Ass. Van Zilte rus Kamgrasweide Glanshaverassociatie
Opmerkingen peilbuis in het laantje opname onder de prikkeldraad

Opmerkingen
wegberm nog altijd soorten-
rijker dan de

Opmerkingen begraasde percelen
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Tabel 2.34 Vegetatietabel graslanden Weiden Noordede Cathille

Opnamenummer 4 3 7 6
Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantago major Grote weegbree p1 r1
Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras 2 1 m4
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem a2 a2
Rumex crispus Krulzuring r1
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart a2
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver p1

Zeeaster-klasse (Asteretea tripolii)
Juncus gerardii Zilte rus 7

Klasse der matig voedselrijke graslanden 
(Molinio-Arrhenatheretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol a2 1 m4 m4
Ranunculus acris Scherpe boterbloem p1 p1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1
Trifolium pratense Rode klaver a2
Vicia cracca Vogelwikke r1
Glanshaver-verbond (Arrhenatherion)
Taraxacum vulgare Paardenbloem a2 m4 p1
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2 p1
Trisetum flavescens Goudhaver p1
Arrhentherum elatius Glanshaver 2 m2
Tragopogon pratensis Gele morgenster
Pastinaca sativa Pastinaak p1
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r1
Daucus carota Peen m4 p1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid p1
Allium vineale Kraailook r1
Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum) 
Cynosurus cristatus Beemdkamgras 1 m4
Bellis perennis Madeliefje a2 p1
Phleum pratense Timoteegras m2 m4
Hordeum secalinum Veldgerst m4 1 m4

Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad p1
Agrostis capillaris Gewoon struisgras m2
Anagallis arvensis Rood guichelheil r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 1 .1
Calliergonella cuspidata Puntmos .2
Cirsium arvense Akkerdistel a2 a2 p1 a4
Cirsium vulgare Speerdistel p1 r1
Convolvulus arvensis Akkerwinde r1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1
Crepis capillaris Klein streepzaad a2 p1
Elymus repens Kweek m4 2 m2 m2
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik r1
Festuca rubra Rood zwenkgras p1
Juncus inflexus Zeegroene rus p1 r1
Leontodon autumanlis Vertakte leeuwentand p1 p1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras a1
Lolium perenne Engels raaigras m4 5 7
Matricaria inodora Reukloze kamille r1
Medicago lupulina Hopklaver p1
Phragmites australis Riet p1 p1 p1
Poa pratensis Veldbeemdgras a1
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Opnamenummer 4 3 7 6
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 a1
Polygonum amphibium Veenwortel p1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes p1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a2 m2 m2
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1
Scirpus maritimus Zeebies r1
Senecio erucifolius Viltig kruiskruid r1
Trifolium repens Witte klaver p1 1 1 m4
Urtica dioica Grote brandnetel r1 p1
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke p1
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Tabel 2.34 Kopgegevens vegetatietabel graslanden Weiden Noordede Cathille

Opnamenummer 3 4
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Cathille perceel C, gemaaid hooiland Cathille perceel C, schapenweitje
Plaats Stalhille Stalhille
Gemeente Jabbeke Jabbeke
IFBL C1/27/11 C1/27/11
Totale bedekking 95 99
Kruidbedekking 95 99
Mosbedekking 10 0
Strooisel 5 1
Datum 1-Aug-11 1-Aug-11
Oppervlakte 50 x 5 m 25 x 5 m
Bodem zandige klei venig zandige klei
H&e vlak vlak
Beheer gemaaid hooiland door schapen begraasd
Foto’s overzicht
Fauna Icarusblauwtje, Atalanta, Stro-uiltje Krasser, Zwartsprietdikkopje
Fauna Krasser, Gewone grasmot, Zwartsprietdikkopje
Fauna Bruin zandoogje, Hooibeestje
Syntaxonomie slecht ontwikkeld Arrhenatheretum elatioris op de grens tussen Lolio-Potentillion
Syntaxonomie Glanshaververbond en Juncetum gerardii
Opmerkingen Ass. Van Zilte rus

Opnamenummer 6 7
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel

Plaats Cathille blok A weide
Cathille Blok A, ossenweide // 
Brugse baan

Plaats Klemskerke Klemskerke
Gemeente De Haan De Haan
IFBL C1/27/11 C1/17/33
Totale bedekking 99 99
Kruidbedekking 99 99
Mosbedekking 0 <1
Strooisel 2 1
Datum 1-Aug-11 1-Aug-10
Oppervlakte 25 x 25 m 100 x 1 m
Bodem klei klei
H&e microreliëf 30°N
Beheer begraasd door 7 stuks jong vee begraasd door ossen
Foto’s

Fauna Hooibeestje, Bruin zandoogje, Klein koolwitje
Oranje zandoog, Steenhommel, 
Ratelaar

Fauna Akkerhommel, Oranje zandoogje, Krasser
Hooibeestje, Stro-uiltje, 
Zwartsprietdikkopje

Fauna Ratelaar, Oeverloper, Distelvlinder, Blauwe reiger Groot koolwitje, Krasser
Syntaxonomie gedegradeerde kamgraswei; ts Poo-Lolietum Lolio-Cynosuretum cristati

Syntaxonomie en Lolio-Cynosuretum
Kamgraswei in de rand; perceel zelf 
is soorten-

Opmerkingen Zeebies en Zilte rus in laantje arm
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Tabel 2.35 Vegetatietabel graslanden Klemskerke-Vlissegem

Opnamenummer 6 20 1 2 5 9 19 8 4 11 12 14 15 16 17 18 13
Zeeaster-klasse 
(Asteretea tripolii)
Aster tripolium Zeeaster r1 a2 r1 p1
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 7 m4 r1 m2 m2
Puccinellia distans Stomp kweldergras m4 p1 m4
Juncus gerardii Zilte rus a1 p1 p1

Weegbree-Klasse 
(Plantaginetea 
majoris)
Plantago major Grote weegbree m4 1 7 m4 m4 6 a2 a2 r1 p1 r1 a1
Poa annua Straatgras p1 p1 p1 r1 r1
Potentilla anserina Zilverschoon a2 a2 r1 a2 a2 1 p1
Polygonum aviculare Varkensgras p1 r1 p1 2 p1 p1 r1 r1
Matricaria discoidea Schijfkamille r1 5
Coronopus 
squamatus

Grote varkenskers r1

Zilverschoonverbond 
(Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras m2 m4 m4 m2 m2 1 m4 m4 m4 1 1 m2
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem m2 p1 r1 r1 r1 p1
Carex cuprina Valse voszegge r1
Rumex crispus Krulzuring r1 p1 m4 r1 p1
Alopecurus 
geniculatus

Geknikte vossenstaart m2 a2 m2 m4 1 m2 1 p1 m2

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver p1 a2 p1 m4
Carex hirta Ruige zegge m4 p1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid p1 r1 p1
Lotus tenuis Smalle rolklaver p1

Tandzaad-klasse 
(Bidentetea tripartiti)
Ranunculus 
sceleratus

Blaartrekkende 
boterbloem

p1 p1 p1 p1

Rorippa palustris Moeraskers m4 p1 m4
Rumex maritimus Goudzuring r1
Polygonum 
lapathifolium

Viltige duizendknoop r1 p1 r1 p1

Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet m4 m4 m2 m2 p1
Chenopodium 
glaucum

Zeegroene 
ganzenvoet

a2 r1

Atriplex prostrata Spiesmelde a2 m4 p1 m4 a2

Klasse der voh-
tige, matig voed-
selrijke graslanden 
(Arhenateretea) 
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2 a1 m4 a1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem p1 a2 a4 a2 a2 a2 p1 p1 a2 p1
Rumex acetosa Veldzuring r1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 p1 p1 p1 p1 p1 r1 p1
Trifolium pratense Rode klaver a2 r1 r1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1
Taraxacum vulgare Paardenbloem p1 p1 r1 a2 m4 a2 a2 a2 a2 a2 r1 a2 5
Dactylis glomerata Gewone kropaar m2 1 m4 m4 a2 p1 m2
Trisetum flavescens Goudhaver p1 p1 p1
Trifolium dubium Kleine klaver r1
Phleum pratense Timotee m4 a2 m4 m2 m4 m2 m4 m4 m2
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Opnamenummer 6 20 1 2 5 9 19 8 4 11 12 14 15 16 17 18 13
Arrhenatherum 
elatius

Glanshaver m2 p1 r1 p1 p1 m4

Pastinaca sativa Pastinaak r1
Cynosurus cristatus Beemdkamgras p1 m4 m4 m4 m4 m4 m4 m4 m4
Bellis perennis Madeliefje p1 p1 p1 m4 p1 a2 p1
Hordeum secalinum Veldgerst p1 m4 m4 m4 1 1 2 1 1
Petroselinum 
segetum

Wilde peterselie a2

Torilis nodosa Knopig doornzaad a2 p1
Ononis spinosa Kattedoorn p1 a2 r1

Paddenstoelen
Calvatia gigantea Reuzenbovist r1

Hygrocybe conica
Zwartwordende 
wasplaat

p1

Marasmius oreades Weidekringzwam p1
Panaeolus 
sphinctrinus

Franjevlekplaat p1

Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad m2 p1
Agrostis capillaris Gewoon struisgras m4
Alopecurus 
myosuroides

Duist r1

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid p1 r1 p1 r1
Barbula unguiculata Klei-smaragdsteeltje .1
Brachythecium 
rutabulum

Gewoon dikkopmos .2 .1 .1 .1 .1 .1 .2 .2

Bromus hordeaceus Zachte dravik m2 p1
Bryum sp. Knikmos .1
Capsella 
bursa-pastoris

Herderstasje m4 p1 p1

Cardamine hirsuta Kleine veldkers r1 r1
Cardaria draba Pijlkruidkers r1
Carex riparia Oeverzegge p1
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1 r1 r1 1 1 r1 a4 a2 a4 a4 a2 a2 a2 a1
Cirsium vulgare Speerdistel r1 p1 r1 p1 p1 p1 r1 r1 r1 r1
Conyza canadenis Canadese fijnstraal a1
Crepis capillaris Klein streepzaad p1 a2 p1 p1 a2
Daucus carota Peen r1 r1
Eleocharis palustris Gewone waterbies r1 m4
Elymus repens Kweek p1 p1 p1 m4 1 m4 m4 2 m4 m4 m4 2
Festuca arundinacea Rietzwenkgras r1
Festuca rubra Rood zwenkgras a1 3 2 a1 1 m2 m4 m4
Fissidens taxifolius Kleivedermos .1
Geranium dissectum Slipbladooievaarsbek p1 p1 r1 p1
Glechoma hederacea Hondsdraf r1 r1
Gnaphalium 
uliginosum

Moerasdroogbloem m2

Juncus bufonius 
ambiguus

Greppelrus m2 1 a1

Juncus inflexus Zeegroene rus r1 p1 r1 r1 r1 r1
Lactuca serriola Kompassla p1
Lamium album Witte dovenetel r1
Lamium purpureum Paarse dovenetel r1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand p1 r1 r1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras r1 m4 2
Lolium perenne Engels raaigras p1 2 2 3 1 4 2 2 2 2 2 m4
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid r1
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Opnamenummer 6 20 1 2 5 9 19 8 4 11 12 14 15 16 17 18 13
Matricaria inodora Reukloze kamille r1 r1
Matricaria recutita Echte kamille r1 p1 a2 r1 p1 a1 r1
Medicago lupulina Hopklaver a2 1 p1 p1 p1
Mentha aquatica Watermunt r1 r1
Myosotis arvensis Akkervergeetmenietje r1
Phragmites australis Riet a2 p1 m4 p1 p1 p1 p1 a2 m4 p1
Picris echioides Dubbelkelk r1 r1 r1
Plantago lanceolata Smalle weegbree p1
Poa pratensis Veldbeemdgras r1 p1
Poa trivialis Ruw beemdgras 1 m4 1 m4 m4 m4 m4 m4 m4
Polygonum 
amphibium

Veenwortel r1

Polygonum persicaria Perzikkruid r1 p1 p1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes r1 p1
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem a2 a2 p1 r1 r1 r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a2 p1 a2 a2 a2 a4 p1 m4 m4 m4
Rubus caesius Dauwbraam r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1
Rumex palustris Moeraszuring p1
Salix alba Schietwilg p1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg p1
Samolus valerandi Waterpunge p1
Scirpus maritimus Zeebies r1 p1
Senecio jacobaea Jacobskruiskruid r1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid p1 r1 r1 r1
Sonchus arvensis Akkermelkdistel r1 m4 r1
Sonchus asper Brosse melkdistel p1 p1 r1 p1 a2 r1 r1 p1 p1
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel a2
Stellaria media Vogelmuur r1 p1 p1
Torilis japonica Heggendoornzaad p1
Trifolium repens Witte klaver p1 p1 2 1 m4 2 m4 1 2 2 1 3 m4
Typha latifolia Grote lisdodde r1
Urtica dioica Grote brandnetel p1 p1 p1 r1 p1 p1 r1
Veronica 
anagallis-aquatica

Rode watererprijs m2

Vicia sativa segetalis Vergeten wikke a1 p1 p1 p1
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 J Ruderale vegetaties  Zwaenepoel 2011-2013

In het studiegebied komen slechts beperkt ruigtevegetaties en ruderale vegetaties voor. De natte ruigten werden 
reeds behandeld bij de water- en oevervegetaties. Hieronder wordt nog slechts één opname behandeld van een 
bloemrijke ruigte die voorkomt rondom Vlissegemput.

Deze ruigte is gekenmerkt door een groot aantal ruderale soorten zoals Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia), 
Klein streepzaad (Crepis capillaris), Speerdistel (Cirsium vulgare), Bijvoet (Artemisia vulgaris), Groot kaasjeskruid 
(Malva sylvestris), Kweek (Elymus repens) en Akkerdistel (Cirsium arvense). Lokaal komen meer gespecialiseerde 
ruderalen voor zoals Zeekruid (Saponaria officinalis) of Stinkende ballote (Ballota nigra; zie bespreking struwelen: 
Associatie van Ballote en andere netels of Balloto-Arctietum). Het onderscheiden van associaties binnen de Klasse 
der ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris) is in Vlaanderen vaak problematisch. Hier zorgt het gezel-
schap van Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis), Witte honing-
klaver (Melilotus alba) en Luzerne (Medicago sativa) echter voor een duidelijke Honingklaver-associatie (Echio-
Meliloletum). Dit vegetatietype is noch Europees habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Deze bloemrijke vegetatie is temidden de overigens eerder bloemarme graslanden van de polders wél van groot 
belang voor talrijke insecten, in casu zeker dagvlinders, hommels, zweefvliegen en libellen. De kopgegevens van 
de tabel vermelden een aantal soorten die op het moment van opname werden waargenomen. Kleine vuurvlinder 
is bijvoorbeeld een dagvlinder die in de polders zeker niet algemeen verspreid is. Karakteristiek voor deze vegetatie 
is ook de Wormkruidbij (Colletus daviesanus) die hier talrijk op Boerenwormkruid is waar te nemen.  

Bloemrijke ruigte behorend tot de Honingklaver-associatie op de oever van de Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 
2012.
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Tabel 2.36 Vegetatietabel ruderale vegetaties

Opnamenummer 1
Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea 
vulgaris)
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool r1
Crepis capillaris Klein streepzaad a2
Cirsium vulgare Speerdistel p1
Artemisia vulgaris Bijvoet a2
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid r1
Elymus repens Kweek m4
Cirsium arvense Akkerdistel m4
Saponaria officinalis Zeepkruid p1
Honingklaver-associatie (Echio-Meliloletum)
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 2
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver r1
Melilotus alba Witte honingklaver 1
Medicago sativa Luzerne p1

Klasse der vochtige, matig voedselrijke graslanden 
(Molinio-Arrhenateretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1
Trifolium pratense Rode klaver p1
Centaurea jacea Knoopkruid a2
Vicia cracca Vogelwikke p1
Dactylis glomerata Gewone kropaar a2
Bellis perennis Madeliefje r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver m4
Pastinaca sativa Pastinaak p1

Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad p1
Aegopodium podagraria Zevenblad r1
Agrostis stolonifera Fioringras m2
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 2
Calamagrostis epigeios Duinriet m2
Carex hirta Ruige zegge a2
Chenopodium album Melganzenvoet p1
Coprinus comatus Geschubde inktzwam p1
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn r1
Daucus carota Peen 2
Festuca arundinacea Rietzwenkgras m2
Festuca rubra Rood zwenkgras m4
Glechoma hederacea Hondsdraf p1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid a2
Juncus inflexus Zeegroene rus r1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand r1
Lolium perenne Engels raaigras a1
Medicago lupulina Hopklaver m4
Plantago lanceolata Smalle weegbree m4
Poa pratensis Veldbeemdgras m2
Potentilla reptans Vijfvingerkruid m4
Rosa canina Hondsroos r1
Rubus caesius Dauwbraam a4
Senecio jacbaea Jakobskruiskruid 1
Trfolium repens Witte klaver m4
Trifolium arvense Hazepootje r1
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver p1
Tussilago farfara Klein hoefblad a2
Urtica dioica Grote brandnetel a2
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Opnamenummer 1
Veronica persica Grote ereprijs r1
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke p1

Tabel 2.36 Kopgegevens vegetatietabel ruderale vegetaties

Opnamenummer 1
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Put van Vlissegem
Plaats bloemrijke ruigte op de oever
Plaats Vlissegem
Gemeente De Haan
IFBL C1/17/12
Totale bedekking 99
Kruidbedekking 99
Mosbedekking 25
Strooisel 5
Datum 30-Aug-11
Oppervlakte 20 x 10 m
Bodem verstoord:klei en zand en steenpuin
H&e vlak
Beheer sporadisch gemaaid
Foto’s insecten op bloemen
Fauna Akkerhommel, Araneus diadematus, Araneus cornutus
Fauna Klein geaderd witje, Kievit, Canadese gans, Grauwe gans
Fauna Wilde eend, Torenvalk, Kleine zilverreiger, Aardhommel
Fauna Citroenpendelzweefvlieg, Menuetzweefvlieg
Fauna Groot koolwitje, Boerenzwaluw, Waterhoen, Groot langlijfje
Fauna Icarusblauwtje, Krasser, Zuidelijk spitskopje, Zwartsprietdikkopje
Fauna Steenhommel, Azuurwaterjuffer, Hooibeestje, Gewone krabspin
Fauna Kleine vuurvlinder, Bruinrode heidelibel, Wormkruidbij
Fauna begin juli 2012 ook Bont zandoogje, Atalanta, Groot dikkopje
Fauna Kleine vos, Groot koolwitje, Grote groene sabelsprinkhaan
Fauna Bruin zandoogje, Grote keizerlibel, Hooibeestje
Syntaxonomie Echio-Meliloletum
Syntaxonomie Honingklaver-associatie
Opmerkingen zeer insectenrijke ruigte



234 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

 J Struweel en bos  Zwaenepoel 2011-2013

Meetkerkse Moeren
In de Meetkerkse Moeren zijn de twee bijzonderste houtige begroeiingen het eendenkooibos (perceel 385) en een 
wilgengriendje (perceel 210c), dat vermoedelijk ook aangelegd werd om de eendenkooi te kunnen onderhouden.

Opname 31 schetst een beeld van het wilgengriend, waarin (vrouwelijke) Kat x Amandelwilg (Salix x mollissima var. 
undulata) de dominante soort is. Daarnaast werd er in geringere mate Katwilg (Salix viminalis) en (vrouwelijke) Duit-
se dot (Salix x dasyclados) geplant. Alle drie zijn dit typische griendwilgen. Vermoedelijk werden ze meegracht door 
Leon Lippens uit Klein-Brabant, bij zijn bezoek aan de eendenkooi van Bornem circa 1950, toen hij ook de eenden-
kooi van Meetkerke begon te gebruiken om eenden te ringen. Syntaxonomisch is een dergelijk kunstmatig struweel 
eigenlijk niet te benoemen. De enige spontane houtige soorten die er in voorkomen zijn een enkele Grauwe wilg, 
een kiemplant Zomereikje en een stevige ondergroei van bramen. Dit vegetatietype is noch Europees habitat noch 
regionaal belangrijk biotoop. Het heeft wel een zekere cultuurhistorische waarde in de context van de eendenkooi.

Van het kooibos is de historiek meer in detail bekend. We verwijzen hiervoor naar 2.1.2.4 waarin de eendenkooi 
van Meetkerke in detail behandeld werd. De dominante boomsoorten, Canadapopulier en Zomereik, zijn ook hier 
geplant. Dat geldt ook nog voor een onderetage van houtige soorten die lokaal of verspreid voorkomen (Schietwilg, 
Meelbes). Alleen Zwarte els, Boswilg, Ruwe berk en Gladde iep zijn wellicht spontaan. Dat geldt waarschijnlijk ook 
voor de struiklaag van Gewone vlier en Koebraam, hoewel ook dat niet helemaal zeker is, want in een kooibos 
werd ook de struiklaag vaak doelgericht aangeplant als camouflage. De kruidlaag biedt meer houvast om hier het 
bostype te bepalen. Met de indeling van Cornelis et al. (2009) komen we uit op een Elzenbroekbos. Van de drie be-
schreven types leunt het kooibos dichtst aan bij C3 het Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea (Carici elongatae-
Alnetum), maar de overeenkomst is toch niet overweldigend. Het Carici elongatae-Alnetum behoort tot het habitat 
91EO. Vraag is of dergelijk zwak ontwikkelde voorbeelden ook tot het type moeten gerekend worden. Dit bos heeft 
wél een cultuurhistorische waarde in de context van de eendenkooi. 

De overige bosjes in de Meetkerkse Moeren zijn jong, geplant (Zwarte els, Canadapopulier) en vertonen vaak nog 
kenmerken van de voormalige hooiweiden. Ze werden niet expliciet bemonsterd met vegetatie-opnamen. Deze 
vegetatietypes zijn noch Europees habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Het kooibos van de Meetkerke. Foto Arnout zwaenepoel, april 2010.
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Kwetshage
In Kwetshage komt slechts één klein, vrij jong elzenbosje voor. De Zwarte els (Alnus glutinosa) is de enige geplante 
boomsoort. Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Sleedoorn (Prunus spinosa), Aalbes (Ribes rubrum), Ge-
wone viltroos (Rosa tomentosa), Dauwbraam (Rubus caesius) en Gewone vlier (Sambucus nigra) komen spontaan 
voor. De gewone viltroos is de enige wat bijzondere soort. In de ondergroei overheersen Riet (Phragmites australis) 
en Grote brandnetel (Urtica dioica). Syntaxonomisch is een dergelijk bosje amper te benoemen. Met de typologie 
van Cornelis et al. (2009) belandt men echter vlot bij een Elzenbroekbos. Daarbinnen is de verwantschap met C3 
het Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea (Carici elongatae-Alnetum) het grootst. Het Carici elongatae-Alnetum 
behoort tot het habitat 91EO. Vraag is of dergelijk zwak ontwikkelde voorbeelden ook tot het type moeten gerekend 
worden.

Put van Vlissegem
Rond de put van Vlissegem is nogal wat struweel geplant. Opname 3 illustreert een aanplant van Kat- x Grauwe 
wilg (Salix x holosericea). Syntaxonomisch is een dergelijk struweel niet te benomen, maar de spontane opsalg 
van Grauwe wilg wijst er op dat hier spontaan wellicht een Associatie van Grauwe wilg (Salicetum cinereae) zou 
ontwikkelen. Dit vegetatietype is noch Europees habitat noch regionaal belangrijk biotoop.

Struweel van Kat- x Grauwe wilg op de oever van de Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

De ondergroei van dit wilgenstruweel is uitgesproken ruderaal, met Stinkende ballote als meest kenmerkende 
soort. In combinatie met de andere ruderale soorten Bijvoet, Kweek, Akkerdistel en Boerenwormkruid en de dif-
ferentiërende soorten Grote brandnetel, Witte dovenetel, Kleine klit en Kleefkruid is dit een typisch ontwikkelde As-
sociatie van Ballote en andere netels (Balloto-Arctietum). Dit vegetatietype is noch Europees habitat noch regionaal 
belangrijk biotoop.
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Associatie van Ballote en andere netels onder wilgenstruweel aan de oever van de Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
juni 2012.

Hagebos
Het Hagebos is het interessantste bostype van het studiegebied. In 2.1.2.6 werd reeds dieper ingegaan op de his-
toriek van dit essenhakhoutbos met populieren-overstaanders. Met zijn 200 jaar oude essen is dit ook het oudste 
bosje van het studiegebied. Het kooibos van Meetkerke bestaat weliswaar al langer, maar werd volledig herplant in 
de 20ste eeuw. Floristisch is het Hagebos met zijn 200 jaar ouderdom nog vrij arm. Toch wijzen Gewone es (Fraxi-
nus excelsior), Geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum), Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), Speenkruid 
(Ranunculus ficaria), Aalbes (Ribes rubrum), Gladde iep (Ulmus minor), Maarts viooltje (Viola odorata) en Look-
zonder-look (Alliaria petiolata) duidelijk in de richting van Abelen-Iepenbossen of Essen-Iepenbossen. Maarts viool-
tje en Kraailook (Allium vineale) die allebei vooral in de lichtrijkere rand voorkomen, zijn de belangrijkste soorten die 
richting een Abelen-Iepenbos (Violo odoratae-Ulmetum) wijzen, eerder dan richting het Essen-Iepenbos (Fraxino-
Ulmetum). Dit is strijdig met Decleer (2007) die de het Violo odoratae-Ulmetum in Vlaanderen reserveert voor de 
duinen en alle essen-olmen-bossen van de polders als Fraxino-Ulmetum bestempelt. Determinatie met Cornelis 
et al (2009) leidt tot het type E2 Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look dat zij ook als Violo 
odoratae-Ulmetum bestempelen. Bij de floristische ‘armoede’ van dit essenhakhoutbos dient er toch op gewezen 
te worden dat de rijkere en vooral bloemrijkere varianten meestal bossen zijn met een sterkere menselijke invloed, 
waarin bol- en knolgewassen eerst ingebracht werden om vervolgens te verwilderen en spontaan verder uit te 
breiden. Het stinzen-karakter van dergelijke bossen is overduidelijk. Zonder die menselijke invloed is Speenkruid in 
Vlaanderen wellicht de belangrijkste voorjaarsbloeier in dergelijke bossen. Dit vegetatietype behoort vegetatiekun-
dig tot het habitat 91FO, hoewel het daar volgens de abiotische karakteristieken opgesomd in Decleer (2007) niet 
goed in kadert. Decleer (2007) rekent de essen-olmenbossen van de polders tot het habitat 91EO. 
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De circa 200 jaar oude essenhakhoutst.o.v.en met omtrekken tot 540 cm zijn het meest opvallende kenmerk van de bomen in het 
Hagebos. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2013. 

Maarts viooltje in het Hagebos. Dit is ook de naamgevende soort van het Violo odoratae-Ulmetum. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
maart 2013. 
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Tabel 2.37 Vegetatietabel struweel en bos Meetkerkse Moeren

Opnamenummer 31 2 25
Houtige soorten 
Salix x mollissima undulata Kat- x Amandelwilg 9
Salix viminalis Katwilg p4
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r2
Quercus robur Zomereik r2 2 2
Rubus caesius Dauwbraam 5 m4
Rubus fruticosus Gewone braam 2 m4
Alnus glutinosa Zwarte els r1
Betula pendula Ruwe berk r2
Populus x canadensis Canadapopulier 3 3
Rubus ulmifolius Koebraam 5
Salix alba Schietwilg r4 1
Salix caprea Boswilg r1
Sambucus nigra Gewone vlier a4 r2
Sorbus aria Meelbes p4 p4
Ulmus minor Gladde iep r1

Overige soorten
Angelica sylvestris Gewone engelwortel p1
Atrichum undulatum Rimpelmos .1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .2
Bryonia dioica Heggenrank r1
Calliergonella cuspidata Puntmos .1
Calystegia sepium Haagwinde m4
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1
Chelidonium majus Stinkende gouwe p1
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1
Cirsium palustre Kale jonker p1 p2
Dactylis glomerata Gewone kropaar p1
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren r1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje p1 a2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid p1 a4
Eurhynchium praelongum Fijn laddermos .1
Galium aparine Kleefkruid a1 m4
Geranium robertianaum Robertskruid p1 p1
Geum urbanum Geel nagelkruid r1
Glechoma hederacea Hondsdraf m4 m2
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2 m4
Humulus lupulus Hop a2 p1 a4
Juncus effusus Pitrus p1 a2
Lamium album Witte dovenetel p1
Lamium purpureum Paarse dovenetel p1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras r1
Lycopus europaeus Wolfspoot r1
Lysimachia vulgaris Grote wederik a2
Lythrum salicaria Grote kattenstaart p2
Mentha aquatica Watermunt a2
Mnium hornum Geswoon sterrenmos .1
Phalaris arundinacea Rietgras m4 m2 2
Phragmites australis Riet m4 p1
Poa annua Straatgras a1
Poa trivialis Ruw beemdgras m2
Polygonum amphibium Veenwortel p1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m2
Rumex obtusifolius Ridderzuring p1
Solanum dulcamara Bitterzoet r1 p1
Stellaria media Vogelmuur p1
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Opnamenummer 31 2 25
Symphytum officinale Smeerwortel p1 p1 p2
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid p1
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem r1
Urtica dioica Grote brandnetel m4 5 3

Opnamenummer 2 25 31
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren Meetkerkse Moeren
Plaats kooibos eendenkooi kooibos eendenkooi griend naast het Molinia-perceel

Plaats
thv gerestaureerde 
kooipijp

rond bodemval MM2

Gemeente Meetkerke, Zuienkerke Meetkerke, Zuienkerke Sint-Andries, brugge
IFBL C1/28/23 C1/28/23 C1/28/23
Totale bedekking 90 99 99
Boombedekking 50 60 0
Struikbedekking 60 15 90
Kruidbedekking 60 70 20
Mosbedekking 1 2 <1
Strooisel 99 75 99
Datum 22-Apr-10 9-Aug-11 9-Aug-11
Oppervlakte 25 x 25 m 25 x 10 m
Bodem zand zand zand

H&e
rabatten tussen de 
greppels

oneffen vlak

Beheer geplant na WOII geplant na WOII
Foto’s ja
Fauna aalscholver, blauwe reiger Halvemaanzweefvlieg

Fauna
Klein koolwitje, 
dagpauwoog

Klein koolwitje, Atalanta

Fauna Gehakkelde aurelia
Hooibeestje, 
Icarusblauwjte

Fauna
Bont zandoogje, Gewone 
grasmot

Fauna
Houtpantserjuffer, 
Azuurjuffer

Fauna Bruine kikker
Syntaxonomie
Opmerkingen > 100 nesten in de bomen
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Tabel 2.38 Vegetatietabel bos Kwetshage

Opnamenummer 9
Klasse der elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae)
Alnus glutinosa Zwarte els 5

Overige soorten
Angelica sylvestris Gewone engelwortel p1
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn r1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje p1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart p1
Phragmites australis Riet 6
Poa trivialis Ruw beemdgras m2
Polygonum amphibium Veenwortel p1
Prunus spinosa Sleedoorn r1
Ribes rubrum Aalbes r1
Rosa tomentosa Viltroos r1
Rubus caesius Dauwbraam a2
Sambucus nigra Gewone vlier p2
Solanum dulcamara Bitterzoet p1
Urtica dioica Grote brandnetel 3

Tabel 2.38 Kopgegevens vegetatietabel bos Kwetshage

Opnamenummer 9
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Kwetshage
Plaats Varsenare 
Gemeente Jabbeke
IFBL C1/27/42
Totale bedekking 100
Boombedekking 50
Struikbedekking 1
Kruidbedekking 80
Mosbedekking 0
Strooisel 99
Datum 5-Aug-11
Oppervlakte 100 x 10 m
Bodem veen
H&e vlak
Beheer relatief recente aanplant
Foto’s
Fauna Grote groene sabelsprinkhaan
Fauna Barnsteenslak
Typologie Cornelis et al. 2009 C3 Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea
Syntaxonomie verwant met Alno-Padion
Syntaxonomie verwant met Carici elongatae-Alnetum
Opmerkingen bomen ca 60 cm omtrek
Opmerkingen bomen ca 7-8 m hoog
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Tabel 2.39 Vegetatietabel struweel Put van Vlissegem

Opnamenummer 3
Klasse der wilgenbroekstruwelen 
(Franguletea)
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r4

Overige houtige soorten
Salix x holosericea Grauwe x Katwilg 7
Rubus caesius Dauwbraam 3
Sambucus nigra Gewone vlier r4
Salix alba Schietwilg r1

Klasse der ruderale gemeenschap-
pen (Artemisietea vulgaris)
Artemisia vulgaris Bijvoet a2
Elymus repens Kweek m2
Cirsium arvense Akkerdistel a2
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid a2
Ballota nigra Stinkende ballote p1
diff. Stn voor de Ass. van 
B+A20allote en andere Netels 
(Balloto-Arctietum)
Urtica dioica Grote brandnetel 8
Lamium album Witte dovenetel p1
Arctium minus Kleine klit r1
Galium aparine Kleefkruid m4

Overige soorten
Arrhenatherum elatius Glanshaver m4
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1
Bryonia dioica Heggenrank r1
Dactylis glomerata Gewone kropaar p1
Daucus carota Peen r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1
Phalaris arundinacea Rietgras p1
Phragmites australis Rietgras p1

Tabel 2.39 Kopgegevens vegetatietabel struweel Put van Vlissegem

Opnamenummer 3
Auteur Arnout Zwaenepoel
Plaats Put van Vlissegem
Plaats oever Put van Vlissegem
Gemeente Vlissegem, De Haan
IFBL C1/17/12
Totale bedekking 100
Struikbedekking 80
Kruidbedekking 100
Mosbedekking 1
Strooisel 90
Datum 29-Jun-12
Oppervlakte 20 x 5 m
Bodem klei
H&e 20°Z
Beheer niets doen
Foto’s Salix x holosericea
Fauna
Syntaxonomie meest verwant met Salixcetum cinereae
Syntaxonomie Associatie van Grauwe wilg
Opmerkingen Salix x holosericea is geplant; S. cinerea is spontaan
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Tabel 2.40. Vegetatietabel bos Hagebos

Opnamenummer 2 5 1 3 4
Klasse der eiken en beuken-
bossen op voedselrijke grond 
(Querco-Fagetea)
Fraxinus excelsior Gewone es 3 6 1 7 7
Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos 6 3 5
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel r1 p1
Ranunculus ficaria Speenkruid m4 m4 m4 m4 p1
Verbond van Els en Vogelkers 
(Alno-Padion)
Ulmus minor Veldiep p1 p2
Abelen-Iepenbos (Violo 
odoratae-Ulmetum)
Viola odorata Maarts viooltje m4
Allium vineale Kraailook r1 p1

Overige soorten
Aegopodium podagraria Zevenblad m4 m2 m4 p1 m2
Alnus glutinosa Zwarte els r1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid a21 r1 p2
Arctium minus Kleine klit r1 p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver a2 p1 1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .4 .4 .1
Carduus crispus Kruldistel r1 r1
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 1 r1 r1
Dactylis glomerata Gewone kropaar r1
Eurhynchium hians Klei-snavelmos 2
Eurhynchium praelongum Fijn laddermos 1 3
Fissidens taxifolius Klei-vedermos .2 .4
Galium aparine Kleefkruid m2 m2 m2 p1 m2
Geum urabanum Geel nagelkruid r1 a21 p1
Glechoma hederacea Hondsdraf p1 m4
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1
Myosotis arvensis Akkervergeetmenietje r1
Phragmites australis Riet p1
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 3 a2 5
Populus x canadensis Canadapopulier 3 r4 1 r2
Populus x canescens Grauwe abeel r1 r1
Prunus spinosa Sleedoorn 1 r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem p1
Rosa canina Hondsroos r1 p4
Rubus caesius Dauwbraam a2 m4 r1 p4
Rumex crispus Krulzuring r1
Salix alba Schietwilg r2
Sambucus nigra Gewone vlier 1 1 p4 2 p4
Sarcoscypha coccinea Rode kelkzwam r1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid p1
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem r1
Thuidium tamariscinum Gewoon thujamos .4
Torilis japonica Heggendoornzaad a1 p1
Urtica dioica Grote brandnetel m4 m4 m4 1 1
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Opnamenummer 1 2 3
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Hagebos Hagebos Hagebos
Plaats Heerweg Heerweg Heerweg
Plaats Meetkerke Meetkerke Meetkerke
Gemeente Zuienkerke Zuienkerke Zuienkerke

Kaart 12/3-4 Bredene-Houtave 12/3-4 Bredene-Houtave
12/3-4 
Bredene-Houtave

IFBL C1/18/23 C1/18/23 C1/18/23
Totale bedekking 80% 90% 100%
Boombedekking 10% 30% 10%
Struikbedekking 15% 50% 50%
Kruidbedekking 20% 25% 50%
Mosbedekking 40% 40% 30%
Strooisel 25% 40% 20%
Datum 18-Mar-13 18-Mar-13 29-Mar-13
Oppervlakte 5 x 5 m 25 x 5 m (rand bos) 50 x 10 m (oostrand)
Bodem klei klei klei
H&e vlak (microreliëf) vlak (microreliêf) vlak (microreliêf)
Beheer essenhakhoutbos essenhakhoutbos essenhakhoutbos

Beheer populierenoverstaanders populierenoverstaanders
populierenoverstaan-
ders

Foto’s Rode kelkzwam Maarts viooltje in bloei
Fauna Gewone tuinslak Gewone tuinslak
Fauna Gewone kokkel (subfossiel) Gewone kokkel (subfossiel)
Fauna Gewone mossel (subfossiel) Gewone mossel (subfossiel)
Fauna Platte slijkgaper (subfossiel) Platte slijkgaper (subfossiel)
Fauna Nonnetje (subfossiel) Nonnetje (subfossiel)
Syntaxonomie Violo odoratae-Ulmetum Violo odoratae-Ulmetum
Typologie Cornelis et al. 
(2009)

E2 Iepen-Essenbos met E2 Iepen-Essenbos met 
E2 Iepen-Essenbos 
met 

Typologie Cornelis et al. 
(2009)

Klimopereprijs en Klimopereprijs en Klimopereprijs en 

Typologie Cornelis et al. 
(2009)

Look-zonder-look Look-zonder-look Look-zonder-look

Opmerkingen 1 exemplaar Rode kelkzwam Daldinia concentrica op es
Opmerkingen op dode tak es Gewoon elfenbankje op es
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Opnamenummer 4 5
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Hagebos, dreef ten N vh bos Hagebos, zuidrand
Plaats Heerweg Heerweg 
Plaats Meetkerke Meetkerke
Gemeente Zuienkerke Zuienkerke
Kaart 12/3-4 Bredene-Houtave 12/3-4 Bredene-Houtave
IFBL C1/18/23 C1/18/23
Totale bedekking 100 100
Boombedekking 70 5
Struikbedekking 15 70
Kruidbedekking 30 50
Mosbedekking 50 60
Strooisel 25 25
Datum 29-Mar-13 29-Mar-13
Oppervlakte 50 x 2 m 50 x 10 m
Bodem klei klei
H&e 30°N vlak
Beheer dreef gescheiden dr onverh.
Beheer weg van het bos
Foto’s ja
Fauna Gewone tuinslak zie fossiele mollusken
Fauna Buizerd Haarslak
Fauna Gewone tuinslak
Fauna Bruine glansslak
Fauna
Syntaxonomie niet relevant Violo odoratae-Ulmetum
Typologie Cornelis et al. 
(2009)

niet relevant E2 Iepen-Essenbos met 

Typologie Cornelis et al. 
(2009)

Klimopereprijs en 

Typologie Cornelis et al. 
(2009)

Look-zonder-look

Opmerkingen omtrekken gemeten autobanden opruimen
Opmerkingen 1 knotes, rest opgaand jachthut afbreken
Opmerkingen fazantenemmers verwijderen

Kaart 2.14 is de (vereenvoudigde) vegetatiekaart van het studiegebied. Kaart 2.15 is de versleutelde vegetatiekaart 
volgens de eenheden van de Biologische waarderingskaart. Kaart 2.16 is de versleutelde vegetatiekaart volgens de 
eenheden van de habitatrichtlijn. De oppervlakten van de habitats zijn weergegeven op de kaarten.
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2.3.5. Flora en funga

2.3.5.1. Flora

Tabel 2.41 geeft een overzicht van de aangetroffen hogere planten, varens en paardenstaarten in het studiegebied.

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse
naam

Meetkerkse
Moeren

Hagebos RMD-do-
mein

Natuur-
domein
t Pompje

Kwetshage Nat. dom.
Vaartdijk

Klemsk.
Vlisseg.

Cathille Schorre-
weide
Noord

Schorre-
weide
Zuid

Mil. Dom.
Schorre-
weide

Schobbe-
jak

Put van
Vlissegem

Rode
lijst

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 1 1
Achillea millefolium Duizendblad 1 1 1 1 1 1 1
Achillea ptarmica Wilde bertram 1 1
Aegopodium podagraria Zevenblad 1 1 1
Agrostis canina Moerasstruisgras 1 1
Agrostis capillaris Gewoon struisgras 1 1 1 1 1
Agrostis gigantea Hoog struisgras 1 1
Agrostis stolonifera Fioringras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 1 1
Alliaria petiolata Look-zonder-look 1
Allium vineale Kraailook 1 1 1
Alnus glutinosa Zwarte els 1 1 1
Alnus incana Grauwe els 1
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alopecurus myosuroides Duist 1 1
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 1 1
Anagallis arvensis Rood guichelheil 1 1 1
Angelica archangelica Grote engelwortel 1
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 1 1 1
Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras 1 1 1
Anthriscus caucalis Fijne kervel 1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Apium graveolens Selderij 1 KW
Apium nodiflorum Groot moerasscherm 1 1 1
Arctium lappa Grote klis 1
Arctium minus Kleine klis 1 1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur 1 1
Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Artemisia vulgaris Bijvoet 1 1 1 1 1 1
Asplenium ruta-muraria Muurvaren 1
Asplenium scolopendrium Tongvaren 1
Aster tripolium Zeeaster 1 1 1 1
Atriplex patula Uitstaande melde 1
Atriplex prostrata Spiesmelde 1 1 1 1 1 1 1 1
Baldellia ranunculoides Stijve moerasweegbree 1 ZZ
Ballota nigra Stinkende ballote 1
Bellis perennis Madeliefje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Betula pubescens Zachte berk 1 1
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 1
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 1
Brassica nigra Zwarte mosterd 1 1
Bromus commutatus Grote trosdravik 1 ZZ
Bromus hordeaceus Zachte dravik 1 1 1 1 1
Bromus racemosus Trosdravik 1
Bromus sterilis Ijle dravik 1
Bryonia dioica Heggenrank 1
Butomus umbellatus Zwanenbloem 1
Calamagrostis epigeios Duinriet 1 1
Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroos 1 1 1
Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos 1
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Wetenschappelijke
naam

Nederlandse
naam

Meetkerkse
Moeren

Hagebos RMD-do-
mein

Natuur-
domein
t Pompje

Kwetshage Nat. dom.
Vaartdijk

Klemsk.
Vlisseg.

Cathille Schorre-
weide
Noord

Schorre-
weide
Zuid

Mil. Dom.
Schorre-
weide

Schobbe-
jak

Put van
Vlissegem

Rode
lijst

Calluna vulgaris Struikheide 1 A
Calystegia sepium Haagwinde 1 1 1
Capsella bursa-pastroris Herderstasje 1 1 1
Cardamine hirsuta Kleine veldkers 1 1
Cardamine pratensis Pinksterbloem 1 1
Cardaria draba Pijlkruidkers 1
Carduus crispus Kruldistel 1 1 1
Carex acuta Scherpe zegge 1 1
Carex acutiformis Moeraszegge 1
Carex cuprina Valse voszegge 1 1 1 1 1 1
Carex demissa Geelgroene zegge 1
Carex distans Zilte zegge 1 1 1 1 ZZ
Carex disticha Tweerijige zegge 1 1 1 1 1
Carex flacca Zeegroene zegge 1 1 1
Carex hirta Ruige zegge 1 1 1 1 1 1 1
Carex nigra Zwarte zegge 1 1
Carex panicea Blauwe zegge 1 KW
Carex riparia Oeverzegge 1 1 1 1 1 1 1 1
Centaurea jacea Zwarte knoop 1 1 1 1
Centaurium erythraeum Echt duizendguldenkruid 1
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 1 1 1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 1
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem 1
Ceratophyllum demersum Grof hoornblad 1 1
Ceratophyllum submersum Fijn hoornblad 1 1
Chaerophyllum temulum Dolle kervel 1
Chelidonium majus Stinkende gouwe 1
Chenopodium album Melganzevoet 1 1 1 1
Chenopodium glaucum Zeegroene ganzevoet 1 1 1 1 1
Chenopodium rubrum Rode ganzevoet 1 1 1 1 1 1
Cichorium intybus Wilde cichorei 1
Cirsium arvense Akkerdistel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cirsium palustre Kale jonker 1 1
Cirsium vulgare Speerdistel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein 1
Convolvulus arvensis Akkerwinde 1 1 1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal 1 1 1 1
Coronopus didymus Kleine varkenskers 1
Coronopus squamatus Grove varkenskers 1 1 1
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 1
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 1 1 1 1 1 1
Crepis capillaris Klein streepzaad 1 1 1 1 1 1 1 1
Cynosurus cristatus Kamgras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A
Dactylis glomerata Gewone kropaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dactylorhiza fistulosa Brede orchis 1 KW
Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 1 OG
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 1 ZZ
Dactylorhiza praetermissa Rietorchis 1 ZZ
D. fistulosa x incarnata Brede x Vleeskleurige orchis 1 ZZ
D. praetermissa x incarnata Riet- x Vleeskleurige orchis 1 ZZ
Daucus carota Peen 1 1 1 1 1 1 1 1
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool 1
Dipsacus sylvestris Grote kaardenbol 1 1
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1
Echinochloa crus-galli Hanenpoot 1
Eleocharis palustris Gewone waterbies 1 1 1 1 1 1
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Wetenschappelijke
naam

Nederlandse
naam

Meetkerkse
Moeren

Hagebos RMD-do-
mein

Natuur-
domein
t Pompje

Kwetshage Nat. dom.
Vaartdijk

Klemsk.
Vlisseg.

Cathille Schorre-
weide
Noord

Schorre-
weide
Zuid

Mil. Dom.
Schorre-
weide

Schobbe-
jak

Put van
Vlissegem

Rode
lijst

Eleocharis uniglumis Slanke waterbies 1 1 1 1
Elodea mutallii Smalle waterpest 1
Elymus repens Kweek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 1 1 1 1 1 1 1
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik 1 1 1 1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik 1
Equisetum arvense Heermoes 1 1 1 1 1
Equisetum palustre Lidrus 1 1 1 1
Erigeron acer Scherpe fijnstraal 1 1 KW
Erophila verna Vroegeling 1 1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 1 1 1 1 1 1
Festuca arundinacea Rietzwenkgras 1 1 1 1 1
Festuca filiformis Fijn schapengras 1
Festuca pratensis Beemdlangbloem 1 1 1
Festuca rubra Rood zwenkgras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fraxinus excelsior Gewone es 1 1 1 1
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 1
Galium aparine Kleefkruid 1 1 1 1 1 1
Galium palustre Moeraswalstro 1 1 1 1 1
Galium uliginosum Ruw walstro 1
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 1 1 1 1 1
Geranium molle Zachte ooievaarsbek 1 1
Geranium robertianum Robertskruid 1
Geum urbanum Geel nagelkruid 1 1
Glaux maritima Melkkruid 1 1 1
Glechoma hederacea Hondsdraf 1 1 1 1 1 1 1 1
Glyceria declinata Getand vlotgras 1
Glyceria fluitans Mannagras 1 1 1 1
Glyceria maxima Liesgras 1 1 1 1 1
Glyceria notata Stomp vlotgras 1 1
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 1
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 1 1
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 1 1 1
Hippuris vulgaris Lidsteng 1 KW
Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hordeum murinum Kruipertje 1
Hordeum secalinum Veldgerst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Humulus lupulus Hop 1
Hydrocotyle vulgaris Waternavel 1 1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid 1 1 1
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi 1
Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid 1
Iris pseudacorus Gele lis 1 1 1
Juncus acutiflorus Veldrus 1 1
Juncus articulatus Zomprus 1 1 1 1
Juncus bufonius Greppelrus 1 1 1
Juncus bufonius ambiguus Zilte greppelrus 1 1 1
Juncus compressus Platte rus 1
Juncus conglomeratus Biezenknoppen 1 1 1
Juncus effusus Pitrus 1 1 1 1
Juncus gerardii Zilte rus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juncus inflexus Zeegroene rus 1 1 1 1 1 1 1 1
Lactuca serriola Kompassla 1 1 1
Lamium album Witte dovenetel 1 1 1 1 1
Lamium amplexicaule Hoenderbeet 1
Lamium hybridum Ingesneden dovenetel 1
Lamium purpureum Paarse dovenetel 1 1
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Wetenschappelijke
naam

Nederlandse
naam

Meetkerkse
Moeren

Hagebos RMD-do-
mein

Natuur-
domein
t Pompje

Kwetshage Nat. dom.
Vaartdijk

Klemsk.
Vlisseg.

Cathille Schorre-
weide
Noord

Schorre-
weide
Zuid

Mil. Dom.
Schorre-
weide

Schobbe-
jak

Put van
Vlissegem

Rode
lijst

Lapsana communis Akkerkool 1 1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus 1 1 1 1 1 1
Lemna gibba Bultkroos 1
Lemna minor Klein kroos 1 1 1
Lemna trisulca Puntkroos 1 1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 1 1 1
Ligustrum vulgare Wilde liguster 1
Linaria vulgaris Vlasbekje 1
Lolium multiflorum Itaiaans raaigras 1 1 1 1 1 1
Lolium perenne Engels raaigras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lotus glaber Smalle rolklaver 1 1 1 1
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 1 1 1
Luzula campestris Gewone veldbies 1
Luzula multiflora congesta Dichtbloemige veldbies 1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 1 1 1 1
Lycopus europaeus Wolfspoot 1 1 1 1 1
Lysimachia nummularia Penningkruid 1
Lysimachia vulgaris Grote wederik 1 1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 1 1
Malus domesticus Cultuurappel 1
Malva neglecta Klein kaasjeskruid 1
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 1 1
Matricaria discoidea Schijfkamille 1 1 1
Matricaria inodora Reukloze kamille 1 1 1 1 1
Matricaria recutita Echte kamille 1 1 1 1 1 1 1 1
Medicago lupulina Hopklaver 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medicago sativa Luzerne 1
Melilotus alba Witte honingklaver 1 1
Mentha aquatica Watermunt 1 1 1 1 1 1 1
Molinia caerulea Pijpenstro 1
Montia minor Klein bronkruid 1
Myosotis arvensis Akker-vergeetmenietje 1 1 1
Mysotis cespitosa Zomp-vergeetmenietje 1 1 1
Myosurus minimus Muizenstaart 1
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers 1 1
Odontites verna Rode ogentroost 1 A
Oenanthe aquatica Watertorkruid 1 1
Oenanthe fistulosa Pijptorkruid 1 1 1 1
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid 1 1 1 ZZ
Ononis spinosa Kattendoorn 1 1 KW
Ophrys apifera Bijenorchis 1 ZZ
Orchis militaris Soldaatje 1 ZZ
Papaver rhoeas Grote klaproos 1
Parapholis strigosa Dunstaart 1 ZZ
Pastinaca sativa Pastinaak 1 1 1 1 1 1
Petroselinum segetum Wilde peterselie 1 ZZ
Phalaris arundinacea Rietgras 1 1 1 1 1 1 1
Phleum pratense Timoteegras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Phragmites australis Riet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Picris echioides Dubbelkelk 1 1 1
Plantago lanceolata Smalle weegbree 1 1 1 1 1 1
Plantago major Grote weegbree 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plantago major intermedia Getande grote weegbree 1 1
Poa annua Straatgras 1 1 1 1 1 1 1 1
Poa compressa Plat beemdgras 1 1
Poa pratensis Veldbeemdgras 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Poa trivialis Ruw beemdgras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Polygonum amphibium Veenwortel 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Polygonum aviculare Varkensgras 1 1 1 1 1 1 1
Polygonum hydropiper Waterpeper 1 1
Polygonum lapathifolium Viltige duizendknoop 1 1 1
Polygonum persicaria Perzikkruid 1 1 1 1
Polypodium cf. interjectum Brede eikvaren 1 A
Populus x canadensis Canadapopulier 1 1
Populus tremula Ratelpopulier 1
Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid 1 1 1 1
Potamogeton pusillus Tenger fonteinkruid 1 1
Potentilla anglica Kruipganzerik 1
Potentilla anglica x erecta Kruipganzerik x Tormentil 1
Potentilla anserina Zilverschoon 1 1 1 1 1 1 1
Potentilla erecta Tormentil 1 A
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 1 1 1
Primula veris Gulden sleutelbloem 1
Prunella vulgaris Gewone brunel 1
Prunus insititia Kroosjes 1
Prunus padus Vogelkers 1
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 1
Prunus spinosa Sleedoorn 1 1 1 1
Puccinellia distans Stomp kweldergras 1 1 1 1 1 1
Puccinellia maritima Gewoon kweldergras 1 ZZ
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 1 1 1 1 1 1 1
Quercus robur Zomereik 1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel 1
Ranunculus bauditii Zilte waterranonkel 1 1 OG
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 1 1 A
Ranunculus ficaria Speenkruid 1 1
Ranunculus flammula Egelboterbloem 1 1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 1 1 1 1 1
Reseda luteolata Wouw 1
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 1 1 KW
Ribes rubrum Rode aalbes 1
Rorippa palustris Moeraskers 1 1 1 1 1
Rosa canina Hondsroos 1 1 1 1
Rosa corymbifera Heggenroos 1 OG
Rosa tomentosa Viltroos 1 VZ
Rosa rubiginosa Egelantier 1
Rubus caesius Dauwbraam 1 1 1 1 1 1 1
Rubus fruticous Gewone braam 1
Rubus ulmifolius Koebraam 1
Rumex acetosa Veldzuring 1 1 1 1 1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring 1 1 1 1 1 1 1 1
Rumex crispus Krulzuring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rumex hydrolapathum Waterzuring 1 1 1
Rumex maritimus Goudzuring 1 1 1
Rumex obtusifolius Ridderzuring 1 1 1 1 1 1 1
Rumex palustris Moeraszuring 1 1
Rumex x pratensis Ridder- x Krulzuring 1
Sagina apetala Tenger vetmuur 1
Sagina procumbens Liggend vetmuur 1 1
Salicornia brachystachya Kortarige zeekraal 1
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Salix alba Schietwilg 1 1 1 1
Salix aurita Geoorde wilg 1
Salix caprea Boswilg 1 1 1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg 1 1 1 1 1 1 1 1
Salix cinerea oleifolia Rossige wilg 1 1 1
Salix repens Kruipwilg 1 1 A
Salix triandra Amandelwilg 1
Salix viminalis Katwilg 1
Salix x holosericea Kat- x Grauwe wilg 1
Salix x mollissima undulata Amandel- x Katwilg 0 OG
Salix x multinervis Grauwe x Geoorde wilg 1 1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg 1 1
Sambucus nigra Gewone vlier 1 1 1 1
Sambucus nigra laciniata Peterselievlier 1
Samolus valerandi Waterpunge 1 1 1 1 1 1 VZ
Saponaria officinalis Zeepkruid 1
Sarothamnus scoparius Brem 1
Scirpus maritimus Zeebies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies 1 1 1 1 1 1 VZ
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid 1
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 1
Sedum acre Muurpeper 1
Senecio aquaticus Waterkruiskruid 1 1
Senecio erucifolius Viltig kruiskruid 1 1
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 1
Senecio jacobaea Jacobskruiskruid 1 1 1 1 1 1
Senecio sylvaticus Boskruiskruid 1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid 1 1 1 1
Sieglingia decumbens Tandjesgras 1 A
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 1 1
Sinapis arvensis Herik 1
Sisymbrium officinale Gewone raket 1
Solanum dulcamara Bitterzoet 1 1 1 1 1 1
Sonchus arvensis Akkermelkdistel 1 1 1 1
Sonchus asper Brosse melkdistel 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 1 1 1
Sorbus aria Meelbes 1
Sparganium erectum Grote egelskop 1
Spergula arvensis Gewone spurrie 1 1 A
Spergularia media Gerande schijnspurrie 1 ZZ
Spergularia marina Zilte schijnspurrie 1 1 1 1 1 VZ
Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroos 1
Stachys palustris Moerasandoorn 1 1
Stellaria graminea Grasmuur 1
Stellaria media Vogelmuur 1 1 1 1 1
Stellaria pallida Bleke vogelmuur 1
Suaeda maritima Klein schorrenkruid 1
Symphytum officinale Smeerwortel 1 1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 1 1 1
Taraxacum cf naevosa Paardenbloem sp. 1 OG
Taraxacum vulgare s.l. Paardenbloem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Thalictrum flavum Poelruit 1 1 1
Torilis japonica Heggendoornzaad 1 1 1
Torilis nodosa Knopig doornzaad 1 1
Tragopogon pratensis Gele morgenster 1 1 1
Trifolium arvense Hazenpootje 1
Trifolium campestre Liggende kaver 1
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Trifolium dubium Kleine klaver 1 1 1 1 1
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trifolium pratense Rode klaver 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trifolium repens Witte klaver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Triglochin palustre Moeraszoutgras 1 1 1
Trisetum flavescens Goudhaver 1 1 A
Tussilago farfara Klein hoefblad 1 1
Typha latifolia Grote lisdodde 1 1 1
Ulmus minor Veldiep 1 1
Urtica dioica Grote brandnetel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs 1
Veronica arvensis Veldereprijs 1
Veronica hederifolia Klimopereprijs 1
Veronica persica Grote ereprijs 1 1
Vicia cracca Vogelwikke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vicia hirsuta Ringelwikke 1 1 1
Vicia sativa segetalis Vergeten wikke 1 1 1 1 1 1
Vicia sepium Heggenwikke 1
Viola odorata Maarts viooltje 1
Viola persicifolia Veenmelkviooltje 1 VE
Zannichellia palustris 
pedicellatus

Gesteelde zannichellia 1 1 1

Totaal aantal taxa 258 46 133 35 137 38 139 61 69 69 52 125 59
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In totaal werden 356 soorten hogere planten, varens en paardenstaarten aangetroffen. De Meetkerkse Moeren 
zijn soortenrijkst en best onderzocht met 258 taxa. Alle overige gebieden zijn een stuk soortenarmer. Klemskerke-
Vlissegem komt op de tweede plaats met 139 soorten, Kwetshage op de derde plaats met 137 soorten. ‘t Pompje 
volgt met 133 soorten. Als vierde volgt Schobbejak met 125 soorten. De kleinere gebiedjes Weiden Noordede 
Watergangstraat en Schorreweide Zuid tellen nog slechts 69 soorten, Weiden Noordede Cathille 61, Put van Vlisse-
gem 59, Militair domein Schorreweide 52. Hagebos is nog onvoldoende geïnventariseerd wegens de zeer recente 
aankoop (46 soorten). Paddegat en de Natuurpunt-percelen van ‘t Pompje, met slechts enkele percelen weiland 
tellen resp. 38, 35 soorten. 

2.3.5.1.1. Rode lijst

In alle gebieden samen werden 36 Rode lijst-soorten (sensu Van Landuyt et al. 2006) aangetroffen, alsook nog 
enkele soorten met de status onvoldoende gekend. Eén soort wordt als verdwenen beschouwd, 7 soorten als 
kwetsbaar, 10 als achteruitgaand, 16 als (zeer, vrij) zeldzaam. Vijf taxa hebben een status ‘onvoldoende gekend’. 
Hieronder worden de Rode lijst-soorten per categorie kort besproken.

 J Verdwenen (VE)
Veenmelkviooltje (Viola persicifolia) werd al 127 jaar als uitgestorven beschouwd in Vlaanderen toen het in 2006 
herontdekt werd op een plagplaats in de Meetkerkse Moeren.  Zwaenepoel & Vanallemeersch (2007) geven een 
relaas van de herontdekking. De eerste jaren na de herontdekking deed Veenmelkviooltje het vrij goed en van één 
plant in 2006 kwam het tot een klein populatie van 15 à 20 planten in de daaropvolgende jaren en een uitgebreider 
plagbeheer op hetzelfde perceel. De jongste twee jaar is er echter een terugval. Het is nog onduidelijk of die tijdelijk 
of meer permanent is en te maken heeft met het verdwijnen van het pionierkarakter van de vegetatie dan wel met 
andere oorzaken. 

 J Met verdwijning bedreigd (VB)
/

 J Bedreigd (B)
/

 J Kwetsbaar (KW)

Selderij (Apium graveolens) komt enkel voor in het Militair Domein Schorreweide in een greppeltje onder de prikkel-
draad tussen de twee percelen die tot het gebiedje behoren. De vegetatie werd hierboven al besproken bij de zilte 
graslanden. De kleine populatie doet het goed, maar een uitbreiding naar het vlak ernaast gelegen Schorreweide 
Zuid zou goed zijn voor het behoud van de populatie.

Blauwe zegge (Carex panicea) werd enkel aangetroffen in de Meetkerkse Moeren. Enkele decennia geleden was 
Blauwe zegge daar nog een vrij verspreid voorkomende soort, maar sedert de ruilverkaveling is de soort er stelsel-
matig achteruit gegaan tot ze met verdwijnen bedreigd was. De plagwerken in het kader van het natuurinrichtings-
project hebben de soort op een aantal percelen weer uit de zaadvoorraad doen kiemen. Het is afwachten of het 
maai- en begrazingsbeheer de soort ook duurzaam kunnen doen standhouden. 

Brede orchis (Dactylorhiza fistulosa) werd enkel aangetroffen op één perceel in de Meetkerkse Moeren en dan nog 
zeker niet jaarlijks. De populatie orchideeën op het perceel vertoont in hoofdzaak de kenmerken van Vleeskleurige 
orchis, maar ook Brede orchis en Rietorchis, alsook ‘kruisingen’ tussen de drie taxa worden geregeld vastgesteld. 
De populatie kan aanzienlijk verschillen van jaar tot jaar. In sommige jaren laat ze geheel verstek gaan. Een laat 
maaibeheer (na 15 juli) is essentieel om de populatie te doen standhouden.

Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) werd aangetroffen in het militair domein ‘t Pompje, op de plaats waar ook diverse 
orchideeën voorkomen en op een bunker in de bunkerweiden van Vlissegem. De groeiplaats in Vlissegem is de 
grootste. Beide vegetaties met Scherpe fijnstraal werden hierboven al behandeld bij de vegetatiebespreking (resp. 
graslanden en pioniervegetaties).
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Lidsteng (Hippuris vulgaris) is enkel aangetroffen in de Meetkerkse Moeren, op twee plagplaatsen, in het kader 
van het natuurinrichtingsproject (kadasterperceel 389a, pobw 84a naast het Maeregeleed) en bij de opmaak van 
dit beheerplan (kadasterperceel 164, pobw 141a). De soort is er na jarenlange afwezigheid terug opgedoken uit de 
zaadvoorraad. Net zoals bij andere waardevolle pionierplanten met dezelfde voorgeschiedenis valt het af te wach-
ten of de soort duurzaam kan standhouden bij het huidige natuurbeheer. 

Lidsteng in een geplagd laantje in de Meetkerkse Moeren, juni 2013. Foto Arnout  Zwaenepoel.

Kattendoorn (Ononis spinosa) werd aangetroffen in de bunkerweiden van Vlissegem en in de Schorreweide Zuid. In 
beide gevallen gaat het om kleine populaties van enkele vierkante m groot, in vochtig kamgrasland. Beide popula-
ties kennen echter een duurzaam beheer dat als een continuïteit kan beschouwd worden van omstandigheden die 
daar al heel lang voorkomen. Achterwege laten van bemesting en herbicidengebruik, in combinatie met beweiding 
zijn de belangrijkste voorwaarden voor de continuering van de populaties.
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Kattendoorn in de bunkerweiden van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) was tot circa 1980 nog massaal aanwezig in de Meetkerkse Moeren en 
Kwetshage. Ruilverkaveling, scheuren van graslanden, bemesting en verlaging van de waterstand hebben de soort 
compleet doen verdwijnen. Actueel komt er geen ratelaar meer voor in het studiegebied. De populatie in de Gemen 
weiden in Ettelgem is de dichtsbije polderpopulatie van waaruit herintroductie zou kunnen overwogen worden.

 J Achteruitgaand (A)
Struikheide (Calluna vulgaris) komt actueel niet meer voor in het studiegebied, maar was in de eerste helft van 
de 20ste eeuw nog aanwezig in de Meetkerkse Moeren, volgens mondelinge bronnen opgetekend door Cafmeyer 
(1953).

Kamgras (Cynosurus cristatus) komt nog in quasi elk deelgebied voor. Alleen in het Hagebos, Paddegat en de Put 
van Vlissegem komt de soort niet in de ANB-percelen voor, maar wél in de onmiddellijke omgeving. Soortenrijke, 
goed ontwikkelde kamgraslanden daarentegen zijn zeker niet overal even goed vertegenwoordigd. We verwijzen 
naar de vegetatiebespreking graslanden hierboven voor meer details. 

Rode ogentroost (Odontites verna) werd enkel aangetroffen in ‘t Pompje in zilt grasland. Het gaat om een kleine, 
maar wellicht stabiele populatie.

Eikvaren (Polypodium cf. interjectum) werd enkel aangetroffen op een bunker in de bunkerweiden van Vlissegem. 
Vermoedelijk gaat het om de Brede eikvaren, gezien de standplaats, maar dat vergt nadere controle op de rijpe 
sporen. Buiten de strikte eigendommen van ANB komt eikvaren nog wel iets meer voor in de omgeving, meestal 
op waterbouwkundige kunstwerken zoals sluismuurtjes en dergelijke. Voorbeelden zijn de sifon onder het Kanaal 
Brugge-Oostende ter hoogte van het pompgemaal de Steger of de oude schutsluis van Zwankendamme op het 
Lisseweegs vaartje. 
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Eikvaren op muur van de sifon onder het Kanaal Brugge-Oostende, ter hoogte van het pompgemaal de Steger. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, februari 2013. 

Tormentil (Potentilla erecta) werd enkel aangetroffen in de Meetkerkse Moeren. Het is ook helemaal geen typische 
polderplant, maar de Meetkerkse Moeren, waar het pleistocene zand op veel plaatsen dagzoomt en waar nooit 
klei afgezet werd op het veen zijn natuurlijk ook geen doorsnee poldergebied. Ook binnen de Meetkerkse Moeren 
is Tormentil vrijwel beperkt tot het zogenaamde Molinia-perceel en enkele perceelsrandjes en is het dus een zeer 
kwetsbare soort.

Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) werd sporadisch aangetroffen in de Meetkerkse Moeren en vrij frequent in 
de graslanden van Klemskerke-Vlissegem. In de polders is Knolboterbloem meestal een indicator van oude, onge-
scheurde graslanden. Vaak worden daar vier boterbloemen samen aangetroffen: Kruipende, Scherpe, Behaarde en 
Knolboterbloem. Meestal gaat het om vrij soortenrijke kamgraslanden. We verwijzen naar de vegetatiebespreking 
hierboven voor meer details.

Kruipwilg (Salix repens) werd aangetroffen in de Meetkerkse Moeren en in ‘t Pompje. In de Meetkerkse Moeren 
komt Kruipwilg vrij talrijk voor in de rand van diverse percelen, maar vooral op de recent geplagde percelen is een 
fikse uitbreiding merkbaar. In ‘t Pompje is Kruipwilg beperkt tot het zeer soortenrijke perceel waar ook verschillende 
orchideeën aangetroffen werden. Het voortbestaan van beide populaties is niet vanzelfsprekend. In Meetkerke kan 
maaibeheer de soort uit de percelen zelf doen verdwijnen en is dus een specifiek beleid voor deze soort aange-
wezen. In ‘t Pompje kunnen werken om de verhardingen te verwijderen bedreigend zijn en zijn specifieke bescher-
mingsmaatregelen op het moment van die werken aangewezen.  

Tandjesgras (Sieglingia decumbens) werd uitsluitend aangetroffen in de Meetkerkse Moeren. Net zoals bij Tormentil 
gaat het om een indicatieve soort voor dagzomend pleistoceen zand. Tandjesgras is ook binnen de Meetkerkse 
Moeren zelf uiterst zeldzaam en de kleine relictpopulatie, onder de prikkeldraad van een perceel grenzend aan de 
Moerdreef, is dan ook zeer kwetsbaar. 

Gewone spurrie (Spergula arvensis) dook op in de Meetkerkse Moeren na plagwerken. Ook dit is een indicator van 
dagzomend pleistoceen zand. Als typische pionierplant is Gewone spurrie wellicht weer tot verdwijnen gedoemd na 
verdwijnen van de pioniersituatie na plaggen. 
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Moeraszoutgras (Triglochin palustre) werd aangetroffen in de Meetkerkse Moeren, in de Schobbejak, in ‘t Pompje 
en in Klemskerke-Vlissegem. In dit laatste gebied staat de soort echter niet op ANB-eigendommen. In de Meetkerk-
se Moeren is de soort zeldzaam, maar komt ze vrij stabiel voor op de rand van een grote poel in het ‘Vandenbus-
scheperceel’. In de Schobbejak staat een mooie populatie in meerdere laantjes en zijn de perspectieven voor het 
behoud van de populatie goed. In ‘t Pompje staat de mooiste populatie en die is nog stevig uitgebreid na de recente 
natuurherstelwerken. Dat lijkt de beste populatie van het studiegebied. In Klemskerke-Vlissegem zijn de perspec-
tieven wat minder rooskleurig. Het geschikte biotoop komt daar slechts heel beperkt voor omdat de grondwatertafel 
gemiddeld te diep zit. Alleen in de allerlaagste gelegen uitgebakken en/of uitgeveende percelen (bunkerweiden en 
omgeving) zijn de omstandigheden gunstiger. 

 J Zeldzaam (ZZ, Z, VZ)

Stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides subspecies ranunculoides) ZZ is op zes plaatsen aangetroffen 
(kadastrale percelen 366a, 379 en 389a) na recente plagwerken in de Meetkerkse Moeren. Laquière (in voorberei-
ding) geeft meer details. Net zoals bij andere uit de zaadvoorraad opgedoken soorten wordt het afwachten of de 
soort duurzaam kan standhouden. 

Grote trosdravik (Bromus commutatus) ZZ is enkel aangetroffen in de Meetkerkse Moeren. Net zoals Trosdravik 
(Bromus racemosus) was de soort uiterst zeldzaam geworden in het gebied. De natuurinrichtingswerken zorgden 
echter opnieuw voor een uitbreiding. Grote trosdravik komt in het gebied altijd samen voor met Trosdravik. De 
discussies over de status van de soort zijn dan ook levendig. Een consequent maaibeheer al dan niet met nabe-
grazing, uiteraard zonder bemesting en herbicidengebruik, bieden goede perspectieven voor het voortbestaan van 
de populatie in de Meetkerkse Moeren.

Zilte zegge (Carex distans) ZZ is aangetroffen in de Meetkerkse Moeren, in ‘t Pompje, in de Schorreweide Zuid en 
in Klemskerke-Vlissegem. In geen enkele gebied gaat het om een grote populatie, waardoor het voorbestaan in elk 
van de vier gebieden zeer sterk afhankelijk is van een stabiel grondwaterbeheer. In de Meetkerkse Moeren lijkt de 
populatie meest bedreigd bij gebrek aan reliëfrijke omstandigheden die de soort toelaten te pendelen bij wisselende 
grondwaterstanden. De andere gebieden bieden hiertoe iets meer mogelijkheden, maar de populaties zijn zo klein 
dat ze heel zeker ook kwetsbaar blijven. 

Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) ZZ werd enkel aangetroffen in de Meetkerkse Moeren. We verwijzen 
naar de bespreking van Brede orchis ook voor dit taxon.

Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) ZZ werd enkel aangetroffen in de Meetkerkse Moeren. We verwijzen naar 
de bespreking van Brede orchis ook voor dit taxon.

Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii) ZZ werd aangetroffen in de Schobbejak, in de Schorreweide Zuid en in het Militair 
domein Schorreweide. In de Schobbejak gaat het om slechts enkele planten in de ruige rietkraag rond de paaiplaats 
en is de leefbaarheid op lange termijn dus zeker niet vanzelfsprekend. In beide andere locaties staan grotere popu-
laties in diverse omstandigheden van gemaaid, begraasd, reliëf, bodem en grondwateromstandigheden, waardoor 
de perspectieven iets gunstiger zijn.

Bijenorchis (Ophrys apifera) ZZ is aangetroffen in ’t Pompje en in de Watergangstraat. Typisch voor de soort gaat 
het om een onstabiele populatie die niet jaarlijks waarneembaar is. Uitgraven van de verhardingen op de bewuste 
plaats in ‘t Pompje kan voor uitbreidingmogelijkheden zorgen. Het voorzien van enig reliëf bij die uitgravingen kan 
de toekomst van zowel Bijenorchis als een reeks andere zeldzaamheden op die plaats aanzienlijk verhogen. In 
de Watergangstraat hoeven geen bijzondere maatregelen genomen te worden, maar ook daar is geen jaarlijkse 
aanwezigheid verzekerd. Dat is nu eenmaal eigen aan de ecologie van de soort.

Soldaatje (Orchis militaris ) ZZ is slechts één keer aangetroffen, in 2010, in ‘t Pompje, meer bepaald op hetzelfde 
terrein waar ook Bijenorchis en Bosorchis onregelmatig worden aangetroffen. Dezelfde opmerkingen als gemaakt 
bij Bijenorchis zijn ook voor Soldaatje relevant.
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\\FILS\Milieu\Studies natuur niet vennoten\Oost_Middenkustpolders2010\foto’s\fotos_soldaatje_Marc_leten\Pompje 2010 004 (Medium).jpg 

Soldaatje (Orchis militaris) in ‘t Pompje anno 2010. Foto’s Dirk Van Hoecke.
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Dunstaart (Parapholis strigosa) ZZ is enkel aangetroffen in de Schorreweide Zuid. De reliëfverschillen in combinatie 
met gunstige grondwaterstanden, grondwaterkwaliteit en begrazingsbeheer bieden goede perspectieven voor het 
behoud van de populatie op langere termijn. 

Wilde peterselie (Petroselinum segetum) ZZ werd enkel aangetroffen in Klemskerke-Vlissegem. De mooiste po-
pulatie staat op een typische hellende perceelsrand van een kamgrasweide; een tweede populatie komt voor aan 
de ingang van de bunkerweiden. De soort komt ook nog voor op verschillende percelen vlakbij, die echter geen 
ANB-eigensdom zijn. Bij continuïteit van het beheer zijn er gunstige perspectieven voor het voortbestaan van de 
populatie. Vermijden van herbicidengebruik en tijdige inscharing van vee, om verruiging tegen te gaan, zijn de be-
langrijkste in de gaten te houden parameters.

Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) ZZ werd uitsluitend aangetroffen in Schorreweide Zuid, maar ook daar 
slechts met enkele exemplaren. Deze soort doet het duidelijk beter buitendijks dan binnendijks. Van een permanen-
te populatie is dan ook nauwelijks sprake. Op onregelmatige basis kan de soort af en toe wel kiemen op plaatsen 
waar het vegetatiedek beschadigd is en voldoende zoute condities heersen. 

Gewone viltroos (Rosa tomentosa) VZ is binnen de ANB-percelen uitsluitend aangetroffen, met één exemplaar, in 
een elzenbosje in Kwetshage, maar binnen de visieperimeter komt deze roos wel iets frequenter voor. Vooral in 
Speien komen enkele mooie oude hagen en houtkanten voor waarin nogal wat viltrozen staan.

Gewone viltroos. Foto Arnout  Zwaenepoel.

Waterpunge (Samolus valerandi) VZ is in zes verschillende deelgebieden aangetroffen. Binnen de polders is het 
lokaal geen uitzondering om de soort aan te treffen, maar dan toch vooral in een fase kort na natuurinrichtingswer-
ken. De plagproefvlakken in de Meetkerkse Moeren zijn momenteel de topper voor deze soort. 
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Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) VZ is aangetroffen in de Meetkerkse Moere, Kwetshage, in het Paddegat, in 
de Schobbejak, in ‘t Pompje, in Schorreweide Zuid en in Klemskerke-Vlissegem. Vrijwaren van te frequente begra-
zing is de belangrijkste voorzorgsmaatregel om de populaties in stand te houden. 

Ruwe bies in een geplagd laantje in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.

Gerande schijnspurrie (Spergularia media) ZZ is uitsluitend aangetroffen in Schorreweide Zuid. Net zoals Gewoon 
kweldergras komt deze soort in hoofdzaak buitendijks voor. In binnendijkse ‘schorreweiden’ moeten de omstandig-
heden al erg brak zijn voor de soort er op permanente basis kan voorkomen. In Schorreweide Zuid zijn de condities 
duidelijk voldaan, want Gerande schijnspurrie komt er verspreid over het terrein voor.

Zilte schijnspurrie (Spergularia marina) VZ is veel talrijker aanwezig dan Gerande schijnspurrie. De soort is op 5 
deelgebieden aangetroffen en kan vermoedelijk ook in nog verschillende andere uit de zaadvoorraad opduiken als 
er lokaal geplagd wordt. Kort na werken of plaggen kan de soort bijzonder talrijk zijn, maar meestal wijkt ze ook 
weer snel voor meerjarige vegetaties. Het is in het studiegebied wellicht de minst kwetsbare soort van de Rode 
lijst-taxa.

 J Onvoldoende gekend (OG)

Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii) werd uitsluitend aangetroffen in ‘t Pompje op de plaats waar ook Bijenorchis en 
Soldaatje op onregelmatige basis voorkomen. De soort werd nog maar één keer waargenomen en het is dan ook 
onduidelijk of ze hier op regelmatige basis aanwezig is. In elk geval gaat het om een zeer kleine populatie van 
slechts enkele exemplaren, in een overigens bijzonder interessante, soortenrijke vegetatie, waarvoor we verwijzen 
naar de vegetatiebespreking van de graslanden hierboven. 
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Bosorchis in ‘t Pompje in Ettelgem (Oudenburg). Foto Arnout Zwaenpoel, juni 2012.

Zilte waterranonkel (Ranunculus baudotii) werd aangetroffen in ‘t Pompje en in Klemskerke-Vlissegem. De popu-
latie in ‘t Pompje is veruit de mooiste en biedt meest kansen op permanente aanwezigheid. We verwijzen naar de 
vegetatiebespreking bij de water- en oevervegetaties hierboven voor meer details. 

Heggenroos (Rosa corymbifera) is uitsluitend aangetroffen in Kwetshage. Nochtans is dit na Hondsroos zowat 
onze algemeenste wilde roos. De zeldzaamheid in het studiegebied wijst vooral op de schaarste aan hagen en 
houtkanten, een aandachtspunt bij de beheerrichtlijnen. Buiten de strikte ANB-percelen komt Heggenroos nog wel 
voor binnen de visieperimeter, vooral in de omgeving van Speien in oude hagen en houtkanten.

Amandel- x Katwilg (Salix x mollissima var. undulata) is een vrouwelijke wilgenkloon, ooit vooral aangeplant voor 
de mandenmakerij. Dit taxon werd uitsluitend aangetroffen in een griendstruweel in de Meetkerkse Moeren, ver-
moedelijk aangeplant door Leon Lippens bij de omvorming van de eendenkooi van Meetkerke naar ringstation voor 
eenden circa 1950. De wilgen werden waarschijnlijk gebruikt voor het herstel van de eendenkooi.
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“Lerenband” (Salmix x mollissima var. undulata) met Roodgatje op de vrouwelijke katjes, Meetkerkse Moeren, april 2011. 
Foto Arnout  Zwaenepoel.

Taraxacum naevosa is een groep van paardenbloemen met karakteristieke paarse vlekken op de bladeren. We 
troffen dit taxon aan in Kwetshage in enkele van de mooiere hooilanden. De precieze microspecies is niet nader 
bepaald, bij gebrek aan opvolging van de zaadrijping, die doorslaggevend is.

2.3.5.1.2. Autochtone bomen en struiken
Het studiegebied is arm aan houtige planten, zowel aan struwelen als aan bos. Volgens de beroemde foto’s van 
Massart waren de polders grotendeels boomarm, ook al rond 1900. Toch vielen de polders ten noorden van Brugge 
op als één van de poldergebieden met toch wat meer houtkanten en boomrijen. Daar schiet momenteel nog maar 
weinig van over, enkele oude hagen uitgezonderd. Binnen de ANB-percelen zelf is er amper sprake van dergelijke 
oude elementen. 

Het kooibos van Meetkerke is weliswaar oud, maar door overstromingen in de Tweede Wereldoorlog compleet ver-
dronken en heraangeplant nadien. Omdat er ook in de struiklaag van kooibossen vrij vaak aangeplant werd, kunnen 
we er geen enkele struik- of boomsoort met enige betrouwbaarheid als autochtoon bestempelen. 

Het Hagebos is inmiddels circa 200 jaar oud. Het stond nog net niet op de Ferrariskaart (1770-1780), maar werd 
volgens de omtrek van de hakhoutst.o.v.en vermoedelijk geplant rond 1800. Die essenhakhoutst.o.v.en, met een 
omtrek tot maximaal 540 cm zijn dan ook de oudste bomen die in het studiegebied kunnen aangewezen worden. 
Wat de herkomst van die essen precies is, kunnen we niet exact achterhalen, maar de kans op een lokale herkomst 
is in elk geval waarschijnlijker dan bij alle andere essen van het studiegebied. Ook de Gewone vlier binnen dit bosje 
heeft nog een redelijke kans op autochtone herkomst. De Hondsrozen zijn opvallend geconcentreerd langs de es-
sendreef en zijn vermoedelijk het resultaat van aanplant. De Eénstijlige meidoornhaag aan de zuidkant van het bos 
is oud en mogelijk van autochtone herkomst. 
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Verder is er de ene Gewone viltroos (Rosa tomentosa), die we aantroffen in een elzenbosje in Kwetshage. Niet 
in de ANB-percelen, maar wél binnen de visieperimeter, staan ook de viltrozen in de hagen en houtkanten van de 
Speistraat in Speien. Ook de Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Heggenroos, Gewone vlier en Veldiep 
van die hagen en houtkanten maken een redelijk kans op autochtone herkomst.

De Kruipwilg (Salix repens) van zowel de Meetkerkse Moeren als ‘t Pompje kan met een vrij grote graad van be-
trouwbaarheid autochtoon genoemd worden. In de Meetkerkse Moeren is een a-aanduiding zeker gerechtvaardigd. 
In ‘t Pompje is toch iets meer voorzichtigheid geboden en is een b-aanduiding wellicht meer op zijn plaats. Hetzelfde 
geldt voor de Hondsroos op dezelfde plaats. Verspreid over de verschillende deelgebieden komen regelmatig 
spontane Grauwe wilgen (Salix cinerea subspecies cinerea) voor. Aangezien deze soort tot voor een decennium 
zowat nergens in onze kustpolders aangeplant werd, mogen we de exemplaren van meer dan tien jaar oud ook be-
trouwbaar autochtoon achten. Hetzelfde geldt voor de Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia) in ‘t Pompje. 
Ook de Boswilgen zijn minstens c-waardig, zoniet b-waardig in dezelfde gebieden. De wilgen van het griend in de 
Meetkerkse Moeren zijn niet autochtoon. Het zijn oud-cultuurvariëteiten voor de vlechtnijverheid, die met een grote 
graad van waarschijnlijkheid uit Bornem (provincie Antwerpen) aangevoerd werden in functie van het onderhoud 
van de eendenkooi.

De struweelaanplanten in de Schobbejak en de Schorreweide Zuid stammen van de ruilverkaveling Paddegat. Er 
werd op dat moment nog niet met autochtoon materiaal gewerkt. 

Kruipwilg in ‘t Pompje in Ettelgem (Oudenburg). Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Grauwe wilg en Rossige wilg in ‘t Pompje in Ettelgem (Oudenburg). Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

2.3.5.1.3. Oud bos-indicatoren
Het studiegebied is arm aan bos. Alleen het kooibos van Meetkerke is als bos al meerdere honderden jaren oud, 
maar werd bijna compleet vernieuwd na overstromingen in de Tweede Wereldoorlog; het Hagebos is ongeveer 200 
jaar oud. Alle andere bosjes zijn vrij recente aanplanten. Ondanks de ouderdom van de twee eerst genoemde bos-
jes blijkt er tot op heden nog steeds geen echte oud bos-indicatoren voor te komen. In het kooibos van Meetkerke 
ontbreken die integraal. In het Hagebos is het enkel Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum) die volgens sommige 
auteurs aanspraak kan maken op de titel oud-bos-indicator. Andere auteurs en met name de Vlaamse referenties 
ontkennen een status als oud-bos-indictor voor Boskortsteel. Beide bosjes moeten dan ook onderdoen voor het 
Blauwe Torenbosje in Sint-Pieters (Brugge), het enige polderbos dat wél over een reeks oud bos-indicatoren be-
schikt. 
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2.3.5.2. Mossen en korstmossen

Mossen zijn nog niet expliciet bemonsterd in het studiegebied. Tijdens het maken van de vegetatieopnamen wer-
den wel 21 vooral terrestrische soorten genoteerd. Daar zitten geen echte bijzonderheden tussen, maar wél enkele 
ongewone soorten voor de polders. Dit zijn de soorten die voorkomen op het pleistocene zand van de Meetkerkse 
Moeren, zoals Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans), Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) en Zand-
haarmos (Polytrichum juniperinum). Ook niet geheel in de lijn van de verwachtingen is het zand- én kalkminnende 
Groot duinsterretje (Tortula of Syntrichia ruralis) op een steilkantje in de Meetkerkse Moeren.

In het Hagebos werd tussen januari en maart 2013 nog expliciet gezocht naar karakteristieke levermossen op de 
oude essenst.o.v.en, maar deze werden tot nog toe nog niet waargenomen. Mogelijk was de erg koude winter niet 
erg gunstig voor deze levermossen. Op de kleibodem van het Hagebos is Klei-vedermos (Fissidens taxifolius) wél 
zeer overvloedig aangetroffen. Overigens werden epifytische mossen helemaal niet bekeken in het kader van dit 
project. 

Korstmossen werden evenmin expliciet bemonsterd voor de opmaak van dit beheerplan. Er zijn ook amper oudere 
beschrijvingen. Leo Vanhecke bemonsterde ruim 40 jaar geleden de bomen langs het kanaal Brugge-Oostende en 
won daarmee de Ketsprijs. Maurice Hoffmann bemonsterde in het kader van zijn doctoraat tussen 1980 en 1990 
enkele bomen en bomenrijen in de Oostkustpolders. De luchtkwaliteit is inmiddels echter aanzienlijk verbeterd wat 
een herbemonstering zeker aangewezen maakt. Langs het kanaal Brugge-Oostende komen grote aantallen essen 
en populieren voor die rijkelijk met korstmossen begroeid zijn. De hakhoutessen van het Hagebos lijken op het eer-
ste zicht niet spectaculair rijk aan korstmossen. Op de gladde schors van de nog niet erg oude stammen komt vooral 
Purperschaaltje (Lecidella elaeochroma) voor. Op de oudere stammen komt meer Xanthoria, Parmelia en Physcia 
voor. Op de dreefessen en knotes aan de rand van het bos komt vooral veel Gewone poederkorst (Lepraria incana) 
voor op de boomvoet. De oude waterbouwkundige kunstwerken in het studiegebied waren tot enkele decennia 
geleden ook een rijke vindplaats van lichenen. De meeste oude bakstenen bruggetjes en sluisjes en arduinen sluis-
muurtjes of dekstenen werden echter in de laatste decennia vervangen, zodat er nog heel weinig overschiet van die 
overvloedige, oude begroeiingen. Op de bunkers in de bunkerweiden van Vlissegem komt in elk geval overvloedig 
Groot dooiermos (Xanthoria parietina) voor, maar vermoedelijk geen echt bijzondere steenbewonende korstmos-
sen. De Kapellebrug in Meetkerke werd nog vrij recent aangepakt zodat veel lichenen verdwenen zijn. Hetzelfde 
geldt voor de gerestaureerde negentiende-eeuwse bruggen over de Noordede. De bakstenen bruggetjes over de 
Blankenbergse vaart werden vrijwel allemaal integraal vervangen door recente bruggen. De arduinstenen van het 
Sas van Zwankendamme (1773) op het Lisseweegs Vaartje herbergen nog mooie lichenenbegroeiingen met veel 
Plat dambordje (Aspicilia calcarea), en citroenkorstsoorten (Caloplaca spp.), maar deze schutsluis ligt buiten het 
strikte studiegebied. De bakstenen sasmuren van Speien zijn ook oud en begroeid, maar door de schaduw van de 
omliggende bomen zijn ze minder spectaculair.
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Tabel 2.42 geeft een overzicht van de aangetroffen mossen.
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Atrichum undulatum Rimpelmos 1
Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje 1
Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje 1
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos 1
Brachythecium 
mildeanum

Moerasdikkopmos 1

Brachythecium 
rutabulum

Gewoon dikkopmos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bryum argenteum Zilvermos 1
Calliergonella cuspidata Puntmos 1 1 1 1 1 1
Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje 1
Drepanocladus aduncus Moerassikkelmos 1
Eyrhynchium hians Klei-snavelmos 1
Eurhynchium 
praelongum

Fijn laddermos 1

Fissidens taxifolius Kleivedermos 1 1
Funaria hygrometrica Krulmos 1
Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos 1
Polytrichum juniperinum Zandhaarmos 1
Pottia heimii Zilt kleimos 1
Rhytidiadelphus 
squarrosus

Haakmos 1

Scleropodium purum Groot laddermos 1
Thuiodium tamariscinum Gewoon thujamos 1
Tortula ruralis Groot duinsterretje 1
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Sas van Zwankendamme op het Lisseweegs Vaartje, met veel Plat dambordje (Aspicilia calcarea) op de arduinstenen van de 
schutsluis. In het studiegebied zelf zijn de waterbouwkundige kunstwerken minder spectaculari begroeid. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
februari 2013.

Lichenenbegroeiingen met veel Citroenkorst-soorten (Caloplaca spp.) op de arduinen dekstenen van de brug over de Noordede 
aan Clemensheule (Klemskerke). Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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Gewone poederkorst (Lepraria incana) op de stamvoet van knotes aan de rand van het Hagebos in Meetkerke. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, maart 2013.
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2.3.5.3 Funga

Paddenstoelen zijn eerder schaars in de poldergraslanden en werden niet expliciet bemonsterd voor dit beheer-
plan. Tijdens het maken van de vegetatieopnamen werden toch enkele soorten genoteerd. Tabel 2.43 geeft een 
overzicht van de aangetroffen paddenstoelen en schimmels. 

De schaarse bosjes zijn wellicht soortenrijkst aan paddenstoelen, maar werden ook slechts terloops bemonsterd.
In het Hagebos werd in het vroege voorjaar van 2013 minstens één bijzondere soort aangetroffen, namelijk een 
Rode kelkzwam s.l. De exacte identiteit van deze kelkzwam is nog onzeker. Rode kelkzwam s.s. (Sarcoscypha 
coccinea) kan alleen met zekerheid van Krulhaarkelkzwam (Sarcoscypha austriaca) onderscheiden worden onder 
miscroscoop. Omdat er maar één exemplaar stond, werd de zwam niet meegenomen. De tijdstip van de vondst 
geeft geen uitsluitsel. Maart is een overlappende maand voor beide soorten. De groeiplaats op (dode) es geeft iets 
meer indicatie richting Krulhaarkelkzwam. Rode kelkzwam werd immers nog niet van es beschreven, Krulhaarkelk-
zwam wél. De hakhoutessen van het Hagebos leverden ook de typische Kogelhoutszwam (Daldinia concentrica) 
op en verder de minder karakteristieke Geweizwammetjes (Xylaria hypoxylon), Gewone elfenbankjes (Trametes 
versicolor), Gewoon fluweelpootje (Flammulina velutipes) en Gele trilzwammen (Tremella mesenterica). De zeer 
talrijke elfenbankjes wijzen op de precaire toestand waarin veel essenhakhoutstobben verkeren. Gewoon judasoor 
(Auricularia auricula-judae) groeide in het Hagebos niet alleen op Gewone vlier maar ook op omgevallen Cana-
dapopulier. De populieren zijn ook op veel plaatsen door Echte vuurzwam (Phellinus ignarius) aangetast. Ook 
Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus) komt er op de populieren voor. In de grazige dreven werd Reuzenbovist 
(Calvatia gigantea) waargenomen.

Het elzenbosje in Kwetshage leverde Elzenkatjesmummiekelkje (Ciboria amentacea) en Elzenvlag (Taphrina 
amentorum) op.

Een Grauwe abeel aan de inkom van ‘t Pompje was stevig geïnfecteerd door Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) 
en werd (daarom?) inmiddels geveld.

Het kooibos in de Meetkerkse Moeren werd nog helemaal niet op paddenstoelen bemonsterd. 

In de graslanden waren paddenstoelen eerder schaars al zijn er wel wat mestsoorten te vinden. Meest bijzonder is 
misschien wel de Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) van de kamgrasweiden van Klemskerke-Vlissegem 
en de zilverschoonverbondgraslanden van ‘t Pompje in Ettelgem. Verder werden Reuzenbovist (Calvatia gigan-
tea), Weidekringzwam (Marasmius oreades) en Franjevlekplaat (Panaeolus sphinctrinus) in de graslanden van 
Klemskerke-Vlissegem aangetroffen. In Weiden Noordede Watergangstraat werd slechts Geschubde inktzwam 
(Coprinus comatus) waargenomen. In de Meetkerkse Moeren komt op zijn minst Weidechampignon (Agaricus 
campestris) voor. 

Het is duidelijk dat gericht onderzoek de nog zeer beperkte lijst aanzienlijk kan doen uitbreiden.
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Krulhaarkelkzwam (Sarcoscypha austriaca) (cf.) op dood essenhout in het Hagebos in Meetkerke. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
maart 2013.

Kogelhoutszwam op hakhoutes in het Hagebos in Meetkerke. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2013.
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Gewoon judasoor op vlier in het Hagebos. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2013.

 

Zwavelzwam op Grauwe abeel, ‘t Pompje Ettelgem (Oudenburg). Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Franjevlekplaat in de kamgrasweiden van Klemskerke-Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Tabel 2.43 Paddenstoelen
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Agaricus campestris
Weide
champignon

1 1

Auricularia 
auricula-judae

Gewoon judasoor 1

Calvatia gigantea Reuzenbovist 1 1

Ciboria amentacea
Elzenkatjes
mummiekelkje

1

Coprinus comatus
Geschubde 
inktzwam

1 1

Daldinia concentrica Kogelhoutszwam 1

Flammulina velutipes
Gewoon 
fluweelpootje

1

Hygrocybe conica
Zwartwordende 
wasplaat

1 1

Laetiporus sulphureus Zwavelzwam 1
Marasmius oreades Weidekringzwam 1
Panaeolus 
sphinctrinus

Franjevlekplaat 1

Phellinus igniarius Echte vuurzwam 1

Pleurotus ostreatus
Gewone 
oesterzwam

1

Sarcoscypha cf aus-
triaca (coccinea s. l.)

cf., 
Krulhaarkelkzwam 
(Rode s.l.)

1

Taphrina amentorum Elzenvlag 1

Trametes versicolor
Gewoon 
elfenbankje

1

Tremella mesenterica Gele trilzwam 1
Xylaria hypoxylon Geweizwam 1



275w v i  |  f e b .  ‘ 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

2.3.6. Fauna

2.3.6.1. Avifauna
Het Rapport 31 Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones SBHZ-H BE2500002 Polders, 
SBZ-V BE2500932 Poldercomplex, SBZ-V BE2501033 Het Zwin en SBZ-V BE2301134 Krekengebied (Loose & 
Bot 2012) geeft de doelstellingen weer voor de beschermde habitats, de soorten van bijlagen II en III en de broed-
vogels van bijlage IV. Voor die doelstellingen zelf verwijzen we naar paragraaf 3.2 Ecologische doelstellingen. 

Voor het poldercomplex zijn volgende broedvogels van de Bijlage IV opgegeven voor de instandhoudingsdoelstel-
lingen: IJsvogel, Bruine kiekendief, Blauwborst, Porseleinhoen, Visdief, Kluut en Steltkluut. 

Als belangrijke doortrekkende en overwinterende vogels zijn opgegeven voor de instandhoudingsdoelstellingen: 
Blauwe kiekendief, Kleine zwaan, Grote zilverreiger, Kemphaan, Goudplevier, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Kol-
gans, Grauwe gans, Kleine rietgans, Stormmeeuw, Kokmeeuw en Wulp.

Tabel 2.44 toont de tabel met de Rode lijst broedvogels met recente aantallen broedparen van een aantal per deel-
gebieden. Niet alle opgegeven broedvogels komen ook in studiegebied voor als broedvogel. Van de 40 opgegeven 
soorten komen er slechts 14 ook als broedvogel in het studiegebied voor, meer bepaald: Bergeend, Blauwborst, 
Bruine kiekendief, Cetti’s zanger, Grutto, Kluut, Kuifeend, Rietzanger, Roerdomp, Scholekster, Slobeend, Smient, 
Tureluur en Zomertaling. De deelgebieden stemmen niet letterlijk overeen met de eigendommen van ANB, maar 
met de telgebieden voor de broedvogelatlas. De begrenzing van die deelgebieden kan gevisualiseerd worden via 
de website waarnemingen.be van natuurpunt vzw. De afkortingen staan respectievelijk voor:

BWVG: bunkerweiden Vlissegem
EKMK: lage Moere-Eendenkooi Meetkerke
HBO: Hagebos
KWVN: Kwetshage Varsenare
LM: Lage Moere
PVG: Put Vlissegem
POMP: ’t Pompje
WKLN: Weiden Klemskerke Noord
WKLZ: Weiden Klemskerke Zuid
WNKL: Weiden Noordede Klemskerke
WPOB: Weiden Pompje Oudenburg  
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Tabel 2.44 Rode Lijst broedvogels.

BWVG EKMK HBO KWVN LM PVG POMP WKLN WKLZ WNKL WPOB
1 Baardmannetje
2 Bergeend 3 1 4 3 1 1 2 2 17
3 Blauwborst 6 2 9 2 4 13 24 12
4 Bontbekplevier
5 Bruine kiekendief 1
6 Buidelmees
7 Cetii’s zanger 3
8 Graszanger
9 Grauwe gors
10 Grauwe kiekendief
11 Grote karekiet
12 Grutto 19 4 13 7 21 12
13 IJsvogel
14 Kemphaan
15 Kleine mantelmeeuw
16 Kleine zilverreiger
17 Kluut 12 4 3 1 22
18 Kuifeend 1 3 1 2 1
19 Kwak
20 Kwartelkoning
21 Lepelaar
22 Paapje
23 Pijlstaart
24 Porseleinhoen
25 Rietzanger 68 49 50 1 5 17 95 50
26 Roerdomp
27 Scholekster 5 2 5 3 2 7 6
28 Slobeend 7 1 1 11
29 Smient
30 Snor
31 Steltkluut
32 Strandplevier
33 Tapuit
34 Tureluur 8 3 2 2 5 13
35 Velduil
36 Visdief
37 Watersnip
38 Woudaapje
39 Zomertaling
40 Zwartkopmeeuw
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De ecosysteemvisie voor het poldergebied Brugge-Oostende-Knokke (Stuurman &  Zwaenepoel 2002) geeft meer 
details over de broedvogels van de hele oostkustpolders en toont ook kaarten met verspreidingsgevens. Verder 
verwijst ze naar de zeer overvloedige literatuur met betrekking tot vogels in de regio.

Ook voor wat betreft de overwinterende vogels en weidevogels verwijzen we naar de ecosyteemvisie (Stuurman 
&  Zwaenepoel 2002) voor een samenvatting van de belangrijkste tendenzen op regioniveau. Het heeft weinig zin 
om de individuele kleine deelgebiedjes te bespreken, omdat de oostkustpolders voor de meeste overwinterende 
soorten als één groot functioneel gebied werken. We geven hieronder de belangrijkste passages uit de ecosys-
teemvisie weer.

Een van de best gekende natuurbelangen van het studiegebied zijn de internationaal belangrijke aantallen over-
winterende kleine rietganzen en kolganzen. Er zijn tal van jaarverslagen of meer overkoepelende publicaties ge-
wijd aan Kolgans en Kleine rietgans. We vernoemen er slechts enkele uit een hele reeks: Kuijken (1969), Kuijken 
(1976), Kuijken et al. (2001), Kuijken, Verscheure & Meire (2005), Kuijken & Verscheure (2008), Devos & Kuijken 
(2010), Devos & Kuijken (2012), Kuijken & Verscheure (2013). Na de ontdekking van overwinterende ganzen in 
Damme in februari 1958 zorgde een vrijwillige jachtstopzetting in 1960-1961, een officieel jachtverbod in 1968-1969 
in de omgeving van Damme en een strenge winter in 1978-1979 voor een stelselmatige uitbreiding van deze dieren 
in de Oostkustpolders. Veel minder gekend is dat ook smient internationaal belangrijke aantallen bereikt in het ge-
bied. Verder overschrijdt ook Grauwe gans de norm. De discussie gaat hier echter vooral over het feit of ontsnapte 
en verwilderde vogels ook al dan niet kunnen meegeteld worden. Nonnetje, slobeend en pijlstaart overschrijden 
in uitzonderlijk strenge winters ook wel eens de 1%-norm in het studiegebied, waarbij vooral de achterhaven van 
Zeebrugge een centrale rol speelt, voor pijlstaart ook de voorhaven.

De respectievelijke 1%-norm voor de verschillende relevante overwinteraars bedraagt voor smient 12.500, voor 
kolgans: 12.000 (2009), voor grauwe gans: 2000, voor pijlstaart 600, voor slobeend 400, voor kleine rietgans 630 
(2009), voor nonnetje 250.

Voor de ganzen blijkt na enkele decennia onderzoek steeds meer dat wellicht het hele studiegebied en zijn ruimere 
context (oostkustpolders) als één grote functionele eenheid voor de ganzen moet gezien worden. De IJzerpolders 
vormen een tweede groot apart gebied. Voor smient is er nog geen duidelijkheid of de hele oostkustpolders als 
één functioneel geheel dient beschouwd te worden, dan wel of meerdere deelgebiedjes daarin zelfstandig staan. 
Hoe dan ook wordt reeds in de achterhaven van Zeebrugge alleen al de 1%-norm overschreden. Voor soorten als 
Nonnetje, Slobeend en Pijlstaart is het duidelijk dat niet de hele oostkustpolder één functionele eenheid is, maar 
dat afzonderlijke gebiedjes de relevante eenheden zijn. Ook hier is de achterhaven weer het meest relevant voor 
de overschrijding van de 1%-norm.

Het lijkt er op dat kleine rietgans, die enkele decennia geleden zijn bolwerk had in de Damse polders, Speie en de 
Meetkerkse Moeren, westelijk opschuift, mogelijks onder druk van het toegenomen aantal kolganzen in Damme. 
De precieze interactiepatronen tussen diverse ganzensoorten zijn echter nog niet goed begrepen. Kleine rietgans 
is voor onze natuurbehoudsverantwoordelijkheid veruit de belangrijkste van de twee ganzensoorten in ons land, 
aangezien in sommige jaren en op sommige momenten 95-100% van de Spitsbergenpopulatie zich op Vlaams 
grondgebied bevindt. Voor de kolgans is dat veel minder het geval. Ook Nederland, Duitsland en Denemarken 
herbergen grote aantallen.

De belangrijkste gedragswaarneming is wellicht dat de ganzen overduidelijk een sterke associatie vertonen met de 
reliëfrijke, ongescheurde graslanden voor wat betreft hun foerageeractiviteiten. Dat geldt in nog grotere mate voor 
kolgans dan voor kleine rietgans. Een link met de botanische waarden is hier dus niet te miskennen. Daar staat 
tegenover dat de dieren minder kieskeurig zijn voor wat betreft hun slaapplaatsen. Zo rusten ze ’s nachts evengoed 
op akkers of gescheurde graslanden. Er dient ook opgemerkt dat er een recente tendens vastgesteld wordt waarbij 
vooral  kleine rietgans ook kortere periodes gaat foerageren op vers ingezaaide graanakkers (Bu, wintergraan) of 
grasakkers (Hx, Italiaans raaigras). Ze keren echter meestal vrij snel terug naar reliëfrijk grasland. Het is niet uit te 
sluiten dat het bijvoederen van ganzen in Denemarken, waarbij de dieren wennen aan andere voedselbronnen, een 
deel van de verklaring is voor dit wijzigend gedrag. Kolgans durft ook meer en meer op maïsakkers gaan foerage-
ren, hoewel ze zich nog altijd meer aan de Hpr’s houden dan Kleine rietgans.
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Kuijken, Verscheure & Meire (2005) en Kuijken & Verscheure (2008) geven meer details over die gedragswijzi-
gingen. Zowel Kolgans als Kleine rietgans vertonen een afname in het gebruik van permanent grasland. Kolgans 
verbleef in 1967-1972 met circa 99,6% van de dieren op permanent grasland. Dat daalde in de periode 2002-2007 
naar 91,1%. Bij Kleine rietgans was de daling nog veel meer uitgesproken: van 100% naar 79,4% in hezelfde tijds-
verloop. De recente voorkeur voor oogstresten (maïs, wintergraan, aardappelen, suikerbieten) op akkers geldt voor 
beide soorten. Ook het grazen op ‘grasakkers’ van Italiaans raaigras is één van de recente aanpassingen in het 
gedrag van beide soorten.

Een verschilpunt tussen de waarde van reliëfrijke graslanden voor ganzen en flora ligt er in dat voor ganzen de 
graslanden ook minstens op 30-40 m van de weg af moeten liggen, wat voor de flora uiteraard niet het geval is. Al-
leen bij maanverlichte nachten foerageren de dieren ook wel eens dichter bij de weg, die dan niet als rustverstorend 
wordt ervaren. Het belang van niet door wegen doorsneden graslandcomplexen is dus erg belangrijk. Onrecht-
streeks geldt dat ook voor de flora. Gemakkelijk toegankelijke graslanden worden sneller gescheurd en omgezet in 
akkers, wat uit het meer in detail bestudeerde deelgebied Klemskerke-Vlissegem bijvoorbeeld zeer duidelijk naar 
voor komt. Het verbod op wijziging van ‘historisch permanent grasland’ in de gewestplanbestemmingen natuurge-
bied, reservaatgebied of ecologisch waardevol landbouwgebied is een belangrijke beschermingsmaatregelen om 
die reliëfrijke graslanden te behouden (Kuijken 2010).

Het belang van de reliëfrijke graslanden voor ganzen situeert zich in de tijd hoofdzakelijk tussen eind oktober en 
eind maart, met pieken voor kleine rietgans rond half december en voor kolgans rond half januari.

Een preciezere associatie tussen voedseldieet van ganzen en botanisch belang van reliëfrijk grasland zou verder 
kunnen bijdragen aan het duidelijk stellen van het belang. In dat verband zou het bijvoorbeeld interessant zijn de 
botanische samenstelling van de Friese en West-Jutlandse ganzenpleisterplaatsen te vergelijken met deze van 
onze polders. Momenteel is het bijvoorbeeld niet duidelijk in welke mate karakteristieke grassoorten als Veldgerst, 
Kamgras, Goudhaver of bepaalde kruiden al dan niet een rol spelen, dan wel of het reliëf van de graslanden de 
enige doorslaggevende factor is. Beperkt onderzoek van Kuijken (1967) en Van Damme (1977) geeft een eerste 
aanzet tot deze problematiek.

Behalve de 2 talrijk aanwezige ganzensoorten worden regelmatig Brandgans, Toendrarietgans, Roodhalsgans en 
sporadisch ook Rotgans in het studiegebied waargenomen. 

Devos (2005) en Kuijken (2010) gaan ook nog in detail in op de landbouwschade die ganzen veroorzaken. Ze 
geven gedetailleerde cijfers voor de laatste tien jaar en becijferen de schade in gansdagen/ha afzonderlijk voor 
de verschillende soorten, vooral Kolgans, Kleine rietgans en Grauwe gans. De druk is beduidend minder dan in 
Nederland en Duitsland en beperkt zich hier meer tot de winter dan het voorjaar. De vergoeding van ganzenschade 
verliep tot voor kort nog via een moeizame juridische weg, vooral leidend tot een vermindering in te betalen belas-
tingen aan de fiscus enkele jaren na de opgelopen schade. Een nieuw besluit van de Vlaamse regering van 2009 
vereenvoudigde de indiening van schadeclaims, via een administratieve procedure (i.p.v. gerechtelijke weg). Het 
Agentschap voor Natuur en Bos is aanspreekpunt.

Met de term ‘weidevogels’ worden die vogels aangeduid die voor hun voortplanting aangewezen zijn op graslan-
den. Doorgaans wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen primaire weidevogelsoorten, die bijna uitsluitend, 
of voornamelijk, op grasland broeden en secundaire soorten, die soms op grasland broeden. Tot de eerste groep 
of ‘echte’ weidevogels behoren wilde eend, zomertaling, slobeend, kievit, grutto, tureluur, scholekster, kemphaan, 
watersnip, veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart. In Nederland worden ook wulp en kuifeend tot deze groep 
gerekend (Beintema et al. 1995), twee soorten die bij ons nog niet of slechts zeer lokaal, de stap naar graslandge-
bieden hebben gezet. De tweede groep omvat krakeend, bergeend, patrijs, kwartel, kwartelkoning, meerkoet, kluut, 
kokmeeuw, visdief, zwarte stern, paapje, roodborsttapuit en grauwe gors. Bij een aantal soorten is een verschuiving 
merkbaar van broedgebied, bijvoorbeeld van schorre of duin naar grasland: dit was in het verleden het geval voor 
de scholekster en tureluur, recent ook voor bergeend, kluut en wulp, plaatselijk ook meerkoet.

Een andere klassieke indeling is deze in zogenaamde weinig kritische en kritische soorten, naargelang zij een 
geringe of hoge tolerantie vertonen tegenover zich wijzigende agrarische beheersomstandigheden. Tot de meest 
kritische behoren de zeldzaamste soorten: kemphaan (in het studiegebied al 30 jaar verdwenen als broedvogel), 
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watersnip, zomertaling en tureluur. Bij de minst kritische soorten horen ondermeer scholekster en wilde eend. Kievit 
en grutto vormen een middengroep.

Het voorkomen van weidevogels hangt van een hele reeks factoren af, waarvan er een aantal daarenboven voor 
elke soort verschillend zijn. Een goed weidevogelgebied is dan ook niet zo eenvoudig te omschrijven. het is een 
gebied dat aan een aantal voorwaarden voldoet waardoor er een groot aantal weidevogels broedt. Alhoewel be-
langrijk, gaat het hierbij niet alleen om het voorkomen van kritische soorten, ook weinig kritische soorten bereiken 
er veel grotere dichtheden dan buiten dergelijke gebieden.

 J Factoren die bepalend zijn voor het voorkomen van weidevogels:

 � open landschap: de meeste weidevogels mijden plaatsen in de omgeving van bosjes, wegen met bomen 
e.d. Waarschijnlijk heeft dit vooral te maken met de aanwezigheid van predatoren. In sommige Nederlandse 
weidevogelgebieden werd vastgesteld dat de hoge predatiedruk van ondermeer vossen aanleiding gaf tot 
verplaatsingen van broedvogelpopulaties.

 � water: alle weidevogels en in het bijzonder de kritische soorten vertonen een voorkeur voor reliëfrijke gras-
landen met veel water onder de vorm van sloten en ondiepe poelen. Zowel in Nederland als bij ons worden 
hierbij veenweidegebieden en cultuurlandschappen met nog intacte Middeleeuwse ontginningspatronen 
genoemd.

 � waterstand: een voldoende hoge waterstand is één van de cruciale elementen: voor de volwassen weidevo-
gels van het strandlopertype (met lange snavel) als grutto, wulp, scholekster en watersnip, die hun voedsel 
uit de bodem halen, zijn een voldoende zachte (en dus vochtige) bodem noodzakelijk voor het verzamelen 
van het stapelvoedsel dat vrijwel uitsluitend bestaat uit regenwormen en emelten (larven van langpootmug-
gen – Tipulidae). Ook voor de kievit zijn regenwormen, naast insecten, nog een belangrijke voedselbron, 
kluten en tureluurs verzamelen hun voedsel (insecten, insectenlarfjes, slakjes, kreeftachtigen) op slikranden 
en ondiepe plassen, eenden voornamelijk in oeverzones van sloten en poelen. Kluut, tureluur en bergeend 
blijken zilte laagten te prefereren, in zilt oppervlaktewater blijken soms enorme hoeveelheden aasgarnaaltjes 
(Neomysus sp.) voor te komen. Natte jaren met hoge waterstanden gaan gepaard met hogere broedaantallen.

 � bemesting: is één van de meest bediscussieerde factoren inzake weidevogelbescherming, vanwege de al dan 
niet vermeende tegenstrijdigheid ervan met de in functie van de vegetatie nagestreefde nulbemesting. Wat 
de weidevogels betreft heeft dit alles te maken met de beschikbare voedselhoeveelheid. De meeste regen-
wormen worden aangetroffen in percelen met hoge waterstand, die regelmatig worden bemest met stalmest 
of runderdrijfmest (Brantsma 1999). De biomassa in de bodem bedraagt 10-25 g/m² emelten en 70-120 g/m² 
regenwormen. Bij afwezigheid van bemesting en verzuring van de bodem zakt de biomassa onder de 10 g/m² 
en is er een significante afname van het aantal grutto’s, wat o.m. in verscheidene Nederlandse weidevogelre-
servaten werd vastgesteld. Een herstel treedt op van zodra de biomassa weer 25-30 g/m² bereikt, of in geval 
van een bodem-pH van minder dan 4,5, na bekalking. (Dit laatste is ons studiegebied , quasi nooit relevant. 
de Nederlandse polders zijn vaak veel veniger en zuurder en in dat opzicht niet erg vergelijkbaar). De auteur 
vermeldt hierbij dat een bemestingsnorm zoals gebruikelijk 30 jaar geleden voldoende is. In dat verband is 
het interessant te weten dat tot de jaren ’60 van deze eeuw de gebruikelijk bemesting op de ‘vette weiden’ van 
de ooskustpolders gemiddeld slechts 50 kg stikstof/ha/jaar bedroeg (nog net onder de hoeveelheid die als 
grens voor het behoud van kamgrasland wordt vooropgesteld, namelijk 60 kg/ha, cf. De Becker in voorberei-
ding, cit. in  Zwaenepoel 2002, natuurtypes grasland), terwijl er regelmatig (één keer in de twee jaar ongeveer) 
ook werd bekalkt (Adriansen 1966). Een toegenomen bemesting veroorzaakt ook een stijging van het aantal 
insecten maar een afname van het aantal soorten insecten, wat dan weer van belang is voor opgroeiende 
kuikens van weidevogels, zie verder.

 � aanwezigheid van hooiland: kemphaan en grutto zijn twee soorten die een duidelijke voorkeur vertonen voor 
hooiland. het zijn onder de waadvogels, ook de twee soorten bij wie ook in de broedtijd nog een deel van 
de voeding uit planten (voornamelijk zaden van grassen en zuring) bestaat. Hooilanden zijn veel rijker aan 
kruiden en insecten dan graasweiden. In weidegrasland bereikt de hoeveelheid insecten een piek in mei, in 
hooiland in juni. Insecten zijn een belangrijke voedselbron voor volwassen weidevogels als kemphaan en 
tureluur, voor zangvogels als veldleeuwerik en graspieper, maar vooral voor de kuikens van alle weidevogels. 
Jongen van kievit en grutto, maar ook van alle andere soorten zijn nestvlieders die, met uitzondering van 
scholeksterkuikens, vanaf de eerste dag zelf hun kostje moeten zoeken en daarvoor enorme hoeveelheden 
insecten moeten vangen. Gruttokuikens jagen vooral op muggen en vliegen, kievitjes meer op bodeminsecten 
als loopkevers. In graasweiden is in dat verband de aanwezigheid van koeievlaaien van belang: ze zijn een 
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rijke voedselbron van larven en insecten waaronder vooral de strontvliegen (Scatophaga spp.). In tegenstel-
ling met de volwassen weidevogels kunnen de kuikens zich daarenboven alleen tijdens de dag voeden en in 
korte periodes, waarna ze zich telkens weer gaan opwarmen, onder de moedervogel.

 � intensifiëring van de landbouw: grijpt in op de hierboven vermelde factoren: een betere ontwatering laat 
vroegere bewerkingen toe, in de eerste plaats een vroegere en hogere bemesting. Vluggere grasgroei, ver-
vroegde maaidata een hogere veebezetting, egaliseren van grasland waarbij de greppels vervangen worden 
door drainagebuizen, scheuren van grasland tot akkers zijn de gekende gevolgen. Monotone en zwaar be-
meste graslanden leveren onvoldoende voedsel voor kuikens. Weidevogels volgden de vervroegde biologi-
sche processen door ook vroeger te gaan broeden, waardoor echter het risico voor sterfte van jongen door 
slechte weersomstandigheden enorm toenam. Aan een verhoogde veebezetting op de graasweiden kunnen 
volgens Nederlandse gegevens nog ca 80% van de jongen die al ouder zijn dan een week ontsnappen, maar 
aan mestinjectoren en cirkelmaaiers ontsnappen er geen. Bovenop dit alles komen de , wellicht nog sterk 
onderschatte, gevolgen van het toegenomen pesticidengebruik. Recent onderzoek bracht ook een bijzonder 
negatieve invloed aan het licht op de bodemfauna van de in de veeteelt gebruikte antiparasitaire middelen 
(ivomectine).

 � verstoring: door mensen of dieren, overvliegende vliegtuigen enz.: heeft een veel grotere vertrappeling van de 
kuikens tot gevolg.

Voor 1970 waren in de Belgische kustpolders een hele reeks goede weidevogelgebieden aanwezig die toen overi-
gens opvallend gelijkvielen met gebieden waarin zich tevens waardevolle vegetaties situeerden. Vanaf 1970 ging, 
voornamelijk aan de westkust en de middenkust het grootste gedeelte hiervan verloren door ruilverkaveling (Van-
hecke en Van Gompel 1981). De oostkustpolders bleven, met uitzondering van de Meetkerkse Moeren, hiervan 
grotendeels gespaard. De veranderingen waren hier dan ook meestal minder ingrijpend. In een aantal gebieden 
(Damme, Lissewege, Uitkerke) werden, door de creatie van natuurreservaten met een aangepast beheer en op 
herstel gerichte natuurontwikkeling ondertussen al goede resultaten geboekt. In die gebieden worden, wat broe-
dende weidevogels betreft, dichtheden bereikt die de aantallen van de beste weidevogelgebieden in Friesland en 
Noord-Holland benaderen of evenaren: per 100 ha gaat het hierbij in broedparen op ca 50 kievit, 50 grutto, 20 à 30 
scholekster, 15-20 tureluur, 10 slobeend en 2 zomertalingen. deze aantallen gelden enkel voor de reservaatsperce-
len en variëren in de verschillende gebieden: de tureluur bijvoorbeeld bereikt alleen een dergelijke dichtheid in de 
zilte percelen van Lissewege en Uitkerke.

Aankoop en inrichting van natuurreservaten gebeurt, wegens de hoge kostprijs, echter relatief kleinschalig en levert 
alleen lokaal resulaten op. Reservaten alleen, kunnen de algemene achteruitgang van de weidevogelpopulaties 
niet tegenhouden. In Nederland wordt geschat dat de populatie van de grutto gedurende de laatste 10 jaar met 
50% is afgenomen, de populatie van de veldleeuwerik daalde tussen 1960 en 1997 met 90%. In de afgelopen 
jaren werden als gevolg van deze evolutie uitgebreide discussies gevoerd rond het zogenaamde integratie (na-
tuurbeheerlandbouw ook buiten de reservaten) of segragatie-model (strikt afgescheiden natuurreservaten). deze 
resulteerden o.m. in Nederland in de relatienorta, in Vlaanderen en in de door de VLM met landbouwers afgesloten 
beheersovereenkomsten. Uit recente rapporten blijkt dat de resultaten hiervan onder de verwachtingen bleven. 
Onder weidevogelspecialisten groeit ook de consensus over hoe een ‘goed weidevogelgebied’ er uit moet zien. 
Dit werd verwoord in de besluiten van een tweedaags weidevogelcongres dat doorging in 2000 in Friesland: een 
goed weidevogelgebied is een voldoende groot en gevarieerde gebied (minstens een paar honderd hectare) met 
verspreide natte kerngebieden met hoge waterstand, daar rond extensief beheerde reservaatspercelen met een 
geringe bemesting en uitgestelde maai- en begrazingsdatum, en dit alles binnen een groot landschappelijk geheel 
met vooral grasland en een niet te laag waterpeil waarbij het beheer wordt uitgevoerd in samenwerking met plaatse-
lijke landbouwers. Dit beeld komt vrij goed overeen met de actuele situatie in de weidevogelreservaten van Damme, 
Lissewege en Uitkerke. De reservaatspercelen liggen er verspreid binnen een veel goter graslandgebied. Op de 
meeste reservaatspercelen bestaat het beheer nog steeds uit begrazing. verder wordt er gemaaid (met uitgestelde 
maaidatum tot 15 juni) met nabegrazing. Een aantal percelen worden uitsluitend als hooiland beheerd, reliëfrijke 
percelen waar maaien technisch moeilijker is worden uitsluitend begraasd vanaf 15 juni. In Uitkerke worden enkele 
grotere percelen (meer dan 6 ha) al vanaf 15 mei zeer extensief begraasd. Meestal geldt nulbemesting, op een 
aantal percelen wordt een beperkte bemesting (maximum 100 kg N/ha/jaar) toegelaten. 

De grootste problemen, waar de reservaatsbeheerders van weidevogelgebieden weinig impact op hebben, situ-
eren zich op het vlak van waterpeilbeheersing (bevoegdheid van polderbesturen) en waterkwaliteit. Verder is er 
nog steeds een veel te groot herbicidengebruik, zelfs in reservaatspercelen. De bemesting van 100 kg N zijn nog 



281w v i  |  f e b .  ‘ 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

steeds te hoog. 50-60 kg lijkt de maximale grens om ook nog botanisch interessant te zijn (kamgrasweide). De 
vraag is trouwens hier of kunstmest dezelfde effecten heeft. De wormenrijkdom die aan stalmest toegeschreven 
wordt, is waarschijnlijk niet door een equivalente hoeveelheid kunstmest te vervangen. De hoeveelheid hooiland 
ten opzichte van graasweide is nog steeds aan de lage kant. De precieze toepassing van bekalking, op welke grond 
vooral, of meest, of uitsluitend dient nader onderzocht.

De monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het achtste jaar (2012-2013) Broed-
seizoen 2012 en winterhalfjaar 2012/2013 (Courtens et al. 2013) geeft de meest recente stand van zaken voor 
broedvogels en doortrekkers/overwinteraars in de SBZ. 

In 2012 kwamen zeven soorten van de Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn tot broeden in het poldercomplex. In tegenstel-
ling tot de vorige drie onderzoeksjaren werd Roerdomp niet meer vastgesteld in Rietveld Pelikaan, maar er was wel 
een territorium in Weiden ‘t Pompje. Woudaap en Porseleinhoen lijken sinds 2009 uit het studiegebied verdwenen 
en werden ook dit jaar niet meer vastgesteld. Bruine Kiekendief viel terug tot slechts 3 territoria, dit is het laagste 
aantal sinds 1991 en ligt ver onder het gemiddelde van de voorbije zes jaar (8,5 territoria). Voor het eerst sinds 
2008 waren er weer territoria van Steltkluut (5), terwijl de populatie Kluut hetzelfde bleef als in 2011. Visdief deed 
het goed met 9 territoria. Bovendien waren er nog 10 extra territoria net buiten het eigenlijke studiegebied in Weiden 
Distrigas. Het aantal Blauwborsten was vergelijkbaar met dat in 2011.

Door het natte voorjaar was er veel geschikt habitat aanwezig voor weidevogels, maar niet alle soorten profiteerden 
daarvan. Tureluur haalde met 191 territoria wel het hoogste aantal ooit en zat meer dan 10% boven het gemiddelde 
van de voorbije zes jaar, maar Grutto en Scholekster gingen lichtjes achteruit en liepen terug tot het niveau van 
in 2007. Er werden 15 territoria vastgesteld van Zomertaling, bijna dubbel zoveel als het gemiddelde van de voor-
bije zes jaar (8 territoria) en ook de andere eendensoorten haalden hoge aantallen. Rietvogels deden het in 2012 
minder goed. Rietzanger liep met ruim 1/3de terug ten opzichte van 2011. Dit werd ook in andere intensief getelde 
gebieden (o.a. Antwerpen Linkeroever) vastgesteld en is allicht te wijten aan omstandigheden in de overwinterings-
gebieden. Net als vorig jaar waren er slechts twee territoria van Baardman. De aantallen zijn sterk gedaald sinds 
een groot deel van Rietveld Pelikaan in gebruik werd genomen voor havenactiviteiten. Cetti’s Zanger handhaafde 
zich op hetzelfde niveau als vorig jaar en Graszanger was opnieuw afwezig. Ook van Snor werden geen territoria 
opgetekend in het kader van deze studie.

 J Soorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn

Roerdomp (Botaurus stellaris). In tegenstelling tot de vorige 3 jaren kwam Roerdomp niet meer tot broeden in het 
ondertussen grotendeels verdwenen Rietveld Pelikaan in de achterhaven van Zeebrugge. Dit onderzoeksjaar was 
er echter wel een territorium in het centraal gelegen rietveld in het telgebied Weiden Pompje.

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus). Het aantal territoria Bruine Kiekendief bereikte dit jaar met slechts 3 ter-
ritoria het laagste peil sinds eind jaren ’80. De 3 territoria waren gevestigd in de Reigersweiden Uitkerke, Weiden 
Pompje en de Lievegeleedkreek. Dit lijkt de negatieve trend die reeds begin jaren 2000 werd ingezet definitief te be-
stendigen, de korte heroplevingen in 2008 en 2010 ten spijt. Op Europese schaal is de populatie Bruine kiekendief 
de laatste 20 jaar nochtans stabiel te noemen en vertoont de soort een positieve populatietrend van 14% (volgens 
de Pan-European Common Bird Monitoring Scheme – PECBMS, 2012). In Nederland is er over dezelfde periode 
dan weer een significant dalende trend, met een populatie-afname van ongeveer 20%.

Kluut (Recurvirostra avosetta). Er werden 173 territoria Kluut geteld in 2012, één meer dan in 2011, en het hoogste 
aantal sinds 2008. Ten opzichte van vorig jaar ging de soort er in de meeste telgebieden op vooruit, met een posi-
tieve balans van telkens 1 tot 8 broedparen. Een daling van het aantal territoria ten opzichte van 2011 werd enkel 
vastgesteld in Uitkerke (-20%) en in de Dudzeelse Polder (-6%). In de Weiden Distrigas en Weiden Spoorweg Oost 
kwamen respectievelijk 3 en 1 territoria voor. Sinds de inrichtingswerken in 2010 is de dichtheid aan Kluten net 
als in 2011 nergens zo hoog als in de Dudzeelse Polder, met 8,4 territoria per 100 ha. Verder werd ook een hoge 
dichtheid vastgesteld in de telzone Lissewege, met 7,2 terr/100 ha, waarvan ruim 60% (12 territoria) op de recent 
ingerichte Eendekooi Lissewege. In Nederland staat de populatie Kluut momenteel nog slechts op 40% van het 
niveau van in 1990.
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Blauwborst (Luscinia svecica). De gestage opmars van Blauwborst lijkt met 309 territoria voor het eerst in jaren 
te stabiliseren. Vooral in telzones Dudzele-Koolkerke-Damme, Klemskerke-Vlissegem en de Uitkerkse polder werd 
een opvallende achteruitgang vastgesteld in vergelijking met 2011. Anderzijds nam de soort in verschillende tel-
zones toe met 1 tot 9 territoria. De totale balans valt licht negatief uit. In de telgebieden Lissewege en Ter Doest 
werden respectievelijk 5 en 6 territoria geteld. In Weiden Distrigas en Weiden Spoorweg Oost respectievelijk 2 en 
6 territoria. De dichtheid is opnieuw het hoogst in de Dudzeelse Polder (14,9 terr/100 ha), en ook in de rest van de 
achterhaven van Zeebrugge worden relatief hoge dichtheden gehaald (6,8 terr/100 ha). De aantalsevolutie in het 
Poldercomplex met hooguit 20-25 territoria begin jaren ’90 tot het huidige peil kadert in een algemene positieve 
trend. Zo is er ook in Nederland een significante jaarlijkse aantalstoename van <5% sinds 1990 en ligt het huidige 
peil ruim drie keer zo hoog als in 1990.

Smient (Mareca penelope). Er werden 3 territoria van Smient geteld in 2012, met name 2 in de Kuststrook in Uit-
kerke en 1 in Weiden Pompje.

Zomertaling (Anas querquedula). Zomertaling kende een goed jaar, er werden in totaal 15 territoria geteld. Dat is 
drie keer meer dan in 2010 & 2011 en het hoogste aantal sinds 2006. Opvallend zijn de 4 territoria in deelgebied 
Weiden Pompje, daar waar er voorheen nooit meer dan 1 territorium aanwezig was. Dit is allicht een effect van de 
natuurinrichtingswerken. De Uitkerkse Polders blijft een bastion voor de soort en neemt bijna de helft van alle ter-
ritoria (7) voor haar rekening. De aantallen Zomertaling vertonen een sterk wisselend patroon, met 1 tot 17 territoria 
per jaar, en over de laatste 20 teljaren beschouwd is er geen duidelijke trend. Nochtans doet de soort het over het 
algemeen niet goed, ook in Nederland is er tussen de jaren ’90 en nu een significant afnemende trend (<5%) waar-
bij de aantallen nu ongeveer op een derde liggen van deze in 1990.

Tureluur (Tringa totanus). Na periode van jaarlijks toenemende aantallen tussen 1991 en 2007, zijn de aantallen 
Tureluur sinds 2008 min of meer gestabiliseerd. In de periode 2008-2011 werden jaarlijks 180 à 190 territoria geteld, 
in 2012 werden er 191 territoria vastgesteld. Ten opzichte van 2011 kwamen er 9 territoria bij (4%). In twee telzones 
werd een opvallende toename genoteerd, met name in Dudzele-Koolkerke-Damme en in Klemskerke-Vlissegem, 
met respectievelijk 9 en 5 territoria. De hoogste dichtheden werden zoals steeds genoteerd in de Dudzeelse Polder 
(12 terr/100 ha), ook in Uitkerke en Klemskerke-Vlissegem lag de gemiddelde dichtheid vrij hoog. In het telgebied 
Ter Doest werden 5 territoria geteld, in de Weiden Spoorweg Oost één. In tegenstelling tot de positieve aantalstrend 
in het Poldercomplex sinds 1991, werd in Nederland voor dezelfde periode geen significante aantalsverandering 
vastgesteld. De laatste 10 jaar is er zelfs een significante afname van <5% per jaar. Ook op Europese schaal neemt 
de soort af met een afname van 46% tussen 1990 en 2010.

Cetti’s Zanger (Cettia cetti). In 2012 werden 23 territoria geteld, wat 15% meer is dan in 2011. Dit is nog steeds 
minder dan de helft van de aantallen opgetekend in 2007-2010. De hoogste aantallen Cetti’s Zangers (9 territoria) 
zitten in het telgebied Weiden Jagersput Stalhille. In de Weiden Spoorweg Oost werd één territorium vastgesteld. 
Er zou kunnen verondersteld worden dat Cetti’s Zanger het net als de vorige soort moeilijk heeft gehad door een 
aantal strenge winters op rij gezien ook dit een van oorsprong zuidelijke soort is. Nochtans is de soort er in Neder-
land ook na 2008 heel fors op vooruit blijven gaan (significante toename van >5% per jaar sinds 2002, www.sovon.
nl ). Ook op Europese schaal is er een positieve aantalstrend, met een toename van gemiddeld 3,7% per jaar sinds 
1990.

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus). Van 2006 tot 2011 nam het aantal territoria Rietzanger van jaar tot jaar 
toe van 618 tot 1321. Dat aantal viel in 2012 terug tot 856 territoria (-34%), en voor het eerst sinds de (volledige) 
inventarisaties zien we dus een afname in het aantal Rietzangers.

De positieve aantalsevolutie tijdens de periode 2006-2011 past perfect binnen het internationale plaatje, met voor 
de periode 1990-heden een significante toename in Nederland, alsook een positieve aantalstrend op Europese 
schaal (jaarlijkse toename van 0,3%). In Vlaanderen kende de soort een niet-significante afname van 1,6% per 
jaar tussen 2010 en 2012. De sterke afname die werd vastgesteld in 2012 staat niet alleen. Een vergelijkbare mo-
nitoring op Antwerpen Linkeroever en Rechteroever liet een achteruitgang van respectievelijk 48% en 36% zien. 
Gestandaardiseerde monitoring van Rietzangers in het Verenigd Koninkrijk liet een achteruitgang zien van 19,6% 
tegenover het gemiddelde aantal van de voorbije 5 jaar en tegelijk het laagste aantal Rietzangers ooit. De oor-
zaak voor deze schijnbaar wijdverspreide achteruitgang moet allicht eerder in de overwinteringsgebieden worden 
gezocht dan op lokaal niveau. Het aantal territoria nam verspreid over vrijwel het volledige studiegebied sterk af: 
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Uitkerke (-129 territoria, -39%), Zuienkerke (-90 territoria, -60%), Dudzele-Koolkerke-Damme (-60 territoria, -47%) 
en Klemskerke-Vlissegem (-55 territoria, -50%). Enkel in de telzones Lissewege (+8 territoria) en de Achterhaven 
(+7 territoria) nam de soort in aantal toe. In Lissewege en Ter Doest kwamen respectievelijk 11 en 8 territoria voor. 
In Weiden Distrigas en Spoorweg Oost waren dat er 1 en 21. Net zoals voorgaande jaren was de dichtheid het 
hoogste in de Dudzeelse Polder met nog steeds 38 territoria per 100 ha.

 J Soorten > Vlaamse 5%-norm

Bergeend (Tadorna tadorna). Bergeend deed het in 2012 met 238 territoria en een toename van 14% tegenover 
2011 vrij goed. Deze vooruitgang komt voor het grootste stuk op conto van de Uitkerkse Polder, waar er 25 territoria 
bijkwamen ten opzichte van 2011. Met net geen 110 territoria en een dichtheid van bijna 7 terr/100 ha blijft dit gebied 
voor Bergeenden een kerngebied. In Lissewege en Ter Doest werden respectievelijk 1 en 5 territoria geteld, in Wei-
den Distrigas en Spoorweg Oost telkens één. Over de ganse periode 1991-2012 beschouwd is de soort er goed op 
vooruitgegaan in het poldercomplex, van 69 broedparen in 1991 tot jaarlijks meer dan 200 territoria sinds 2007. Ook 
in Nederland is er een significante toename geweest, vooral tussen 1990-2000, waarna de aantallen stabiliseerden. 
Op Vlaamse schaal daarentegen werd tussen 2007 en 2012 een mogelijk significante afname van 27% vastgesteld.

Slobeend (Anas clypeata). Na een aantal jaren van afname, steeg het aantal territoria Slobeend in 2012 terug. In 
totaal werden 119 territoria geteld, dat zijn er 22 (23%) meer dan in 2011. Het is tevens het tweede hoogste aantal 
sinds 1991. In Klemskerke-Vlissegem steeg het aantal territoria van 8 naar 16, terwijl de aantallen in Uitkerke toe-
namen van 63 naar 73 territoria. Ruim 60% van alle territoria van Slobeend bevindt zich daarmee in de Uitkerkse 
Polder. Klemskerke-Vlissegem en Uitkerke herbergen bovendien de hoogste dichtheden, met respectievelijk 3,4 en 
4,5 terr/100 ha. In Nederland doet de soort het niet zo goed en is er een significante afname van <5% per jaar en 
staat het huidige populatiepeil op nog slechts 60% van dat begin van de jaren ’90.

Kuifeend (Aythya fuligula). Het aantal Kuifeenden wisselt in het Poldercomplex sterk van jaar tot jaar. Na een terug-
val tot 72 territoria vorig jaar, kwam het populatiepeil in 2012 met 102 territoria terug op het niveau van de periode 
2009-2010. Het belangrijkste gebied voor deze soort is nog steeds de telzone Oostkerke-Hoeke-Lapscheure. In 
Nederland is de populatie sinds 1990 met de helft toegenomen. In Vlaanderen bleef de populatie sinds 2007 stabiel. 
De dichtheden waren net als vorig jaar weer het hoogst in Lissewege en de Achterhaven, met telkens 8 broedparen 
op de Eendenkooi en Rietveld Pelikaan.

Scholekster (Haematopus ostralegus). Voor het 3de onderzoeksjaar op rij is het aantal territoria Scholekster ge-
daald en bereikt met 175 territoria het laagste peil sinds 2007. Vooral in de Uitkerkse Polders nam het aantal af 
(-24%; Tabel 13). Desondanks werden in Uitkerke nog steeds hoge territoriumdichtheden vastgesteld (3,7 terr/100 
ha), enkel voorafgegaan door de Achterhaven (3,7 terr/100 ha) en de Dudzeelse Polder (4 terr/100 ha). Gedurende 
de periode 2006-2012 schommelde het aantal territoria in het poldercomplex tussen 169 en 243 broedparen, welis-
waar zonder een duidelijke trend. Dit is overeenkomstig met de resultaten van het ABV-project, waaruit blijkt dat 
de populatie in eigen land stabiel is (niet-significante positieve trend (+7,0%), gegevens 2007-2012. In Nederland 
echter bedraagt het huidige populatiepeil nog slechts 40% van het peil in 1990 en is er een significante jaarlijkse 
afname van <5%.

Grutto (Limosa limosa). De aantallen Grutto liepen in 2012 terug tot 352 territoria, en kwamen na het topjaar 2011 
(379 territoria) dus terug op het gemiddelde niveau van de laatste 10 jaar. Zowel in Uitkerke als in Klemskerke-
Vlissegem werden 10 territoria minder vastgesteld (Tabel 14). Nochtans blijven deze beide gebieden koploper als 
het op Grutto-dichtheden aankomt, met respectievelijk 11,9 en 7,5 terr/100 ha. De Uitkerkse Polder is ook voor 
Grutto het belangrijkste gebied en herbergt
bijna 55% van alle territoria van het Poldercomplex. Over de ganse telperiode beschouwd is het aantal territoria 
meer dan verdubbeld, en blijft de populatie sinds een tiental jaar op vrij hoog niveau. Nochtans is er op nationale 
schaal een (niet-significante) negatieve populatietrend (-1,5% – ABV-gegevens periode 2007-2012). In Nederland 
is de Grutto er niet zo goed aan toe en is er sinds 1990 een gemiddelde jaarlijkse afname van <5% jaar. De huidige 
populatie bedraagt ongeveer de helft van de populatie in 1990. Ook op Europese schaal is de trend negatief met 
een afname van 50% sinds 1990.
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Courtens et al. (2013) geven ook een overzicht van enkele deelgebieden. We geven hun verslag voor de relevante 
zoekzones (Pompje en Klemskerke-Vlissegem) hieronder weer. 

Evolutie van broedvogels in de verschillende zoekzones

Pompje. Het gebied Weiden Pompje te Oudenburg werd in 2008 en 2009 ingericht. De belangrijkste ingrepen wa-
ren het afgraven van percelen, graven van nieuwe laantjes, herstel van bestaande laantjes, lokaal afgraven voor 
rietontwikkeling en een waterpeilverhoging. De ingerichte zones bevonden zich bij de start van het broedseizoen 
2012 in T+4. 2012 was een goed broedseizoen voor het Pompje, met het hoogste aantal territoria Zomertaling, 
Kluut en Tureluur sinds de start van de monitoring. Bovendien werd er een territorium van Roerdomp vastgesteld 
in het centrale rietgedeelte. Enkel Rietzanger ging sterk achteruit tegenover 2011 (-9 territoria) maar minder sterk 
dan in de rest van het Poldercomplex. Als we de 3 broedseizoenen vóór de inrichtingswerken vergelijken met de 
vier na de inrichting, zien we bij de meeste soorten een positieve balans. Enkel Kuifeend en Grutto gingen er licht 
op achteruit. Natuurlijk is het niet zo dat een voor- of achteruitgang in het aantal territoria per se verband houden 
met de uitgevoerde inrichtingswerken. Daarom werd ook de procentuele verandering in het aantal territoria in de 
rest van het Poldercomplex bekeken. De soorten van de Bijlage I deden het lang niet slecht. Blauwborst boekte na 
de inrichting een winst van 5 territoria. Deze vooruitgang kadert echter eerder in een algemene populatiestijging, 
want de soort ging er ook elders goed (en zelfs nog iets meer) op vooruit. Bruine Kiekendief bleef met 1 territorium 
over de gehele periode status quo. Vooral Kluut deed het erg goed, met een lokale vooruitgang van +120% in 
vergelijking met een achteruitgang van 31% in de rest van het Poldercomplex. De soort profiteerde meteen van de 
pionierssituatie kort na de werken (onmiddellijke verdubbeling van het aantal territoria). Deze populatie hield ook 
nadien stand en nam zelfs nog toe tot 27 territoria in 2012. Voorts lijkt de inrichting een positieve weerslag te heb-
ben gehad op Bergeend, Slobeend, Zomertaling, Tureluur en Rietzanger, die het na 2008 in verhouding tot de rest 
van het Poldercomplex heel goed deden in het Pompje.

Klemskerke-Vlissegem. In de periode van juni tot oktober 2009 werden in het kader van de eerste fase van 
de inrichtingswerken in zoekzone Z1 een aantal percelen in de gebieden Bunkerweiden Vlissegem en Klemskerke 
Noord en Klemskerke Zuid ingericht. De belangrijkste ingrepen waren het herstellen van laantjes, graven van 
 nieuwe laantjes, inzaaien van akkers en enkele vlakvormige afgravingen. Het voorbije broedseizoen werd geken-
merkt door hoge aantallen Bergeend, Slobeend, Kluut & Tureluur, die alle vier in 2012 hun hoogste territoriumdicht-
heid bereikten (gebaseerd op de periode 2006-2012). Grutto viel na het topjaar 2011 weer wat terug, van 39 naar 
31 territoria. Net als in de rest van het Poldercomplex ging Rietzanger ook hier sterk achteruit (-47%). Blauwborst 
viel terug op het niveau van voor 2010. Alle beschouwde soorten halen een hogere gemiddelde dichtheid tijdens de 
jaren na de inrichting in vergelijking met de jaren ervoor. Als deze toenames vergeleken worden met de aantalse-
volutie elders in het Poldercomplex valt bovendien op dat de toenames in Klemskerke-Vlissegem sterker zijn dan in 
de rest van het studiegebied, behalve bij Rietzanger en Blauwborst. Deze beide zangvogels namen weliswaar toe, 
maar minder dan elders. De opvallendste stijgers zijn Tureluur en Kluut. Deze soorten zagen hun populaties over 
de periode 2006-2012 toenemen, respectievelijk van 4 tot 17 en van 2 tot 20 territoria.

Tenslotte biedt het rapport van Courtens et al. (2013) ook nog een stand van zaken voor de overwinterende ganzen, 
waarvan de conclusies hieronder eveneens weergeven.

Overwinterende ganzen. Tijdens de winter 2012/’13 verbleef ongeveer 40% van de populatie Kleine Rietgans in 
de Oostkustpolders. Dit is veel minder dan de meeste voorgaande winters het geval was. Deze soort begon snel 
aan de terugtrek noordwaarts begin januari. De strenge winterperiode vanaf 14 januari zorgde voor tijdelijk be-
perkte toename vanuit Denemarken en een vertraagde wegtrek van de overgebleven ganzen tegen begin maart. De 
aantallen Kolganzen gedurende de winter 2012/’13 bleven eveneens laag, spijts het aanhoudende winterweer. Ook 
hier kon zeer late totale terugtrek waargenomen worden. Een invasie zoals in december 2010 (onder vergelijkbare 
omstandigheden) bleef geheel uit. Deze winter werd gekenmerkt door een relatief laag aantal gansdagen voor de 
arctische ganzen. Van alle arctische ganzen bevonden zich dit jaar 61% binnen één van de drie speciale bescher-
mingszones, waarbij de SBZ Poldercomplex verreweg de hoogste aantallen herbergde.
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Tabel 2.45 toont de totale waargenomen avifauna en de frequentie van de waarneming van een bepaalde soort in een aantal 
belangrijke deelgebieden op basis van de website waarnemingen.be.
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1 Aalscholver Phalacrocorax carbo 50 2 1 13 15 4
2 Amerikaanse steltkluut Himantopus mexicanus 1
3 Beflijster Turdus torquatus 9 2 1 1
4 Bergeend Tadorna tadorna 105 6 24 40 313 21
5 Blauwborst Luscinia svecica 40 16 13 15 1
6 Blauwe kiekendief Circus cyaneus 111 2 8 36 27 1
7 Blauwe reiger Ardea cinerea 99 5 7 44 72 3
8 Blonde ruiter Tryngites subruficollis 97
9 Boerenzwaluw Hirundo rustica 29 1 22 11 74 1
10 Bokje Lymnocryptes minimus 1 1 3
11 Bontbekplevier Charadrius hiaticula 50 5 1 8 3
12 Bonte kraai Corvus cornix 1 1
13 Bonte strandloper Calidris alpina 22 4 16 8
14 Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca 1
15 Boomkruiper Certhia brachydactyla 3
16 Boomleeuwerik Lullula arborea 2 1 1
17 Boompieper Anthus trivialis 1 1
18 Boomvalk Falco subbuteo 22 4 4 9 2
19 Bosrietzanger Acrocephalus palustris 19 29 1 5
20 Bosruiter Tringa glareola 104 2 2 25 3
21 Braamsluiper Sylvia curruca 1 1
22 Brandgans Branta leucopsis   56 1 1 59 10 4

23
Brandgans x Kleine 
Canadese gans

Branta leucopsis x hutchinsii 1

24 Brilduiker Bucephala clangula 1
25 Bruine kiekendief Circus aeruginosus 47 7 5 23 108 6
26 Buizerd Buteo buteo 263 13 26 85 3
27 Casarca Tadorna ferruginea 1
28 Cetti’s zanger Cettia cetti 29 17 1
29 Dodaars Tachybaptus ruficollis 18 2 38
30 Dwerggans Anser eyrythropus 1 1
31 Ekster Pica pica 11 9 26
32 Engelse kwikstaart Motacilla flava flavissima 1
33 Fazant Phasianus colchicus 1 1
34 Fitis Phylloscopus trochilus 1 1
35 Fuut Podiceps cristatus 24 17
36 Gaai Garrulus glandarius 3
37 Geelgors Emberiza citrinella 1
38 Geelpootmeeuw Larus michahellis 4
39 Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 2 1 1
40 Gele kwikstaart Motacilla flava 15 1 4 15 40
41 Geoorde fuut Podiceps nigricollis 36
42 Gestreepte strandloper Calidirs melanotos 1 2
43 Gierzwaluw Apus apus 6 4 2 5
44 Goudplevier Pluvialis apricaria 9 3 17 6
45 Grasmus Sylvia communis 14 1 34 1 3 2
46 Graspieper Anthus pratensis 17 2 23 13
47 Graszanger Cisticola juncidis 1
48 Grauwe gans Anser anser 39 1 25 56 43 5
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49 Grauwe kiekendief Circus pygargus 2 1
50 Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 3 1
51 Groene specht Picus viridis 1 1 3 3 4
52 Groenling Carduelis chloris 2 1 3 1
53 Groenpootruiter Tringa nebularia 129 4 9 104 19
54 Grote bonte specht Dendrocopus major 12 1 1
55 Grote Canadese gans Branta canadensis 1 1
56 Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 5 1 3 1
57 Grote lijster Turdus viscivorus 5 1
58 Grote mantelmeeuw Larus marinus 5 8 1
59 Grote zaagbek Mergus merganser 14 2 1
60 Grote zilverreiger Ardea alba 82 19 7 17
61 Grutto Limosa limosa 147 1 73 181 2
62 Havik Accipiter gentilis 2
63 Heggenmus Prunella modlaris 2 4 3
64 Holenduif Columba oenas 13 15 27 3
65 Hop Upupa epops 3
66 Houtduif Columba palumbus 13 23 25
67 Houtsnip Scolopax rusticola 17 1
68 Huismus Passer domesticus 7 3 7
69 Huiszwaluw Delichon urbicum 4 1 4 4
70 Ijsgors Calcarius lapponicus 1
71 Ijslandse grutto Limosa limosa islandica 1
72 Ijsvogel Alcedo atthis 19 5 1 2
73 Indische gans Anser indicus 1 1
74 Kauw Coloeus monedula 14 1 18 12
75 Kemphaan Philomachus pugnax 116 8 12 228 3
76 Kerkuil Tyto alba 2 1
77 Kievit Vanellus vanellus 101 1 16 153 202 1
78 Kleine bonte specht Dendrocopus minor 1
79 Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus 74 2 135 16 29 1
80 Kleine mantelmeeuw Larus fuscus 16 7 20
81 Kleine plevier Charadrius dubius 45 8 1 2 67 2
82 Kleine rietgans Anser brachyrhynchus 31 3 3 241 3 1
83 Kleine strandloper Calidris minuta 5 2 14 3
84 Kleine zilverreiger Egretta garzetta 77 7 1 3 202 15
85 Kleine zwaan Cygnus bewickii 8 1 11 1
86 Kluut Recurvirostra avosetta 5 13 30 199 2
87 Kneu Carduelis cannabina 7 2 2 9
88 Knobbelzwaan Cygnus olor 43 1 5 2 4
89 Koekoek Cuculus canorus 24 2 11 2 19 2
90 Koereiger Bulbulcus ibis 1 3
91 Kokmeeuw Chroicocephalus nidibundus 26 20 35 2
92 Kolgans Anser albifrons 21 1 3 135 14 1
93 Koolmees Parus major 9 5 1
94 Koperwiek Turdus iliacus 5 2 1 9 4
95 Kraanvogel Grus grus 1 1
96 Krakeend Anas strepera 33 7 6 16
97 Kramsvogel Turdus pilaris 27 2 1 15 3 1
98 Krombekstrandloper Calidris ferruginea 22 1 4 1
99 Kuifeend Aythya fuligula 42 15 6 26
100 Kwak Nycticorax nycticorax 1
101 Kwartel Coturnix coturnix 9 1 4 2
102 Lepelaar Platalea leucorodia 7 3 3 95 5
103 Meerkoet Fulica atra 65 48 15 74 13
104 Merel Turdus merula 6 5 8
105 Middelste zaagbek Mergus serrator 3 1
106 Nijlgans Alopochen aegyptiaca 1 1
107 Nonnetje Mergellus albellus 6 1 5
108 Oeverloper Actitis hypoleucos 47 2 3 5 86 11
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109 Oeverpieper Anthus petrosus 1
110 Oeverzwaluw Riparia riparia 1 1 1
111 Ooievaar Ciconia ciconia 14 1
112 Paapje Saxicola rubetra 8 1 1 3 4
113 Patrijs Perdix perdix 17 1 2 28 22 2
114 Pijlstaart Anas acuta 25 1 1 9
115 Pimpelmees Cyanistes caeruleus 5 5 1
116 Poelruiter Tringa stagnatilis 1 1
117 Purperreiger Ardea purpurea 2 2 5
118 Putter Carduelis carduelis 11 5 3 4 1
119 Ransuil Asio otus 5 3
120 Regenwulp Numenius phaeopus 35 1 3 6 33
121 Rietgors Emberiza choeniclus 37 2 44 13 38
122 Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 94 1 180 29 44 1
123 Ringmus Passer montanus 14 1 6 11
124 Rode wouw Milvus milvus 3 1 1
125 Roek Corvus frugilegus 3
126 Roerdomp Botaurus stellaris 1 1 8
127 Roodborst Erithracus rubecula 8 1 2
128 Roodborsttapuit Saxicola rubicola 130 1 34 2 20
129 Roodhalsfuut Podiceps grisegena 1
130 Roodhalsgans Branta rufficollis 1 7
131 Roodkopklauwier Lanius senator 2 4 4
132 Rouwkwikstaart Motacilla alba yarelli 1
133 Rosse grutto Limosa lapponica 1 8
134 Rotgans Branta bernicla 1 4 1 1
135 Ruigpootbuizerd Buteo lagopus 8 2 1
136 Scholekster Haematopus ostralegus 66 7 14 21 143
137 Sijs Carduelis spinus 2
138 Slechtvalk Falco peregrinus 56 8 21 12 1
139 Slobeend Anas clypeata 94 1 2 38 69 20
140 Smelleken Falco columbarius 6 1 1 5 3
141 Smient Anas penelope 99 7 29 38 22
142 Snor Locustella luscinioides 1
143 Sperwer Accipiter nisus 43 2 6 14 11 5
144 Spotvogel Hippolais icterina 1 2 1 5 1
145 Spreeuw Sturnus sturnus 17 2 52 34
146 Sprinkhaanrietzanger Locustella naevia 7 3 1 1
147 Staartmees Aegithalos caudatus 4 2

148 Stadsduif
Columba livia forma 
domestica

1 1

149 Steenuil Athene noctua 11 1 2
150 Steltkluut Himantopus himantopus 20 2 83 1
151 Stormmeeuw Larus canus 17 1 13 5 2
152 Strandleeuwerik Eremophila alpestris 1
153 Strandplevier Charadrius alexandrinus 1
154 Tafeleend Aythya ferina 6 10
155 Tapuit Oenanthe oenanthe 18 3 4 11 9 2
156 Temmincks strandloper Calidris temminckii 44 1 3
157 Tjiftjaf Phylloscopus collybita 17 2 4
158 Toendrarietgans Anser semirostris 2 18
159 Topper Aythya marila 1
160 Torenvalk Falco tinnunculus 141 10 8 121 3
161 Tuinfluiter Sylvia borin 3 1
162 Tureluur Tringa totanus 143 6 3 24 233 11
163 Turkse tortel Streptopelia decaocto 10 7 3
164 Veldleeuwerik Alauda arvensis 17 1 1 22 3
165 Velduil Asio flammeus 1 2 5 3
166 Vink Fringilla coelebs 12 1 4 7
167 Visarend Pandion haliaetus 2 1
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168 Visdief Sterna hirundo 2 18
169 Vorkstaartmeeuw Xema sabini 1
170 Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla 1
171 Waterhoen Galinula chloropus 29 34 20 61 6
172 Waterpieper Anthus spinoletta 2 1 5
173 Waterral Rallus aquaticus 5 8 1
174 Watersnip Gallinago gallinago 68 14 12 120 2
175 Wespendief Pernis apivorus 5 1 4 1
176 Wielewaal Oriolus oriolus 7
177 Wilde eend Anas platyrhynchos 71 3 30 77 9
178 Winterkoning Troglodytes troglodytes 7 5 1
179 Wintertaling Anas crecca 97 1 3 17 87 12
180 Witgat Tringa ochropus 87 4 1 19 159 17
181 Witte kwikstaart Motacilla alba 45 1 3 18 1
182 Wulp Numenius arquata 102 6 2 52 175 4
183 Zanglijster Turdus philomelos 13 3
184 Zeearend Haliaeetus albicilla 63 5 18 2
185 Zilvermeeuw Larus argentatus 20 1 23 19 1
186 Zilverplevier Pluvialis squatarola 1
187 Zomertaling Anas quercedula 8 1 1 3 9
188 Zwarte ibis Plegadis falcinellaus 1
189 Zwarte kraai Corvus corone 23 1 19 24
190 Zwarte ooievaar Ciconia nigra 2 1
191 Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 8 3
192 Zwarte rotgans Branta nigricans 2 3
193 Zwarte ruiter Tringa erythropus 29 4 4 235 8
194 Zwarte stern Chlidonias niger 1 1
195 Zwarte wouw Milvus migrans 1 1 1
196 Zwarte zee-eend Melanitta nigra 2 1
197 Zwartkop Sylvia atricapilla 15 1 1
198 Zwartkopmeeuw Ichtyaetus melanocephalus 12 1 9 4

Totaal aantal soorten 171 77 84 121 127 83
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Tureluur in het Militair Domein Schorreweide. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Bontbekplevier in het Militair Domein Schorreweide. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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Brandgans op de oever van het Kanaal Brugge-Oostende ter hoogte van de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 
2013.

Declercq (2010) maakte een samenvatting van de reiger- en aalscholvergegevens die beschikbaar zijn voor de 
eendenkooi van Meetkerke. We geven het artikel hieronder integraal weer.

 J De Blauwe reiger (Ardea cinerea) en de Aalscholver (Phalacrocorax carbo) in de een-
denkooi van Meetkerke

1900 – 1945

In 1924 schrijft Ch.Dupond dat “de eigenaar, de heer A. d’Ydewalle1 van Beernem, zijn eendenkooi nooit gekend 
heeft zonder de gemengde kolonie van reigers en aalscholvers. Hij vermeldt verder dat gedurende de laatste jaren 
en vooral sedert de oorlog (1914-1918) het aantal broedparen aalscholvers fel toenam. Precieze aantallen van aal-
scholvers worden voor die periode niet gegeven (Verheyen 1966, artikel als bijlage). Voor de Eerste Wereldoorlog 
broedden hier al aalscholvers die gezien de gegevens van Verheyen (1966) teruggaan tot omstreeks 1900. 

Van 1933 tot 1939 wordt in de kolonie geringd door Léon Lippens. Dit is pionierswerk, want officieel startte het ring-
werk in België in 1927. Het ringen van grote aantallen aalscholvers en blauwe reigers is en blijft vrij uitzonderlijk (81 
van de 88 terugmeldingen zijn tot 1993 nog steeds van het ringwerk 1933-1939). De resultaten zijn opmerkelijk; het 
aantal terugmeldingen is behoorlijk groot, wat tevens een indicatie is voor de jacht op de soort (39,8% afschot, van 
49% is de doodsoorzaak niet bekend, zie tabel Phalacrocorax carbo Finding circumstances). 

Lippens ringde 566 jonge aalscholvers. (566: 7 jaar betekent een 80 per jaar, 2 à 4 jongen per nest betekent circa 
20 à 40 nesten.) Wellicht werden niet alle nesten bereikt en er zijn ook nesten die minder en uiteindelijk geen jongen 
voortbrengen. Van deze jongen waren er 24 terugmeldingen in België, Frankrijk 30, Nederland 6, Italië 5, Tunesië 
5 Spanje 3, Portugal 3, Engeland 2, Duitsland 1 en in Algerije 1 (Lippens/ Wille 1972). De gegevens verwerkt door 

1  De familie van Outryve d’Ydewalle was eigenaar van de eendenkooi sinds 1770, A. d’Ydewalle leefde van 1873 tot 1940. 
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het ringwerk (Roggeman, et al 1995) geven enkele detailverschillen met Lippens/Wille, zie tabel Terugmeldingen 
(1932-1964) en kaart ‘Phalacrocorax carbo 00720’ in bijlage (met dank aan Paul Vandenbulcke)2. 
 
Op een foto van aalscholvers in de kolonie van Meetkerke (1938) schrijft Léon Lippens: “Er waren aldaar meer dan 
100 nesten tot in 1943.” (foto collectie Jan Desmet)

Verheyen vermeldt verder dat in 1940 de kolonie uit een 100-tal nesten bestond (verhouding aalscholver-blauwe 
reiger niet gekend). Verheyen vertelt verder: “Geleidelijk vergrootte deze broedplaats zodat in 1943 127 aalschol-
vers en 65 blauwe reigernesten geteld werden. De strategische overstromingen (Tweede Wereldoorlog) van 1944 
hebben voor gevolg gehad dat de aalscholvers hun nest bouwden zowat overal in het overstroomde gebied binnen 
een straal van ongeveer 1 km rond de eendenkooi (dat feit was vroeger nooit gebeurd) en dat ze in 1945 definitief 
Meetkerke als broedplaats verlieten.” 

Hoe het komt dat de aalscholvers in 1945 verdwenen wordt niet vermeld. Het lijkt eigenaardig, omdat de reigerkolo-
nie wel bleef. Het bomenbestand decimeerde, misschien was het biotoop te boomarm geworden voor aalscholvers, 
de verstoring, verdelging te groot. “definitief … verlieten” zal vervangen moeten worden door zoiets als “voor lange 
tijd”. Hoeveel aalscholvers er in 1944 gebroed hebben, blijft voorlopig ongedocumenteerd (door de oorlogssitu-
atie?). Volgens de beschrijving zouden het er wellicht meer dan de 127 van 1944 moeten geweest zijn.

In de eerste helft van de twintigste eeuw had de aalscholver binnen zijn ecologische niche een ongelooflijke veer-
kracht. Niettegenstaande continue vervolging slaagde de soort erin zich nog staande te houden. Voor de periode 
1920-1945 deed de kolonie te Meetkerke het trouwens opmerkelijk goed. Het ringwerk van Léon Lippens in de jaren 
dertig en geen of minder verdelging door de oorlogssituaties spelen daar wellicht een positieve rol bij. 

Voor de blauwe reigers gaat het voor de periode 1900-1940 over minimaal 30 tot maximaal 60 broedparen. Al geeft 
Lippens voor 1933-1939 hogere cijfers: 75-100 koppel. In die periode worden ook blauwe reigers geringd zomaar 
eventjes een 1000-tal. (1000: 7 jaar= 142, 2 à 4 jongen per nest is 35 à 72 nesten). Voor de periode 1932 – 1964 
zijn er 178 terugmeldingen van blauwe reiger (zie tabel Terugmeldingen (1932-1964)). Zoals bekend zijn de meeste 
vogels vrij sedentair. Een klein aandeel trekt verder : 6 meldingen voor Portugal, 1 voor Marokko.   

Het aantal blauwe reigers heeft in die periode blijkbaar weinig last van hoge aantallen aalscholvers.

“Het aantal broedparen blauwe reiger in 1945 was daarentegen (ten opzichte van de aalscholver) ongemeen groot. 
In het totaal werden 350 nesten geteld; 185 bevonden zich in het bos grenzend aan de eendenkooi en de rest in 
de populieren gelegen in haar omgeving. Wegens de hoger vernoemde overstroming stierven de meeste bomen 
waarop de reigers hun nesten gebouwd hadden zodat het aantal koppels in het daaropvolgende jaar (1946) fel in 
aantal verminderd was; juiste cijfers ontbreken evenwel.” (Verheyen 1966)

De Blauwe reiger na 1945

De enorme piek in 1945 is in 1950 al verschraald tot nog slechts 14 koppels (Rodts, A.), L. Lippens telde 17 nes-
ten. De achteruitgang wordt deels verklaard doordat het onderwaterzetten (oorlogssituatie) tijdelijk was en in 1946 
het gebied weer droger, bereikbaar was. Door de overstroming stierven ook heel wat broedbomen af. Tegen 1960 
kruipt de kolonie uit een diep dal en haalt weer 30 à 50 nesten, maar de koude winter ’62-’63 en de alsmaar slech-
ter wordende waterkwaliteit (verstoring?) resulteert in 1969 in 7 koppels. Blauwe reigers zijn gevoelig voor harde 
winters. De winter ’62-’63 is erom bekend dat de populatie in Noordwest Europa sterk verminderde, in Nederland 
bijvoorbeeld met 45%. 

Net als in Nederland stijgt daarna onder impuls van de zachte winters en het geleidelijk beschermen van de soort 
het aantal broedparen. In 1974 noteert Guido Burggraeve opnieuw 46 koppels. Het jaar erop slechts 16. Hoe dat 
komt is niet zo duidelijk, de winter ’74-’75 is in elk geval zeer zacht. De hoogste aantallen noteren we tussen 1980 
en 1983 met in 1981 een maximum van 98 koppels. 

2  Recente trekbewegingen van aalscholvers geringd in Wallonië geven aan dat die nu veel minder ver gaan (med. Vandenbulcke, P.).  
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Blijkbaar doorstond de blauwe reiger hier goed de strenge winter van ’79-‘80. Na 1983 volgen drie strenge winters 
en die hebben wellicht wel invloed op de aantallen, 1987 nog 15 koppels. Daarna nemen de aantallen weer toe tot 
50 koppel 1995 (Karelse 2003), maar vanaf 1997 zijn 20 à 25 koppel de regel. De laatste jaren is het aantal koppel 
beperkt tot slechts enkele broedparen en wijken de vogels uit naar De Katte (zie verder).

In de huidige omstandigheden (2006-2010) krijgt men de indruk dat de populatie daalt onder invloed van de aal-
scholvers. Voor de Tweede Wereldoorlog blijkt dat niet het geval en gaan hoge aantallen blauwe reiger hand in 
hand met hoge aantallen aalscholver. Of het de aalscholvers zijn of andere aspecten uit de ecologie van de blauwe 
reiger die de aantallen nu laag houden, zou onderzocht moeten worden. 

Blauwe reigers stichtten de laatste twintig jaar meer verspreid nieuwe, kleinere kolonies. Blijkbaar zorgen jacht en 
verstoring voor het ontstaan van minder, maar grotere kolonies. Sinds de bescherming van de blauwe reiger in Ne-
derland daalde daar de gemiddelde grootte van 50 naar 20 broedparen. In landen waar predatie door de mens hoog 
blijft, zijn de kolonies net zoals voorheen bij ons: weinig in aantal, maar soms met zeer veel broedparen (Zwarts, L. 
et al 2009). Wellicht speelt dit ook hier een rol en gaan blauwe reigers nu gemakkelijker een andere stek opzoeken, 
daar waar ze vroeger ‘verplicht werden’ zich in enkele grote kolonies te vestigen. 

De laatste jaren broeden de meeste blauwe reigers aan de Katte. Gezien het zo nabij is (circa 500 m) en ook in de 
Lage Moeren gelegen, werden ze in de tabel (zie bijlage ‘Jaartallen met broedgegevens sinds 1900’ ) samengeteld 
met de koppels van de eendenkooi . Het lijkt erop dat de blauwe reiger uitwijkt naar ‘rustiger oorden’ van 2007 tot 
en met 2011 gaat het om respectievelijk 5, 7, 11, 19 en 23 koppels (Jozef Vansteenkiste, Wim jans). 

De eendenkooi van Meetkerke is één van de unieke plaatsen waar de blauwe reiger al meer dan 100 jaar elk jaar 
broedt. De aantallen voor de Tweede Wereldoorlog zijn gemiddeld een stuk hoger dan erna (zie bijlage minima en 
maxima per 5 jaar). Dat de blauwe reiger jaarlijks in de eendenkooi broedde, heeft wellicht te maken met de min-
der fanatieke vervolging in vergelijking met de aalscholver en zijn veel minder uitgesproken voorkeur voor bredere 
viswateren wat zijn voedselaanbod ten goede kwam. 

Blauwe reiger. Foto Arnout  Zwaenepoel, februari 2013.
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De Aalscholver na 1945 …

De aalscholver werd gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw verdelgd. Hij wordt beschouwd als een 
visconcurrent. Bij Verheyen (1966) krijg je er voor de kolonies een idee van: uit de nesten schieten, de bomen 
kappen als dat eerste niet genoeg effect heeft. Ook uit mondelinge bronnen (Becuwe, M. en Burggaeve, G.) blijkt 
nogmaals de enorme weerzin voor de aalscholver (visconcurrent). Bij Verheyen (1966) of meer recent in ‘Vogels in 
de kop deel 1’ (Desmet 2009) vindt men er veel voorbeelden van. 

In de meeste Europese landen werd de aalscholver op een gelijkaardige manier bejegend. De aalscholver stond er 
in de jaren zestig (watervervuiling en verdroging waren dan ook nog eens zijn deel) in heel West-Europa erg slecht 
voor. Dit leidt in de jaren zeventig tot beschermende maatregelen, geformaliseerd in 1979. 

Na 1945 is de aalscholver voor lange tijd geen broedvogel meer in de eendenkooi. Begin jaren zestig wordt een 
kleine opflakkering van de aalscholver vastgesteld: 1961 - 1965 werden 4-8 koppel genoteerd (Lippens,L.). Het zou 
de laatste broedplaats in België zijn tot 1994. 

In 1961 noteert Lippens een laat broedgeval in de eendenkooi: op 27 augustus nog nestjongen (Lippens/Wille) of 
dit te maken heeft met verstoring vroeger op het seizoen is niet duidelijk. 

Naast afschot heeft de aalscholver vanaf de jaren zestig zwaar af te rekenen met toenemende watervervuiling die 
nog tot in de jaren tachtig bijzonder hoog blijft. Het was voor de aalscholver eind jaren zestig en tot de jaren tachtig 
door de zeer vergaande vervuiling niet mogelijk om te vissen in de Gentse Vaart, de Oostendse Vaart, de ringvaart 
rond Brugge, de Brugse Reien,… evenveel plaatsen waar nu overal aalscholvers hun voedsel vinden. 

De toename in Nederland, de verbetering van de waterkwaliteit (zie Vansteenkiste 1999), de bescherming van 
de aalscholver in Vlaanderen (en daarbuiten) hebben er toe geleid dat er in 1997 hier voor het eerst sinds 32 jaar 
weer aalscholvers in de eendenkooi broeden: ongeveer 8 koppels. Bij wijze van spreken zijn we dan weer waar het 
verhaal was geëindigd in 1965. Ditmaal stijgt het aantal jaar op jaar om te komen tot een kolonie van 100 tot 120 
koppels (zie overzicht). Opmerkelijk is dat de West-Vlaamse kolonies precies op dezelfde plaatsen terugkomen. 
Blijkbaar zijn er ondertussen weinig andere geschikte biotopen bijgekomen.  

Hoe het de kolonie verder zal vergaan valt af te wachten. Er zijn tekenen van verval van de bomen. Aalscholvers 
(en reigers)doen door de vele uitwerpselen hun broedbomen afsterven. Als die op korte termijn samen omvallen, 
blijven er weinig geschikte broedplaatsen over en implodeert de kolonie. Mogelijks deed zich zoiets (onder andere 
omstandigheden) voor in 1945. De kansen tot herlokaliseren zijn nu iets gemakkelijker, omdat het verjagen nu niet 
vanzelfsprekend is in tegenstelling tot de periode voor 1970. Maar het kan ook dat de aalscholvers hier weer sterk 
afnemen, aangezien aalscholverkolonies erg beperkt blijven en Meetkerke blijkbaar al vele decennia, misschien al 
eeuwen, een goede, weinig vervangbare (?) broedplaats voor de aalscholver in de regio is. 

Meer koppels binnen de eendenkooi is weinig waarschijnlijk. Zoals de cijfers aangeven is zowat het maximum be-
reikt. Ook de oude cijfers geven nooit meer dan 127 koppels wat in dezelfde orde ligt. Dit is tevens een signaal voor 
de vissers die er soms van uitgaan dat de aalscholver ongebreideld zal toenemen.

Paling rapen

In het begin van de jaren zestig bezocht Filip Calleeuw als kleine jongen de eendenkooi. Hij woonde in Varsenare 
en zat samen in de klas (lagere school) met het zoontje van de boer die aan de eendenkooi woonde. Een bezig-
heid was ‘paling rapen’. Dat bestond erin de uit de nestbomen gevallen palingen op te rapen. Zowel aalscholver als 
blauwe reiger eten veel paling (als die voorradig is); de paling wordt ingeslikt en naar het nest gebracht. Blijkbaar 
weten toch nog wat palingen te ontsnappen en vallen weer naar beneden. Zo kon men op een middag een 6 à 
8 palingen rapen van een duim dik. Het paling rapen blijkt geen uniek fenomeen, ondertussen werd ook voor de 
voormalige reigerkolonie van het Fort van Beieren en die van Westkapelle het rapen gedocumenteerd. Het blijkt 
een courante praktijk.
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‘Cormoroânen’ Landbouwers uit de omgeving spraken van ‘Cormoranen die in d’eendekooie weunden’ (Vansteen-
kiste 1999). In het Engels is aalscholver ‘cormorant’, in het Duits ‘K/Cormoranen’, in het Frans ‘Cormoran’. Ook in 
het Nederlands werd ‘Cormoraan’ vroeger gebruikt, blijkbaar leefde/leeft het verder in het dialect.

Reigers en aalscholvers Minima en maxima per vijf jaar, anders een indicatieve telling

Eendenkooi Meetkerke
blauwe 
reiger

aalscholver bron

min/max
1900 30/60 xx Verheyen  1966
1905 30/60 xx Verheyen  1966
1910 30/60 xx Verheyen  1966
1915 30/60 xx Verheyen  1966
1920 30/60 xx Verheyen  1966
1925 30/60 xx Verheyen  1966
1930 30/60 75-100 Lippens, L.
1935 30/60 ca 100 Lippens, L.
1940 50/70 127 Verheyen  1966
1945 300/400 0 Verheyen  1966
1950 14/20 0 Verheyen  1966
1955 20/25 0 Verheyen  1966
1960 30/50 4/008 Verheyen  1966
1965 14/30 0 Verheyen  1966
1970 Jul-46 0 Guido Burggraeve
1975 16 0 Guido Burggraeve
1980 80/98 0 Jan Desmet/Guido Burggraeve
1985 13 0 Karelse 2003
1990 35/50 0 Guido Burgraeve/Jozef Vansteenkiste
1995 20/50 008/38 Vansteenkiste/Descheemaeker
2000 20/24 38/108 Vansteenkiste/Descheemaeker
2005 14/22 89/122 Vansteenkiste/Descheemaeker
2010
xx = aanwezig, 0 = geen broedgeval
min/max: minimale en maximale aantallen van bepaalde periodes was het niet mogelijk min-max te vermelden
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Jaartallen met broedgegevens sinds 1900
blauwe reiger aalscholver nesten

1914-1918 xx xx
1933 xx 75-100
1934 xx 75-100
1935 xx 75-100
1936 xx 75-100
1937 xx 75-100
1938 xx 100
1939 xx 100
1940 xx 100 ca 100
1943 65 127
1944 xx > 127
1945 350 0
1946 xx 0
1950 14 0 17
1951 25 0 25
1953 15 0 35
1954 ca 20 0 35
1955 20/25 0
1960 30/50 0
1961 xx 4 tot 8 50
1962 xx 4 tot 8
1963 xx 4 tot 8
1964 25 ca 8
1965 30 ca 8
1966 14 0 20
1969 7 0
1970 7 0
1971 16 0
1974 46 0
1975 16 0
1980 81 0
1981 98 0
1982 87 0
1983 80 0
1987 13 0
1991 35 0
1992 50 0
1994 50 0
1995 50 0
1996 xx 0
1997 20 8
1998 xx 15-22
1999 23 29
2000 20-22 38
2001 22-24 69
2002 21 67
2003 23 85
2004 22 108
2005 21 104
2006 15 122
2007 22 108
2008 18 89
2009 16 114
2010 25 111
2011 29 86
2012 28 132
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Vanaf 2007 broedden er zeker reigers in het bosje aan De Katte (pompgemaal). De 
aantallen waren respectievelijk:
2007 5
2008 7
2009 11
2010 19
2011 23
2012 22

In bovenstaande tabel werden ze samengeteld met de reigers in de eendenkooi.
In het blauw het aantal koppels uitsluitenen in de eendenkooi

2.3.6.2. Zoogdieren

2.3.6.2.1. Vleermuizen

 J Inleiding

Dit gedeelte van de opdracht (vleermuizenonderzoek) werd uitgevoerd door Sven Verkem (Uitbreidingsstraat 51, 
2570 Duffel, e-mail: sven.verkem@gmail.com). 

Het doel van deze inventarisatie was na te gaan welke vleermuissoorten voorkomen, vooral in de omgeving van de 
waterpartijen. Bijzondere aandacht daarbij ging naar de Meervleermuis. 

Verder werd in overleg met ANB (terreinbezoek van 10/04/2012) bekeken welke deelgebieden verder in detail on-
derzocht zouden worden, nl:

 � Lage Moere van Meetkerke
 � Schobbejak
 � De oevers van het kanaal Brugge-Oostendse ter hoogte van Kwetshage

 J Methodiek

Het Bat-detector onderzoek werd uitgevoerd met behulp van 2 bat-detectoren simultaan: een Pettersson D240X of 
D1000 time-expansion detector die opname en analyse van de vleermuisgeluiden mogelijk maakt die wordt inge-
steld op 40kHz en een 2de toestel die ingesteld op 20 kHz voor soorten met een lagere frequentie. De locatie van de 
waarnemingen wordt vastgelegd met behulp van een GPS (Garmin). Kleine afwijkingen zijn hierdoor mogelijk, maar 
deze zijn verwaarloosbaar wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat het bij bat-detector waarnemingen 
onmogelijk is om de exacte afstand tussen vleermuis en waarnemer vast te stellen. 

Bij het bat-detectoronderzoek werden op verschillende momenten (zie tabel 2.46) vrije inventarisaties uitgevoerd 
(te voet of met de wagen) en werd ook een aantal maal gepost op 5 telpunten. Op deze telpunten werd gedurende 
5 minuten continu geluisterd en werd de activiteit per tijdsblok van 10 seconden genoteerd. Per tijdsblok werd de 
aanwezigheid van de verschillende vleermuissoorten genoteerd met aan- of afwezig. Een soort die 3 minuten con-
tinu aanwezig is, krijgt daardoor een score van 30. Door telpunten is het mogelijk om verschillende locaties op een 
meer kwantitatieve manier te vergelijken. Deze manier van bemonstering wordt nationaal en internationaal gebruikt 
en levert haalbare en betrouwbare gegevens op. 

Verder werd gewerkt met autonoom werkende bat-detectoren (D500x, Anabat en SM2BAT). De enige geschikte 
locatie voor een lange termijn monitoring die voldeed aan de voorwaarden voldoende dicht bij het water, op terrei-
nen van ANB of Natuurpunt en te beveiligen tegen vandalisme en diefstal was een voetgangersbruggetje over de 
Blankenbergse Vaart (zie figuur 1) net ten zuiden van de Uitkerkse polder.

mailto:sven.verkem@gmail.com
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Tabel 2.46: Overzicht van de inventarisatiedata.

Datum Weersomstandigheden Inventarisatie Telpunten

10/4 Droog, helder, relatief fris en windstil √ √

25/5 Droog, helder, windstil √

16/6 Helder, lichtbewolkt. Matige wind √ √

30/6 Droog, lichtbewolkt en relatief windstil √ √

27/7 Gedeeltelijke bewolkt, warm
Hele avond telling op 1 punt 
(thv Nieuwege brug)

23/8 Droog, bewolkt, windstil √ √ (deels)

31/8
Helder, lichtbewolkt en windstil. Later op de nacht 
nevelig

√ √

figuur 1: Locatie van de vaste luisterpunten
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figuur 2: Locatie van de automatische bat-detector. 

 J Resultaten vrije inventarisatie

Er werd tijdens de vrije inventarisatie een bijzonder hoge soortendiversiteit aan vleermuizen waargenomen, waar-
onder ook enkele bijzondere waarnemingen. Zo werd verschillende malen een Bosvleermuis waargenomen, een 
soort die in Vlaanderen zeer zeldzaam is en normaal gezien vooral in de oude bosgebieden ten zuiden van Brussel 
en Leuven wordt waargenomen. Verder werd ook, hoewel slechts één maal, een Meervleermuis waargenomen. 
Opvallend is verder het zeer grote aandeel aan Ruige dwergvleermuizen, die goed zijn voor 20% van de totale 
waarnemingen. Dit percentage is opvallend hoger dan in andere gebieden in Vlaanderen en wijst op het grote be-
lang van de poldergebieden voor deze soort. 

Uit een verdere analyse van de waarnemingen komen de volgende bevindingen:
 � Ter hoogte van de Nieuwege brug werd op geregelde tijdstippen een Bosvleermuis waargenomen. Omwille 

van de zeldzaamheid van de soort en om onzekerheid in de determinatie uit te sluiten, werd op deze locatie 
een aantal extra inventarisatiemomenten voorzien. Het dier werd steeds waargenomen jagend rond de enige 
verlichtingspaal met wit licht. Op 1 ogenblik werden zelfs twee Bosvleermuizen tegelijk waargenomen. 

Een logische verklaring voor deze waarnemingen is er niet. Verschillende elementen lijken uit te sluiten dat het om 
een ‘verdwaald’ dier ging tijdens de migratieperiode:

 � Het tijdstip van de waarnemingen viel buiten de migratieperiode
 � Het dier, of de dieren, werden herhaaldelijk waargenomen
 � De waarneming van twee dieren tegelijk

Nochtans vallen de waarnemingen volledig buiten het gekende verspreidingsgebied van de Bosvleermuis (zie 
figuur 4). Residente populaties zijn bekend van de grote boscomplexen ten Zuiden van Brussel en Leuven, en ook 
in de regio daartussen. Verder zijn er ook losse waarnemingen uit o.a. de Vlaamse Ardennen. Een mogelijke ver-
klaring is de aanwezigheid van een (kleine) kolonie, eventueel een mannengezelschap, in de bosregio rond Brugge 
die tot nu toe over het hoofd werd gezien. 

locatie automatische 
detector
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 � Op dezelfde locatie, ter hoogte van de Nieuwege brug, werden ook Rosse vleermuis, Laatvlieger, Ruige 
dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis waargenomen. Dit toont opnieuw aan dat de soortendiversi-
teit rond de Oostendse vaart bijzonder hoog ligt.

 � Ter hoogte van Oostendse vaart zijn er duidelijk meer waarnemingen en ligt de soortendiversiteit ook 
hoger. De Blankenbergse vaart ligt in een meer open polderlandschap met slechts een beperkt aantal 
landschapselementen en de vaart zelf heeft ook een opener structuur. De Oostendse vaart wordt voor een 
groot stuk met een bomenrij omzoomd en ook de naastliggende polders bevatten meer landschapsele-
menten en opgaande vegetatie. Opvallende verschillen zijn het duidelijk lagere aantal Ruige dwergvleer-
muizen en Watervleermuizen langs de Blankenbergse vaart. Laatvlieger werd er met deze waarnemings-
methode zelfs niet waargenomen en ook Grootoorvleermuizen werden enkel waargenomen in de buurt van 
de Oostendse vaart.

 � Om zicht te krijgen op het belang van de polders langsheen de Oostendse vaart werd in overleg met ANB 
besloten vooral te focussen op de Lage Moere van Meetkerke. Dit deelgebied bestaat uit (vochtige) gras-
landen en weilanden, maar wordt ook doorsneden door enkele poldersloten en er liggen verspreid verschil-
lende kleine bosjes, houtkanten en andere landschapselementen. Een van de meest opvallende land-
schapselementen is de oude eendenkooi met omliggend bosje. Uit de gegevens blijkt dat dit gebied, en bij 
uitbreiding dus ook de andere polders rond de Oostendse vaart bijzonder belangrijk zijn voor vleermuizen, 
op voorwaarde dat er voldoende landschapselementen aanwezig zijn. In het open gebied concentreren 
de waarnemingen zich ter hoogte van de houtkanten, bosranden, bomenrijen en waterpartijen. Een mooi 
voorbeeld hiervan vormt de oude eendenkooi waar 4 vleermuissoorten werden waargenomen (Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis en Laatvlieger). Ook langs de Moerstraat, een 
landbouwweg met een dubbele bomenrij, was de vleermuisactiviteit hoog en werden verschillende soorten 
waargenomen. Daarbij ook Grootoorvleermuis, een soort die over het algemeen niet graag foerageert in 
open gebieden. Opvallend, maar niet geheel onverwacht is de afwezigheid van kleine Myotis soorten zoals 
Franjestaart en Baardvleermuis. Deze boombewonende vleermuizen zijn typisch voor (oude) bosgebieden.

 � De Meervleermuis werd slechts 1x waargenomen, op 24 augustus, jagend boven de Oostendse vaart. 
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Tabel 2.47: Overzicht van alle in België voorkomende vleermuissoorten of soortcomplexen met aanduiding van waarnemingen in 
het projectgebied.

Waargenomen soorten Vrije inventarisatie Telpunten
Automatische 
detector

Noordse vleermuis Eptesicus nilsonii
Laatvlieger Eptesicus serotinus JA JA
Laatvlieger/Rosse/Bosvleermuis
Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii
Brandt’s vleermuis Myotis brandtii
Meervleermuis Myotis dasycneme JA
Watervleermuis Myotis daubentonii JA JA JA
Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus

Baardvleermuis spec.
Myotis mystacinus/
brandtii

Vale vleermuis Myotis myotis
Baardvleermuis Myotis mystacinus
Franjestaart Myotis nattereri
Myotis spec. Myotis species JA JA JA
Bosvleermuis Nyctalus leislerii JA
Rosse vleermuis Nyctalus noctula JA JA
Rosse/Bosvleermuis Nyctalus noctula/leislerii JA
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii JA JA JA
Dwergvleermuis spec. Pipistrellus species
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus JA JA JA
Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus
Grootoorvleermuis spec. Plecotus species JA
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus JA
Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriactus

Grote hoefijzerneus
Rhinolophus 
ferrumequinum

Kleine hoefijzerneus
Rhinolophus 
hipposideros

Hoefijzerneus spec. Rhinolophus species
Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus
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 J Resultaten telpunten
Om iets beter kwantitatief te kunnen vergelijken werden 5 vaste telpunten gemonitord. Drie ervan langs de Oos-
tendse vaart (A, B en C) en twee langs de Blankenbergse vaart (D en E). Dit leverde volgende resultaten op (figuren 
4 en 5):

 � Op de telpunten werd een minder grote soortendiversiteit waargenomen dan bij de vrije inventarisatie, nl. 
Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis en Myotis species.

 � De luisterpunten A, B en C langs de Oostendse vaart worden in verhouding frequenter gebruikt dan de 
luisterpunten D en E langs de Blankenbergse staart.

 � Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger komen enkel voor op de luisterpunten A, B en C (Oostendse vaart)

 J Resultaten automatische detector
Er was in het studiegebied helaas slechts één geschikte locatie voorhanden waar gedurende langere tijdsperiodes 
vleermuizenactiviteit geregistreerd kon worden. Deze bevond zich langs de Blankenbergse vaart en niet langs de, 
voor Meervleermuizen, interessantere Oostendse vaart. De Blankenbergse vaart is niet zo breed en kronkeliger 
en daardoor minder interessant voor de Meervleermuis. De automatische bat-detector werd opgesteld van 10 april 
tot 2 juli en van 10 september tot 5 november en er werden meer dan 20.000 opnames gemaakt. Daarbij werd 
niet continu geregistreerd, o.a. ook door batterijuitval en beperking van het geheugen, maar voor de drie periodes: 
voorjaar, zomer en najaar werden voldoende gegevens verzameld voor de volgende conclusies:

 � Er werd een opvallend hoge activiteit van vleermuizen geregistreerd. 
 � De waargenomen soorten zijn: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis, 

Laatvlieger en Rosse vleermuis. De eerste drie soorten in hoge aantallen, de laatste twee minder frequent. 
 � De Meervleermuis werd niet waargenomen

 J Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
De belangrijkste conclusie van het veldwerk is dat het gebied duidelijk naar voor komt als een belangrijk jachtgebied 
voor een cluster van soorten die typisch is voor vochtige biotopen en moerassen, nl. Ruige dwergvleermuis, Rosse 
vleermuis, Watervleermuis en Meervleermuis. Het gaat om soorten die op het eerste zicht vrij algemeen zijn en niet 
ernstig bedreigd, maar daar moeten toch enkele kanttekeningen bij geplaatst worden. 

 � Ten eerste wat betreft de Ruige dwergvleermuis, die is inderdaad vrij algemeen in Vlaanderen, maar de 
waargenomen aantallen overstijgen in ruime mate de aantallen die elders worden waargenomen. De 
poldergebieden (en de riviervalleien) vormen voor deze soort een zeer belangrijk jachtgebied en maken 
integraal deel uit van de migratieroute. 

 � Ten tweede wat betreft de Rosse vleermuis is er in Vlaanderen het sterke vermoeden dat de soort het niet 
goed doet en dat de aantallen de laatste 15 jaar drastisch zijn afgenomen. Door het ontbreken van moni-
toring zijn geen harde cijfers beschikbaar om dit te staven, maar verschillende vleermuiskenners zijn het 
erover eens dat de soort minder algemeen is dan vroeger. 

 � Ten derde wat de Meervleermuis betreft, de enige recente kolonie die in Vlaanderen gekend was 
(Boezinge), is ondertussen verdwenen en daarmee is ook het aantal waarnemingen van de soort in de 
ruime regio sterk afgenomen. Toch blijft de soort in West-Vlaanderen nog het meest aanwezig in verge-
lijking met de rest van Vlaanderen. Het is daarbij niet duidelijk in hoeverre het gaat om dieren die deel 
uitmaken van een kraamkolonie, dan wel om mannetjes. 

Wanneer rekening wordt gehouden met al deze bedenkingen dat kan gesteld worden dat de polders van de oost-
kust een belangrijke rol spelen voor een aantal vleermuissoorten en dat het dus ook aangewezen is om er bij het 
beheer rekening mee te houden.

2.3.6.2.2. Overige zoogdieren
Tabel 2.48 geeft een overzicht van alle waargenomen zoogdieren in het studiegebied. De waarnemingen zijn ge-
baseerd op de synthesenota Aanwijzing van ‘De Poldergraslanden tussen Klemskerke en Paddegat’ als Vlaams 
Natuurreservaat en voorstel van uitbreidingsperimeter (Slabbaert 2001), op de vleermuizenstudie van Verkem (zie 
paragrafen hierboven), op eigen waarnemingen gedurende het terreinwerk van 2011-2013 en op de website www.
waarnemingen.be van Natuurpunt vzw. Wat de vleermuizenwaarnemingen van Sven Verkem betreft, die konden 
slechts gedeeltelijk naar de deelgebieden van het eigenlijke studiegebied vertaald worden. De waarnemingspunten 
A, B en C liggen langs het kanaal Brugge-Oostende, waarbij we A vertaald hebben naar Schobbejak, B (Nieuw-
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wegebrug) naar Kwetshage én Meetkerkse Moeren en C (Blankenbergse vaart bij Speien) ook naar Meetkerkse 
Moeren-Speien. De waarnemingspunten D en E liggen hoger langs de Blankenbergse vaart, buiten het strikte 
studiegebied. Door die extra vleermuizenwaarnemingen springen Meetkerkse Moeren, Kwetshage en Schobbejak 
qua aantal waargenomen zoogdieren meteen boven de rest uit, een beetje vertekend beeld ten gevolge van inten-
sievere waarneming. 

In totaal werden 24 soorten zoogdieren in het studiegebied waargenomen.

Haas en mol zijn de enige zoogdieren die in alle deelgebieden werden waargenomen. Een algemene soort als 
egel werd slecht op één plaats waargenomen, wat toch voor een deel al aangeeft dat de inventarisatiegraad van 
zoogdieren in het studiegebied laag ligt. Hetzelfde geldt wellicht voor Konijn dat ook slechts van 4 deelgebieden 
vermeld wordt.

De kleine marterachtigen zijn vermoedelijk ook sterk onderbemonsterd. De zeker te verwachten soorten: wezel, 
hermelijn en bunzing zijn weliswaar waargenomen, maar slechts op een zeer beperkt aantal deelgebieden. Steen-
marter is zowel gespot in de Meetkerkse Moeren als in Klemskerke-Vlissegem.

Ook de muizenwaarnemingen zijn schaars. Aardmuis en Veldmuis worden vermeld, maar bij de laatste is zelfs geen 
deelgebied vernoemd. Daniël Demeyere en Urbain Neyrinck vermelden dat sedert de uitroeiing van Muskusrat 
vooral nog Bruine rat en af en toe Woelrat gevangen worden. 

Muskusrat is expliciet bekend van drie gebieden, maar moet zonder veel twijfel in alle deelgebieden aanwezig zijn 
geweest. De soort is inmiddels echter volledig uitgeroeid in het studiegebied, meer bepaald sinds 2009 (monde-
linge mededelingen polderwerkman/rattenvanger Urbain Neyrinck en ontvanger-griffier Nieuwe Polder van Blan-
kenberge Daniël Demeyere).

Ook Vos is wellicht in alle deelgebieden aanwezig, maar het zijn vooral de omwonenden van het Hagebos die zeer 
expliciet hun ongenoegen over de Vos uiten. Ook de polderbeheerders (Daniël Demeyere en Patricia Mermuys) 
verwezen onmiddellijk naar het Hagebos. In het bos zijn inderdaad diverse vossenburchten aanwijsbaar.

Otter is uit de literatuur bekend van de Meetkerkse Moeren (Cafmeyer 1953). Cafmeyer vertelt over die Otter alsof 
het al een hele tijd geleden was, maar geeft geen precieze tijdsaanduiding. Daniël Demeyere (mondelinge medede-
ling 2013) maakt eveneens melding van (de laatste?) Otter in de Blankenbergse vaart in Zuienkerke circa 1960. De 
zoogdierenwerkgroep maakt melding van otters in de Blankenbergse vaart (1904), de eendenkooi van Meetkerke 
(1956-1960), langs het Kanaal Brugge-Oostende tot circa 1950-1960. 

Ontvanger-griffier van de Nieuwe Polder van Blankenberge Daniël Demeyere maakt melding van meerdere ont-
snapte Capibara’s in het Zuidgeleed ter hoogte van het Paddegat circa 2008. De dieren zijn inmiddels verdwenen.
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Tabel 2.48 Zoogdieren.

2.3.6.3. Amfibieën en reptielen

Tabel 2.49 geeft een overzicht van de waargenomen reptielen en amfibieën.

Reptielen en amfibieën zijn amper onderzocht binnen het strikte studiegebied. In het kader van het beheerplan 
was evenmin extra onderzoek voorzien. Er werden toch één dag in maart 2013 fuiken uitgezet in de twee poelen 
van het pas aangekochte Hagebos in Meetkerke. De temperatuur was echter nog erg koud door het aanhoudende 
vriesweer. Er werden geen amfibieën waargenomen.

Bruine kikker is slechts in drie gebieden waargenomen, Groene in vijf. Kleine watersalamander werd enkel van de 
Meetkerkse Moeren beschreven. Gewone pad (Bufo bufo) en Alpenwatersalamander (Ichthosaura alpestris) zijn 
ongetwijfeld over het hoofd geziene soorten. De ecosysteemvisie (Stuurman &  Zwaenepoel 2002) vermeldt ze nog 
als algemeen verspreide soorten in het poldergebied Brugge-Oostende-Knokke. Ongetwijfeld is de situatie van 
tabel 2.49 een onderschatting van de reële toestand, hoewel het aantal soorten wellicht niet veel groter zal zijn. De 
brakke polders zijn immers geen ideaal amfibieëngebied. In Klemskerke-Vlissegem zou Kamsalamander (Triturus 
cristatus) nog voorgekomen hebben, maar de vermelding dateert al van De Fonseca begin jaren ’80 20ste eeuw) en 
de vraag is dus of de soort er nog altijd aanwezig is. 
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1 Eptesicus serotinus Laatvlieger 1 1 1
2 Erinaceus europaeus Egel 1
3 Hydrochorus hydrochaoris Capibara 1
4 Lepus europaeus Haas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Lutra lutra Otter 1
6 Martes foina Steenmarter 1 1
7 Microtus agrestis Aardmuis 1
8 Microtus arvalis Veldmuis
9 Mustela erminea Hermelijn 1 1 1
10 Mustela nivalis Wezel 1 1
11 Mustela putorius Bunzing 1
12 Myotis dasycneme Meervleermuis 1 1 1
13 Myotis daubentonii Watervleermuis 1 1
14 Myotis mystacinus Baardvleermuis 1
15 Nyctalus leislerii Bosvleermuis 1 1
16 Nyctalus noctula Rosse vleermuis 1 1
17 Ondatra zibethicus Muskusrat 1 1 1
18 Oryctolagus cuniculus Konijn 1 1 1 1
19 Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis 1 1 1

20 Pipistrellus pipistrellus
Gewone 
dwergvleermuis

1 1 1

21 Plecotus auritus
Gewone 
grootoorvleermuis

1

22 Rattus norvegicus Bruine rat 1
23 Talpa europaea Mol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Vulpes vulpes Vos 1 1

Totaal aantal soorten 19 3 2 10 8 2 5 2 2 7 1 1 3
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De kans dat inheemse reptielen in het studiegebied integraal ontbreken is reëel, maar de ingeburgerde invasieve 
exoot Roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans) is op verschillende plaatsen gesignaleerd. Urbain Ney-
rinck, de onderhoudsman/rattenvanger van de Nieuwe Polder van Blankenberge maakt gewag van 5 exemplaren 
op de wachtkom van het poldergemaal De Katte bij de Meetkerkse Moeren, in 2011 (afvissingen Inagro). Ook in 
Zuienkerke zouden al verschillende exemplaren gevangen of gezien zijn.
 

Tabel 2.49 Reptielen en amfibieën
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Bufo bufo Gewone pad
Lissotriton vulgaris Kleine watersalamander 1
Pelophylax esculenta Groene kikker 1 1 1 1 1
Rana temporaria Bruine kikker 1 1 1
Trachemys scripta elegans Roodwangschildpad 1
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2.3.6.4. Vissen

Tabel 2.50 geeft een overzicht van de aangetroffen vissen in het studiegebied.

In de eigenlijke ANB-gebieden zijn amper inventarisaties op vis uitgevoerd. 

De website waarnemingen.be van Natuurpunt vzw vermeldt slechts enkele keren het voorkomen van Driedoornige 
en/of Tiendoornige stekelbaars. Bij het bemonsteren van het water voor het pompgemaal De Katte troffen wij ook 
deze beide soorten aan. Franky Bauwens trof op een excursie op 8 juni 2013 Tiendoornige stekelbaars en Snoek 
aan op het Nieuwleed in de Meetkerkse Moere.

De informatiebrochure van de Nieuwe Polder van Blankenberge (Demeyere 1999) vermeldt wél enkele gegevens 
voor het geheel van de polders. De polder verpacht al het visrecht vanaf 1521. Sedert 1982 wordt het visrecht ver-
huurd aan de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen.

Waterkerende constructies zoals sluizen, stuwen, pompgemalen vormen knelpunten voor de migratie naar zee van 
de geslachtsrijpe paling en voor de vanuit zee naar de polder migrerende glasaal. Door een doelgerichte bediening 
van de uitwateringssluizen in functie van de voorjaarsmigratie van de paling worden evenwel jaarlijks grote hoe-
veelheden aaltjes in de polder binnengesluisd.

Door het terugdringen van de waterverontreiniging en door visuitzetting is er een sterke bezetting van witvis, meer 
bepaald Karper, Blankvoorn en Brasem. Kroeskarper is dominant aanwezig en zorgt voor een overpopulatie. Se-
dert enkele jaren wordt opnieuw Snoek aangetroffen.

De Jabbeekse beek werd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987 opgenomen in de lijst van vis-
waters. In de bovenloop van de beek wordt een bijzondere visfauna aangetroffen met soorten als Bermpje (onder 
meer in het ANB-gebied Vloethemveld), Beekprik, Paling, Drie- en Tiendoornige stekelbaars. Hoe de vispopulatie 
er echter uitziet bij de aankomst van de Jabbeekse beek bij het Paddegat is niet gedocumenteerd. 

Laquière (2010) vermeldt Blankvoorn, Blei, Brasem, Driedoornige stekelbaars, Karper, Rietvoorn en Snoek voor 
het projectgebied van het natuurinrichtingsproject Meetkerkse Moeren. Het Maregeleed in Meetkerke wordt als 
natuurgebied gevrijwaard van hengelen.

De Blankenbergse vaart is belangrijk voor de karpervisserij. Hier wordt regelmatig herbepoot door de provinciale 
visserijcommissie. Behalve een aantal brakke soorten (Bot, Brakwatergrondel, Koornaarvis, Zeebaars) buiten het 
strikte studiegebied komen in de Blankenbergse vaart ook Blankvoorn, Brasem, Driedoornige stekelbaars, Giebel 
(veel te veel) Karper, Kolblei, Paling en Rietvoorn voor. 

In het kanaal Brugge-Oostende worden baars, Blankvoorn, Bot, Brasem, Driedoornige stekelbaars, Giebbel, Kar-
per, Paling, Pos, Rietvoorn, Snoekbaars en Zeelt aangetroffen. Karper, Brasem en Giebel, de meest vervuilingsto-
lerante vissen, zijn de belangrijkste soorten. Karper draagt een belangrijke verantwoordelijkheid voor het ontbreken 
van waterplanten in de aangrenzende sloten. Dat tekort aan waterplanten is op zijn beurt verantwoordelijk voor het 
gebrek aan Snoek.

Op de Noord-Ede werden na 1995 nog Blankvoorn, Brasem, Driedoornige stekelbaars, Giebel, Karper, Kolblei, Pa-
ling, Rietvoorn, Snoek en Zeelt waargenomen.
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Tabel 2.50 Vissen

Tiendoornige stekelbaars in de wachtkom van De Katte, Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Meetkerkse Moeren
Anguilla anguilla Paling 1
Blicca bjoerkna Kolblei 1
Cyprinus carpio Karper 1
Esox lucius Snoek 1
Lota lota Kwabaal 1
Perca fluviatilis Baars 1
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars 1
Rutilus rutilus Blankvoorn 1
Tinca tinca Zeelt 1
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2.3.6.5. Dagvlinders

Tabel 2.51 toont de waargenomen dagvlinders in het studiegebied.

Dagvlinders behoren tot de beter onderzochte insectengroepen in het studiegebied, hoewel bijlange niet elk deel-
gebied grondig onderzocht is. De gegevens zijn afkomstig van het aanwijzingsdossier (Slabbaert 2011), eigen 
waarnemingen gedurende het terreinwerk ( Zwaenepoel 2011-2013) en de website Waarnemingen.be. In totaal zijn 
24 soorten aangetroffen (26 in het geheel van de polders tussen Brugge, Oostende en Knokke). De Meetkerkse 
Moeren zijn met 22 soorten duidelijk het best onderzochte gebied, In alle andere gebieden is de groep wellicht nog 
onderbemonsterd. Vooral ‘t Pompje lijkt potenties te hebben om een veel groter aantal soorten te herbergen, vooral 
dan de bloemrijke ruigtes op de laadplaats van de voormalige steenbakkerij.

Hooibeestje op Jacobskruiskruid, Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

De enige Rode lijst-soort (Rode lijst 2011) die in het studiegebied waargenomen werd is Bruin blauwtje. De soort is 
enkel in de Meetkerkse Moeren en Schorreweide Zuid waargenomen. De waarneming in de Meetkerkse Moeren 
dateert van 2011. Als gebied is Lage Moere opgegeven (Guido Orbie, Waarnemingen.be). Vermoedelijk betreft het 
een populatie die voornamelijk op de kanaaloevers voorkomt, waar de waardplanten van Bruin blauwtje (reigers-
bek, ooievaarsbek) nog abundant voorkomen en waar de soort nog geregeld waargenomen wordt. De waarneming 
in de Schorreweide Zuid dateert al van vóór 2002 (ecosysteemvisie). Het is onduidelijk of de soort er nog voorkomt.

Alle overige soorten staan op de recentste Rode lijst als ‘momenteel niet bedreigd’ opgegeven of als ‘niet opgeno-
men’ (trekvlinders). Toch lijkt het de moeite enkele soorten wat nader te bekijken. 

Kleine vos kende het laatste decennium een forse achteruitgang, die wellicht met de recente klimaatswijzigingen 
te maken heeft. In 2012 en 2013 werd de soort echter opnieuw frequenter waargenomen, zo ook in 6 verschillende 
deelgebieden van het studiegebied. Vooral rond de Put van Vlissegem werd de soort talrijk waargenomen tijdens 
het terreinwerk.
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Oranjetipje is in de omgeving van het Brugse nog niet zo heel lang een algemene dagvlinder. De laatste decennia 
nam de populatie gestaag toe, maar in de polders is het nog steeds geen algemeen dier. Oranjetipje is waargeno-
men in de Meetkerkse Moeren en Klemskerke-Vlissegem.

Ook Boomblauwtje is geen algemeen verspreide poldervlinder. De waardplanten, voornamelijk struiken zijn geen 
typische podlersoorten. Alleen Grote kattenstaart is wél ook een relatief algemene polderplant. Boomblauwtje is 
enkel in de Meetkerkse Moeren waargenomen.

Iets analoogs geldt voor Citroenvlinder. Sporkenhout en Wegedoorn zijn evenmin typische polderplanten. Ook deze 
vlinder is alleen in de Meetkerkse Moeren waargenomen.

Argusvlinder doet het de laatste jaren bijzonder slecht in Vlaanderen. De polders lijken nog enigszins aan de ach-
teruitgang te ontsnappen. Argusvlinder is nog in vijf deelgebieden waargenomen, waarbij Kwetshage en ‘t Pompje 
ongetwijfeld de grootste populaties herbergen. 

Argusvlinder in Weiden Noordede Watergangstraat. Foto Arnout  Zwaenepoel, 2010.
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Argusvlinder in Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.

Kleine vuurvlinder is voor wat zijn waardplant betreft voornamelijk op Schapenzuring aangewezen. In gebieden 
waar deze soort ontbreekt kan echter ook genoegen worden genomen met Veldzuring. Op zich lijken er dus geen 
echte beperkingen voor deze soort in de polders wat dat betreft. Toch is ook deze soort alleen in de Meetkerkse 
Moeren, Kwetshage en de Put van Vlissegem waargenomen.

Kleine vuurvlinder aan de Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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De zeldzaamheid van Gehakkelde aurelia heeft waarschijnlijk toch vooral met de vroege eerste vliegperiode te ma-
ken. De soort werd alleen aan de Put van Vlissegem waargenomen, maar dit is meer dan waarschijnlijk een grove 
onderschatting van de reële verspeiding.
 
Zwartsprietdikkopje is een goed verspreid vlindertje in het studiegebied, maar er dient toch speciale melding te 
worden gemaakt van de bijzonder grote populatie in ‘t Pompje. Vermoedelijk zijn hier niet de waardplanten (diverse 
grassoorten) voor verantwoordelijk, maar wél het grote bloemenaanbod van vooral Smalle rolklaver.
 

Zwartsprietdikkopje op Kleine leeuwentand in Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.  
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Tabel 2.51 Dagvlinders.
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Aglais io Dagpauwoog 1 1 1 1 1 1
Aglais urticae Kleine vos 1 1 1 1 1 1
Anthocharis cardamines Oranjetipje 1 1
Araschnia levana Landkaartje 1
Aricia agestis Bruin blauwtje 1 1
Celastrina argiolus Boomblauwtje 1
Coenonympha pamphilus Hooibeestje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Colias croceus Oranje luzernevlinder 1 1
Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 1
Lasiommata megera Argusvlinder 1 1 1 1 1
Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder 1 1 1
Maniola jurtina Bruin zandoogje 1 1 1 1 1 1
Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 1 1 1 1
Papilio machaon Koninginnepage 1
Pararge aegeria Bont zandoogje 1 1 1
Pieris brassicae Groot koolwitje 1 1 1 1 1
Pieris napi Klein geaderd witje 1 1 1 1 1 1 1
Pieris rapae Klein koolwitje 1 1 1 1 1 1 1 1
Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 1
Polyommatus icarus Icarusblauwtje 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pyronia tithonus Oranje zandoogje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vanessa atalanta Atalanta 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vanessa cardui Distelvlinder 1 1 1 1
Totaal aantal soorten 22 10 13 11 10 11 7 5 10 16
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2.3.6.6. Nachtvlinders

Tabel 2.52 toont de aangetroffen nachtvlinders in het studiegebied.

Nachtvlinders zijn nog maar nauwelijks bemonsterd in het studiegebied. Tijdens het vegetatiekundige terreinwerk 
van 2011 en 2012 werden alle dagactieve dieren die werden waargenomen genoteerd. Op een warme juli-avond in 
2012 werden door Arnout  Zwaenepoel ook één keer nachtvlinders gevangen met behulp van een lichtval met kwik-
lamp in de Meetkerkse Moeren, tussen het kooihuis en het kooibos. In totaal werden voorlopig een nog bescheiden 
aantal van 71 soorten waargenomen.

Het aantal waargenomen dagactieve soorten was vrij beperkt. In bijna alle gebieden werden de Gewone gras-
mot (Chrysoteucha culmella) en Gamma-uiltje (Autographa gamma) in de graslanden waargenomen. In ‘t Pompje 
werden bovendien Witte grijsbandspanner (Cabera pusaria), Klaverspanner (Chiasmia clathrata), Bleke grasmot 
(Crambus perlella), Bosspanner (Scopula immutata) en Bruinbandspanner (Scotopteryx chenopodiata) genoteerd. 
De laatste is een niet zo algemene soort, die grassen, wikke en klaver als waardplant heeft. De soort werd waar-
genomen in het uiterst soortenrijke en bloemrijke grasland op de plaats van de voormalige kleiwinning. Bruinband-
spanner werd ook waargenomen in een bloemrijke rand van een hooiweide, grenzend aan het kanaal, in Kwets-
hage. Kwetshage herbergt ook een kleine populatie van de zeldzame Vijfvlek-Sint-Jansvlinder (Zygaena trifolii). 
De Moerasrolklaver die her en der in de perceelsranden nog voorkomt, is de waardplant voor de rups van deze 
dagactieve soort, die de laatste jaren iets algemener schijnt te worden. Vijfvlek-Sint-Jansvlinder werd ook waar-
genomen in de Meetkerkse Moeren waar de vlinder zich overdag graag vertoont op de bloemen van Kale Jonker. 
Nog een eerder lokale, dagactieve soort van Kwetshage is het Kroosvlindertje (Cataclysta lemnata) dat frequent 
boven de sloten te zien is. Verder werden hier ook nog Aardappelstengelboorder (Hydraecia micacea), Variabele 
grasmot (Agriphilla tristella) en Brandnetelbladroller (Celypha lacunana) als extra dagactieve of opgeschrikte soor-
ten waargenomen. In Klemskerke-Vlissegem werd nog Klaverspanner overdag gezien. Weiden Noordede Cathille 
leverde nog Stro-uitje (Rivula sericealis) op, een soort die vermoedelijk ook wel in alle terreinen moet voorkomen. In 
de Meetkerkse Moeren werden tenslotte ook de zijden spinsels en de rupsen van de eerder zeldzame Wilgenstip-
pelmot (Yponomeuta rorella) waargenomen op samengesponnen takuiteinden van Katwilg. 

Bosspanner in ‘t Pompje in Ettelgem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011. 
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Bruinbandspanner in ‘t Pompje in Ettelgem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011. 

Vijfvlek-Sint-Jansvlinder op Kale Jonker in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Wilgenstippelmot. Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.

De lichtval in de Meetkerkse Moeren leverde meteen een veel groter aantal soorten op. Daar werden 56 soorten 
waargenomen op één warme, windstille zomernacht, wat voor de polders een vrij behoorlijk aantal is. 

Veruit de bijzonderste soort was daar Rietstreepmot (Orthotella sparganella), een nachtvlinder van de familie Pa-
relmotten (Glyphipterigidae), die egelskop als waardplant voor de rups heeft. Grote egelskop komt dominant voor 
in bepaalde delen van het Sint-Andrieszwin. 

Andere echte zeldzaamheden werden voorlopig nog niet waargenomen, wél een reeks niet zo algemene soorten. 

Het Donker c-smalsnuitje (Aethes rubigana) is een eerder zeldzaam bladrollertje dat op klis als waardplant heeft. 
Klis komt vrij talrijk voor in het kooibos van de eendenkooi.

De Streepjesgrasmot (Crambus pratella) is een grasmotje (familie Crambidae) dat op grassen leeft en een voorkeur 
heeft voor smele. In de Meetkerkse Moeren komt echter Ruwe noch Bochtige smele voor. Wellicht is een andere 
grassoort hier waardplant.

De Witlijntandvlinder (Drymonia querna) is een minder algemene tandvlinder (familie Notodontidae) die eik en beuk 
als waardplanten heeft en de soort is hier dus vermoedelijk ook op de eiken van het kooibos aangewezen.

De Bessentakvlinder (Eulithis mellinata) is een minder algemene spanner (familie Geometridae) die Aalbes, Zwarte 
bes en Kruisbes als waardplanten heeft. De soort is daarmee waarschijnlijk aangewezen op de tuin bij het kooihuis.  

De Populierentandvlinder (Gluphisia crenata) is een minder algemene tandvlinder die populier als waardplant heeft. 
Zowel in het kooibos als langs het kanaal Brugge-Oostende zijn die talrijk aanwezig.

De Halmrupsvlinder (Mesapamea secalis) is een minder algemeen uiltje dat vooral Gewone kropaar en Rietzwenk-
gras als waardplanten heeft. Beide komen in het kooibos en de hooilanden rondom voor.
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De Bandpalpmot (Sycopacma larseniella) tenslotte is een minder algemene palpmot (familie Gelechiidae) die rol-
klaver als waardplant heeft. In de hooilanden komt her en der Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) voor, hoewel 
zeker nog niet opnieuw algemeen.

Als besluit moeten we ongetwijfeld concluderen dat nachtvlinders in de Blankenbergse Polder Zuid nog zwaar 
onderbemonsterd zijn en dat hier zonder twijfel nog een waslijst van soorten te ontdekken valt. Vooral de zilte 
gebieden leveren kans op zeldzaamheden die aan specifieke zilte planten gebonden zijn. Ook de sloten en moe-
raskantjes zijn een potentieel biotoop voor bijzondere ontdekkingen. 

Rietstreepmot was de bijzonderste aangetroffen soort bij een nachtvlinderbemonstering van de Meetkerkse Moeren in juli 2012. 
Foto Arnout  Zwaenepoel. 
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Tabel 2.52 Nachtvlinders
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1 Abrostola tripartita Brandnetelkapje vrij gewoon Grote brandnetel 1
2 Acronicta megacephala Schilddrager gewone soort populier en wilg 1
3 Aethes rubigana Donker c-smalsnuitje eerder zeldzaam klis 1
4 Agapeta hamana Distelbladroller gewone soort distel (Carduus & cirsium) 1
5 Agriphila tristella Variabele grasmot vrij gewoon grassen 1
6 Agrotis ipsilon Grote worteluil gewone soort polyfaag 1
7 Anania coronata Gewone coronamot vrij gewoon vlier, Gelderse roos, sering, liguster 1
8 Angerona prunaria Oranje iepentakvlinder vrij gewoon talrijke boomsoorten 1
9 Apamea lithoxylaea Bleke grasworteluil vrij gewoon Straatgras en andere grassen 1
10 Apamea monoglypha Graswortelvlinder vrij gewoon Kweek, kropaar, Ruwe smele 1
11 Archips podana Grote appelbladroller gewone soort fruitbomen en andere bomen 1
12 Autographa gamma Gamma-uil zeer algemeen polyfaag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Axylia putris Houtspaander vrij gewoon zuring, walstro, brandnetel 1
14 Biston betularia Peper-en-zoutvlinder gewone soort polyfaag 1
15 Cabera pusaria Witte grijsbandspanner zeer algemeen berk, els 1 1
16 Carcina quercana Vuurmot algemeen eik, beuk, appel, kastanje, esdoorn, … 1
17 Cataclysta lemnata Kroosvlindertje lokale soort kroossoorten 1
18 Celypha lacunana Brandnetelbladroller zeer algeeem brandnetel 1
19 Chiasmia clathrata Klaverspanner gewone soort Klaver, Luzerne 1 1
20 Chilo phragmitella Rietmot vrij gewoon Riet, Liesgras 1
21 Chrysoteucha culmella Gewone grasmot gewone soort grassen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Cosmia trapezina Hyena vrij gewoon talrijke struiken en bomen 1
23 Crambus pascuella Zilverstreepgrasmot gewone soort grassen, vooral Poa 1
24 Crambus perlella Bleke grasmot gewone soort grassen, vooral smele en zwenkgras 1
25 Crambus pratella Streepjesgrasmot niet zo algemeen grassen, vooral smele   1
26 Crocallis elinguaria Kortzuiger vrij gewoon talrijke bomen en struiken 1
27 Cryphia domestica Lichte korstmosuil vrij algemeen korstmossen 1
28 Diarsia mendica Variabele breedvleugeluil gewone soort polyfaag 1
29 Drymonia querna Witlijntandvlinder niet zo algemeen eik, beuk 1
30 Ectropis  crepuscularia Gewone spikkelspanner zeer algemeen berk, wilg, … 1
31 Eilema complana Streepkokerbeertje vrij gewoon korstmossen 1
32 Eulithis mellinata Bessentakvlinder niet zo algemeen Aalbes, Zwarte bes, Kruisbes 1
33 Euproctis similis Donsvlinder gewone soort Sleedoorn, meidoorn, berk 1
34 Eurrhypara hortulata Bonte brandnetelmot gewone soort brandnetel  1
35 Euthrix potatoria Rietvink gewone soort Riet 1
36 Gluphisia crenata Populierentandvlinder niet zo gewoon populier 1
37 Hemithea aestivaria Kleine zomervlinder vrij gewoon meidoorn, sleedoorn, … 1
38 Herminia tarsipennalis Lijnsnuituil gewone soort beuk, eik, braam 1
39 Hoplodrina octogenaria Gewone stofuil gewone soort weegbree, muur, dovenetel, zuring, … 1
40 Hydraecia micacea Aardappelstengelboorder vrij gewoon talrijke kruiden 1
41 Idaea dimidiata Vlekstipspanner gewone soort Fluitenkruid, bevernel, … 1
42 Ipimorpha subtusa Tweekleurige heremietuil vrij gewoon populier  1
43 Lacanobia oleracea Groentenuil zeer algemeen melde, ganzenvoet, tomaat, wilg, … 1
44 Laothoe populi Populierenpijlstaart gewone soort populier, wilg 1
45 Lateroligia ophiogramma Moerasgrasuil vrij gewoon Rietgras, Liesgras 1
46 Lomaspilis marginata Gerande spanner gewone soort wilg, populier, … 1
47 Lomographa temerata Witte schaduwspanner vrij gewoon meidoorn, sleedoorn, … 1
48 Mesapamea secalis Halmrupsvlinder niet zo gewoon Gewone kropaar, Rietzwenkgras, … 1
49 Miltochrista miniata Rozenblaadje vrij gewoon korstmossen 1
50 Mythimna impura Stompvleugelgrasuil vrij gewoon Gewone kropaar, Riet, … 1
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51 Noctua fimbriata Breedbandhuismoeder vrij gewoon brandnetel, zuring, braam, wilg, … 1
52 Noctua janthe Open breedbandhuismoeder vrij gewoon dovenetel, zuring, meidoorn, wilg, … 1
53 Noctua pronuba Huismoeder zeer algemeen polyfaag 1

54 Orthotelia sparganella Rietstreepmot
zeer lokale en zeldzame 
soort

Egelskop 1

55 Peribatodes rhomboidaria Taxusspikkelspanner zeer algemeen meidoorn, klimop, … 1
56 Phalera bucephala Wapendrager vrij gewoon wilg, berk, eik, hazelaar 1
57 Phragmatobia fuliginosa Kleine beer vrij gewoon weegbree, Jacobskruiskruid, … 1
58 Pleuroptya ruralis Parelmoermot zeer algemeen brandnetel, melde, ganzeboet, … 1
59 Pyrausta aurata Muntvlindertje gewone soort munt, lipbloemigen 1
60 Rivula sericealis Stro-uiltje zeer algemeen verschillende grassen 1
61 Sciota adelphella Bandlichtmot gewone soort populier, wilg 1
62 Scopula immutata Bosspanner vrij gewoon Moerasspirea, Echte valeriaan 1
63 Scotopteryx chenopodiata Bruinbandspanner niet zo algemeen grassen, wikke, klaver 1 1

64 Selenia dentaria Hesculesje gewone soort
sleedoorn, meidoorn, wilg, els, berk, 
…

1

65 Smerinthus ocellata Pauwoogpijlstaart gewone soort wilg, appel, … 1
66 Spilosoma lubricipeda Witte tijger gewone soort zuring, brandnetel 1
67 Syncopacma larseniella Bandpalpmot niet zo algemeen rolklaver 1
68 Xanthorhoe spadicearia Bruine vierbandspanner zeer algemeen duizendknoop, walstro, … 1
69 Yponomeuta evonymella Vogelkersstippelmot algemeen sleedoorn, meidoorn, vogelkers, … 1
70 Yponomeuta rorella Wilgenstippelmot eerder zeldzaam wilg 1
71 Zygaena trifolii Vijfvlek-sint-Jansvlinder zeldzaam rolklaver 1 1

Totaal aantal soorten 61 7 2 8 3 3 2 2 3 2
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2.3.6.7. Libellen

Tabel 2.53 toont de waargenomen libellen in het studiegebied.

De Polders met hun brakke sloten zijn geen topper voor libellen en het concrete studiegebied is niet intensief on-
derzocht op deze groep. De oudste gegevens voor de kustpolders als geheel zijn afkomstig van Anselin (1978) en 
er werden toen 22 soorten waargenomen: Azuurwaterjuffer, Blauwe glazenmaker, Bloedrode heidelibel, Bruinrode 
heidelibel, Geelvlekheidelibel, Gewone oeverlibel, Gewone pantserjuffer, Grote keizerlibel, Grote roodoogjuffer, 
Houtpantserjuffer, Kleine roodoogjuffer, Lantaarntje, Paardenbijter, Platbuik, Steenrode heidelibel, Tengere grasjuf-
fer, Viervlek, Vuurlibel, Watersnuffel, Zuidelijke glazenmaker, Zwarte heidelibel en Zwervende pantserjuffer.

De gegevens van het eigenlijke studiegebied zijn afkomstig van het aanwijzingsdossier (Slabbaert 2011), vooral ei-
gen waarnemingen gedurende het botanisch terreinwerk ( Zwaenepoel 2011-2013) en een beperkt aantal gegevens 
van de website Waarnemingen.be.

In totaal werden slechts 11 soorten genoteerd. De Meetkerkse Moeren zijn opnieuw het best bekende gebied en 7 
van de 11 soorten. De Put van Vlissegem komt op de tweede plaats met 5 soorten. Ongetwijfeld is het studiegebied 
nog té onderbemonsterd om een volledig beeld te geven. 

Geen enkele van de aangetroffen soorten staat op de Rode lijst (De Knijf 2006). Tengere grasjuffer die in de Rode 
lijst van De Knijf & Anselin (1996) nog in de categorie Bedreigd voorkwam is inmiddels zo sterk toegenomen in 
Vlaanderen dat de soort van de Rode lijst verdwenen is. Als typische pioniersoort zal het geen verwondering wek-
ken dat de soort aangetroffen is in een gebied met vrij recente natuurinrichtingsprojecten (Schorreweide Zuid). 
Vuurlibel die in dezelfde Rode lijst nog in de categorie Onvoldoende gekend voorkwam, is inmiddels eveneens in 
de categorie Momenteel niet bedreigd terechtgekomen. Vuurlibel komt talrijk voor op de Put van Vlissegem.

Vooral in Kwetshage, waar momenteel pas de ‘spookbrug’ afgebroken is en een aanzienlijk nieuw plas-dras-gebied 
ontstaan is, loont het momenteel wellicht de moeite meer naar libellen uit te kijken. Ook bij de Meetkerkse Moeren, 
waar het Maregeleed net nieuwe natuurvriendelijke oevers kreeg zou het soortenaantal wel eens kunnen toene-
men.

Vrouwtje Bruinrode heidelibel, Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Tabel 2.53 Libellen.
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1 Anax imperator Grote keizerlibel 1 1 1 1
2 Coenagrion puella Azuurjuffer 1 1 1 1
3 Crocothemis erythraea Vuurlibel 1
4 Ischnura elegans Lantaarntje 1 1 1 1 1 1
5 Ischnura pumilio Tengere grasjuffer 1
6 Lestes viridis Houtpantserjuffer 1
7 Libellula depressa Platbuik 1
8 Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel 1
9 Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 1
10 Sympetrum sanguineum Bloedrode heidelibel 1 1
11 Sypetrum striolatum Bruinrode heidelibel 1 1 1 1

Totaal aantal soorten 7 2 0 4 2 0 5 0 0 1 5

2.3.6.8. Sprinkhanen

Tabel 2.54 toont de in het studiegebied waargenomen sprinkhanen.

De sprinkhanenwaarnemingen voor het studiegebied zijn afkomstig van de ecosysteemvisie (Stuurman & 
 Zwaenepoel 2002), terreinwaarnemingen van Jorg Lambrechts en Maarten Jacobs, tijdens het plaatsen van de 
bodemvallen voor loopkevers en spinnen (2011), terreinwaarnemingen van Arnout  Zwaenepoel gedurende het 
botanisch terreinwerk (2011-2013) en de website Waarnemingen.be.

In totaal zijn 10 soorten aangetroffen. Echte topgebieden voor sprinkhanen zijn er niet, maar Kwetshage scoort 
hoogst met 6 soorten en ook de zeldzaamste soort. Meetkerkse Moeren volgt met 5 soorten, Schobbejak en Put 
van Vlissegem volgen met elk 4 soorten. Ongetwijfeld zijn alle gebieden onderbemonsterd op deze insectengroep. 

Vier van de tien soorten staan op de Rode lijst (Decleer et al. 2000). Moerassprinkhaan en Zanddoorntje zijn allebei 
kwetsbare soorten, Kustsprinkhaan en Gouden sprinkhaan zijn zeldzame soorten.

Van Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum) is een grote populatie aanwezig in het centrale, venige gedeelte 
van Kwetshage. Vooral in de wat ruigere door koeien begraasde percelen met veel Pitrus, maar ook in de natste 
hooiweiden en hooilanden kunnen tussen juni en september gemakkelijk tientallen exemplaren worden waarge-
nomen. De soort werd daar al ontdekt ruim een decennium geleden, tijdens de opmaak van de ecosysteemvisie 
voor de Polders. Kwetshage (Varsenare, Jabbeke) en de Leiemeersen in Oostkamp zijn de enige locaties in West-
Vlaanderen waar deze soort nog voorkomt.  

Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) werd aangetroffen in de Meetkerkse Moeren, op een recent geplagd terrein, tijdens 
het plaatsen van de bodemvallen voor loopkevers en spinnen. De populatiegrootte is niet gekend, evenmin als de 
duur dat de populatie daar al voorkomt. 

Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus) werd aangetroffen in de Schorreweide Zuid. Populatiegrootte en de 
duur dat de populatie er voorkomt zijn ongekend. 

Gouden sprinkhaan is gekend van de Meetkerkse Moeren en Kwetshage, maar de waarnemingen dateren al van 
een tijdje geleden (vóór 2002).
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Tabel 2.54 Sprinkhanen.
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Chorthippus 
albomarginatus

Kustsprinkhaan 1

2 Chorthippus biguttulus Ratelaar 1 1
3 Chorthippus paralellus Krasser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Chrysochraon dispar Gouden sprinkhaan 1 1
5 Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje 1 1 1 1 1
6 Conocephalus fuscus Zuidelijk spitskopje 1 1 1 1
7 Stethophyma grossum Moerassprinkhaan 1
8 Tetrix ceperoi Zanddoorntje 1 1
9 Tetrix subulata Zeggendoorntje 1

10 Tettigonia viridissima
Grote groene 
sabelsprinkhaan

1 1 1 1 1

Totaal aantal soorten 5 2 2 6 1 3 3 3 1 4 4

Moerassprinkhaan op Rietstengel in Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Zanddoorntje op geplagd perceel in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2011.

Zuidelijk spitskopje op Boerenwormkruid, Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Grote groene sabelsprinkhaan op Akkerdistel in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.

2.3.6.9. Loopkevers

 J Methodiek
Bodemvalonderzoek. De methodiek omvat in eerste instantie bodemvalonderzoek. Bodemvallen zijn potten die 
in de grond ingegraven worden en gevuld met een 4% formoloplossing (en een beetje detergent voor verlaging 
van de oppervlaktespanning). Hiermee kunnen bodemactieve kevers, mieren en spinnen gevangen worden. Op 13 
locaties, verspreid over 6 deelgebieden, zijn telkens 2 bodemvallen geplaatst, met onderlinge afstand van enkele m 
tot ca. 20 m. Per locatie is de inhoud van deze 2 bodemvallen telkens samengevoegd bij het ledigen.De vallen zijn 
geplaatst op 8 april 2011 en zijn circa om de 3 weken geledigd, met name op 27 april, 20 mei, 10 juni, 1 juli, 22 juli, 
12 augustus, 9 september, 12 oktober en 10 november 2011. Op laatstgenoemde datum zijn de vallen opgehaald. 
De vallen zijn telkens geledigd door natuurwachter Bart Vandaele. De vallen hebben goed gefunctioneerd. Som-
mige vallen in begraasde percelen (Bunkerweiden, Schorreweiden, ook 1 x in MM5) zijn geregeld kapot gelopen 
door de grazers (med. B. Vandaele).

De bodemvallen situeren zich in de volgende UTM-kilometerhokken:
 � ES1073: MM1
 � ES1074: MM2, MM3, MM4 en MM5
 � ES0572: SJ1 en SJ2
 � ES0273: RMD1, RMD2 en SW2
 � ES0274: SW1
 � ES0772: KH1
 � ES0377 : BW1

De precieze situering van de bodemvallen vindt men op Figuur 1.
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Hand- en sleepvangsten. Op 10 mei 2012 zijn gerichte handvangsten in functie van loopkevers en sleepvangsten 
i.f.v. spinnen uitgevoerd. In mei 2011 zijn ook gerichte handvangsten i.f.v. loopkevers verricht, maar dit leverde geen 
resultaten op wegens de droogte (zeer droog voorjaar). 

 J Beknopte beschrijving van de onderzochte locaties

A. Lage Moeren van Meetkerke
In dit deelgebied zijn op 5 locaties bodemvallen geplaatst.
Locaties MM1 en MM3 liggen op grondgebied Brugge, MM2, MM4 en MM5 op grondgebied Meetkerke (Zuien-
kerke).

MM1: afgeplagd terrein 
Dit terrein is in de winter 2008 – 2009 geplagd. De 2 bodemvallen zijn niet op de meest kale plaatsen geplaatst, 
want dat zijn de laagst gelegen zones die het meest frequent overstromen, maar net iets hogerop. 

MM2: eendenkooi-bos 
Dit terrein is al minstens 100 jaar bos en mogelijk veel langer. Tijdens WO II is het wel onder water komen te staan 
en zijn de bomen afgestorven, maar nadien is het herbeplant. Boomlaag: vooral populier, ook eiken. Struiklaag: o.a. 
aangeplante Meelbes. Kruidlaag: ruderaal, met veel brandnetel, Kleefkruid en bramen. Eén val is op de oeverwal 
geplaatst aan de zuidrand van het bos.

MM3: grasland met Pijpenstrootje 
Dit grasland was zeer sterk verruigd en vervilt en deels verbost tot een 5-tal jaren geleden wanneer men met 
herstelbeheer gestart is. De dominante soorten zijn nog steeds Rietgras, Gestreepte witbol en Kale jonker. Beide 
vallen zijn langs slootjes geplaatst, omdat daar de grootste oppervlakte kale bodem aanwezig is. De ene val is in 
de overgang naar het wilgenstruweel gezet (noordrand van perceel), waar veel jonge Oeverzegge staat en ook 
Tweerijige zegge.
De andere val staat meer centraal in het grasland.

MM4: perceel met Veenmelkviooltje 
Dit perceel dat vroeger in agrarisch gebruik was, is na afgraven/plaggen plaatselijk ontwikkeld tot botanisch waar-
devol grasland. De laantjes van dit perceel zijn geplagd, en een beperkt deel van de bulten ook. Waar niet geplagd 
is, domineert Gestreepte witbol op de bulten.

In de geplagde laantjes domineert Pitrus maar zijn ook meer waardevolle soorten aanwezig zoals vb. Knolrus. 
Plaatselijk een grote plek Kruipwilg, met Tandjesgras in de perceelrand en met het verschijnen van Veenmelkviool-
tje op de plagplaatsen. Eén bodemval op een rug in schrale vegetatie, de tweede in een laagte (laantje) maar niet 
op de laagste plaats wegens overstromingsgevaar.

MM5: kamgrasland op dijk van vijver
Dit grasland werd begraasd door paarden toen het nog privé was en de vijver is wellicht gegraven als drenkplaats. 
Momenteel eigendom van ANB en begraasd door runderen. Beide bodemvallen zijn boven op de dijk ingegraven 
in een kamgrasland-vegetatie.

Opmerking: tussen MM4 en MM5 ligt een privaat perceel dat als het beste botanisch relict van een ‘poldercalthion’ 
in de directe omgeving kan beschouwd worden, met veel Waterkruiskruid en Echte koekoeksbloem. Mogelijk zijn 
hier ook bijzondere faunarelicten bewaard gebleven die van daaruit de herstelde ANB percelen kunnen koloniseren. 

B. Schobbejak 
Dit gebied ligt op grondgebied van Stalhille (gemeente Jabbeke).

SJ1: droog kamgrasland
De vallen zijn geplaatst nabij 2 bloeiende ex. Gulden sleutelbloem. Dit perceel wordt begraasd. Vanaf eind april 
worden de dieren er geplaatst (2 per ha). Vlakbij ligt een droge, zandige kreekrug met veel Madeliefje en met Knol-
boterbloem. 
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SJ2: nat grasland
Dit perceel is ca. 15 jaar geleden volledig afgeplagd. Het was voordien een soortenarm grasland (Engels raaigras). 
Momenteel een divers grasland met veel Oeverzegge, Tweerijige zegge en Geknikte vossenstaart. Veel Puntmos. 
Eén val in oostrand van perceel, op ca. 2 m van de rietkraag in de rand. Val 2 op een droger bultje in het grasland. 

C. Militair domein ‘t Pompje
Dit gebied ligt op grondgebied van Oudenburg. Het maakt deel uit van een ruimer gebied, dat ook zo op de topo-
grafische kaart staat vermeld. In dit gebied is steeds een hoog waterpeil gehandhaafd (omwille van de militaire 
doelstellingen) en om die reden trad er geen verdroging op in tegenstelling tot tal van andere poldergebieden. Er 
zijn recent natuurinrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Er zijn twee bodemvalreeksen geplaatst, vlakbij elkaar.

RMD1: zilt grasland, tussen Zilte rus
Twee vallen tussen kort gegraasde Zilte rus; 1 val onder prikkeldraad tussen 2 sloten, de andere wat droger; er is 
veel kale bodem aanwezig in de omgeving van de vallen (drooggevallen terrein).

RMD2: zilt grasland
Eén val tussen 2 laantjes, in ijle vegetatie. Eén val op kale bodem, op oever brede gracht.

D. Schorreweiden
Dit gebied maakt ook deel uit van een ruimer gebied en ligt vlakbij ‘t Pompje. Het gebied is pas enkele jaren geleden 
uitgegraven maar inmiddels zijn er mooi ontwikkelde zilte graslanden aanwezig. Het beheer bestaat uit begrazing 
door paarden en runderen. 

SW1
Net ten oosten van de brede centrale gracht. Eén val in dichte vegetatie, één val aan de rand van een grote plek 
kale bodem (plas in winter). Veel zilte rus.

SW2
Ten westen van brede centrale gracht. Vallen geplaatst op ‘eiland’ omgeven door water. Uitgesproken pioniersitu-
atie van slikvegetaties vlakbij bodemvallen. Deze zijn ’s zomers begroeid met Zeekraal.
De bodemvallen zijn net wat hogerop geplaatst om overstromen te vermijden.

E. Kwetshage
Het enige deelgebied ten zuiden van het kanaal Gent-Oostende waar bodemvallen geplaatst zijn, nl. tussen kanaal 
en de spoorweg.

KH1: polder-calthion
Grasland, reeds begraasd door koeien op moment dat bodemvallen geplaatst werden. Zeer veel Pinksterbloem. 
Beide bodemvallen zijn onder de prikkeldraad geplaatst, in een grazige vegetatie met wat verspreide Pitrus, langs 
een gracht met dichte rietvegetatie. Aan de andere kant van de gracht ligt een zeer nat grasland met een plas open 
water, met veel kale bodem en een grote liesgrasvegetatie.

F. Bunkerweiden
Dit gebied ligt net ten zuidwesten van het dorp Vlissegem (De Haan). Het betreft een complex van reliëfrijke gras-
landen, met veel droge graslanden maar ook een 4-tal natte depressies. Het wordt begraasd.

BW1: nat grasland / oevervegetatie
Beide bodemvallen zijn geplaatst in de zompige oevervegetatie van een plas. 
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 J Loopkevers (Coleoptera: Carabidae)

Algemene bevindingen
Er zijn 2487 loopkevers gevangen met bodemvallen, verdeeld over 69 soorten (zie Tabel 2.55 ). Hiervan zijn 11 
soorten opgenomen in de categorie ‘zeldzaam’ in de nieuwe Rode lijst (Desender et al., 2008). 

Handvangsten in Rietvegetaties in 2 deelgebieden leverden 19 soorten op, waarvan er 2 extra zijn ten opzichte 
van het bodemvalonderzoek (Demetrias atricapillus en Demetrias imperialis). Van deze 19 soorten zijn er 7 Rode-
lijstsoorten op, waarvan 1 nieuwe t.o.v. het bodemvalonderzoek (zie Tabel 2.56).

In totaal zijn er in het studiegebied dus 71 loopkeversoorten aangetroffen, waarvan 12 soorten zijn opgenomen in 
de categorie ‘zeldzaam’ in de Rode lijst. Deze 12 soorten zijn Acupalpus brunnipes, Agonum viridicupreum, Amara 
strenua, Bembidion gilvipes, Bembidion minimum, Bembidion varium, Chlaenius nigricornis, Demetrias imperialis, 
Dyschirius politus, Dyschirius salinus, Odocantha melanura en Pogonus chalceus.

Soorten uit de categorie ‘zeldzaam’ zijn sensu stricto geen ‘Rode-lijstsoorten’.

Van 6 soorten zijn in totaal meer dan 100 exemplaren gevangen. In volgorde van afnemende talrijkheid zijn dit Pte-
rostichus versicolor (695 ex), Bembidion varium (148 ex), B. minimum (129 ex), Amara communis (112 ex), Agonum 
marginatum (108 ex) en Pterostichus cupreus (108 ex). 

Merk op dat onder de zes talrijkste soorten twee soorten zijn die op Vlaams niveau ‘zeldzaam’ zijn, meer bepaald 
beide genoemde Bembidion soorten.

Dat is natuurlijk (deels) een gevolg van het feit dat de onderzochte ecotopen zeldzaam zijn op Vlaams niveau en 
dat dus ook de kenmerkende fauna zeldzaam is.

De verdeling van de 69 met bodemvallen gevangen loopkeversoorten naar voorkeurshabitat (volgens Desender et 
al., 2008) levert het volgende beeld op: 

 � Bos (B-e): 1 eurytope soort; 
 � Diverse droge biotopen:17 eurytope (DB-e) en 3 stenotope (DB-s) soorten;
 � Droge (schrale) graslanden (DSG): 4 soorten ;
 � Moerassen (M): 2 soorten;
 � Natte heide (NH): 1 soort;
 � Ruigtes en akkers (RA): 2 soorten;
 � Diverse vochtige habitats (VB-e): 19 eurytope soorten;
 � Oevers van stilstaand, oligotroof water (OSOW): 2 soorten;
 � Oevers van stilstaand, eutroof water (OSEW): 7 soorten;
 � Oevers van stilstaand water (OSW): 2 soorten;
 � Slikken en schorren (SS): 4 soorten;
 � Vochtige graslanden (VG): 5 soorten;

Opvallend is het hoge aantal oeversoorten (11), maar er is dan ook relatief veel in dat biotoop bemonsterd. De 4 
kensoorten van slikken en schorren zijn alle 4 opgenomen als ‘zeldzaam’ in de Rode lijst. 
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Tabel 2.55 Overzicht van de loopkevers gevangen met 13 reeksen bodemvallen
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Acupalpus 
brunnipes

Z NH 1  4         1  6

Acupalpus dubius  OSEW 1  10 1 11 13  1 1  6   44

Acupalpus parvulus  OSOW 4 1 7   1  22 11   16  62
Agonum 
marginatum

 OSOW 26  2     49 4   2 25 108

Agonum moestum  OSEW 3 2            5

Agonum muelleri  DB-e 1 2 2           5

Agonum obscurum  VB-e 1    13     4    18
Agonum 
sexpunctatum

 DB-s   1   1 1       3

Agonum thoreyi  M  1         1   2

Agonum viduum  OSEW 2 10           1 13
Agonum 
viridicupreum

Z VG 8 8 6           22

Amara aenea  DB-e  1 1   25 24  1 5  11  68

Amara communis  VB-e  4 1  2 1 1   103    112

Amara familiaris  DB-e          5    5

Amara lunicollis  VB-e    3 7 3    7 2   22

Amara plebeja  VB-e   5 1 2 1  1 1   3  14

Amara similata  RA          1 1   2

Amara strenua Z VG        8 1   26  35
Anisodactylus 
binotatus

 VB-e 1  12  21 8 2   2    46

Badister lacertosus  DB-e    11  1 1       13

Badister sodalis  VB-e   1 6          7

Bembidion assimile  OSEW 2        1     3

Bembidion gilvipes Z VB-e 1  1     1      3

Bembidion guttula  VB-e   1       1    2

Bembidion lampros  DB-e 1             1
Bembidion 
lunulatum

 VB-e 5 7 1  2   8 3  4 2 6 38

Bembidion minimum Z SS        30 57   26 16 129
Bembidion 
properans

 VG   20     9 7   1  37

Bembidion 
quadrimaculatum

 DSG             1 1

Bembidion 
tetracollum

 DB-e        1      1

Bembidion varium Z SS        5 4   1 138 148
Bradycellus 
harpalinus

 DB-s   3 3 1         7

Calathus fuscipes  DB-e   1 1          2
Calathus 
melanocephalus

 DB-e      10 11       21

Carabus granulatus  VB-e  31 16 4 33 5 1    8   98
Chlaenius 
nigricornis

Z OSEW 1 9 1           11

Clivina collaris  VB-e   1   1        2
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Clivina fossor  DB-e 2  7 1 4 12  5 6 5  3  45

Dyschirius globosus  VB-e  3 11  4    1     19

Dyschirius luedersi  OSEW        2      2

Dyschirius politus Z DB-s   1           1

Dyschirius salinus Z SS         1    1 2

Elaphrus riparius  OSW 4       3     5 12

Harpalus affinis  DB-e      4 4     2  10

Harpalus rubripes  DB-e      1        1

Harpalus rufipes  RA 1 1    2 2 1 2 1  1  11

Harpalus tardus  DB-e  1  2          3

Leistus ferrugineus  DB-e          1    1

Loricera pilicornis  VB-e 3 2  1    6 3  1 3 2 21
Metabletus 
truncatellus

 DSG      1 1       2

Nebria brevicollis  DB-e 1 1 5 24 1 1  1 2 1 2 13  52
Notiophilus 
substriatus

 DSG   1         5 1 7

Odacantha 
melanura

Z M  1            1

Oodes helopioides  VG  16        1    17
Panagaeus 
cruxmajor

 VG   1 1          2

Pogonus chalceus Z SS         3   18 16 37
Pterostichus 
anthracinus

 OSEW          1    1

Pterostichus 
cupreus

 VB-e 3 9 8     2 1 43 23 19  108

Pterostichus diligens  VB-e  28 5  3      2   38
Pterostichus 
melanarius

 DB-e 4 3 1   1  2 5 6 2   24

Pterostichus minor  VB-e  3         1   4

Pterostichus niger  B-e    3 11 2        16

Pterostichus nigrita  VB-e 15 45 5  1 8     1   75
Pterostichus 
strenuus

 DB-e  5 3 20 4   2 3 2    39

Pterostichus 
vernalis

 VB-e 8 26 10  1 3 1 1 4 7 26   87

Pterostichus 
versicolor

 DB-e  1 74  204 287 13   106 10   695

Stenolophus mixtus  OSW 3 1 2     1   1   8
Stenolophus 
teutonus

 VB-e   27 1  1        29

Synuchus nivalis  DSG    1          1

Aantal exemplaren 102 222 258 84 325 393 62 161 122 302 91 153 212 2487
Aantal soorten 25 27 36 17 18 24 12 22 22 19 16 18 11 69
Aantal Rode lijstsoorten 4 3 5 0 0 0 0 4 5 0 0 5 4 11
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Tabel 2.56 Loopkevers bekomen via hand- en sleepvangsten in 2 deelgebieden (soorten met * asterisk zijn niet aangetroffen met 
bodemvallen)

 Rode lijst Schorreweiden RMD-domein

Acupalpus parvulus 3 12

Agonum marginatum  1

Agonum thoreyi 6  

Bembidion lunulatum  1

Bembidion minimum Z 4 14

Bembidion properans  22

Bembidion tetracollum 1  

Bembidion varium Z 10 21

* Demetrias atricapillus 1  

* Demetrias imperialis Z 1 1

Dyschirius luedersi  8

Dyschirius politus Z  3

Dyschirius salinus Z  2

Elaphrus riparius 1 4

Nebria brevicollis 1  

Notiophillus substriatus 1 1

Odacantha melanura Z 1 4

Pogonus chalceus Z 2 2

Pterostichus vernalis 1  

Vergelijking van de 13 met bodemvallen onderzochte locaties.
Het aantal gevangen loopkevers per locatie varieert sterk. Vermits dit in belangrijke mate wordt bepaald door 1 
soort, Pterosticus versicolor, die in veel hogere aantallen is gevangen dan alle overige soorten, heeft deze parame-
ter voorts weinig ecologische betekenis.

Als we de 12 onderzochte locaties vergelijken qua soortenaantal (‘diversiteit’), dan stellen we vast dat de natte 
plagplaats in de Meetkerkse Moeren (MM1) er sterk boven uitsteekt met 36 aangetroffen soorten. De tweede best 
scorende locatie is Kwetshage met 27 loopkeversoorten. De zwakst scorende locaties zijn de pioniervegetatie in de 
Schorrenweiden (SW2; 11 soorten) en de droge dijk in de Meetkerkse Moeren (MM5; 12 soorten).

Nog een betere parameter dan het louter soortenaantal, is het aantal Rode-lijstsoorten. Er zijn geen Rode-lijst-
soorten sensu stricto gevonden, maar wel 11 zeldzame soorten. Dit geeft toch een enigszins ander beeld. Er zijn 6 
locaties waar geen zeldzame soorten zijn gevonden en 7 locaties waar 3, 4 of 5 Rode-lijstsoorten aangetroffen zijn.

Opmerkelijk is dat de deelgebieden ‘t Pompje en de Schorrenweiden goed scoren voor loopkevers: er is telkens 
één locatie met 4 en één met 5 zeldzame soorten. De 4 kensoorten van slikken en schorren zijn allen beperkt tot ‘t 
Pompje en de Schorrenweiden! (zie ook verder onder soortbesprekingen).

Daarnaast is ook het afgeplagd terrein in de Meetkerkse Moeren bijzonder voor loopkevers. Daarentegen is het op-
vallend dat de botanisch waardevolle percelen MM3 (grasland met Pijpestrootje) en MM4 (grasland met Veenmelk-
viooltje) geen zeldzame soorten herbergen. Ook de droge dijk in de Meetkerkse Moeren (MM5), die het hoogste 
aantal Rode-lijstspinnen herbergt, bleek zwak te scoren voor loopkevers.

Dit bevestigt een vaststelling die we reeds vele malen deden, namelijk dat het onderzoek naar spinnen en loopke-
vers complementaire resultaten oplevert. 

Tot slot blijkt ook dat het natte grasland in Kwetshage en de natte oevervegetatie in de Bunkerweiden meerdere 
zeldzame loopkeversoorten herbergt.
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 J Beknopte soortbesprekingen

Acupalpus brunnipes is volgens Desender et al. (2008) een soort van natte heide. 

Wij kennen de soort van natte heide (Houterenberg in Tessenderlo), natte graslanden met veel kale bodem (Vallei 
van de Drie Beken, VNR Zwinduinen en –polders) en de oever van een nieuw gegraven duinpoel (VNR Zwinduinen 
en –polders). Recent vonden we de soort in het Vinne in Zoutleeuw in hoge aantallen. Het was daar de vierde tal-
rijkst gevangen loopkeversoort (Lambrechts et al., 2009)! Nochtans was de soort daar quasi beperkt tot 2 (van de 9 
onderzochte) locaties, waaruit zeer nadrukkelijk de voorkeur voor open vegetaties met plekken kale bodem bleek. 
De habitatvoorkeur is inziens best te omschrijven als ‘pioniersituaties in natte voedselarme terreinen’. Acupalpus 
brunnipes is in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk achteruitgegaan in Vlaanderen (35 UTM-hokken voor 1950, 
17 tussen 1950 en 1995) en was toen als ‘kwetsbaar’ opgenomen in de Rode lijst. De soort heeft een goed vlieg-
vermogen en is actief van april tot augustus met een piek in juni en juli (Desender et al., 1995). Recent zijn er echter 
heel wat nieuwe vindplaatsen ontdekt en de soort staat sensu strictu niet meer op de Rode lijst.

Foto: Acupalpis brunnipes is een in Vlaanderen zeldzame soort van pioniersituaties in natte terreinen. De soort is gevleugeld en 
kan snel reageren op natuurherstel. Foto Maarten Jacobs.

We vonden de soort in voorliggend onderzoek in drie gebieden in lage aantallen, met name in de Bunkerweiden 
(BW1, 1 ex), de Schorreweiden (SW1; 1 ex) en in de Meetkerkse Moeren op een typische vindplaats voor de soort, 
met name op een natte plagplaats (MM1, 4 ex). 

Agonum viridicupreum wordt door Desender et al. (2008) beschouwd als een soort van vochtige graslanden. In 
Midden-Europa behoren oevers van diverse types waterlopen zoals oevers van sloten in nat grasland tot het habitat 
(Turin, 2000). Boeken et al. (2002) noemen natte plaatsen, vooral aan slibrijke oevers en graslanden met kwel. 
Recent zijn er een vijftal nieuwe vondsten in Limburg, telkens in natte pioniervegetaties, waarbij het soms om grote 
populaties ging (zie Lambrechts & Gabriels, 2002 voor een overzicht). Ook uit Nederland zijn maar weinig vondsten 
bekend, maar vrij veel recente uit moerasbossen en rivieroevers, en Turin (2000) besluit dat ze onderbemonsterd 
is. In een vroegere publicatie (Desender & Turin, 1989) werd A. viridicupreum als één van de 32 meest bedreigde 
soorten van Noordwest-Europa beschouwd, en dit omdat ze op alle Rode lijsten in de buurlanden voorkomt. De 
soort zit hier aan de rand van haar areaal. Het is een macroptere soort, met bij vele ex. goed ontwikkelde vliegspie-
ren. In de Zwinduinen en -polders ontdekten we een zeer grote populatie in een kort begraasd zilverschoongrasland 
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in de Kleyne vlakte ( Zwaenepoel et al., 2006). Dit toonde weer aan dat we de habitatvoorkeur beter omschrijven als 
‘natte pioniervegetaties’ dan als ‘natte graslanden’. We vonden de soort in voorliggend onderzoek in drie gebieden 
in gelijkaardige aantallen: in de Bunkerweiden (8 ex), Kwetshage (8 ex) en in de Meetkerkse Moeren op een natte 
plagplaats (MM1, 6 ex). 

Amara strenua is de meest zeldzame soort die bij voorliggend onderzoek gevangen is. Voor 1950 waren er waar-
nemingen in 6 atlashokken in België, tussen 1950 en 1980 geen waarnemingen en sinds 1980 waarnemingen in 2 
atlashokken, beide aan de ‘oostkust’ (Desender et al., 2008). De herontdekking vond plaats in 2000 in de Uitkerkse 
polder, waar een kleine populatie ontdekt is (20 ex. gevangen) (Versteirt et al., 2002). Nadien is de soort ook nog 
in graslanden met zilte elementen in Dudzele gevonden (pers. Med. W. Dekoninck, KBIN). In Engeland en Dene-
marken is de soort enkel bekend van zilte graslanden, in Nederland en Duitsland ook van de grote riviervalleien. 
In België is de soort historisch bekend van de Maas- en Scheldevallei en van de kust. We kunnen de soort dankzij 
voorliggend onderzoek van 2 nieuwe gebieden melden. In ‘t Pompje vonden we 9 exemplaren en in de Schorrewei-
den 26 exemplaren. Het betreft hier dus duidelijk populaties! Opmerkelijk: de soort zit (bijna) uitsluitend in de dichte, 
kortgrazige zilte vegetaties (RMD1, 8 ex; SW1: 26 ex) en is (bijna) niet gevonden in de echte pioniervegetaties met 
veel kale bodem (RMD2: 1 ex; SW2: 0 ex), hoewel deze er vlakbij liggen.

Bembidion gilvipes is voor 1950 in 26 atlashokken in België aangetroffen, en sinds 1980 in 37 atlashokken, ver-
spreid over het land, maar vooral langs kust, in polders en langs grote rivieren (Desender et al., 2008). In Nederland 
is de soort uitgesproken fluviatiel en vooral talrijk langs de grote rivieren, waar ze in een breed scala aan ecotopen 
voorkomt, zowel in bossen als open terrein (Turin, 2000). In voorliggend onderzoek is de soort in 3 deelgebieden 
aangetroffen, maar telkens is slechts 1 exemplaar gevangen. Het betrof de bunkerweiden, ‘t Pompje en op een 
natte plagplaats in de Meetkerkse Moeren (MM1). 

Bembidion minimum zit in heel Europa vooral aan de kusten maar ook in het binnenland zijn er vangsten. In Ne-
derland vooral op jonge zeekleigronden. In België uitsluitend aan de kust. De soort is halofiel maar niet halobiont. 
Toch is ze vooral zeer talrijk op schorren in mozaïekvegetaties van Zeekraal, Zoutmelde,… Vliegwaarnemingen 
zijn bekend en de soort wordt in nieuwe polders al snel waargenomen (Turin, 2000). We vonden de soort bij eerder 
onderzoek in het VNR Ter Yde, op de oever van een recent gegraven (uitgediepte) poel, en een populatie in Adin-
kerke in een grasland met zilte elementen ( Zwaenepoel et al., 2007). Bij voorliggende studie zijn grote aantallen B. 
minimum aangetroffen (129 ex) maar bleek de soort beperkt tot de 2 deelgebieden met zilte vegetaties: ‘t Pompje 
(87 ex) en Schorrenweiden (42 ex). 

Bembidion varium komt in Vlaanderen vooral aan de kust en in de polders voor, maar wordt in tegenstelling tot B. 
minimum ook her en der in binnenland aangetroffen (Desender et al. 2008). In Nederland een soort van kleigron-
den, die veel voorkomt in het rivierengebied, Zeeland, de IJsselmeerpolders en de Noord- en Zuid-Hollandse pol-
ders. In Engeland vooral talrijk in de zoutmoerassen in het zuidoosten. De habitat is vochtige, zonnige kleibodems, 
doorgaans in mozaïekvegetaties met veel plekken kale bodem. Zowel op schorren als aan zoet water. Macropteer 
en veel vliegwaarnemingen bekend (Turin 2000). In voorliggende studie is de soort in gelijkaardige aantallen (148 
ex.) en in dezelfde gebieden als B. minimum gevangen: namelijk beperkt tot de 2 deelgebieden met zilte vegetaties: 
‘t Pompje (9 ex.) en Schorrenweiden (139 ex.). Opmerkelijk is wel de microhabitatvoorkeur: bijna alle exemplaren 
zijn gevangen in SW2 (138 ex.): dit is de meest uitgesproken pioniersituatie met slikken (zeekraalvegetaties) vlakbij 
de bodemvallen. 
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De Kettingloopkever Carabus granulatus is een grote opvallende soort die in heel Vlaanderen erg algemeen is. 
Het is de enige gevleugelde soort van het genus. De soort is in voorliggende studie met 98 exemplaren talrijk te 
noemen. Ze is in drie deelgebieden gevonden: Kwetshage, de 5 locaties in de Meetkerkse Moeren en het natte 
grasland van Schobbejak (SJ2).

De Kettingloopkever Carabus granulatus is in Vlaanderen een zeer algemene soort van vochtige tot natte terreinen. Deze forse 
rover was in de deelgebieden Kwetshage en Meetkerkse Moeren frequent aanwezig. Foto Maarten Jacobs.

Chlaenius nigricornis is in de vorige eeuw drastisch afgenomen in Vlaanderen, van 41 atlashokken voor 1950 
naar 8 atlashokken (5 X 5 km) tussen 1950 en 1995. Om die reden is ze in de vorige Rode lijst opgenomen als 
‘kwetsbaar’. Het is een macroptere soort, die beschikt over functionele vliegspieren. Ze leeft op oevers van stil-
staand, eutroof water met rijke doch open vegetatie van zegges, russen of Riet; ook komt ze voor op natte graslan-
den met kwel. Men vindt ze vaak in strooisel van Riet, maar ook overdag op open plekken. Ze komt vaak samen 
voor met Agonum marginatum. Verdroging en vermesting van natte graslanden zijn de belangrijkste bedreigingen 
(Desender et al., 1995). In Nederland is het ook een zeldzame soort, maar na de inpoldering van de IJsselmeer-
polders koloniseerde ze massaal Rietlanden en andere jonge natte terreinen (waaronder akkers). Hieruit leidt Turin 
(2000) af dat de inkrimping van het areaal geen gevolg is van klimatologische omstandigheden.

Recent zijn er heel wat nieuwe vindplaatsen ontdekt (vooral in Scheldevallei in regio Gent) en de soort kwam bij 
herziening van de Rode lijst in de categorie ‘zeldzaam’ te staan (Desender et al. 2008).

We troffen de soort in voorliggend onderzoek in drie gebieden aan: telkens 1 dier in de Bunkerweiden (BW1) en in 
de Meetkerkse Moeren op een natte plagplaats (MM1) en hogere aantallen in het nat grasland in Kwetshage (KH1, 
9 ex).

Dyschirius salinus is in België beperkt tot de kust(polders) en Scheldepolders. De soort is voor 1950 in 10 atlas-
hokken en sinds 1980 in 17 atlashokken gevonden (Desender et al., 2008). De soort is in heel Europa beperkt tot 
kustzones en enkele verspreide (zoute) gebieden in het binnenland. Het is een halobiont, die vooral op schorren 
voorkomt. De soort is macropteer met altijd goed ontwikkelde vleugels (Turin 2000). We vonden telkens 1 exem-
plaar D. salinus in ‘t Pompje en in de Schorrenweiden.



333w v i  |  f e b  ‘ 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

Odacantha melanura vonden we middels bodemvallen enkel in Kwetshage, maar via sleepvangsten frequent in 
rietvegetaties in ‘t Pompje en de Schorrenweiden. 

Pogonus chalceus is voor 1950 gevonden in meer UTM-hokken (16) gevonden dan na 1950 (11). Ze wordt door 
Desender et al. (1995) getypeerd als een soort van slikken en schorren, net als de 2 andere inheemse Pogonus – 
soorten, die nog zeldzamer zijn in Vlaanderen. We ontdekten in 2006 een grote populatie in een grasland met zilte 
elementen in Adinkerke ( Zwaenepoel et al., 2007). In voorliggende studie is P. chalceus, net als de drie andere 
kensoorten van slikken en schorren, beperkt tot ‘t Pompje (slechts 3 ex.) en de Schorrenweiden (34 ex.). 

Er zijn niet minder dan 10 Pterostichus-soorten gevonden in het studiegebied, maar de meeste soorten van dit 
genus zijn dan ook kenmerkend voor natte gebieden.

Panagaeus cruxmajor is hygrofiel (vochtminnend) en leeft aan oevers van meren en langzaam stromende rivieren 
op zachte, kleiige bodem met vrij rijke vegetatie. De soort zou geregeld samen voorkomen met Chlaenius nigricor-
nis. Het is een macroptere soort, maar de vleugels zijn enigszins gereduceerd. Er is een vliegwaarneming bekend 
uit het buitenland en de soort is geregeld aangetroffen in rietlanden kort na de inpoldering van het IJsselmeer (Turin, 
2000).

Er zijn slechts 2 exemplaren aangetroffen in voorliggende studies, op 2 locaties in de Meetkerkse Moeren. 

Panagaeus cruxmajor is een in het veld herkenbare loopkeversoort van vochtige gebieden. De Latijnse naam ‘cruxmajor’ verwijst 
naar het grote zwarte kruis op de rode dekschilden. Foto Maarten Jacobs.
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2.3.6.10. Andere kevers
 
Het bodemvalonderzoek toonde ook het voorkomen van 5 soorten lieveheersbeestjes aan. Vooral het 16-puntlieve-
heersbeestje (Tytthaspis 16-punctata) is zeer abundant.

Tabel 2.57 Lieveheersbeestjes als bijvangst op 13 met bodemvallen onderzochte locaties (2011-2012)

 bw1 mm1 mm2 mm4 mm5 rmd1 rmd2 sj1 sj2 sw1 sw2 totaal

11-stippelig lieveheersbeestje 4         6 13 23

16-puntlieveheersbeestje 33 19  2 19 17 25 13 14 31 13 186

19-puntlieveheersbeestje           1 1

7-stippelig lieveheersbeestje    1    15    16

Vloeivleklieveheersbeestje   1         1

Aantal exemplaren 37 19 1 3 19 17 25 28 14 37 27 227

2.3.6.11. Spinnen (Aranea)

 J Algemene bevindingen
Voor de methodiek van de bodemvallen verwijzen we naar het hoofdstuk over loopkevers. We vingen met de 13 
reeksen van 2 bodemvallen 17.863 spinnen, verdeeld over 77 soorten. Deze worden weergegeven in onderstaande 
Tabel 2.58, met vermelding van de status in Vlaanderen volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998).

De aanvullende sleepvangsten op 10 mei 2012 leverden 6 spinnensoorten op, waarvan er 3 niet met bodemvallen 
zijn gevonden. We sommen hier de spinnen op die gevangen zijn via sleepvangsten. De soorten met een asterisk* 
gemarkeerd zijn niet gevangen met bodemvallen. 

Schorrenweiden (SW)
*Clubiona phragmitis C.L.KOCH, 1843 v 1
Xysticus cristatus (CLERCK, 1757) v 1
*Hypomma fulvum (BÖSENBERG, 1902) m 1+v 4

‘t Pompje
Pardosa palustris (LINNAEUS, 1758) m 1
*Larinioides cornutus (CLERCK, 1758) m 1
Hypomma fulvum (BÖSENBERG, 1902) m 1+v 1
Hypomma bituberculatum (WIDER, 1843) v 1

In totaal zijn er dus 80 spinnensoorten door ons gevangen in het studiegebied, waarvan er 9 op de Rode lijst zijn 
opgenomen, meer bepaald in de categorieën:

 � Bedreigd: Trachyzelotes pedestris, Ozyptila sanctuaria, Hahnia nava;
 � Kwetsbaar: Alopecosa cuneata, Arctosa leopardus, Enoplognatha mordax, Savignya frontata, Allomengea 

vidua en Hypomma fulvum;

Belangrijk om weten is dat de aantallen met bodemvallen gevangen exemplaren van een bepaalde soort afhankelijk 
zijn van de mate van activiteit van de soort. De meeste soorten wolfspinnen (Lycosidae) lopen veel rond en worden 
daardoor in hoge aantallen gevangen, in tegenstelling tot vele webspinnen of soorten met een ‘sit and wait’ jacht-
techniek.

We vergelijken dit ter illustratie met een bodemvalonderzoek in een heidegebied in de Kempen, waar we met 12 
reeksen van 2 bodemvallen 5577 spinnen verdeeld over 157 soorten, waarvan 50 Rode-lijstsoorten (Lambrechts 
et al., 2012).

Een andere vergelijking: in het zeer waardevolle natuurreservaat Het Vinne in Zoutleeuw zijn in dezelfde periode 
dan in Dessel met 12 reeksen van 2 bodemvallen 9182 spinnen gevangen, verdeeld over 111 soorten. Deze situatie 
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is dus intermediair qua aantal soorten en exemplaren tussen Dessel en het studiegebied in de polders waar het in 
voorliggende studie om gaat (Lambrechts et al., 2012, in voorbereiding).

Met andere woorden: de aantallen gevangen spinnen in voorliggend onderzoek zijn erg hoog, maar het aantal soor-
ten eerder matig en het aantal Rode-lijstsoorten laag (zeker vermits enkele soorten niet meer op de RL thuishoren). 

De biomassa aan spinnen is dus zeker belangrijk in het studiegebied, bijvoorbeeld als voedsel voor (weide)vogel-
kuikens!
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Tabel 2.58 Overzicht van de spinnen gevangen met 13 reeksen bodemvallen in verschillende deelgebieden
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GNAPHOSIDAE                
Drassyllus pusillus (C.L. 
KOCH, 1833)

   1  1  1       3

Trachyzelotes pedestris 
(C.L. KOCH, 1837)

B       2       2

Zelotes latreillei (SIMON, 
1878)

      1        1

CLUBIONIDAE                
Clubiona lutescens 
WESTRING, 1851

    5          5

Clubiona reclusa O.P.-
CAMBRIDGE, 1863

      1        1

Clubiona terrestris 
WESTRING, 1862

       1       1

THOMISIDAE                
Ozyptila praticola (C.L. 
KOCH, 1837)

    11          11

Ozyptila sanctuaria (O.P.-
CAMBRIDGE, 1871)

B 2     1 5  1     9

Ozyptila trux 
(BLACKWALL, 1846)

     9 1        10

Xysticus cristatus 
(CLERCK, 1757)

 15 8 24  12 19 48 1 2 23 34 2  188

SALTICIDAE                
Euophrys frontalis 
(WALCKENAER, 1802)

     1         1

LYCOSIDAE                
Alopecosa cuneata 
(CLERCK, 1757)

K       1       1

Alopecosa pulverulenta 
(CLERCK, 1757)

 8 5 48 19 197 480 30  1 44 255   1087

Arctosa leopardus 
(SUNDEVALL, 1833)

K 54 83 112  15 33 12 51 69 2 24 72 86 613

Pardosa amentata 
(CLERCK, 1757)

 55 395 122 33 30 6 6 5 5 20 76 14 5 772

Pardosa nigriceps 
(THORELL, 1856)

   2        2   4

Pardosa palustris 
(LINNAEUS, 1758)

 22 23 53  8 53 208 61 325 1160 264 407 29 2613

Pardosa proxima (C.L. 
KOCH, 1847)

 832 148 860 2 158 354 418 95 213 66 88 239 90 3563

Pardosa pullata (CLERCK, 
1757)

 18 1 12  233 174 2  4 21 140 2 1 608

Pirata hygrophilus 
THORELL, 1872

  1  67 32 1     4   105

Pirata latitans 
(BLACKWALL, 1841)

 2 16 163 3 89 285  22  3 42   625

Pirata piraticus (CLERCK, 
1757)

 46 116 152   21 2 21 4  68 6 144 580

Trochosa ruricola 
(DEGEER, 1778)

 14 12 25  4 29 8 3 6 24 50 1 2 178

PISAURIDAE                
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Pisaura mirabilis (CLERCK, 
1757)

    4 3    1     8

AGELENIDAE                
Malthonica picta SIMON, 
1870

    3          3

HAHNIIDAE                
Antistea elegans 
(BLACKWALL, 1841)

 2 11 10  1 6     8   38

Hahnia montana 
(BLACKWALL, 1841)

       1       1

Hahnia nava 
(BLACKWALL, 1841)

B          1    1

MIMETIDAE                
Ero furcata (VILLERS, 
1789)

    1          1

THERIDIIDAE                
Enoplognatha mordax 
(THORELL, 1875)

K        1 8     9

Enoplognatha thoracica 
(HAHN, 1833)

    3  1        4

Robertus lividus 
(BLACKWALL, 1836)

      1 1   1    3

TETRAGNATHIDAE                
Pachygnatha clercki 
SUNDEVALL, 1823

 4 14 73  40 37 12 2 3 8 20 3 17 233

Pachygnatha degeeri 
SUNDEVALL, 1830

 52 1 3  43 132 52 4 9 75 6 2  379

ERIGONINAE                
Ceratinella brevipes 
(WESTRING, 1851)

 6 3   5 4 1  1  7   27

Ceratinella brevis (WIDER, 
1834)

     1         1

Ceratinella scabrosa (O.P.-
CAMBRIDGE, 1871)

    15 2         17

Cnephalocotes obscurus 
(BLACKWALL, 1834)

      4        4

Collinsia inerrans (O.P.-
CAMBRIDGE, 1885)

       1  1 2 1  1 6

Dicymbium nigrum 
(BLACKWALL, 1834)

 7  2 2  6   1 7    25

Dicymbium (nigrum) brevi-
setosum LOCKET, 1962

 1  8   3 2    1   15

Diplocephalus permixtus 
(O.P.-CAMBRIDGE, 1871)

 5 15 3  1 3  1   8  1 37

Erigone atra (BLACKWALL, 
1841)

 13 43 1    2 196 72 54 6 33 61 481

Erigone dentipalpis 
(WIDER, 1834)

 2     1 23 14 3 9 1 12 3 68

Erigone longipalpis 
(SUNDEVALL, 1830)

       38 94 426 2  104 662 1326

Gnathonarium dentatum 
(WIDER, 1834)

  57 13  1 1 2 2   11  3 90

Gongylidiellum vivum (O.P.-
CAMBRIDGE, 1875)

 1 5 2  1 1 2 3 1  1 1 1 19
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Gongylidium rufipes 
(SUNDEVALL, 1829)

    1          1

Hypomma bituberculatum 
(WIDER, 1834)

 1  1     4 3 1  1 1 12

Lophomma punctatum 
(BLACKWALL, 1841)

 3 3 5   1     3   15

Maso sundevalli 
(WESTRING, 1851)

    1          1

Micrargus herbigradus 
(BLACKWALL, 1854)

    2    1      3

Micrargus subaequalis 
(WESTRING, 1851)

 1             1

Oedothorax apicatus 
(BLACKWALL, 1850)

 6  1    13 12 3   5  40

Oedothorax fuscus 
(BLACKWALL, 1834)

 182 284 142    55 639 263 69 10 174 160 1978

Oedothorax retusus 
(WESTRING, 1851)

 147 293 141  1  48 375 255 1 9 90 305 1665

Pocadicnemis juncea 
LOCKET & MILLIDGE, 
1953

     1         1

Prinerigone vagans 
AUDOUIN, 1826

 2 1     1 32 6   9 27 78

Savignya frontata 
(BLACKWALL, 1833)

K        2 3   1 2 8

Tiso vagans (BLACKWALL, 
1834)

      2 5  3 2    12

Troxochrus cirrifrons (O.P.-
CAMBRIDGE, 1861)

    1          1

Troxochrus scabriculus 
(WESTRING, 1851)

    4          4

Walckenaeria antica 
(WIDER, 1834)

     1         1

Walckenaeria atrotibialis 
(O.P.-CAMBRIDGE, 1878)

    2          2

Walckenaeria nudipalpis 
(WESTRING, 1851)

   1  4     1  1  7

LINYPHIINAE                
Agyneta decora (O.P.-
CAMBRIDGE, 1870)

  31 2    12 7 11 38 1  4 106

Allomengea vidua (L. 
KOCH, 1879)

K           1   1

Bathyphantes approximatus 
(O.P.-CAMBRIDGE, 1871)

  7 4     1      12

Bathyphantes gracilis 
(BLACKWALL, 1841)

 5 3 2 2 1   26 5 1 2 4 2 53

Centromerus sylvaticus 
(BLACKWALL, 1841)

    3   2       5

Diplostyla concolor 
(WIDER, 1834)

    4        1  5

Microneta viaria 
(BLACKWALL, 1841)

    4 1         5

Palliduphantes pallidus 
(O.P.-CAMBRIDGE, 1871)

   1 1 1 2        5
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Porrhomma pygmaeum 
(BLACKWALL, 1834)

 5       6 2 1  3  17

Tallusia experta (O.P.-
CAMBRIDGE, 1871)

  2   2         4

Tenuiphantes flavipes 
(BLACKWALL, 1854)

     1         1

Tenuiphantes tenuis 
(BLACKWALL, 1852)

 1   5 3  1 18 9 4  1  42

Aantal exemplaren per 
locatie  1514 1581 1989198 903 16641018 16991719 1640 1143 1188 1607 17863

Aantal soorten per locatie  31 27 31 25 33 31 34 29 32 27 29 25 22 77
Aantal Rode Lijst soorten 
per locatie  2 1 1 0 1 2 4 3 4 2 2 2 2 8

De Rode-lijstsoorten zijn door Maelfait et al. (1998) gekarakteriseerd naar ecotoopvoorkeur. We vinden de vol-
gende verdeling:

 � God = droge, voedselarme graslanden: Trachyzelotes pedestris, Ozyptila sanctuaria, Hahnia nava, 
Enoplognatha mordax, Alopecosa cuneata;

 � Gow = natte, voedselarme graslanden: 3 soorten: Arctosa leopardus, Savignya frontata, Allomengea vidua; 
 � Mrr = ruige rietvegetaties: Hypomma fulvum;

Ondanks het feit dat vooral natte ecotopen zijn bemonsterd, zijn 5 kensoorten van droge voedselarme graslanden 
gevonden. Drie van deze 5 soorten zijn wel enkel (T. pedestris en A. cuneata) of vooral (O. sanctuaria) op locatie 
MM5, een droge dijk van een vijver gevonden. Een vierde soort (H. nava) is enkel gevonden in het droge kam-
grasland SJ1. De vijfde soort (E. mordax) is in Nederland typisch voor schorren en komt daarnaast ook in zandige 
gebieden voor (Roberts 1998). 

Er zijn 6 spinnensoorten waarvan meer dan 1000 exemplaren gevangen zijn en die dus in sterke mate de hoge 
totaalaantallen spinnen veroorzaken. Dit betreft 3 wolfspinnen, met name Pardosa proxima (3563 ex), Pardosa 
palustris (2613 ex) en Alopecosa pulverulenta ( 1087 ex), en 3 dwergspinnen, meer bepaald Oedothorax fuscus 
(1978 ex), Oedothorax retusus (1665 ex) en Erigone longipalpis (1326 ex). Daarnaast zijn er 12 spinnensoorten 
waarvan meer dan 100 ex maar minder dan 1000 ex zijn gevangen. Vijf van deze soorten zijn met meer dan 500 
ex gevangen; dit zijn allen wolfspinnen.

Vergelijking van de 13 met bodemvallen onderzochte locaties
Op 11 van de 13 locaties zijn meer dan 1000 spinnen gevonden. Enkel in het Pijpestrootjesgrasland (MM3; 903 ex) 
en vooral in het Eendekooibos (MM2; 198 ex) waren dit er minder.

De meeste locaties herbergen een erg vergelijkbaar soortenaantal van rond de 30 spinnensoorten, meer bepaald 
zijn er 9 locaties met 27 – 33 soorten. Het droge kamgrasland op de dijk van de vijver (MM5) steekt daar net boven-
uit met 34 spinnensoorten. Omgekeerd zijn er 3 locaties met een lager soortenaantal: het eendekooibos (MM2; 25 
soorten) en beide locaties in deelgebied Schorreweiden (SW1; 25 soorten; SW2; 22 soorten). 

Een belangrijkere parameter dan de soortendiversiteit is het aantal Rode-lijstsoorten. Dit varieert van 0 soorten 
(enkel eendekooibos MM2) tot 4 soorten (kamgrasland op dijk MM2 en RMD2). Op de 10 andere locaties zijn dus 
1 of 2 of 3 (RMD1) Rode-lijsoorten gevonden. 

Zoals ook uit onderstaande bespreking van de meest bijzondere soorten blijkt, kunnen we volgende conclusies 
trekken:

 � Het droge Kamgrasland op de dijk (MM5) spant zowel qua aantal spinnensoorten als qua aantal Rode-
lijstsoorten de kroon. Blijkbaar slagen bepaalde kensoorten van droge schrale graslanden er in deze loca-
tie te bereiken. Het is dus lonend om ‘geïsoleerd gelegen’ droge graslanden goed te beheren.
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 � Zilte graslanden zoals ‘t Pompje en Schorreweiden herbergen geen opmerkelijk hoog soortenaantal, maar 
wel specifieke (Rode-lijst)spinnensoorten.

 � Het onderzochte Eendekooibos herbergt ondanks zijn leeftijd nog geen bijzondere kensoorten van oude 
bossen. Het soortenspectrum wijkt wel sterk af van de onderzochte graslandlocaties. De locatie heeft dus 
onmiskenbaar een eigen fauna, maar die bestaat uit in Vlaanderen algemene bossoorten. Uiteraard speelt 
de geïsoleerde ligging ten opzichte van oud-boscomplexen met een bijzondere oud-bosfauna hier een rol.

 J Beknopte soortbesprekingen

Ozyptila sanctuaria, de Bleke bodemkrabspin, heeft volgens Maelfait et al. (1998) een voorkeur voor droge, 
voedselarme graslanden met graspollen. De soort wordt recent steeds frequenter gevangen in Vlaanderen (eigen 
gegevens). We vingen in totaal 9 exemplaren in 3 deelgebieden, namelijk in de Meetkerkse Moeren, Bunkerweiden 
en ‘t Pompje. De hoogste aantallen zijn gevonden in het kamgrasland op de droge dijk van de vijver (MM5).

Dictyna latens, het Zwart kaardertje, leeft op kruiden en lage struiken, vaak op heide en in de duinen (Roberts, 
1998). Het voorkomen en de mate van bedreiging is sterk onderschat in de Rode lijst omdat de dieren (uiterst) 
zelden met bodemvallen gevangen worden. We vingen in voorliggend onderzocht gebied slechts 1 exemplaar, in 
het droge kamgrasland SJ1. 

Trachyzelotes pedestris, de Stekelkaakkampoot, komt in Nederland vooral op kalkgraslanden voor, maar in België 
is de soort algemener verspreid (Roberts, 1998). In Limburg en Vlaams-Brabant is de soort door ons de voorbije 
13 jaren regelmatig gevangen en uit de vindplaatsen blijkt een voorkeur voor droge, schraal begroeide (warme) 
graslanden (Lambrechts & Janssen, diverse publicaties).

We vingen in voorliggend onderzocht 2 exemplaren, in het kamgrasland op de dijk MM5. 

Arctosa leopardus, de Moswolfspin, is een soort met een kenmerkend uiterlijk die een voorkeur heeft voor nat 
voedselarm grasland met pollen vegetatie (Maelfait et al., 1998) terwijl ze volgens Roberts (1998) vooral in mosrijke 
venen algemeen kan zijn. Lambrechts & Janssen stelden in meerdere studies vast dat er een duidelijke voorkeur 
is voor schaars begroeide (niet beboste) natte terreinen (dus met veel kale natte plekken). Recent noteerden ze 
erg hoge aantallen in diverse gebieden, bijvoorbeeld in het Vinne te Zoutleeuw (Lambrechts & Janssen, 2012, in 
voorbereiding). De Moswolfspin is met 613 exemplaren ook zeer goed vertegenwoordigd in voorliggende studie. De 
soort is op 12 van de 13 met bodemvallen onderzochte locaties gevonden. Enkel in het eendekooibos (MM2) ont-
brak de soort. Op alle graslandlocaties is ze aangetroffen, met de laagste aantallen in de 2 droge kamgraslanden 
(SJ1, 2 ex.; MM5, 12 ex.) en de hoogste aantallen (112 ex.) in een nat afgeplagd terrein in de Meetkerkse Moeren 
(MM1), wat dus perfect aansluit bij de beschreven habitatvoorkeur. 

Pardosa proxima, de Veldwolfspin, is algemeen in Zuid-Europa, maar heeft (had) bij ons zijn noordgrens. In Ne-
derland is (was) ze enkel in Zuid-Limburg gevonden (Roberts, 1998). De soort is recent sterk toegenomen en wordt 
tegenwoordig vaak in hoge aantallen gevonden. Bij een bodemvalonderzoek in 2005 in het VNR Zwinduinen en 
–polders was dit de talrijkst gevangen soort (1551 ex.). Er zijn toen bijzonder hoge aantallen gevonden in een nat, 
kort gegraasd grasland in het noordwesten van de Kleyne Vlakte (Lambrechts et al., 2007). In voorliggend onder-
zoek was de soort ook bijzonder talrijk! Met 3563 individuen was het de talrijkst aangetroffen soort. De soort is op 
alle onderzochte locaties aangetroffen, iets wat voorts enkel bij de Tuinwolfspin (Pardosa amentata) is vastgesteld. 
De hoogste aantallen zijn vastgesteld op een natte plagplaats in de Meetkerkse Moere (MM1, 860 ex.) en in een 
natte oevervegetatie van een depressie in de bunkerweiden (BW1, 832 ex.). 

Enoplognatha mordax, de Schorrentandkaak, is enkel vastgesteld in de schaars begroeide, natte, zilte vegetaties 
van ‘t Pompje (9 ex. op de 2 vlakbij elkaar gelegen locaties RMD1 en RMD2).

Erigone longipalpis, de Langpalpstoringsdwergspin, was met 1326 ex.; de vijfde talrijkst gevangen soort in voor-
liggend onderzoek maar ze vertoont wel duidelijke voorkeuren voor 2 gebieden: de Schorreweiden (SW1 en SW2) 
en ‘t Pompje (RMD1 en RMD2). Binnen deze gebieden zijn de hoogste aantallen steeds aangetroffen in de meest 
schaars begroeide van beide locaties.
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Savignya frontata, het Torenkopje, is enkel in de Schorreweiden (SW1 en SW2) en ‘t Pompje (RMD1 en RMD2) 
gevonden, in lage aantallen (5 resp. 3 ex.).

Ook Prinerigone vagans, de Moerasdwergspin, is in deze 2 gebieden in de hoogste aantallen gevonden. 

Allomengea vidua, het Klein stekelpalpje, is enkel in een nat grasland in deelgebied Schobbejak (SJ2) gevonden. 
Het betrof slechts 1 ex. 

Rietkruisspin, Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Gewone krabspin op Boerenwormkruid, Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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2.3.6.12. Vliesvleugeligen

 J Mieren (Formicidae)
De mieren zijn gedetermineerd door Francois Vankerkhoven.
In onderstaande tabel wordt per locatie aangegeven welke mierensoorten gevangen zijn. Ook staat de kaste ver-
meld, waarbij:

 � WE=werkster
 � OGY=ongevleugelde gyne
 � GGY=gevleugelde gyne
 � MAN=mannetje

Bij de mieren vangt men vooral werksters en in mindere mate geslachtsdieren. De geslachtsdieren, de wijfjes (gy-
nes, ‘koningin’) en mannetjes, zijn gevleugeld (dus wijfje = gevleugelde gyne). Na de korte voortplantingsperiode 
zoekt het wijfje een plekje om een nieuw nest te starten. De vleugels worden afgeworpen (ogy = ongevleugelde 
gyne).

Tabel 2.59 Overzicht van de mieren gevangen met 13 reeksen bodemvallen op 13 locaties in de gebieden Paddegat / Lage Moere 
in 2011

Er zijn in totaal 216 mieren gevangen, verdeeld over 8 soorten. Natte gebieden zijn doorgaans eerder arm aan 
mieren(soorten). Droge heide is het meest soortenrijk, en men kan er 20 tot 25 soorten tegenkomen, met tal van 
erg zeldzame en specifieke heidesoorten. Alle vastgestelde soorten zijn als ‘momenteel niet bedreigd’ opgenomen 
in de Rode lijst (Dekoninck et al., 2003).

 J Bijen en wespen
Tabel 2.60 Bijen en wespen toont de waargenomen bijen en wespen.

Bijen en wespen zijn niet expliciet onderzocht voor dit beheerplan. Tijdens het botanisch terreinwerk noteerden en 
fotografeerden we een beperkt aantal soorten. De website Waarnemingen.be leverde nauwelijks extra gegevens 
op. Het studiegebied is dus nog braakliggend terrein voor wat deze diergroep betreft.

In totaal noteerden we 16 soorten bijen en wespen, voornamelijk hommels, enkele wilde bijen en enkele wespen. Er 
werden ook een aantal sluipwespen gefotografeerd. Deze konden echter niet op naam gebracht worden. 

Kwetshage blijkt momenteel het soortenrijkste gebied, gevolgd door de Put van Vlissegem, Schobbejak en de 
Meetkerkse Moeren. 

In Kwetshage zijn vooral de grote schermbloemigen (Fluitenkruid, Gewone engelwortel, Gewone berenklauw) aan-
trekkelijk voor bijen en wespen. Smeerwortel lokt onder meer de niet algemene Grashommel. Dat is meteen ook 
de zeldzaamste aangetroffen soort.
Rond de Put van Vlissegem zijn zowel wilgen, grote schermbloemigen (Fluitenkruid, Gewone berenklauw, Pasti-
naak, Peen) als Boerenwormkruid (Wormkruidbij) belangrijke bijen- en wespenlokkers.

Latijnse naam Nederlandse naam kaste BW1 KH1 MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 RMD1 RMD2 SJ1 SJ2 SW1 SW2 Totaal
Lasius flavus Gele weidemier OGY 3 1 1 5
Lasius niger Wegmier OGY 2 2

WER 17 8 8 8 51 92
Lasius umbratus Schaduwmier OGY 1 1 2 1 5
Myrmica rubra Gewone steekmier WER 1 1
Myrmica ruginodis Bossteekmier OGY 2 2

WER 19 18 37
Myrmica rugulosa Kleine steekmier WER 1 1
Myrmica scabrinodis Moerassteekmier GGY 3 1 4

MAN 1 1
OGY 1 1 2
WER 1 22 33 7 63

Stenamma debile Gewone drentelmier WER 1 1

Aantal exemplaren 18 9 9 20 46 42 56 3 0 0 10 1 2 216
Aantal soorten 2 2 2 2 2 2 4 2 0 0 2 1 1 8
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Schobbejak trekt vooral bijen en wespen aan met de schermbloemigen langs het fietspad en op de oevers van 
het kanaal Brugge-Oostende en het Noordgeleed. Vliegendoder en de bladwesp Tenthredo vespa komen er zeer 
algemeen voor op Peen. Ook het Koninginnekruid in de rietruigte rond de paaiplaats is druk bezocht.

In de Meetkerkse Moeren is het griendstruweel (Katwilg, Lerenband) aantrekkelijk voor heel wat hommels en 
Roodgatje. Ook de bloemrijke graslanden zijn heel zeker aantrekkelijk, maar er is nauwelijks geïnventariseerd. De 
paardenbloemen zijn in elk geval ook aantrekklijk voor Roodgatje.

Tabel 2.60 Bijen en wespen.
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Amblyteles armatorius Sluipwesp sp. 1 1 1 1
Ancistrocerus parietum Gewone muurwesp 1
Andrena haemorrhoea Roodgatje 1 1
Apis mellifera Honingbij 1 1 1 1 1
Bombus hortorum Tuinhommel 1 1 1
Bombus lapidarius Steenhommel 1 1 1 1 1 1 1 1
Bombus pascuorum Akkerhommel 1 1 1 1 1 1 1
Bombus pratorum Weidehommel 1 1
Bombus ruderarius Grashommel 1
Bombus terrestris Grote aardhommel 1 1 1 1 1
Colletes daviesianus Wormkruidbij 1
Ectemnius continuus Vliegendoder 1
Osmia rufa Rosse metselbij 1
Tenthredo vespa Bladwesp sp. 1 1 1 1
Vespula germanica Duitse wesp 1
Vespula vulgaris Gewone wesp 1 1 1 1
Totaal aantal 7 2 12 1 3 2 1 3 9 10

Roodgatje (Andrena haemorhoea) op Katwilg in het griendstruweel van de Meetkerkse Moeren. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2011.
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Wormkruidbij (Colletes daviesianus) op Boerenwormkruid, Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.

De sluipwesp Amblyteles armatorius op Boerenwormkruid, Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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De muurwesp Ancistrocerus parietum op Boerenwormkruid. Foto Arnout zwaenepoel, augustus 2011.

De bladwesp Tenthredo vespa op Peen, Put van Vlissegem. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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De graafwesp Vliegendoder (Ectemnius continuus) is talrijk op de grote schermbloemigen in Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
juli 2011.

Sluipwesp op Pastinaak, ‘t Pompje Oudenburg. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Sluipwesp op Riet, Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011. 
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2.3.6.13. Vliegen en muggen

Tabel 2.61 toont de in het studiegebied waargenomen vliegen en muggen.

Deze groep werd niet expliciet onderzocht in het kader van het beheerplan, maar in twee gebieden waren wél al 
wat inventarisaties gebeurd. De BJN van Brugge (Roland Vannieuwenhuyse, Leo Declercq,…) inventariseerden 
circa 1970 Kwetshage al op zweefvliegen. Jonas Mortelmans inventariseerde in 2012 vliegen in de Schorreweide 
Zuid. Verder werden tijdens het botanisch terreinwerk voor het beheerplan ook een aantal vooral (zweef)vliegen 
gefotografeerd en gedetermineerd door Arnout  Zwaenepoel.

In totaal werden 46 soorten waargenomen binnen het studiegebied, waarvan Schorreweide Zuid koploper is met 
34 soorten en Kwetshage volgt met 27 soorten. Er zijn vooral zweefvliegen genoteerd en af en toe ook wat Slank-
pootvliegen, Wapenvliegen, Dazen, Halmvliegen en Strontvliegen.

De slankpootvlieg Dolichopus diadema is een Rode lijst-soort, categorie ‘zeldzaam’ (Pollet 1999) en een typisch 
slikke- en schorrenbeest.

Van de zweefvliegen bestaat nog geen geldige Rode lijst. Er zijn wél gegevens over de zeldzaamheid van de soor-
ten. De meeste soorten zijn (vrij) algemene soorten. De Zoenwaterzweefvlieg (Anasimyia lunulata) is echter een 
zeer zeldzame soort die door de BJN in de jaren ’70 voor Kwetshage vermeld werd. Eigenaardig is echter dat de 
veel algemenere Snuitwaterzweefvlieg (Anasimyia lineata) niet in hun lijst voorkomt. Dit doet een soortverwisseling 
vermoeden. Het Nederlands soortenregister vermeldt bovendien dat waarnemingen van de Zoenwaterzweefvlieg 
van vóór 1980 meestal betrekking hebben op de Bokserwaterzweefvlieg (Anasimyia interpuncta).

De waargenomen vliegen van andere families (Wapenvliegen, Strontvliegen, Prachtvliegen, Halmvliegen, Echte 
vliegen) zijn (vrij) algemene soorten. 

Tabel 2.61 Vliegen en muggen.
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1 Anasimyia lineata Snuitwaterzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1
2 Anasimyia lunulata Zoenwaterzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1
3 Cheilosia albitarsis Gewoon weidegitje Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1
4 Cheilosia pagana Kervelgitje Syrphidae (Zweefvliegen) 1
5 Chloromyia formosa Gewone wapenvlieg Stratiomyidae (wapenvliegen) 1
6 Chrysogaster hirtella Weide-doflijfje Syrphidae (Zweefvliegen) 1
7 Dolichopus diadema ontbreekt Dolichopodidae (Slankpootvliegen) 1
8 Dolichopus nubilus ontbreekt Dolichopodidae (Slankpootvliegen) 1
9 Dolichopus plumipes ontbreekt Dolichopodidae (Slankpootvliegen) 1
10 Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1
11 Eristalinus sepulchralis Weidevlekoog Syrphidae (Zweefvliegen) 1
12 Eristalis abusivus Kust-bijvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1
13 Eristalis arbustorum Kleine bijvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Eristalis tenax Blinde bij Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1
15 Eupeodes corollae Terrasjeskommazweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Haematopota pluvialis Gewone regendaas Tabanidae (Dazen) 1
17 Haematopota subcylindrica Grijze regendaas Tabanidae (Dazen) 1
18 Helophilus pendulus Gewone pendelvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1
19 Helophilus trivittatus Citroenpendelvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1
20 Hercostomus chrysozygos ontbreekt Dolichopodidae (Slankpootvliegen) 1
21 Lejogaster metallina Gewoon glimlijfje Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1
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22 Leptogaster cylindrica ontbreekt Asilidae (Roofvliegen) 1
23 Lipara lucens Sigaargalvlieg Chloropidae (Halmvliegen) 1 1
24 Melanostoma mellinum Gewone driehoekzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1
25 Melieria omissa ontbreekt Ulidiidae (Prachtvliegen) 1
26 Mesembrina meridiana Schorsvlieg Muscidae (Echte vliegen) 1 1
27 Microchrysa polita ontbreekt Stratiomyidae (wapenvliegen) 1
28 Neoascia aenea (= meticulosa) Donkere korsetzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1
29 Neoascia dispar (= tenur) Tengere korsetzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1
30 Neoascia podagrica Gewone korsetzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1
31 Norellisoma spinimana Strontvlieg Scatophagidae (Strontvliegen) 1
32 Odontomyia viridula ontbreekt Stratiomyidae (wapenvliegen) 1 1
33 Pipizella viduata Gewone langsprietplatbek Syrphidae (Zweefvliegen) 1
34 Platycheirus angustatus Slank platvoetje Syrphidae (Zweefvliegen) 1
35 Platycheirus peltatus Scheefvlek-platvoetje Syrphidae (Zweefvliegen) 1
36 Platycheirus scambus Moerasplatvoetje Syrphidae (Zweefvliegen) 1
37 Poecilobothrus nobilitatus ontbreekt Dolichopodidae (Slankpootvliegen) 1
38 Pyrophaena granditarsa Klompvoetje Syrphidae (Zweefvliegen) 1
39 Rhingia campestris Gewone snuitvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Scaeva pyrastri Witte halvemaanzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1
41 Scatophaga stercoraria Strontvlieg Scatophagidae (Strontvliegen) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Sphaerophoria fatarum Klein langlijfje Syrphidae (Zweefvliegen) 1
43 Sphaerophoria scripta Groot langlijfje Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1
44 Syritta pipiens Menuetzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1
45 Syrphus vitripennis Kleine bandzweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1 1 1 1 1 1
46 Tropidia scita Moeraszweefvlieg Syrphidae (Zweefvliegen) 1 1

Totaal aantal 13 11 1 27 11 3 34 2 1 12 11 0

Snuitwaterzwever (Anasimyia lineata) op Grote kattenstaart in Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Gewone pendelvlieg (Helophilus pendulus) in Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011. 
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2.3.6.14. Water- en oppervlaktewantsen, landwantsen

Het is al van het onderzoek van Bosmans (1994) geleden dat de kustpolders min of meer gebiedsdekkend op 
waterwantsen onderzocht werden. Uit dat onderzoek blijkt dat er een 20-tal waterwantsen voorkomen in de ruime 
omgeving van het studiegebied. Slechts een drietal zouden eerder een voorkeur hebben voor licht brak water: Co-
rixa punctata, Sigara striata en Sigara lateralis. Alle andere soorten zijn vooral zoetwaterdieren. 

Het strikte studiegebied is nauwelijks onderzocht op waterwantsen. Er zijn slechts enkele fragmentarische waar-
nemingen bekend. Tijdens het terreinwerk voor dit beheerplan namen we de vrij zeldzame, maar momenteel niet 
bedreigde Staafwants (Ranatra linearis) en de algemene Gewone sigaar (Sigara striata) waar in de wachtkom van 
het pompgemaal De Katte in de Meetkerkse Moeren. De Staafwants is een vrij zeldzame soort van eutrofe waters 
met een hoog opgaande oevervegetatie, voornamelijk Riet. De soort is zelden vliegend waargenomen. Op de Rode 
lijst van Bonte et al. (2002) is de soort als opgenomen in de categorie momenteel niet bedreigd. 

Voor landwantsen bestaat er helemaal geen gebiedsdekkende kartering voor de kustpolders en zijn de waarne-
mingen al even fragmentarisch.

Gewone sigaar (Sigara striata) in de wachtkom van het poldergemaal De Katte in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
juli 2012.
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Staafwants (Ranatra linearis) in de wachtkom van het poldergemaal De Katte in de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
juli 2012.

2.3.6.15. Weekdieren (Mollusken)

De ecosysteemvisie voor het poldergebied Brugge-Oostende-Knokke (Stuurman &  Zwaenepoel 2002) geeft een 
overzicht van belangrijke weekdieren, vooral in relatie tot het zoutgehalte van de sloten en de binnendijkse zilte 
gebieden. Er zijn een dertigtal soorten bekend en er zijn minstens drie klassen met betrekking tot de zuiverheid 
van het water te onderscheiden. Ook de terrestrische molluskenfauna van binnendijkse zilte graslanden wordt er 
toegelicht. 

Tabel 2.62 toont de in het studiegebied waargenomen mollusken.

In het kader van dit beheerplan gebeurden drie types onderzoek met betrekking tot mollusken. Jorg Lambrechts 
en Maarten Jacobs bemonsterden grote zeggenvegetaties met de specifieke bedoeling de Europees beschermde 
Zeggekorfslak op te sporen. Molluskenspecialist Marino Keulen determineerde de dieren. In 2.3.6.15.1 wordt een 
verslag geboden van dit onderzoek.

Arnout  Zwaenepoel bemonsterde verschillende locaties in het studiegebied waar recent werken werden uitgevoerd. 
De belangrijkste waren Kwetshage, waar in 2012-2013 de ‘spookbrug’ uit de jaren ’60 van de vorige eeuw werd 
verwijderd en het Maregeleed op de grens van de Meetkerkse Moeren, waar in het kader van het natuurinrichtings-
project een natuurriendelijke oever werd aangelegd. Beide sites werden bemonsterd op de in de afgegraven klei, 
veen en zand aanwezige fossiele en subfossiele mollusken. Daarbij werden ook een aantal nog levende dieren 
bemonsterd. Franky Bauwens en Dominique Verbeke boden assistentie bij het naam op brengen van de mollusken 
waarvoor hartelijk dank. Zij bemonsterden bovendien Kwetshage nog meerdere keren nadien, met nog een belang-
rijk aantal extra waarnemingen. Het verslag van deze bemonsteringen wordt behandeld in 2.3.6.15.2

Franky Bauwens organiseerde op 8 juni 2013 een molluskenexcursie in de Meetkerkse Moere. De resultaten daar-
van zijn eveneens opgenomen in de tabellen.
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2.3.6.15.1. Onderzoek naar Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana)

 J Soortfiche

Status
Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) is vermeld op de Europese Habitatrichtlijn Bijlage II. De soort is opgenomen in 
de categorie ‘met uitsterven bedreigd’ op de Rode Lijst van Vlaanderen (Van Loen et al. 2006). 

Beschrijving
De Zeggekorfslak is een landslakje met een klein, matig dof tot lichtglanzend bruin, tonvormig huisje met maximale 
afmetingen van 3,0 x 1,6 mm. Het huisje is rechtsgewonden. Als men het topje boven houdt, zit de mondopening 
rechts, dit in tegenstelling tot dat van enkele verwante soorten korfslakken, die een linksgewonden huisje bezitten. 
Er zijn tot vijf, windingen, deze zijn glad, hoogstens met groeilijnen. In de mondopening van het huisje zitten 4-5 
plooien, ook wel tanden genoemd. De mondrand is een beetje teruggeslagen. Het aantal tanden en de plaatsing 
ervan in de mondopening van het huisje zijn doorslaggevende kenmerken voor de determinatie. 

Hoewel klein, is de Zeggekorfslak onder de korfslakken de grootste soort van ons land. Aangezien echter ook vaak 
kleinere volwassen exemplaren worden aangetroffen, vormt de grootte alleen geen doorslaggevend determinatie-
kenmerk. Zonder vergelijkingsmateriaal is de Zeggekorfslak te verwarren met de Dikke korfslak Vertigo antivertigo, 
de Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea, de Gestreepte korfslak Vertigo substriata en de Tandloze korfslak Columella 
edentula die alle drie ook in moerasgebieden kunnen voorkomen en daar soms vrij algemeen kunnen zijn. Het 
onderscheiden, vooral van jonge exemplaren is lastig en determinaties kunnen het beste door een expert worden 
gecontroleerd (Boesveld et al., 2009). 

Goede naslagwerken voor determinatie zijn Adam (1960), Devriese et al. (1997) en Fechter & Falkner (1990). De 
eerste twee werken tonen de slak in tekening, de laatste veldgids heeft foto’s met vergelijking tussen de verschil-
lende soorten korfslakken. De rechtswindende korfslakken (met gladde schelp) in Vlaanderen zijn de Dikke korf-
slak Vertigo antivertigo (ook moerasbewoner) en Dwergkorfslak Vertigo pygmaea (eerder drogere biotopen). Alle 
korfslakken zijn kleiner, waarbij vooral de laatste winding bij de Zeggekorfslak relatief hoger is dan bij de andere 
korfslakken. De Dikke korfslak heeft een duidelijke donkere kleur en veel tanden in de mondopening. De Dwerg-
korfslak is duidelijk kleiner dan de andere.

Ecologie

Leefwijze
De Zeggekorfslak is een hermafrodiete soort, die zichzelf kan bevruchten. De top van de voortplanting ligt in de 
(na)zomer. De dieren komen zowel als juveniel als volwassen de winter door. De slakken leven op planten en heb-
ben een bijna exclusieve voorkeur voor grote zeggesoorten. Ze verblijven het gehele jaar in de vegetatie op de 
bladeren of in de scheden van de bladeren alwaar ze zich voeden met schimmels (roesten). Onder gunstige om-
standigheden leven de dieren veelal in ‘familiegroepjes’ (clusters) van meestal minder dan tien exemplaren en van 
alle leeftijdsklassen. In de winter, tijdens vorstperioden, overlijden veel dieren en verkeren anderen in rusttoestand, 
waarbij ze zich met behulp van een slijmvliesje aan de waardplanten hechten. Zeggekorfslakken overwinteren dus 
vooral op de bladen en stengels van de zeggevegetatie, doorgaans zo’n 15 tot 50 centimeter boven de bodem of 
het wateroppervlak. Indien de temperatuur aanzienlijk boven het vriespunt komt, worden ze actief en zijn dan krui-
pend in de vegetatie waar te nemen (Boesveld et al., 2009). 

Habitat
De Zeggekorfslak is gebonden aan zeer natte, eerder kalkrijke, mesotrofe tot eutrofe moerasbiotopen, zoals open 
Elzenbroekbos met rijke ondergroei, grote zeggenvegetaties maar tevens oeverbegroeiing, verlandings- en over-
gangsvegetaties naar rietruigten en dotterbloemgraslanden (Tattersfield and McInnes 2003, Vercoutere 2002, Ver-
coutere 2008, Boesveld et al. 2009, Nijs et al., 2011). In Nederland is de soort lokaal aanwezig in vegetaties louter 
bestaande uit Galigaan, Grote lisdodde en Liesgras (Boesveld et al., 2009). Het overeenkomstig element in de ver-
schillende biotopen wordt gevormd door de aanwezigheid van Moeraszegge, Oeverzegge en Pluimzegge (Nijs et 
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al., 2011). Er wordt vaak gesteld dat de soort een voorkeur heeft voor ongestoorde vegetaties (Ausden et al. 2005) 
maar begraasde en gemaaide percelen worden door de slak niet gemeden (Vercoutere B. 2008, Nijs et al., 2011). 
Cruciaal voor de slak is de vochtvoorziening: de habitats moeten vanaf het najaar (oktober) water boven het maai-
veld hebben. Op basis van de vegetatieopbouw en meetgegevens in de habitats blijkt dat het grondwater niet meer 
dan een halve meter onder het maaiveld mag wegzakken (Vercoutere 2002). De aanvoer van mineralen (kalk) kan 
zowel gebeuren via kwel als via aanvoer van oppervlaktewater (zie bv. overstromingen in Lozerheide). De soort 
leeft niet in direct contact met water, maar kruipt in de vegetatie boven het wateroppervlak (Decleer 2007). Zoals 
de lijst van hogervermelde vegetaties reeds suggereert, is de soort kenmerkend voor eerder voedselrijke, goed 
zuurgebufferde ecosystemen.

De soort is binnen haar habitat relatief mobiel: vegetatiewijzigingen worden snel opgevolgd door populatiewijzi-
gingen (Vercoutere 2002). Bij vernatting breidt de soort snel uit. Wanneer zeggeruigten echter te nat worden en 
successie zich doorzet, verdwijnt de slak snel. Het voorkomen is meestal beperkt tot de smalle gradiënt tussen de 
natste (Rietruigten) en de te droge (glanshaver- of droge dottergraslanden) habitats. 

Op de meeste vindplaatsen fungeert de soort als belangrijke kwaliteitsindicator (Boesveld et al., 2009)

Verspreiding
De Zeggekorfslak wordt beschouwd als een Atlantisch-Mediterrane soort. Het verspreidingsgebied strekt zich uit 
van Ierland tot de Kaukasus in Rusland, tot in het Noord Afrikaanse kustgebied in het zuiden. De belangrijkste 
populaties bevinden zich in west- en centraal Europa. In totaal is de soort in 29 landen vastgesteld, te weten: Al-
gerije, Azerbeidjaan, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland. 
Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenie, Rus-
land, Slowakije, Spanje, Tsjechië Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland. In een aantal Europese landen hebben de 
afgelopen jaren gerichte inventarisaties en karteringsprojecten plaatsgevonden, waarmee een enorme toename in 
kennis in de verspreiding en de ecologie is verkregen. De Zeggekorfslak komt in vrijwel alle EU landen voor, maar 
in de meeste landen betreft het weinig tot zeer weinig leefgebieden en daarbij gaat het dan ook vrijwel steeds om 
kleine tot zeer kleine populaties. 

De slak wordt actueel verspreid doorheen Vlaanderen waargenomen. Tot en met 2008 werd de soort op een 35-tal 
plaatsen aangetroffen. Vooral in de ecoregio’s zuidwestelijke en zuidoostelijke heuvelzone en de Krijt-leemregio is 
de soort aan te treffen (Figuur 8). Bij gebrek aan recente waarnemingen werd de soort een tijdlang als uitgestorven 
in België beschouwd (Wells & Chatfield 1992). Recent werden echter tijdens gerichte inventarisaties vele nieuwe 
populaties aangetroffen. Verschillende historische waarnemingslocaties zijn evenwel verdwenen. Het actueel grote 
aantal vindplaatsen is te wijten aan intensieve en gerichte prospectie van geschikte habitats in Limburg (Lemmens 
2004) en het Dender- (niet gepubliceerde data van de Werkgroep Invertebraten Denderstreek) en het Dijlebek-
ken (Vercoutere 2005). Naast de eerder vermelde ecoregio’s waar de soort actueel nog voorkomt, zijn nog vier 
afgezondere populaties aangetroffen in het Hannecartbos (Koksijde), de Rode geul (Assenede), Sint-Elooiskreek 
(Wachtebeke) en de Lozerheide (Bochelt). Recent zijn twee populaties rond de Oude Scheldearm te Bornem ont-
dekt (mond. med. J. Reyniers 2008). 

Deze verspreiding sluit goed aan bij vindplaatsen in de ons aangrenzende regio’s: Zuid-Limburg in Nederland 
(Keulen 1998), Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland (Ministerium für Umwelt und Naturschutz 2004) en Lys in Noord-
Frankrijk (Cucherat & Demuynck 2005). In Nederland worden ten opzichte van de kernpopulatie in het zuiden van 
het land ook enkele afgezonderde populaties in de polders aangetroffen, noordwaarts tot in Groningen (Buro Bak-
ker 2005). 

Hoewel dus minder zeldzaam dan voorheen gedacht, blijft het een gevoelige en schaarse soort die meestal in 
kleine dichtheden op een klein oppervlak leeft (enkele tientallen tot enige honderden vierkante meters) en die ken-
merkend is voor gebieden met hoge ecologische kwaliteit. Een topindicator dus. Het gevolg is dat de Zeggekorfslak 
gemakkelijk uit een gebied kan verdwijnen (Boesveld et al., 2009).
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Vindplaatsen van de Zeggekorfslak in Vlaanderen in de periode 1999 tem 2008 (Bron: Adriaens. et al. ,2008).

Waarnemingen van de Zeggekorfslak gemeld via de portaalsite www.waarnemingen.be in Vlaanderen t.e.m. 20/09/2011.

 J Methodiek van het onderzoek
Tijdens het onderzoek in het studiegebied zijn steekproefsgewijze inventarisaties uitgevoerd waarbij steeds gezocht 
werd op de locaties (vegetatietypes) die het beste leken te voldoen aan de biotoopvereisten van de soort. Dit zijn 
vooral ‘grote zeggevegetaties’ en (randen van) broekbossen met zegges in grote dichtheden (zogenaamde Mc, 
Vn en Vm typen volgens de Biologische Waarderingskaart (De Blust et al. 1985)). In zilte situaties werden tevens 
‘Heen-vegetaties’ gecontroleerd. Binnen deze zones worden de meest optimale zones (i.e. goed ontwikkelde natte 
vegetaties) bezocht. Zoeken houdt in dat gedurende een aantal minuten een zeggepol of zone met zegges afge-
zocht wordt op de aanwezigheid van de slak. Vooral rechtstaande zeggebladeren worden daarbij doorzocht op de 
aanwezigheid van grazende slakken.

Alle zicht- en monsterlocaties werden zo mogelijk met behulp van GPS-apparatuur of via puntwaarnemingen in 
www.waarnemingen.be vastgelegd en ingetekend op topografische stafkaarten. 

De Zeggekorfslak is het beste ‘in situ’ waar te nemen, in tegenstelling tot de Nauwe korfslak, waarbij in de meeste 
gevallen monsternamen noodzakelijk zijn (Boesveld et al., 2009). De soort is relatief gemakkelijk waarneembaar op 
stengels van zegges, riet en andere ruigtekruiden (Decleer, 2007).

http://www.waarnemingen.be
http://www.waarnemingen.be
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In Engelse inventarisatie- en monitoringprotocollen wordt de periode juni-oktober aangehouden. In Nederland is de 
Zeggekorfslak vrijwel het gehele jaar door te vinden (Boesveld et al., 2009). 

Doordat Zeggekorfslakken vooral overwinteren op de bladen en stengels van de Zeggevegetatie, kan tevens ge-
zocht worden naar de soort bij lange perioden van vorst. Dit zijn dan uitgelezen kansen om plekken te bezoeken 
die normaliter niet of nauwelijks te bereiken zijn. 

De geselecteerde locaties werden bezocht in de loop van de maand oktober (voor de nachtvorst begon). Dit blijkt 
een goede inventarisatieperiode daar de grootste aantallen volwassen dieren vooral na de zomer aanwezig lijken 
te zijn (Boesveld et al., 2009; Nijs et al., 2011).

Enkel door controle onder binoculaire microscoop kunnen de korfslaksoorten op naam gebracht worden. Daarom 
werden op alle onderzochte locaties mollusken verzameld in alcohol (96%). 

Monitoringstijdstip en –frequentie
De grootte van een populatie kan heel sterk schommelen in functie van de tijd. De populatiedensiteit en –structuur 
worden bij voorkeur tussen september en november bepaald wanneer de vegetatie volledig ontwikkeld is, de slak-
ken zich hoog in de vegetatie bevinden en de populatie gedomineerd wordt door volwassen exemplaren. Vroeger 
op het jaar is de populatie vaak nog klein, later op het jaar ontstaat de kans op (nacht)vorst waardoor de slakken 
afsterven. Monitoring geschiedt bij voorkeur jaarlijks, en wel telkens rond dezelfde periode en onder gelijkaardige 
voorafgaandelijk weersomstandigheden (vooral perioden van (nacht)vorst beïnvloedden de populaties negatief). 

 J Onderzoeksresultaten
Het onderzoek is specifiek opgezet in functie van Zeggekorfslak. Tijdens de bemonstering en voor de rapportage 
beschouwen we echter ook de andere korfslakken (Vertigo en Columella-soorten) als doelsoorten.

In dit onderdeel worden de onderzoeksresultaten gegeven voor alle onderzochte gebieden.

Er wordt weergegeven welke doelsoorten werden waargenomen. Op een overzichtskaart wordt weergegeven waar 
in het gebied slakken bemonsterd werden.

Buiten de vermelde doelsoorten werden tevens volgende soorten waargenomen:
Succinea putris Linnaeus, 1758 Barnsteenslak

Succinea oblonga Draparnaud, 1801 
Langwerpige 
barnsteenslak

Zonitoides nitidus Müller, 1774 Donkere glimslak
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 J Meetkerkse Moeren

Waargenomen doelsoorten: 

Columella edentula  Draparnaud, 1805  Tandloze korfslak 10 exemplaren

Overzichtskaart 
De rode stippen op onderstaande kaart geven vindplaatsen van molluscen weer.

Overzicht van de onderzochte locaties in deelgebied Meetkerkse Moeren.
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 J Schobbejak

Waargenomen doelsoorten:
 
Vertigo antivertigo  Draparnaud, 1801  Dikke korfslak  6 exemplaren
Vertigo pygmaea   Draparnaud, 1801  Dwerg-korfslak  4 exemplaren

Overzichtskaart
De rode stippen op onderstaande kaart geven vindplaatsen van molluscen weer.

Overzicht van de onderzochte locaties in deelgebied Schobbejak.
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 J Kwetshage

Waargenomen doelsoorten: 

Vertigo antivertigo  Draparnaud, 1801  Dikke korfslak  5 exemplaren

Overzichtskaart
De rode stippen op onderstaande kaart geven vindplaatsen van molluscen weer.

Overzicht van de onderzochte locaties in deelgebied Kwetshage. 
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 J ‘t Pompje

Waargenomen doelsoorten:

Er werden geen doelsoorten waargenomen

Overzichtskaart
De rode stippen op onderstaande kaart geven de locaties weer waar gezocht werd naar molluscen.

Overzicht van de onderzochte locaties in deelgebied Radio Maritieme Dienst. 
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 J  Schorrenweiden

Waargenomen doelsoorten:

Er werden geen doelsoorten waargenomen

Overzichtskaart
De rode stippen op onderstaande kaart geven de locaties weer waar gezocht werd naar molluscen.

Overzicht van de onderzochte locaties in deelgebied Schorreweiden.
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 J Conclusies

De Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana is niet waargenomen in de onderzochte deelgebieden, ondanks grondig 
onderzoek. Het onderzoek naar weekdieren heeft evenwel geresulteerd in het vinden van een aantal andere zeld-
zame weekdieren. 

In totaal werden 3 soorten korfslakken waargenomen. De Dikke korfslak Vertigo antivertigo is zowel op de Vlaamse 
als Nederlandse Rode Lijst in dezelfde categorieopgenomen als de Zeggekorfslak:

 � Met uitsterven bedreigd in Vlaanderen 
 � Kwetsbaar in Nederland

Zowel de Tandloze korfslak Columella edentula als Dwergkorfslak Vertigo pygmaea staan te boek als Zeldzaam in 
Vlaanderen en Kwetsbaar in Nederland.
Ook de Langwerpige barnsteenslak Succinea oblonga (Schobbejak) is in Vlaanderen opgenomen in de categorie 
Kwetsbaar.

Nederlandse Rode Lijst Weekdieren

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst Nederland
Vertigo antivertigo Dikke korfslak Kwetsbaar
Vertigo moulinsiana Zeggekorfslak Kwetsbaar
Vertigo pygmaea Dwergkorfslak Kwetsbaar
Columella edentula Tandloze korfslak Kwetsbaar

Vlaamse Rode Lijst Landslakken (Backeljau et al. in prep.)

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst Vlaanderen
Vertigo antivertigo Dikke korfslak Met uitsterven bedreigd
Vertigo moulinsiana Zeggekorfslak Met uitsterven bedreigd
Zonitoides nitidus Donkere glansslak Momenteel niet bedreigd
Vertigo pygmaea Dwergkorfslak Zeldzaam
Succinea putris Gewone barnsteenslak Momenteel niet bedreigd
Succinea oblonga Langwerpige barnsteenslak Kwetsbaar
Columella edentula Tandloze korfslak Zeldzaam
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2.3.6.15.2. Bemonstering van mollusken in de klei en het zand bij het verwijderen 
van de ‘spookbrug’ in Kwetshage en het aanleggen van een natuurvriendelijke 
oever van het Maergeleed op de rand van de Meetkerkse Moeren.

Een onderzoek naar de Europees beschermde Zeggekorfslak behoorde expliciet tot de opdracht van dit beheer-
plan. Een onderzoek naar de overige mollusken stond aanvankelijk niet op het lijstje, maar twee toevalsfactoren 
brachten wijzigingen aan in deze planning. 

In de loop van het najaar 2012 - voorjaar 2013 werd de ‘spookbrug’ ter hoogte van Kwetshage afgebroken en de 
site heringericht in een plas-dras-situatie met vooral avifaunistische doelen voor ogen. Simulataan werd ook het 
Maregeleed op de rand van de Meetkerkse Moeren heraangelegd met natuurvriendelijke oevers. Beide werkzaam-
heden zorgden voor veel grondverzet, waarbij heel wat verse bodemprofielen een tijdlang zorgden voor een groot 
aanbod aan (sub)fossiele schelpen, in hoofdzaak in de klei en het zand dat afgezet werd boven en onder het lokaal 
aanwezige veen. Vooral in Kwetshage werd een onverwacht hoog aantal soorten (> 60) gedetermineerd, in hoofd-
zaak door Franky Bauwens, Dominique Verbeke en collega’s molluskenonderzoekers van de strandwerkgroep 
(René Van Walleghem, Francis Kerckhof). Ook een klein aantal land- en zoetwatermollusken, een tiental, deels 
levend, deels (sub)fossiel werden daarbij aangetroffen, maar veruit de meeste soorten waren mariene soorten.  

In de overige deelgebieden van het studiegebied werden kleinschaliger bemonsteringen van de klei uitgevoerd 
tijdens het botanisch terreinwerk. In het Hagebos zorgden de uitgravingen van een vos voor een aantal mariene 
schelpen. In de Schobbejak waren de molshopen en een aangrenzende akker de bron van een aantal (sub)fossiele 
schelpen. 

De recente publicatie van Verbeke & Bauwens (2012) becommentarieert de mollusken uit een sloot in Sint-Andries, 
vlakbij en eveneens representatief voor Kwetshage. Deze lijst is eveneens opgenomen in de tabel hieronder, zodat 
meteen toch al een behoorlijk beeld geschetst wordt van de molluskenfauna (levend en fossiel) in het studiegebied. 

Al bij al is er over de molluskenfauna van onze kustpolders (zowel fossiel als levend) verrassend weinig geweten en 
geschreven. De korte passages hieronder zijn dan ook slechts een aanzet tot verder onderzoek. 

Een aantal soorten worden in quasi elke kleilaag in het studiegebied aangetroffen. De Gewone kokkel (Ceras-
toderma edule), het Nonnetje (Macoma balthica), de Platte slijkgaper (Scrobicularia plana), de Gewone mossel 
(Mytilus edulis) en het Zaagje (Donax vittatus) blijken wijdverspreid in het studiegebied. Aangezien we hier met een 
typische Oudlandpolder te maken hebben zijn deze schelpen vermoedelijk zo’n duizend jaar oud. In de 8ste en 9de 
eeuw kwam de zee tot het huidige kanaal Brugge-Oostende. In de 10de en 11de eeuw waren er nog verschillende 
geulen die tot diep in het kustgebied doordrongen.

De inventarisatie van het Maregeleed leverde 29 soorten, in hoofdzaak mariene mollusken op. Helaas waren de 
uitgegraven profielen vrij snel verdwenen onder een kokosmat, waardoor nog slechts de achterblijvende hopen 
uitgegraven klei, zand en veen konden bemonsterd worden. De meeste schelpen werden aangetroffen in een 
zandige context. Vermoed wordt dat het hier vooral om pleistoceen materiaal gaat, meer bepaald uit het warmere 
Eem-interglaciaal. De formatie van Meetkerke wordt beschreven als een echte waddenafzetting, bestaande uit 
zand (van de getijdengeulen) en klei (van de slikken en schorren). De formatie is maximaal een tiental m dik (Goos-
sens 1984). Een typisch fossiel voor de Eemiaan-afzettingen is Corbicula fluminalis, een korfmossel die goed in de 
formaties van de Vlaamse Vallei is vertegenwoordigd en ook in het Maregeleed aangetroffen werd. De site werd in 
juni 2013 nog bezocht met geologe Cecile Baeteman. Die bevestigde de hypotheses met betrekking tot de geolo-
gische context. 

De land- en zoetwaterslakjes van het Maeregeleed (diverse Succinea-soorten, Lymnaea-soorten, Planorbis planor-
bis, …) zijn waarschijnlijk voor een belangrijk deel ook (sub)fossiel. Ze kwamen opvallend geconcentreerd voor in 
een dun laagje moeraskalk aansluitend op het veenlaagje. De meeste kunnen echter ook nog als levende exem-
plaren aangetroffen worden, zij het in veel minder dense concentraties. Minstens Bruine glansslak, Kelderglansslak, 
Gewone barnsteenslak, Gewone schijfhoren en Gewone tuinslak zijn ook als levende exemplaren aangetroffen. 
Vermoed wordt dat van de dode exemplaren Grote diepslak, Grofgeribde grasslak, Moeraspoelslak, Ovale poel-
slak, Puntige blaashoren en Vijverpluimdrager ook recent materiaal aanwezig is (mondelinge mededeling Franky 
Bauwens).
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De werken aan Kwetshage leverden een nog veel groter spectrum schelpen op. De donkerbruine en donkerblauwe 
kleur van talrijke exemplaren en het feit dat ze niet meer lichtdoorlatend zijn, doen ook weer vooral pleistocene 
exemplaren vermoeden (2,58 miljoen tot 11.500 jaar geleden). In de tabel zijn ze daarom als ‘fossiel’ gemerkt (Bon-
te mantel, Gebogen otterschelp, Gewelfde mantel, Glanzende tepelhoren, Grote boormossel, Grote zwaardschede, 
Halfgeknotte strandschelp, Messchede, Nonnetje, Olifantstandje, Ovale strandschelp, Pleistocene strandschelp, 
Zaagje, …). Toch kunnen ook sommige pleistocene fossielen grijs (bijvoorbeeld Grijze tapijtschelp) of zelfs wit zijn. 
Omgekeerd kunnen ook bepaalde holocene exemplaren in zuurstofarme ondergrond bruin of blauw verkleuren 
(Fraussen & Wera 2010). De geologie van de Spookbrugsite bleek echter niet eenvoudig te verklaren. Daarom 
werd opnieuw de hulp ingeroepen van geologe Cecile Baeteman. Die verklaarde alle lagen waarin de schelpen 
aangetroffen werden als aangevoerd. De gelaagdheid die lokaal waarneembaar is, is ontstaan door uitvloeiing 
van aangevoerd materiaal onder water. Pas na graven bleek het Pleistoceen als een grijze, gereduceerde, kleiig-
zandige laag onder het aangevoerde materiaal aangetroffen. Deze laag was schelpenarm. De molluskenfauna van 
deze site is dus quasi integraal aangevoerd. Cecile vermoedt onder meer aanvoer van marien zand van de Kwin-
tensbank. Ook terrestrisch aangevoerd Pleistoceen, met zandstenen, bleek aanwezig.  

Tijdens het Eemiaan ‘Eem-interglaciaal, 128.000-116.000 jaar geleden, opgevolgd door de laatste periode van de 
ijstijden, het Weichseliaan) leefden er langs onze kust vele soorten die nu zuidelijker voorkomen, zoals de Marmer-
schelp (Glycymeris glycymeris) en de Stekelhoren (Ocenebra erinacea). Beide soorten worden ook in Kwetshage 
aangetroffen. De karakteristieke fossielen (‘gidsfossielen’) voor deze periode zijn de Grijze tapijtschelp (Paphia of 
Venerupis senescens) en de Muizenkeutel (Bittium reticulatum). Van de eerste soort is ook een fossiel exemplaar 
in Kwetshage aangetroffen. De meeste pleistocene fossielen die we momenteel langs onze kust aantreffen zijn af-
komstig uit het warmere Eemiaan (Fraussen & Wera 2010). Sommige in Kwetshage aangetroffen schelpen zijn nog 
ouder. De Penhoren Turritella solanderi is een soort die we vooral kennen uit het Eoceen (56 tot 33,9 miljoen jaar 
geleden). Manu Dumoulin, specialist fossiele slakken, vermoedt zelfs dat hij het hele ensemble van Kwetshage in 
de richting van verspoeld Eoceen moet gaan zoeken (schriftelijke mededeling Franky Bauwens). Marmerschelpen 
zijn aan onze kust bekend van het Plioceen (5,3 tot 2,5 miljoen jaar geleden). 

Ook over bepaalde soortgroepen actueel nog levende landslakken is heel weinig geweten, zeker voor wat betreft 
het poldergebied. Van de duinslakken (Cernuella spp.) is de Bolle duinslak (Cernuella virgata) zonder veel twijfel 
de algemeenste, maar er zijn verschillende goed gelijkende, lastig te determineren verwante soorten, waarvan een 
aantal wellicht ook voorkomen in de polders.

Opvallend bij de landslakken is de algemeenheid van de tuinslak Cepaea nemoralis terwijl Cepaea hortensis (nog) 
niet aangetroffen werd.

De molluskenbemonstering van Maregeleed en Nieuwleed op 8 juni 2013 leverde opnieuw een reeks extra soorten 
op. Voor het eerst werden nu ook naaktslakken gedetermineerd. Daarnaast werden, vooral in het Nieuwleed nog 
een aantal extra zoetwatermollusken aangetroffen.  
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Aankondiging van de werken aan het Maregeleed op de rand van de Meetkerkse Moeren. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Heraanleg van Maregeleed met natuurvriendelijke oevers. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013. 
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(Subfossiele) mariene schelpen uit de klei van het Hagebos: linksboven fragmenten van de Gewone mossel, rechtboven Non-
netjes, linksonder Platte slijkgaper, rechtsonder Gewone kokkel. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2013.

Gewone barnsteenslak in Kwetshage. Foto Arnout  Zwaenepoel, augustus 2011.
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Tabel 2.62 Mollusken
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Abra alba Witte dunschaal 1

Acroloxus lacustris Kapslak 1
zoetwater-
mollusk

Aegopinella nitidula Bruine glansslak 1 1 1 landmollusk
Alvania lactea Melkwitte traliedrijfhoren 1
Angulus tenuis Tere platschelp 1

Anisus vortex Draaikolkschijfhoren 1 1 1
zoetwater-
mollusk

Anodonta cygnea 
zellensis

Gewone zwanenmossel 1
zoetwater-
mollusk

Anomia ephippium Paardenzadel 1 fossiel

Aplexa hypnorum Slaapzak 1
zoetwater-
mollusk

Aquipecten opercularis Wijde mantel 1 fossiel
Arion vulgaris Spaanse wegslak 1 naaktslak
Astarte sp. Astarte 1
Balanus crenatus Gekartelde zeepok 1 zeepok
Barnea candida Witte boormossel 1

Batyomphalus contortus Riempje 1
zoetwater-
mollusk

Bithynia leachi Kleine diepslak 1 1
zoetwater-
mollusk

Bithynia tentaculata Grote diepslak 1 1 1 1
zoetwater-
mollusk

Boretrophon truncatus Stompe ribhoren 1
Buccinum undatum Wulk 1
Calliostoma zizyphinum Priktolhoren 1
Candidula intersecta (cf.) Grofgeribde grasslak 1 landmollusk

Cepaea nemoralis Gewone tuinslak 1 1 1 1 1
landmollusk, 
vers

Cerastoderma edule Gewone kokkel 1 1 1 1 1 1
Cerastoderma glaucum 
(lamarcki)

Brakwaterkokkel 1 1

Cernuella aginnica Franse duinslak 1 landmollusk
Cernuella virgata Bolle duinslak 1 1 landmollusk
Chamelea striatula 
(gallina?)

Venusschelp 1 fossiel

Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren 1
landmollusk, 
vers

Columella edentula Tandloze korfslak 1 1

Corbicula cf. fluminalis Korfmossel 1 1
gidsfossiel 
Eemiaan

Corbula gibba Korfmossel 1 1 fossiel
Dentalium vulgare Olifandstandje 1 fossiel
Deroceras laeve Kleine akkerslak 1 naaktslak
Deroceras panormitanum Zuidelijke akkerslak 1 naaktsalk
Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak 1 naaktslak
Donax vittatus Zaagje 1 1 1 fossiel

Dreissena polymorpha Driehoeks- of Zebramossel 1 1
zoetwater-
mollusk
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Echinocyamus pusillus
Zeeboontje of 
Dwerzeeappel

1 zee-egel; oud

Ensis arcuatus Grote zwaardschede 1 fossiel
Ensis minor Klein tafelmesheft 1
Epitonium clathrus Wenteltrapje 1
Euconulus fulvus Gladde tolslak 1 landmollusk
Euspira pulchella (= 
nitida)

Glanzende tepelhoren 1 fossiel

Flexopecten flexuosus Gewelfde mantel 1 fossiel

Galba truncatula Leverbotslak 1 1
zoetwater-
mollusk

Gastrana fragilis Eierschelp 1 fossiel
Gibbula cineraria Asgrauwe tolhoren 1
Glycymeris glycymeris Gevlamde marmerschelp 1 aangevoerd?

Gyraulus albus Witte schijfhorenslak 1
zoetwater-
mollusk

Gyraulus crista Traktorwieltje 1
zoetwater-
mollusk

Haitia acuta Puntige blaashoren 1 1
zoetwater-
mollusk

Helix pomatia Wijngaardslak 1 landmollusk

Hippeutis complanatus Vlakke schijfhoren 1
zoetwater-
mollusk

Lacuna vincta Scheefhoren 1
Littorina littorea (Gewone) alikruik 1
Littorina saxatilis Valse ruwe alikruik 1
Lutraria magna Gebogen otterschelp 1 fossiel

Lymnaea palustris Moeraspoelslak 1
zoetwater-
mollusk

Lymnaea peregra Ovale poelslak 1
zoetwater-
mollusk

Lymnaea stagnalis Gewone of Grote poelslak 1 1 1 1
zoetwater-
mollusk

Macoma balthica Nonnetje 1 1 1 1 1 fossiel
Mactra stultorum cinerea Grote strandschelp 1 1
Mactra stultorum 
pleistoneerlandica

Fossiele grote 
strandschelp

1 1 fossiel

Melanella cf. alba 1
Mimachlamys varia Bonte mantel 1 fossiel
Monacha cantiana Grote karthuizerslak 1 1 landmollusk

Musculium lacustre Moerashoornschaal 1
zoetwater-
mollusk

Mya arenaria Strandgaper 1
Mysella bidentata Tweetands schelpje 1
Mytilus edulis Gewone mossel 1 1
Nassarius incrassatus Verdikte fuikhoren 1
Nassarius nitidus Grofgeribde fuikhoren 1
Nassarius reticulatus Gevlochten fuikhoren 1 1
Nassarius reticulatus var. 
mammillata

Gevlochten fuikhoren var. 
mammillata

1 1

Nucula nitidosa Driehoekige parelmoerneut 1
Ocenebra erinacea Stekelhoren 1 1 fossiel
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Ostrea edulis Gewone of Platte oester 1 1 1 fossiel
Oxychilis alliarius Lookslakje 1 landmollusk
Oxychilus cellarius Kelderglansslak 1 1 landmollusk
Oxychilus draparnaudi Grote glansslak 1 1 landmollusk
Oxyloma elegans elegans Slanke barnsteenslak 1 landmollusk
Paphia auria (= Venerupis 
)senescens

Grijze tapijtschelp 1 fossiel

Parvicardium exiguum Scheve kokkel 1
Peringia ulvae Wadslakje 1

Pholas dactylus 
Grote boormossel = 
Vingerschelp = Phlade

1 fossiel

Physa fontinalis Bronblaashoren 1 1
zoetwater-
mollusk

Physella acuta Puntige blaashorenslak 1 1

Planorbis carinatus Gekielde schijfhorenslak 1
zoetwater-
mollusk

Planorbarius corneus Posthoornslak 1 1
zoetwater-
mollusk, vers

Planorbis planorbis Gewone schijfhorenslak 1 1 1 1
zoetwater-
mollusk

Potamopyrgus 
antipodarum

Jenkins’ waterhorentje 1 1
zoetwater-
mollusk

Radix auricularia Oorvormige poelslak 1
zoetwater-
mollusk

Radix balthica (= ovata) Ovale poelslak 1 1 1
zoetwater-
mollusk

Rissoa membranacea Vliezige drijfhoren 1
Scrobicularia plana Platte slijkgaper 1 1 1
Solen marginatus Messchede 1 0 fossiel

Sphaerium corneum Gewone hoornschaal 1
zoetwater-
mollusk

Spisula elliptica Ovale strandschelp 1 fossiel
Spisula solida Stevige strandschelp 1 1
Spisula subtruncata Halfgeknotte strandschelp 1 1 fossiel
Stagnicola corvus Dikke poelslak 1

Stagnicola palustris Moeraspoelslak 1 1 1
zoetwater-
mollusk

Striarca lactea Melkwitte arkschelp 1 aangevoerd?

Succinea oblonga
Langwerpige 
barnsteenslak

1

Succinea putris Gewone barnsteenslak 1 1 1 1 landmollusk
Tapes decussatus Geruite tapijtschelp 1 1 fossiel
Tapes rhomboides Gevlamde tapijtschelp 1
Tectura virginea Schotelhoren 1

Tellina fabula
Rechtsgestreepte 
platschelp

1

Trivia monacha
Gevlekt koffieboontje 
(Gevlekte kauri)

1

Trochulus hispidus Gewone haarslak 1 1 1 landmollusk
Turritella solanderi Penhoren 1 fossiel

Unio pictorum Schildermossel 1
zoetwater-
mollusk
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Unio tumidus Bolle stroommossel 1
zoetwater-
mollusk

Vallonia costata Geribde jachthorenslak 1 landmollusk
Vallonia exccentrica Scheve jachthorenslak landmollusk

Valvata cristata Platte pluimdrager 1
zoetwater-
mollusk

Valvata piscinalis Vijverpluimdrager 1 1 1
zoetwater-
mollusk

Venerupis senegalensis Gewone tapijtschelp 1
Vertigo antivertigo Dikke korfslak 1 1
Vertigo pygmaea Dwergkorfslak 1 landmollusk
Zonitoides nitidus Donkere glimslak 1 1 landmollusk

Totaal aantal soorten 29 10 47 27 68 2 9

2.3.6.16. Schaaldieren (Crustacea)
De ecosysteemvisie voor het poldergebied Brugge-Oostende-Knokke (Stuurman &  Zwaenepoel 2002) vermeldt 
11 soorten crustaceeën uit de vangsten van de VMM in polderwaterlopen, ter bepaling van de Belgische biotische 
index (BBI), namelijk het Waterezeltje (Asellus aquaticus), Asellus meridianus, de vlokreeften Gammarus duebeni, 
Gammarus oceanicus, Gammarus tigrinus en Gammarus zaddachi, de aasgarnaal Neomysis ineger, de steurgar-
naal Palaemonetes varians, Sphaeroma hookeri, Sphaeroma marginalis en Sphaeroma rugicauda.. 

Tabel 2.63 geeft een overzicht van de in het studiegebied aangetroffen schaaldieren.

De botanische bemonstering van de wachtkom, op zoek naar fonteinkruiden en Zannichellia, leverde enkele verras-
singen op in de vorm van Grijze garnaal (Crangon crangon) en de brakwatergarnaal (Neomysis integer). Vooral de 
eerste soort die aangewezen is op een vrij hoog zoutgehalte was behoorlijk onverwacht. Ook Daniël Demeyere, de 
griffier van de Nieuwe Polder van Blankenberge wist niet onmiddellijk een verklaring te opperen voor een dergelijk 
hoog zoutgehalte in de polderwaterlopen vlak tegen de grens met de Zandstreek. Aanvoer via de Blankenbergse 
vaart lijkt nog meest plausibel, hoewel de sluizen in Blankenberge volgens Daniël Demeyere zelden geopend wor-
den als er zeewater kan landinwaarts stromen. Mariene biologen en waterbeheerders staan hier voor een raadsel 
dat om verder onderzoek vraagt. De twee hamvragen zijn 1) of de Grijze garnalen in de wachtkom van De Katte 
permanente overlevingskansen hebben op deze plaats en 2) hoe het hoge zoutgehalte lokaal kan verklaard wor-
den. Enkele zoutmetingen van de VLM (ref. VLM 2006), met weliswaar brak, maar toch niet zeer hoge zoutgehalten 
leveren evenmin een afdoende verklaring voor het voorkomen van Grijze garnaal. Op een excursie op 8 juni 2013 
trof Franky Bauwens ook nog Steurgarnaal (Palaemonetes varians) aan in de wachtkom van De Katte.

Daniël Demeyere maakt ook melding van zoetwatergarnalen die hij in zijn jeugd in de Blankenbergse vaart ving. 
De dieren werden gekookt in koffiegruis. Zijn broer liep er ooit een bloedvergiftiging aan op. Welke soort er met 
de ’zoetwatergarnaal’ bedoeld werd, is minder duidelijk. Mogelijk gaat het om Altheaphyra desmarestii, een Zuid-
Europese soort die hier inmiddels ingeburgerd is? 

Een andere kreeftachtige die in de omgeving van de Blankenbergse vaart, maar ook al in verschillende andere 
polderwaterlopen werd waargenomen is de Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii). Floris Verhaeghe 
wees op een als dusdanig gedetermineerd dier uit de Blankenbergse vaart, zonder ecate tijdsaanduiding. Tijdens 
het terreinwerk voor dit beheerplan trof Arnout  Zwaenepoel een dood dier aan op een hoop stenen aan de rand van 
het Hagebos, op 18 maart 2013. Wellicht was het dier uit de vlakbij gelegen Blankenbergse vaart afkomstig en op 
de stenen beland via een meeuw of een andere predator. De onderhoudsman/rattenvanger van de Nieuwe Polder 



372 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  f e b  ‘ 1 4  |  w v i

van Blankenberge, Urbain Neyrinck, maakte melding van 4 exemplaren Rode Amerikaanse rivierkreeft in zijn mus-
kusrattenfuiken in 2012, nabij het Westernieuwwegezwin op de grens van Meetkerke en Houtave.

Urbain Neyrinck vermeldde eveneens talrijke Chinese wolhandkrabben (Eriocheir sinensis) in augustus 2012 in het 
Zuidgeleed en het zwin aan de Draaiboomstraat in Zuienkerke (Honckaertzwin = Hoekaart). 

Tabel 2.63 Kreeftachtigen.
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Crangon crangon Grijze garnaal 1
Eriocheir sinensis Chinese wolhandkrab 1 1
Neomysis integer Brakwateraasgarnaal 1
Palaemonetes varians Steurgarnaal 1
Procambarus clarkii Rode Amerikaanse rivierkreeft 1 1 1 1

Grijze garnaal (Crangon crangon), gevangen in de wachtkom van het poldergemaal De Katte in de Meetkerkse Moeren. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.
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Gewone aasgarnaal (Neomysis integer), gevangen in de wachtkom van het poldergemaal De Katte in de Meetkerkse Moeren. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.

Uitwendig skelet van een Rode Amerikaanse rivierkreeft, aangetroffen in de rand van het Hagebos, vlakbij de Blankenbergse 
vaart. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2013. 
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2.4. Huidige recreatieve en educatieve inrichting en voorzieningen: toeganke-
lijkheid en situering van de ingangen, reglementering, padeninfrastructuur 
en –inrichting, overige natuureducatieve voorzieningen,…)

2.4.1. Reglementering

Sinds 4 februari 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijk-
heid van de bossen en de natuurreservaten van kracht (BS 04.02.2009).

2.4.2. Externe bereikbaarheid, padeninfrastructuur en parkeergelegenheid

De actuele toegang tot de ANB-percelen van de Blankenbergse Polder Zuid is momenteel nog erg beperkt, in 
hoofdzaak door een nog zeer versnipperde eigendomsstructuur. Er zijn meestal geen expliciete parkeerplaatsen. 
Parkeren kan meestal enkel langs de dichtbije openbare wegen. Een groot aantal gebieden zijn wel vlot bereikbaar 
met de fiets, in hoofdzaak door het jaagpad langs het kanaal Brugge-Oostende, vanaf waar men een goed uitzicht 
heeft over de gebieden, door de verhoogde ligging van de kanaalbermen en het jaagpad. Zeker voor vogelkijkers 
is dit een prima mogelijkheid. Wandelaars zijn meestal aangewezen op geleide wandelingen in de deelgebieden. 

De Meetkerkse Moeren zijn enkel vrij toegankelijk via de Moerstraat en verder is een provinciaal wandelpad door-
heen het gebied. De rest van het gebied is enkel toegankelijk met gegidste wandelbeurten. Dat geldt ook voor de 
gedeeltelijk gerestaureerde eendenkooi. Met de auto kan langs het kanaal gereden worden tot de betonfabriek 
of tot aan Nieuwwegebrug. Vanaf Nieuwwege of de parking van de betonfabriek is het gebied te voet bereikbaar. 
Een onverharde weg leidt vanaf het kanaal naar de eendenkooi. Ook dit is echter een private weg, die enkel kan 
gebruikt worden onder begeleiding van een gids.

Kwetshage is niet toegankelijk, maar voor (fietsende) vogelkijkers is het gebied goed te overzien vanaf de ver-
hoogde kanaalberm van het Kanaal Brugge-Oostende. Met de auto mag niet langs het kanaal gereden worden. Via 
de Westernieuwweg of de Kwetshagestraat kan men echter tot het kanaal rijden. Vanaf daar moet het te voet of 
met de fiets. Vanaf de Kwetshagestraat lopen twee onverharde, doodlopende landbouwwegen tot aan de ingang 
van enkele percelen. 

De Schobbejak is niet toegankelijk. In het gebied zelf komen geen paden of wegen voor. Voor vogelkijkers is het ge-
bied te overzien vanaf de verhoogde kanaaldijk van het Kanaal Brugge-Oostende of vanaf het wandel- en fietspad 
dat voor een deel op de oostgrens van de Schobbejak loopt. Met de auto kan men via de Cathilleweg tot het kanaal 
raken. Vanaf daar moet het te voet of met de fiets. In het noorden loopt een onverharde landbouwweg (eveneens 
Cathilleweg genoemd) tot aan het natuurgebied. De weg loopt daar dood. 

Paddegat is evenmin erg toegankelijk. De verschillende percelen in ANB-eigendom liggen verspreid over het ge-
bied en zijn niet door wegen verbonden. Er is wel een goed zicht op het gebied vanaf de kanaaldijk. Met de auto kan 
men via de Paddegatstraat tot aan het kanaal. Vanaf daar kan het te voet of met de fiets. De Bekedijkstraat loopt 
door het centrum van het gebied, eveneens tot het kanaal. Ook vanaf daar kan men weer te voet of met de fiets.

‘t Pompje is niet toegankelijk. Er lopen geen paden of wegen door of langs het gebied. Het gebied is enkel toegan-
kelijk met gegidste wandelbeurten.Gegidste wandelbeurten kunnen gemakkelijkst starten vanaf het voormalige 
RMD-gebouw, dat te breiken is via de Clemensheulestraat. Net voor het kanaal (ten N van het kanaal) loopt een 
verharde weg oostelijk tot aan het gebouw. Er is beperkte parkeergelegenheid bij het gebouw.  In het noorden leidt 
een onverharde landbouwweg tot aan de rand van het gebied. Voetgangers kunnen eventueel tot daar raken, om 
een uitzicht over het gebied te krijgen.

Schorreweide Zuid wordt gescheiden van het Militair domein Schorreweide door een onverharde weg die uitgeeft 
op de Klemskerkestraat. Vanuit de auto is een prima overzicht over beide gebieden mogelijk en de vogels in beide 
gebieden zijn goed vertrouwd met frequent bezoek, waardoor ze van zeer dichtbij kunnen bekeken of gefotogra-
feerd worden vanuit de wagen. Bij uitstappen ontstaat echter sterke verstoring, waardoor de meeste dieren onmid-
dellijk verdwijnen uit beide gebieden tegelijk.
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Weiden Noordede Watergangstraat is niet toegankelijk, maar het slechts twee percelen grote gebied is voor vogel-
kijkers goed te overzien vanaf de Watergangstraat en vanaf de onverharde weg die tussen de twee percelen door 
loopt.

Weiden Noordede, Cathille is niet toegankelijk. De verschillende percelen in ANB-eigendom liggen verspreid over 
het gebied en zijn niet door wegen verbonden.

Klemskerke-Vlissegem is slechts beperkt toegankelijk. De verschillende percelen in ANB-eigendom liggen ver-
spreid over het gebied en zijn niet door wegen verbonden. Er is wel een uitzicht mogelijk over diverse percelen van-
af de belangrijkste kleine landbouwwegen die het gebied doorkruisen (Vlissegemstraat, Bredeweg, Kloosterstraat) 
of langs de rand van het gebied lopen (Vijfwegestraat, Dorpstraat). Een educatieve poel langs de Bredeweg in de 
buurt van de bunkerweiden, aangelegd door de provincie en voorzien van educatieve panelen en picknickplaats,is 
bereikbaar via een gemaaid graspad dat uitgeeft op de Bredeweg.

De Put van Vlissegem is te bereiken via een onverharde weg vanaf de Warvinge.

Langs de oostelijke rand van het Hagebos loopt een onverharde weg die uitgeeft op de Heerweg en die momenteel 
ingericht wordt als fietspad. Er komt een brug over de Blankenbergse vaart waardoor er aansluiting komt op een 
ruimer fietsnetwerk in de omgeving.

Kaart 2.19 geeft een overzicht van het fietsnetwerk Brugs Ommeland Noord, opgemaakt door Westtoer (2009). 
Kaart 8.1 geeft in detail de actuele en geplande toegankelijkheid weer.

2.5. Opbrengsten en diensten

Doordat er nauwelijks bossen voorkomen in de gebieden van het beheerplan zijn er ook geen inkomsten van hout-
verkoop. De bosjes in de Meetkerkse Moeren zijn zeer klein en ontginning zou ook voor een zeer grote verstoring 
zorgen. Het Hagebos bestaat in hoofdzaak uit Gewone es. Kappen van es is momenteel zeer gevaarlijk omwille 
van de essenziekte.

Indien vrij van pacht worden alle graslanden in kosteloze gebruiksovereenkomst aan landbouwers gegeven. Ook 
daar zijn dus geen inkomsten, maar wél een aanzienlijke kostenbesparing in het beheer.  
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3. Doelstellingen

3.1. Globale doelstellingen

Globale doelstellingen voor het studiegebied hebben al snel een impact op het hele oostkustpoldergebied. Grote 
gedeelten van dat poldergebied worden niet expliciet in dit beheerplan behandeld. Daarom verwijzen we voor die 
globale doelstellingen naar 5.4 Extern beheer, waar die globale doelstellingen aan bod kunnen komen.
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3.2. Ecologische doelstellingen 

De belangrijkste ecologische doelstellingen vloeien voort uit de aangegane natura 2000-engagementen. In hoofd-
stuk 1 werd al in detail ingegaan op de aanwezige habitats binnen het gebied van het beheerplan. Het Rapport 31 
Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones SBZ-H BE2500002 Polders, SBZ-V BE2500932 
Poldercomplex, SBZ-V BE2501033 Het Zwin en SBZ-V BE2301134 Krekengebied (Loose & Bot 2012) geeft de 
doelstellingen weer voor de beschermde habitats, de soorten van bijlagen II en III en de broedvogels van bijlage IV. 
Ze worden hieronder integraal overgenomen.

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 be-
houd van de kwaliteit
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Habitattype Oppervlaktedoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen

Doel Toelichting Doel Toelichting
1310 - Eenjarige pioniersve-getaties van slik- en zandge-bieden met 
Salicornia-soorten en andere zoutmin-nende planten

=() Actueel: 20 ha, waarvan 9 ha binnen SBZ-H Polders. Buiten SBZ-H: 10,8 ha bin-
nen SBZ-V Poldercomplex en 0,2 ha binnen SBZ-V Het Zwin.
Doel: Behoud van de actuele oppervlakte in SBZ-H.
Motivatie: SBZ is essentieel gebied voor habitattype. Het binnendijkse subtype 
komt enkel in voorliggend SBZ voor. De instandhouding van het habitattype is es-
sentieel voor het behoud van het areaal in Vlaanderen en voor de in-standhouding 
van verschillende vogelsoorten van bijlage IV: broedende soorten zijn kluut en 
steltkluut. Als overwinte-raars zijn blauwe kiekendief en velduil de voornaamste 
soorten van bijlage IV.

 Doel: Goede staat van instandhouding van de actuele habitat-vlekken:

 � Winter inundaties (= minimaal plas en dras) in de periode november t.e.m. april.
 � Geschikte grondwaterstanden het overige deel van het jaar.

1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia mari-timae)  Actueel: 120 ha, waarvan ca. 100 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: door omvorming (15-20 ha) en uitbreiding (0-5 ha).
Motivatie: SBZ is essentieel gebied voor habitattype. Het binnendijkse subtype 
komt nagenoeg enkel in voorliggend SBZ voor. De instandhouding van het habi-
tattype is essen-tieel voor het behoud van het areaal in Vlaanderen en voor de 
instandhouding van verschillende vogelsoorten van bijla-ge IV: broedende soorten 
zijn kluut en steltkluut. Als over-winteraars zijn blauwe kiekendief en velduil de 
voornaamste soorten van bijlage IV.

 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.

6430 –Voedselrijke zoom-vormende ruigten van het laagland, en van 
de montane en alpiene zones

=() Actueel: 30 ha, waarvan ca. 20 ha subtype rietlanden met Heemst
Doel: behoud van de actuele oppervlakte.
Motivatie: SBZ is essentieel gebied voor habitattype, we-gens groot aandeel ‘brak-
ke rietvegetaties met Heemst’ die bovendien enkel in voorliggend SBZ voorkomen. 
Behoud van de actuele oppervlakte, in combinatie met een sterke kwaliteitsverbe-
tering is noodzakelijk voor de instandhouding van het habitat en de habitattypische 
soorten in Vlaanderen. Het habitattype zit ingebed in de RBB rietvegetatie, belang-
rijk als broedbiotoop voor de Bijlage soorten bruine kieken-dief en blauwborst.

 Doel: Goede staat van de indicatoren habitatstructuur, versto-ring en vegetatie.

6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus praten-sis, 
Sanguisorba officinalis)

=() Actueel: 35 ha waarvan 5,6 ha binnen SBZ-H
Doel: binnen SBZ-H: behoud van de actuele oppervlakte.
Motivatie: SBZ is belangrijk gebied voor habitattype. Be-houd van de actuele 
oppervlakte, in combinatie met een kwaliteitsverbetering is noodzakelijk voor het 
behoud van het areaal in Vlaanderen en de instandhouding van habitat-typische 
soorten, o.a. glad parelzaad, donderkruid, kruis-distel en grote centaurie.

 Doel: Voldoende staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.

7140 - Overgangs- en tril-veen =() 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.
Motivatie: SBZ-H is essentieel gebied voor habitattype, wegens groot aandeel van 
het subtype varen- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen. Toename van de 
oppervlakte is vereist om de verschillende successiestadia van het habitattype en 
de daaraan gebonden habitattypi-sche soorten in stand te houden en is nood-
zakelijk voor het behoud van het areaal in Vlaanderen. Habitattype is belang-rijk 
als broedbiotoop, in combinatie met rietmoeras, voor o.a. bruine kiekendief en 
blauwborst.

 Doel: Goede staat van instandhouding van de actuele habitat-vlekken, waarbij 
voldaan wordt aan volgende kwaliteit:

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

91E0* - Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Al-nion incanae, Salicion albae)

=() Actueel: 25 ha, waarvan 14 ha binnen SBZ-V.
Doel: behoud van de actuele oppervlakte, zowel binnen SBZ-H als SBZ-V.
Motivatie: SBZ is belangrijk gebied voor habitattype. Be-houd van de actuele 
oppervlakte in combinatie met een kwaliteitsverbetering is noodzakelijk voor het 
behoud van het areaal in Vlaanderen en de instandhouding van habitat-typische 
soorten.

 Doel: Goede staat van instandhouding van de actuele habitat-vlekken, waarbij 
voldaan wordt aan volgende kwaliteit:

 � voldoende hoge grondwaterstanden;
 � beperkte grondwaterschommelingen;
 � goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.
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Soorten bijlage II en III Oppervlaktedoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen

Doel Toelichting Doel Toelichting
Zeggekorfslak - Vertigo mou-linsiana =() Actueel: De soort is in de SBZ enkel gekend van het Kre-kengebied (Rode Geul en Grote Geul).

Doel: behoud van de actuele populaties in de Rode en Grote Geul.
Motivatie: SBZ is zeer belangrijk gebied voor soort. Goede potenties voor de soort in het gebied: 
naast de Rode en Grote geul ook De Vliet.

 Doel: in stand houden grote zeggenvegetaties en zeggenrijk elzenbroek:

 � voldoende hoge grondwaterstand in de percelen;
 � geen overstromingen met vervuild water

Meervleermuis - Myotis dasyc-neme  =() Actueel: geen populatie binnen SBZ, wel belangrijke aantal-len foeragerende individuen.
Doel: behoud van de actuele populatie.
Motivatie: SBZ is essentieel gebied voor soort, wegens de grote oppervlakte foerageerhabitat 
binnen SBZ, van groot belang voor de populaties net over de grens in Nederland.

 Doel: Kwaliteitsverbetering: open water met een goede wa-terkwaliteit met natuurlijke vegetatie- 
en insectenrijke oevers, als foerageerhabitat. Behoud en herstel van lijnvormige land-schapsele-
menten als verbinding tussen kolonies en foerageer-gebieden.
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Broedvogels bijlage IV Oppervlaktedoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen

Doel Toelichting Doel Toelichting
Blauwborst - Luscinia svecica = Actueel: in het SBZ-V Poldercomplex de laatste jaren ge-middeld 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.

Motivatie: de SBZ-V’s Poldercomplex, Het Zwin en Kreken-gebied zijn belangrijke gebieden voor 
de soort.

= Doel: Behoud van rietvelden, rietsloten en gevarieerde moe-rassen (o.a. habitattype 6430).

Bruine kiekendief - Circus aeruginosus =() 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.
Motivatie: de SBZ-V’s Poldercomplex en Krekengebied zijn zeer belangrijke gebieden en SBZ-V 
Het Zwin een belangrijk gebied voor de soort. Behoud van de populaties in deze SBZ-V’s is cru-
ciaal met het oog op het behoud van het are-aal in Vlaanderen. De polders vormen een belang-
rijk kern-gebied voor de soort wegens het hoge aandeel foerageerha-bitat en broedhabitat.

 Doel: 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 habitatty-
pes 6430 en 7140.
Voorzien goede kwaliteit foerageergebied. De soort verkiest vochtige weilanden, maar ook 
cultuurland – bij voorkeur ko-renvelden – 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 ge-bied:

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

IJsvogel - Alcedo atthis =() Actueel: 0 tot 5 bp. in Poldercomplex en 1 tot 3 bp. in het Krekengebied
Doel: behoud van de actuele populatie
Motivatie: de SBZ-V’s Poldercomplex, Het Zwin en Kreken-gebied zijn belangrijke gebieden voor 
de soort.

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

Kluut - Recurvirostra avosetta =() 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.
Motivatie: de SBZ-V’s Poldercomplex, Het Zwin en Kreken-gebied zijn respectievelijk een es-
sentieel, zeer belangrijk en belangrijk gebied voor de soort. Goede potenties aanwezig in de SBZ 
voor een duurzame populatie.

 Doel: In stand houden van de kwaliteit van het leefgebied van de actuele populaties, ook op 
langere termijn: in stand hou-den 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.

Steltkluut - Himantopus hi-mantopus =() Actueel: Vanaf 2005 0-9 bp. in de Uitkerkse Polder. Aantal-len jaarlijks sterk variërend, soms 
geen broedgevallen.
Doel: behoud van de actuele populatie van 0-9 bp. in het SBZ-V Poldercomplex.
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is een essentieel gebied voor de soort.

 Doel: zie kluut.
De soort lift net als de kluut mee op de doelstellingen voor de zilte graslanden 1310 en 1330.

Porseleinhoen - Porzana por-zana =() 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.
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is een zeer belangrijk ge-bied voor de soort. Geschikte broed-
biotoop aanwezig in SBZ-V Poldercomplex en SBZ-V Krekengebied.

 Doel: in stand houden van grote zeggenvegetaties en rietmoe-rassen.
De soort lift deels mee op de doelen voor habitattype 6430 en soorten zeggekorfslak en bruine 
kiekendief.
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Doortrekker / overwinteraar Populatiedoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen

Doel Toelichting (ex. = exemplaren) Doel Toelichting
Kleine rietgans - Anser brachy-rhynchus = 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 seizoensgemiddelde46 van 12.000 ex.
Dit impliceert minimaal het behoud van een graslandareaal van 11.600 ha waarvan 8.000-
10.000 ha permanent gras-land of weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf in de 
Oostkustpolders.
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is essentieel gebied voor de soort. Vlaanderen is essentieel ge-
bied in Europa voor de instandhouding van het overwinteringsgebied van de soort. De 1%-norm 
wordt jaarlijks ruim overschreden in het ge-bied. In sommige jaren overwintert meer dan 90% 
van de volledige Spitsbergenpopulatie in de Oostkustpolders.

 Doel: Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

 � 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 be-langrijkste overwinteringsgebieden)
 � Beperken van menselijke verstoring.

Kolgans - Anser albifrons = Actueel: De laatste jaren wintermaxima van 30.000-40.000 ex. en seizoensgemiddelde van 
10.000-11.000 ex. in de 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 seizoens-
gemiddelde van 2.000 ex. in het SBZ-V Krekengebied.
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex en SBZ-V Het Zwin zijn essentiële gebieden voor de soort. 
SBZ-V Krekengebied is zeer belangrijk gebied voor de soort. De 1%-norm wordt jaarlijks over-
schreden in het SBZ-V Poldercomplex en de laatste jaren (sinds 2004-2005) ook in het SBZ-V 
Kreken-gebied.

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

Smient - Anas penelope = 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.
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is essentieel gebied voor de soort. De 1%-norm wordt jaarlijks 
overschreden in het gebied.

=() Doel: De soort lift mee op de doelen voor de kleine rietgans.

Rietgans - Anser fabalis = 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.
Motivatie: SBZ-V Krekengebied is zeer belangrijk gebied in Vlaanderen en is met aanpalende 
gebieden in Nederland van internationaal belang voor de soort.

Doel: Behoud van de kwaliteit van het leefgebied:

 � Beperken van verstoring
 � Behoud van de openheid van het landschap

Blauwe kiekendief – Circus cya-neus = 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 Kreken-gebied
Doel: behoud van de populatiegemiddelden in de SBZ-V’s
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is essentieel gebied en SBZ-V Krekengebied is zeer belangrijk 
gebied in Vlaanderen voor de soort.

 Doel: Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving:

 � Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen
 � Het bevorderen van voedselaanbod in agrarische gebie-den (bv. door aanleg onbewerkte 

randstroken langs ak-kers, hier en daar verruigd grasland, braaklegging akkers, …)
 � Behoud van de openheid van het landschap in belangrijke overwinteringsgebieden

Goudplevier - Pluvialis apricaria  Actueel: Laatste jaren seizoensgemiddelde in de oostkust-polder van 500 tot 1.000 exemplaren. 
Gemiddeld bevindt zich hiervan 85 à 90% binnen het SBZ-V Poldercomplex.
Doel: Toename van de winterpopulatie (seizoensgemiddelde) in het SBZ-V Poldercomplex tot 
gemiddeld 1.500 à 2.000 ex.
Motivatie: 50-75% van de Vlaamse winterpopulatie komt voor binnen vogelrichtlijngebied. De 
kustpolders zijn de belangrijkste overwinterings- en pleisterplaatsen in Vlaan deren voor de 
soort. Daarbij geldt het SBZ-V Poldercomplex als essentieel gebied en de SBZ-V’s Het Zwin en 
Krekenge-bied als zeer belangrijke gebieden. G-IHD stelt toename van 3.000 tot 5.000 ex. als 
seizoensgemiddelde in Vlaanderen, waarbij kustpolders een grote rol spelen.

 Doel: Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:
 � Het toelaten van gedeeltelijke en ondiepe overstromingen van graslanden binnen overstro-

mingsgebieden, in winter en vroege voorjaar (hebben gunstig effect)
 � Opwaardering van voor (water)vogels minderwaardige graslanden door aangepast maai of 

graasbeheer en/of in-richting. Zo moeten bijvoorbeeld de graslanden met een korte grasmat 
de winter ingaan (tegengaan van verrui-ging)

Het beperken van verstoring in belangrijke overwinte-ringsgebieden
De soort lift ook deels mee op de doelen voor de kleine riet-gans, kolgans en smient.
De soort foerageert ook op stoppelvelden en kale akkers.

Grote zilverreiger - Casmerodius albus = Actueel: De soort foerageert regelmatig in het SBZ-V Pol-dercomplex, Het Zwin en Krekengebied, 
maar het gaat om slechts enkele exemplaren.
Doel: behoud van de populatiegemiddelden in de SBZ-V’s
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is essentieel gebied en SBZ-V Krekengebied is zeer belangrijk 
gebied in Vlaanderen voor de soort.

= Doel:

 � Instandhouden van ondiepe plassen met goede water-kwaliteit en goed ontwikkeld visbestand
 � Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen en in foerageergebieden
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Doortrekker / overwinteraar Populatiedoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen

Doel Toelichting (ex. = exemplaren) Doel Toelichting
Kemphaan - Philomachus pugnax = Actueel: In de SBZ-V’s Poldercomplex, Het Zwin en Kreken-gebied bedragen de maxima de 

laatste jaren enkele tiental-len tot enkele honderd exemplaren. De laatste jaren be-draagt het 
seizoensgemiddelde in het SBZ-V Poldercomplex ca. 100 ex.
Doel: behoud van een seizoensgemiddelde van 50-150 ex. in SBZ-V Poldercomplex, 50-100 ex. 
in het SBZ-V Het Zwin en 50-100 in het SBZ-V Krekengebied
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is essentieel gebied en SBZ-V Krekengebied en Het Zwin zeer 
belangrijk gebied in Vlaanderen voor de soort.

 Doel: Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

 � Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen
 � Verhoging van waterpeilen in graslandengebieden

Kleine zwaan - Cygnus columbi-anus = 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 voorko-
men tot maximum een tiental exemplaren.
Doel: behoud van het seizoensgemiddelde in de SBZ-V Krekengebied
Motivatie: SBZ-V Krekengebied en SBZ-V Poldercomplex zijn essentiële gebieden in Vlaanderen 
voor de soort.

= Doel: instandhouden van overwinteringsgebieden:

 � Lokaal oogstresten op akkers laten liggen in de winter
 � Voldoende goede waterkwaliteit in ondiepe wateren zodat zich weelderige onderwatervegeta-

ties kunnen ontwikkelen
 � Beperken van menselijke verstoring op foerageer- en slaapplaatsen

Slobeend - Anas clypeata = 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 Poldercom-plex
Doel: behoud van de seizoensgemiddelden in het SBZ-V Poldercomplex
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is zeer belangrijk gebied in Vlaanderen voor de soort. De 
1%-norm waar jaarlijks over-schreden in de Oostkustpolders en ook regelmatig in het SBZ-V 
Poldercomplex.

 Doel: Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

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

Pijlstaart - Anas acuta = Actueel: In de Oostkustpolders bedraagt het seizoensge-middelde de laatste jaren 50-60 ex., 
met maxima van rond de 150-200 ex. Beperkt aandeel daarvan in SBZ-V Polder-complex, nl. ca. 
1/3.
Doel: behoud van de seizoensgemiddelden in het SBZ-V Poldercomplex
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is belangrijk gebied in Vlaanderen voor de soort.

 Doel: Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:
 � Het beperken van (menselijke) verstoring in belangrijke overwinteringsgebieden
 � Stagnerend oppervlaktewater in reliëfrijke graslanden

Wulp - Numenius arquata = Actueel: De laatste jaren bedraagt het seizoensgemiddelde in de Oostkustpolders 1.300 tot 
2.400 exemplaren. De win-termaxima lopen op tot 3.000 ex., in de winter 2010-2011 zelfs 4.500 
ex. Gemiddeld komt van de waargenomen aan-tallen in de Oostkustpolders 85-90% voor in het 
SBZ-V Poldercomplex.
Doel: behoud van de seizoensgemiddelden in het SBZ-V Poldercomplex
Motivatie: SBZ-V Poldercomplex is zeer belangrijk gebied in Vlaanderen voor de soort.

 Doel: Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

 � Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen
 � Stagnerend oppervlaktewater in reliëfrijke graslanden
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IHD-balans

MM KW PAD SCHOB POMP SCHOR-Z N-EDE KL-VL HAGEBOS Totaal MM KW PAD SCHOB POMP SCHOR-Z N-EDE KL-VL HAGEBOS Totaal Toe- of 
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aanwe-
zig

aanwe-
zig

aanwe-
zig

aanwe-
zig

aanwezig
aanwe-
zig

aanwe-
zig

aanwezig aanwezig gewenst gewenst gewenst gewenst gewenst gewenst gewenst gewenst gewenst gewenst afname

2013 (m²)
2013 
(m²)

2013 
(m²)

2013 
(m²)

2013 
(m²)

2013 (m²)
2013 
(m²)

2013 
(m²)

2013 (m²) 2013 (m²)
2033 
(m²)

2033 
(m²)

2033 
(m²)

2033 
(m²)

2033 
(m²)

2033 (m²)
2033 
(m²)

2033 
çm²)

2033 (m²)
2033 
(m²)

Europese habitats
1310 Zeekraal 181 181 181 181 0
1330 Zilt grasland (Asteretea) 35665 4915 12491 14812 67883 20470 35665 4915 12491 14812 88353 20470
1330 Zilt Zilverschoonverbond 55247 31459 32088 118794 8.381 13050 31459 32088 84.978 -33816
91F0 Abelen-Iepenbos 59403 59403 59403 59403 0

Regionaal belangrijke 
biotopen
Zilverschoonverbond 42431 40552 2610 56656 142249 107070 74832 61758 56656 208068 508384 366135
Kamgrasweide 113846 46086 14944 107163 444474 11478 71680 449728 1259399 113846 46086 14873 107163 493027 11478 71680 510935 1369088 109689
Dottergrasland 42407 30789 4470 77666 1350389 30080 4470 1384939 1307273
Riet 178615 7314 136 8563 51893 8449 12730 325 268025 178615 7482 136 8563 64910 8449 12730 325 281210 13185
Oeverzegge-vegetatie 286 928 286 286 928 1214 928
Zilte plas 8967 12237 48545 3244 96905 169898 8967 823 12237 48529 3244 96905 170705 807
Glanshaververbond 14086 454 2615 17155 7878 454 2615 10947 -6208

Overige biotopen
Intensief grasland 95153 34449 76525 197802 61207 465136 -465136
RG 
Kweek-[Molinio-Arrhenatheretea]

11403 11403 -11403

Hooiweide in herstel 1074489 1074489 -1074489
Niet intensieve wei 64639 64639 -64639
Verbond van Zwarte zegge 21850 21850 21850 21850 0
Nitrofiele ruigte 18240 18240 -18240
Droge ruigte en ruderale veg. 11560 11560 11560 11560 0
Pitrusruigte 22011 22011 -22011
Water- en moerasvegetatie 158919 118 942 14086 222 2337 767 177391 158919 118 119 8352 2225 2337 767 172837 -4554
Griendstruweel 17273 17273 17273 17273 0
Populieren- wilgen- of elzenbos 64957 2325 4998 72280 79262 2325 4998 86585 14305
Houtkanten en hagen 710 5533 7379 2869 9281 1452 27224 710 5533 7379 2869 9281 1452 27224 0
Akker 112394 7934 120328 120328 -120328
Verharde oppervlakte 9747 9747

Totaal 2.036.191 161633 106560 199906 886858 63049 102669 678243 61622 2036191 161633 106.560 199906 886858 63049 102669 678243 61622 4296731 4296731

203 ha 16 ha 10 ha 19 ha 88 ha 6 ha 10 ha 67 ha 6 ha 429 ha 203 ha 16 ha 10 ha 19 ha 88 ha 6 ha 10 ha 67 ha 6 ha 429 ha
61 a 16 a 65 a 99 a 68 a 30 a 26 a 82 a 16 a 67 a 61 a 16 a 65 a 99 a 68 a 30 a 26 a 82 a 16 a 67 a

91 ca 33 ca 60 ca 06 ca 58 ca 49 ca 69 ca 43 ca 22 ca 31 ca 91 ca 33 ca 60 ca 06 ca 58 ca 49 ca 69 ca 43 ca 22 ca 31 ca
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Voor de broedvogelsoorten van de SBZ-V Polders vermelden Loose & Bot (2012) volgende doelstellingen:

Blauwborst:
populatie-doelstelling: Behoud van de actuele populaties. 

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

Bruine kiekendief:
populatie-doelstelling Behoud van de actuele populatie. 

kwaliteits-doelstelling 

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 broedgebie-den; 
 � Actieve nestbescherming van in cultuurland broedende paren. 

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

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

IJsvogel:
populatie-doelstelling Behoud van de actuele populatie. 

kwaliteits-doelstelling 

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de actuele 
populaties: goede algemene waterkwaliteit m.h.o. voldoende 
voedselaanbod en behoud van potentiële nestlocaties zoals 
steile, natuurlijke rivier- en beekoevers, wortelkluiten van omge-
vallen bomen in de nabijheid van waterlopen

Kluut:
populatie-doelstelling Behoud van de actuele populaties. 

kwaliteits-doelstelling 

In stand houden van de kwaliteit van het leefgebied van de actu-
ele populaties, ook op langere termijn: in stand houden van open, 
slikkige oevers in combinatie met zandige, schaars begroeide 
terreinen. 
Voorzien van een aangepast waterpeilbeheer in de kerngebieden 
is essentieel m.h.o. op de instandhouding van pioniersvegetaties. 
Afgraven is eveneens mo-gelijk, maar is een minder duurzame 
maatregel. 
De soort lift mee op de doelstellingen voor de zilte graslanden 
1310 en 1330.

Porseleinhoen:
populatie-doelstelling Mogelijks vestiging van nieuwe broedgevallen. 

kwaliteits-doelstelling 
In stand houden van grote zeggenvegetaties en rietmoerassen. 
De soort lift mee op de doelen voor habitattype 6430 en soorten 
Zeggekorfslak en Bruine kiekendief.
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Steltkluut:
populatie-doelstelling Behoud van de actuele populatie van 0-9 bp.
kwaliteits-doelstelling De soort lift mee op de kwaliteitsdoelen voor de Kluut. 

Voor de meest actueel geformuleerde Europese natuurdoelen verwijzen we naar het S-IHDrapport voor deze spe-
ciale beschermingszone, die op het einde van de opmaak van het beheerplan werd gefinaliseerd en principieel 
goedgekeurd, meer bepaald naar de pagina’s  91 t.e.m. 135. Een definitieve goedkeuring van de instandhoudings-
doelstellingen wordt verwacht in het voorjaar van 2014. 

Bemerk dat de Roerdomp en de Woudaap in dit rapport (Loose & Bot 2012) niet meer bij de doelstellingen zijn 
opgenomen. Dat is ook zo in het definitieve S-IHD-rapport (ANB 2012).

Voor de doortrekkende en overwinterende vogels citeren Loose & Bot (2012) verder nog volgende doelstellingen:

Kleine rietgans:

De doelstelling op gewestelijk niveau (G-IHD) bedraagt het behoud van een populatie van gemiddeld (= seizoens-
gemiddelde) 12.000 exemplaren in Vlaanderen. 

In de gewestelijke doelen is voor de Kleine rietgans volgende oppervlaktedoelstelling opgenomen: 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 leefge-
bied van andere Europees te beschermen soorten en de algemene kwaliteitsverbetering ten gevolge van het hui-
dige 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. 

Deze oppervlaktedoelstelling moet gezien worden als een doelstelling voor een grote groep van overwinterende 
vogelsoorten: Kleine rietgans, Kolgans, Smient, Kemphaan, Goudplevier, Blauwe kiekendief, Grauwe gans, Wulp, 
Stormmeeuw, Kokmeeuw en Grote zilverreiger. Dit zijn allen soorten waarvoor het SBZ-V Poldercomplex een zeer 
belangrijk of essentieel gebied is voor de instandhouding ervan. 

Wat de Kleine rietgans betreft vermeldt het S-IHD-rapport (ANB 2012):
Thema Doel Omschrijving van het doel
Areaal = Behoud van het huidige graslandareaal
Populatie = Behoud van de populatie van minimaal 12.000 exemplaren

Kwaliteit =

Oplossen van versnippering, niet afgestemd menselijk gebruik, tekort aan kwaliteit van het 
leefgebied
Uitbreiding van de oppervlakteleefgebied 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 8000 – 
10.000 ha permanent grasland of weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf in de 
Oostkustpolders.

Wat de soorten van bijlage II betreft zegt het S-IHD-rapport (ANB 2012) over Meervleermuis nog het volgende:
Thema Doel Omschrijving van het doel
Areaal = Behoud van het huidige areaal
Oppervlakte = Behoud van de huidige populatie

Kwaliteit î

Oplossen van ongunstige waterkwaliteit, versnippering, niet afgestemd menselijk ge-
bruik, tekort aan kwaliteit van het leefgebied

Geen extra oppervlakte leefgebied nodig 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.
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De verdere ecologische doelstellingen zijn vooral gebaseerd op een verbetering van de situatie voor de regio-
naal belangrijke biotopen. Ook deze werden in hoofdstuk 1 al opgesomd en gesitueerd. Het gaat om rietmoeras, 
kamgrasland, zilverschoonmoeras, zilte plassen, dottergraslanden en grote zeggenvegetaties. Voor elk van deze 
biotopen wordt minimaal een behoud van de actuele staat beoogd en waar mogelijk een verbetering van de staat 
en uitbreiding van het type. De belangrijkste middelen daartoe zijn verdere aankoop van landbouwgronden, waarna 
stopzetting van bemesting, stopzetting van herbicidengebruik, aangepaste maaidata en maaifrequenties en een 
aangepaste veedichtheid moeten zorgen voor herstel en uitbreiding van de grazige biotopen. Graaf- en plagwerk 
kunnen de natte biotopen vooruit helpen. De ecosysteemvisie (Stuurman &  Zwaenepoel 2002) geeft in meer detail 
weer wat de belangrijkste flora- en fauna-elementen van elk van deze types zijn.

Kaart 3.3 geeft de belangrijkste ecologische doelstellingen op kaart weer.

3.3. Sociale en educatieve doelstellingen

Er kan nog stevig gewerkt worden aan een betere toegankelijkheid voor het publiek, die toch geen verstoring 
teweegbrengt voor de aanwezige flora en fauna. De basisdoelstelling die hierboven geformuleerd werd: de ver-
snippering terugdringen door verdere aankopen is hiervoor echter ook een eerste noodzaak. Pas bij een meer 
aaneengesloten grondbezit kan ook de padeninfrastructuur aanzienlijk verbeterd worden. 

In de Meetkerkse Moeren is een wandelpad in het aangekochte gebied wél al mogelijk. In hoofdstuk 8 wordt con-
creet getoond hoe de toegankelijkheid (enkel voor geleide wandelingen) zal verhoogd worden.

In de overige gebieden is op korte termijn nog geen realisatie van extra wandelpaden mogelijk. Een goede orga-
nisatie van geleide wandelingen is hier wenselijk om het publiek toch de gelegenheid te bieden de verschillende 
gebieden op regelmatige tijdstippen te kunnen bezoeken. 

Een andere belangrijke educatieve troef van de Meetkerkse Moere is de gedeeltelijk gerestaureerde eendenkooi. 
Bij de volgende herstelfase van de kooi is het aangewezen om het oorspronkelijke model van de eendenkooi te 
gebruiken als basis voor de restauratie.

Het voormalige pompgebouwtje (Biezenstraat 5, Meetkerke) is recent in erfpacht gegeven door de Polder aan Pro-
vincie West-Vlaanderen voor 27 jaar. Hier wordt een onbemand onthaalpunt gerealiseerd. Het restauratiedossier 
wordt dit najaar ingediend bij Onroerend Erfgoed. Hier zal info worden verstrekt over de lage Moere van Meetkerke 
met de focus op het waterbeheer en de historiek. Dit onthaalpunt komt er in aanvulling van de startplaats op het 
dorpsplein van Meetkerke. Voor het ANB wordt dit ook één van de onthaalpoorten naast het onthaalpunt bij Nieuw-
wegebrug. 

De Meetkerkse Moere is al voorzien van een aantal aantrekkelijke informatieve panelen, die opgesteld werden 
op de oevers van het kanaal Brugge-Oostende. Bij de andere gebieden is die informatie nog veel beperkter. Een 
uitbreiding van de informatieverstrekking bij die gebieden is wenselijk. 

De uitvenings- en uitbrikkingsvoorgeschiedenis van de meeste deelgebieden is nog zeer goed in het landschap af 
te lezen. Enige aandacht hiervoor in de aan te brengen infopanelen zou welkom zijn om het publiek op die land-
schapshistoriek te wijzen.

3.4. Cultuurhistorische en landschappelijke doelstellingen

In 3.3 werd al gewezen op de educatieve functie van de eendenkooi van Meetkerke en op de wenselijke herinrich-
ting van de gerestaureerde eendenkooi. Ook de aanleg van de beplanting in de onmiddellijke omgeving van de 
gerestaureerde kooi kan beter. Vooral de afscherming van het kooipad met struweel en de gradatie van struweel 
naar knotbomen naar opgaande bomen rond de kooiplas kan wellicht ook lokaal verbeterd worden als illustratie 
van de traditionele inrichting.
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De Meetkerkse Moeren zijn vermoedelijk al sinds de drooglegging in de 16de eeuw beheerd als hooiweidegebied. 
Dit specifieke beheer is dan ook het meest geschikte voor het behoud van een specifieke flora en fauna. Soms is 
initieel een beheer dat bestaat uit uitsluitend maaien meer aangewezen, omdat hierbij sneller verschraald wordt. 
Daarna is echter een overschakeling op dit eeuwenoude cultuurhistorische beheer wél aangewezen. 

Het Hagebos is een zeer mooi voorbeeld van een circa 200 jaar oud essenhakhoutbosje. Instandhouding van hak-
houtbos is de laatste decennia drastisch achteruitgegaan. Alleen al om de zeldzaamheid van dit cultuurhistorisch 
beheer zou het waardevol zijn het Hagebos wél op die manier voort te beheren. De grootste hakhoutstoven hebben 
momenteel een omtrek van 540 cm. De oprukkende essenziekte is echter een ernstige hinderpaal voor het verder-
zetten van dit beheer. Een experimentele aanpak, waarbij de oudste hakhoutstoven in eerste fase niet aangepakt 
worden, is wellicht meest aangewezen. 

3.5. Wetenschappelijke doelstellingen

Bij de bespreking van de fauna in het eerste deel van het beheerplan is duidelijk dat een hele reeks faunagroepen 
nog maar zeer beperkt onderzocht zijn of nog maar eenmalig en al vrij lang geleden onderzocht werden. Een uit-
breiding van de inventarisatie en een monitoring van de voorkomende organismen zijn aangewezen.

De plagexperimenten in de Meetkerkse Moere leverden op verschillende plaatsen heel bijzondere resultaten op, 
maar de instandhouding van die pionierstoestand of de vegetaties met die bijzondere soorten is niet vanzelfspre-
kend. Monitoring van de meest kwetsbare situatie (Veenmelkvioolltje, Stijve moerasweegbree, Blauwe zegge, …) 
is aangewezen. Voor de afgegraven percelen in het Pompje en Klemskerke-Vlissegem is een monitoring van de 
verdere evolutie voorzien in het kader van de realisatie van de natuurcompensaties Zeebrugge (zie VLM 2006). 
Hierbij worden zowel de resultaten op het vlak van avifauna als van vegetatie (realisatie zilt grasland en moeras) 
opgevolgd.

De peilbuizen in de verschillende gebieden worden regelmatig afgelezen. Een continuering van deze metingen om 
te komen tot lange termijngegevens van de grondwaterstanden is een belangrijke wetenschappelijke doelstelling. 

3.6. Economische doelstellingen

Het gebied van het beheerplan heeft geen doelstellingen van houtverkoop. De jacht wordt niet verpacht. De gras-
landen worden in kosteloze gebruiksovereenkomst gegeven aan de landbouwers. Er zijn dus geen zuivere econo-
mische doelstellingen.

Wél is het zo dat natuurgebieden een belangrijke functie hebben als leverancier van ecosysteemdiensten. Dat be-
tekent dat er producten, regulerende diensten, culturele diensten of ondersteunenende diensten verstrekt worden 
door het ecosysteem, zoals zuiver water, drinkwater, bestuiving van gewassen, gelegenheid geven tot recreatie, 
klimaatregulatie, natuurlijke regulatie van plaggen, esthetiek, stofkringlopen, … Ecosysteemdiensten kunnen vaak 
moeilijk in geldwaarde worden uitgedrukt. Toch worden ze meer en meer ingebracht in kosten-baten-analyses, 
waarbij het financieel waarderen van ecosystemen onderdeel uitmaakt.

3.7. Doelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie

Bij de verwerving van percelen wordt systematisch de bemesting met kunstmest en het herbicidengebruik stopge-
zet. Enkel de bemesting door de grazende dieren zorgt nog voor enige bemesting. Dit moet ook zijn impact heb-
ben op de waterkwaliteit in de aangrenzende waterlopen. Belangrijkste probleem blijft evenwel dat de waterlopen 
gevoed worden door andere waterlopen van buiten het eigenlijke studiegebied en dat de waterkwaliteit daarvan 
vaak bedenkelijk blijft. Een optimale samenwerking met het polderbestuur is wenselijk. Van zodra de verwervingen 
voldoende grote aaneengesloten blokken vormen, kan voor een aparte waterhuishouding gezorgd worden, wat nu 
al ten dele gebeurt in de Meetkerkse Moeren, in de Schobbejak en in het Pompje.
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De belangrijkste watertoevoer in droge periodes komt van het kanaal Brugge-Oostende, dit zowel rechtstreeks 
(Speien) als onrechtstreeks via het Lisseweegs vaartje. Op die waterkwaliteit heeft het ANB niet rechtstreeks vat. 
Het blijft dus ijveren, ook buiten het eigenlijke studiegebied, voor een betere waterkwaliteit. Via het lopende RES-
TORE-project wordt hiervoor een mogelijke oplossing gezocht.  

3.8. Doelstellingen op niveau van deelgebieden en percelen

In dit gedeelte wordt kort weergegeven wat de actuele toestand van elk perceel is en welke de voornaamste be-
heersdoelstellingen zijn.

De Lage Moere van Meetkerke en Speien
In de Meetkerkse Moere overheersten traditioneel hooiweiden. De hele floristische samenstelling was daar duidelijk 
door bepaald, waardoor dit type beheer hier ook een expliciete doelstelling is. Momenteel zijn grote delen van de 
Meetkerkse Moere recent geplagd of uitsluitend gehooid. Het is de bedoeling op langere termijn die percelen weer 
om te vormen naar echte hooiweiden. Uiteraard is die beheerdoelstelling op zich niet de einddoelstelling, maar het 
is de gevarieerde flora en fauna die daaraan gekoppeld is die we beogen. Het (laat) hooien zorgt voor een lange 
bloeitijd en de mogelijkheid tot zaadrijping van de typische hooilandsoorten. Het begrazen nadien zorgt voor een 
korte grasmat in de kiemperiode van het najaar en voorjaar, kort gras voor weidevogels en microreliëf in de hooiwei-
den. Bijzondere soorten als Lidsteng, Veenmelkviooltje, Blauwe zegge, Geelgroene zegge, Stijve waterweegbree, 

… zijn nadrukkelijk aangewezen op trapgaten van koeien, waarbij een grote variatie aan microreliëf en vochtigheid 
ontstaat in pionierend milieu. Voor enkele soorten zijn de huidige laantjes te ondiep om optimaal te zijn (Lidsteng, 
Ruwe bies, …). Voor die soorten opteren we om lokaal de laantjes wat uit te diepen in functie van deze bijzondere 
soorten. 

Tot 1980 waren de hooiweiden van de Meetkerkse Moere in mei-juni één gele zee van bloeiende Grote ratelaar. 
Na de ruilverkaveling is deze soort uitgestorven. De herintroductie van Grote ratelaar is één van de voorgestelde 
ecologische doelstellingen om een drievoudige reden: 1) herintroductie omwille van de soort zelf (Rode lijst-soort), 
2) herintroductie omwille van de functie als verschraler van de graslanden (halfparasiet op grassen), 3) esthetisch 
aspect van de massale bloei. We stellen voor deze herintroductie te laten gebeuren met streekeigen herkomst. De 
hooiweiden van Ettelgem zijn de dichtsbije polderpopulatie. Herintroductie kan best geleidelijk gebeuren nadat de 
percelen voldoende verschraald zijn, dit is de witbolfase voorbij. Wanneer Gewoon reukgras, Gewoon struisgras of 
Fioringras domineren is de situatie geschikt om percelen in te zaaien met ratelaar. Met deze grassoorten kan men 
zich ook permitteren de hooidatum uit te stellen tot na de zaadzetting, dit is ergens in juli, maar kan van jaar tot jaar 
nogal variëren. Meestal is half juli de geschikte maaidatum. Dit is ruim later dan wat nu gebeurt, maar aangezien 
ratelaar een eenjarige plant is, is de maaidatum bepalend voor het overleven van de soort. We spreiden de maat-
regel dus best over de 20 jaar van het beheerplan (2014-2033), waarbij de eerste tien jaar vooral nog verschraald 
wordt met vroegere maaidata. In jaar 11 tot 20 kunnen vermoedelijk al een hele reeks percelen ingezaaid worden. 
Momenteel komen alleen de beste Dottergraslanden al in aanmerking (orchideeënperceel, Molinia-perceel). 

Voor enkele percelen is de doelstelling afwijkend van deze van de hooiweiden. 

Voor het enige hooiland met orchideeën opteren we voor een zuiver hooibeheer zonder nabegrazing, waarbij we 
maximaal inzetten op de orchideeën. 

Bepaalde hogere percelen waren van oudsher permanente weiden, mogelijk kamgrasweiden, maar wellicht ook 
schralere vertegenwoordigers van permanent grasland, waarin Gewoon struisgras en Reukgras wellicht dominant 
waren. Daar opteren we voor een begrazingsbeheer voor het behoud van de kamgrasweiden of schralere weiden.

Voor de eendenkooi geldt uiteraard ook een aparte visie. Het herstel van (een deel van) de eendenkooi naar oud 
Vlaams model in plaats van het huidige Hollandse beeld behoort tot de doelstellingen van dit beheerplan. Ook de 
inrichting van (een deel van) het kooibos naar traditioneel voorbeeld behoort tot de specifieke doelstellingen. Daar-
naast willen we in de Meetkerkse Moere ook expliciet de broedkolonies van Blauwe reiger en Aalscholver vrijwaren. 

Aansluitend bij het beheer van de eendenkooi opteren we ook voor het behoud van een griendbosje, dat wellicht 
gebruikt werd voor het herstel van de eendenkooi. Het bosje hoeft evenwel niet per se een griendbeheer. De wil-
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genstruiken mogen verwilderen, wat meer mogelijkheden biedt aan broedvogels. Bij een eventuele bedreiging van 
de griendwilgen door een permanent bos met opgaande bomen kan eventueel beslist worden tot ingrijpen. We 
verwachten een dergelijke ingreep echter niet binnen de termijn van het beheerplan.

De resterende kleine bosjes (Populier, Zwarte els, …) worden behouden, maar vereisen geen specifiek traditioneel 
(hakhout)beheer. Ze mogen gedijen onder een niets-doen-beheer. Ze kunnen fungeren als nieuwe nestelmogelijk-
heid voor reigers en aalscholvers.

In het geheel van de Meetkerkse Moere komen enkele honderden knotbomen (vooral Schietwilg, in mindere mate 
Canadapopulier) voor. Die worden momenteel onderhouden door de landbouwers die de percelen gebruiken. De 
afgestorven bomen worden echter niet meer vervangen. Het terug aanvullen van de afgestorven exemplaren is 
aangewezen.

Voor de waterlopen streven we naar een zo zuiver mogelijke waterkwaliteit. Het zo lang mogelijk ophouden van 
lokaal water en het zo weinig mogelijk bevloeien met kanaalwater zijn belangrijk bij het handhaven van de water-
kwaliteit. 

In de Meetkerkse Moere komen nog twee vervallen, betonnen veeschuilplaatsen en een jagershut voor. Het verwij-
deren van die constructies is aangewezen vanuit visueel standpunt. Momenteel is één van de twee hokjes eigen-
dom van ANB en kan het dus afgebroken worden. Het tweede is nog in privaat bezit. 

In Speien is momenteel nog maar één perceel in ANB-eigendom. De doelstellingen zijn overigens echter gelijk aan 
deze van de Meetkerkse Moeren. Voor de laagste percelen opteren we voor hooiweiden, voor de hogere percelen 
voor kamgrasland.

28G = pobw 200a

68A = pobw 153a. Hooiweide in herstel. Een klein gedeelte is nog geen ANB-eigendom. Actueel beheer: hooien 
met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Volledige verwerving. Vernatting indien mogelijk.

69 = pobw 153a. Idem.

78 = pobw 152a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbete-
ring hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

79 = 152a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering 
hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

89 = pobw 164a. Hoog gelegen kamgrasweide. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstelling: behoud als kam-
grasweide.

103c = pobw 186b. Natuurvriendelijk heringerichte oever Maregeleed. Doelstelling: ontwikkeling van brede riet-
kraag. 

104c = pobw 180b. Natuurvriendelijk heringerichte oever Maregeleed. Doelstelling: ontwikkeling van brede riet-
kraag.

135c = pobw 160b. Natuurvriendelijk heringerichte oever Maregeleed. Doelstelling: ontwikkeling van brede riet-
kraag.

136A = pobw 140a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbe-
tering hooiweide.

137A = pobw 166a. Weide ontwikkeld uit voormalige akker. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: 
herstel en kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk.
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137B = pobw 165a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering 
hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

138 = pobw 165a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering 
hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

139 = pobw 151a. Hooiweide in herstel. Rand met wilgen en populieren. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk. 

139/02 = pobw 151b. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbete-
ring hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

140 = pobw 151b. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering 
hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

140/02 = pobw 151b. Hooiweide in herstel. Rand met nog enkele populieren. Actueel beheer: seizoensbegrazing. 
Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk. 

141 = pobw 150a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwa-
liteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

141/02 = pobw 150b. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: 
kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

142 = pobw 150a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwa-
liteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk. 

142/02 = pobw 150a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: 
kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

143 = pobw 151b. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooi-
weide. Vernatting indien mogelijk.

145 = pobw 152a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: Hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

146 = pobw 152a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk.

147A = pobw 153a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk. Volledige verwerving.

149A = pobw 153a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk. Volledige verwerving.

150B = pobw 153a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Vernatting indien mogelijk. Volledige verwerving.

163A = pobw 140a. Hooiweide in herstel. Enkele populieren in de rand. Actueel beheer: maaien + nabegrazing. 
Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. 

164 = pobw 141a. Tamelijk soortenrijke weide, maar geen kamgrasweide; reliëfrijk Centraal laantje met grote popu-
latie Lidsteng en Ruwe bies, opgedoken in 2013. Actueel beheer is begrazing. Doelstellingen: weide laten evolue-
ren tot kamgrasweide. Behoud en eventueel bevordering Lidstengpopulatie (door iets meer uitdiepen van laantjes). 
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164/02 = pobw 141a. Tamelijk soortenrijke weide, maar geen kamgrasweide. Centraal laantje met grote populatie 
Lidsteng en Ruwe bies. . Actueel beheer is begrazing. Doelstellingen: weide laten evolueren tot kamgrasweide. 
Behoud en eventueel bevordering Lidstengpopulatie (door iets meer uitdiepen van laantjes).

165B = pobw 142a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: 
kwaliteitsverbetering hooiweide.

166A = pobw 144b en c. Intensieve grasland gedomineerd door italiaans raaigras. Actueel beheer: hooien met 
nabegrazing. Wordt momenteel nog bemest, wat wordt afgebouwd. Doelstellingen: omvorming tot soortenrijke 
hooiweide.

166B = pobw 144a. Soortenarm weitje omgeven door opgaande marilandica-populieren. Actueel beheer: Hooien 
met nabegrazing, maar in 2013 meteen beweid. Wordt momenteel nog bemest, wat wordt afgebouwd. Doelstel-
lingen: omvorming tot soortenrijke kamgrasweide.

169A = pobw 147a. Intensieve weide die nog verpacht en bemest wordt. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. 
Doelstellingen: blijft op korte termijn verpacht. Op termijn omvormen tot hooiweide. 

169/02A = pobw 147a. Intensieve weide die nog verpacht en bemest wordt. Actueel beheer: hooien met nabegra-
zing. Doelstellingen: blijft op korte termijn verpacht. Op termijn omvormen tot hooiweide.

169/02B = pobw 147a. Intensieve weide die nog verpacht en bemest wordt. Actueel beheer: hooien met nabegra-
zing. Doelstellingen: blijft op korte termijn verpacht. Op termijn omvormen tot hooiweide.

169/04A = pobw 147a. Intensieve weide die nog verpacht en bemest wordt. Actueel beheer: hooien met nabegra-
zing. Doelstellingen: blijft op korte termijn verpacht. Op termijn omvormen tot hooiweide.

178B = pobw 45a. Hooiweide in herstel. Enkele knotwilgen en –populieren in de rand. Actueel beheer: hooien met 
nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. 

179B = pobw 45a. Hooiweide in herstel. Enkele knotwilgen en –populieren in de rand. Actueel beheer: hooien met 
nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide.

180 = pobw 30c. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: seizoensbegrazing met runderen. Doelstellingen: kwaliteits-
verbetering hooiweide.

181C = pobw 45a en b. Hooiweide in herstel. Enkele knotwilgen en –populieren in de rand. Actueel beheer: hooienn 
met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide.

182C = pobw 44b. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbe-
tering hooiweide.

185C = pobw 30b. Niet meer onderhouden boomgaardje met enkele populieren, wilgen en vlieren. Actueel beheer 
is op papier seizoensbegrazing met runderen; in praktijk anno 2013 niet beheerd. Doelstellingen: verwildering tot 
struweeltje.

186C = pobw 44a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbe-
tering hooiweide. Afbreken vervallen betonnen stal.

186D = pobw 44a. Hooiweide in herstel. Betonnen stalletje. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellin-
gen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Afbreken vervallen betonnen stal.

186G = pobw 44a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbe-
tering hooiweide. Afbreken vervallen betonnen stal.
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187A = pobw 44a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbe-
tering hooiweide. Afbreken vervallen betonnen stal. 

187B = pobw 30b. Niet meer onderhouden boomgaardje met enkele populieren, wilgen en vlieren. Actueel beheer 
op papier: seizoensbegrazing met runderen; in praktijk anno 2013 niet beheerd. Doelstellingen: verwildering tot 
struweeltje.

193A = pobw 34a. Weide, maar géén kamgrasweide. Knotbomen (wilg, populier) aan verschillende zijden. Actueel 
beheer: seizoensbegrazing met runderen. Gebruiker knot de bomen. Doelstellingen: omvormen tot kamgrasweide. 
Behoud knotbomen en terug aanvullen afgestorven exemplaren.

193B = pobw 34a. Weide, maar géén kamgrasweide. Knotbomen (wilg, populier) aan verschillende zijden. Actueel 
beheer: seizoensbegrazing runderen. Gebruiker knot de bomen. Doelstellingen: omvormen tot kamgrasweide. Be-
houd knotbomen en terug aanvullen afgestorven exemplaren.

194A = pobw 34a. Weide, maar géén kamgrasweide. Knotbomen (wilg, populier) aan verschillende zijden. Actueel 
beheer: seizoensbegrazing met runderen. Gebruiker knot de bomen. Doelstellingen: omvormen tot kamgrasweide. 
Behoud knotbomen en terug aanvullen afgestorven exemplaren.

195A = pobw 32a en b. Hooiweide in herstel. Knotbomen (wilg en populier) aan verschillende zijden. Rietsloten 
aan verschillende zijden. Actueel beheer: seizoensbegrazing met runderen. Gebruiker knot de bomen. Doelstellin-
gen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Behoud knotbomen en terug aanvullen afgestorven exemplaren. Onderhoud 
rietsloten.

197 = pobw 33a. Hooiweide in herstel. Rietsloten aan twee zijden. Actueel beheer: seizoensbegrazing met runde-
ren. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Onderhoud rietsloten.

198 = pobw 33a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Rietsloten aan twee zijden.Doelstellingen: kwaliteits-
verbetering hooiweide. Onderhoud rietsloten.

199 = pobw 33b en 33c. 33b is een populierenbosje. 33c is een hooiweide in herstel, met verspreide struiken en 
boompjes in het perceel. Rietsloot aan de randen. Actueel beheer grasland: seizoensbegrazing met runderen. 
Doelstellingen: behoud als populierenbosje met mogelijkheden tot uitbreiding rieger- en aalscholverkolonies. Kwa-
liteitsverbetering hooiweide, met behoud struiken en bomen.

200A = pobw 37b. Hooiweide in herstel, omgeven door rietsloten. Was voorheen akker. Actueel beheer: seizoens-
begrazing met runderen. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide en behoud rietsloten.

200B = pobw 36a en 37a. Hooiland (ontwikkeld uit voormalige akker), voorlopig nog in pacht. Aan drie zijden omge-
ven door rietsloten. Doelstellingen:bij vrijkomen pacht omvorming tot hooiweide. Behoud rietsloten.

201 = pobw 38a. Hooiweide in herstel, omgeven door rietsloten. Was voorheen akker. Actueel beheer: 2 maal 
maaien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide en behoud rietsloten.

202 = pobw 38a. Hooiweide in herstel, omgeven door rietsloten. Was voorheen akker. Actueel beheer: 2 maal 
maaien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide en behoud rietsloten.

203 = pobw 28b en c en 29a en b. Is nog akker en intensief grasland in pacht, gedeeltelijk omgeven door rietslo-
ten. Doelstellingen: 29a en b worden vanaf 2014 omgevormd in hooiland. Op lange termijn verdere omvorming tot 
hooiweide.

204 = pobw 28b en 29a en b. Is nog akker en intensief grasland in pacht. Doelstellingen: na vrijkomen pacht om-
vorming tot hooiweide; behoud rietsloten.

205 = pobw 27 a en b. Is nog akker in pacht, gescheiden door rietlaantjes. Doelstellingen: 27b wordt vanaf 2014 
omgevormd in hooiland. Op lange termijn verdere omvorming tot hooiweide; behoud rietlaantjes.
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206 = pobw 23a en 25a. Is nog akker in pacht, gescheiden door rietlaantjes. Doelstellingen: na vrijkomen pacht 
omvorming tot hooiweide; behoud rietlaantjes.

207. geen pobw-nummer. Dit is een weg. 

208 = pobw 28a. Intensief grasland. Was voorheen akker. Rietsloot langs één zijde. Doelstellingen: Recent omge-
zet in hooiland: verdere verschraling. Behoud rietsloot.

209 = pobw 23b en 26a. Hooiweide in omvorming, omgeven door rietsloten. Was voorheen akker. Actueel beheer: 
2 maal hooien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide; behoud rietsloten.
210A = pobw 21a. Hooiweide in herstel. Reliëfrijk. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwaliteitsverbe-
tering hooiweide. 

210B = pobw 20a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooi-
weide.

210C = pobw 20c en 22a,b en c. 22a is het zogenaamde ‘Molinia-perceel’, een merkwaardig grasland dat meer aan 
de zandstreek dan aan de polders doet denken. 22b is een elzenbosje, grenzend aan het Molia-perceel. 20c is een 
griendstruweeltje met voornamelijk Salix x mollissima var. undulata. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: 
behoud botanische kwaliteiten Molinia-perceel; behoud elzenbosje zonder beheer; alleen indien de beschadu-
wing te negatieve gevolgen zou hebben op het Molinia-perceel hakhoutbeheer overwegen; behoud griendstruweel, 
evenwel zonder specifiek griendbeheer. 

211A = pobw 20a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooi-
weide.

211B = pobw 20b. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooi-
weide.

212A = pobw 12a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbe-
tering hooiweide.

216A = pobw 11a. Soortenrijke hooiweide in herstel. Veel laantjes aanwezig. Momneteel één van de mooiste per-
celen van de lage Moere. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: verdere kwaliteitsverbetering hooiweide. 
Perceel dat in aanmerking komt om Grote ratelaar te herintroduceren op korte termijn.

218A = pobw 10a. Soortenrijke hooiweide in herstel. Veel laantjes aanwezig. Actueel beheer: hooien met nabegra-
zing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide.

223B = pobw 13a. Hooiweide in herstel. Rand is soortenrijk. Eén laantje aanwezig. Actueel beheer: hooien met 
nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide.

223C. Geen pobw-nummer. Dit is een randstrook langs het Maregeleed (vanwege natuurinrichting 2006). 

227A = pobw 14a. Hooiweide in herstel. Rand is soortenrijk. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide.

228A = pobw 14b. Geplagd perceeltje, met zeer soortenrijke pioniersvegetatie met veel elementen van het Verbond 
van Zwarte zegge. Ook Kruipwilg aanwezig. Goed dagvlinderperceel. Actueel beheer: wordt laat op het jaar ge-
maaid (september). Doelstellingen: hooiweidebeheer toepassen als behoudsmaatregel voor soortenrijke vegetatie.

241A = pobw 15b. Hooiweide in herstel. Reliëfrijk. Poel in ZO hoek. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doel-
stellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Optimaal beheer poel voor diverse fauna en flora.

241C = pobw 15a. Hooiweide in herstel. Reliëfrijk. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwali-
teitsverbetering hooiweide.
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241D. Geen pobw-nummer. Dit is een randstrook van het Maregeleed (vanwege natuurinrichting 2006). 

326A = pobw 71a. Hooiweide in herstel; rietsloot aan N-zijde. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide; behoud rietsloot.

328A = pobw 72a. Hooiweide in herstel, omgeven door rietsloten. Actueel beheer: hooien met nabnegrazing. Doel-
stellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide, behoud rietsloten.

329A = pobw 72b. Hooiweide in herstel, omgeven door rietsloten. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doel-
stellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide, behoud rietsloten.

333A = pobw 72c. Hooiweide in herstel; rietsloot aan N-zijde. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering hooiweide, behoud rietsloot.

335B = pobw 70a. Hooiweide in herstel; noordelijke helft met veel laantjes. N-zijde is rietsloot. Actueel beheer: 
hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide; behoud rietsloot.

336B = pobw 70b. Hooiweide in herstel; noordelijke helft met veel laantjes. W-zijde is rietsloot. Actueel beheer: 
hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide; behoud rietsloot.

336C. geen pobw-nummer. Dit is een randstrook van het maregeleed (vanwege natuurinrichting 2006).

339A = pobw 81c. Natuurvriendelijk heringerichte oever Maregeleed. Doelstellingen: ontwikkeling brede rietkraag. 
Aanleg pad voor geleide excursies. 

343A = pobw 76a, b en c. Natte weide met Zilverschoonverbondvegetatie. Centraal ligt een ondiepe zilte plas op 
venige bodem. Veel weidevogels en steltlopers. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: bevorde-
ring rijke weidevogel- en steltloperspopulatie.

360L = pobw 111b. Weide, begraasd door runderen, maar karakter is meer hooiweide. Actueel beheer: op) papier 
hooien met nabegrazing, maar anno 2013 uitsluitend begraasd. Doelstellingen: omvorming tot hooiweide.

360M = pobw 111a. Populieren-eikenbosje, beweid door runderen, samen met pobw 111b. Doelstellingen: begra-
zing stopzetten en laten ontwikkelen tot bos met ondergroei. Kansen voor uitbreiding reiger- en aalscholverkolonie. 

362C = pobw 109c. Hooiweide in herstel. Rietsloot aan oostzijde. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: 
kwaliteitsverbetering hooiweide; behoud rietsloot.

362D = pobw 109a en b. Hooiweide in herstel. Rietsloot aan oostzijde en noordzijde. Actueel beheer: 2 maal hooien. 
Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide; behoud rietsloot.
 
363M = pobw 108c. Hooiweide in herstel. Educatieve poel in NO-hoek. Enkele knotpopulieren in de rand. Actueel 
beheer: Schapenbegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Poel zo optimal mogelijk beheren voor 
flora- en fauna. Educatief paneel iets concreter maken. 

364 = pobw 105a. Hooiweide in herstel. Was voorheen akker. Poel aan N-zijde. Rietsloten aan drie zijden. Actueel 
beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Poel is niet optimaal. Oevers geleidelijker 
maken en iets vergroten voor betere fauna- en floramogelijkheden. Rietsloten behouden. 

366A = pobw 103a. Reliëfrijke, soortenrijke hooiweide in herstel. Rietsloten aan twee zijden. Knotbomen op de rand. 
Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Behoud knotbomen en heraanvul-
len afgestorven bomen. Behoud rietsloten.

366B = pobw 104a. Reliëfrijke, maar eerder soortenarme hooiweide in herstel. Rietsloot aan één zijde. Actueel 
beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen. Kwaliteitsverbetering hooiweide. Behoud rietsloten.
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367 = pobw 102a en b. Reliëfrijke hooiweide in herstel. Rietsloot aan oostzijde. Knotbomen (Schietwilg) aan west-
zijde. Na plaggen van de laantjes verscheen hier Stijve waterweegbree. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doel-
stellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Behoud knotbomen en aanvullen afgestorven exemplaren. Behoud 
rietsloot.

368A = pobw 101a. Reliëfrijke, vrij soortenrijke hooiweide in herstel. Rietsloot aan westzijde. Knotbomen (Schiet-
wilg) aan oostzijde. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Behoud 
knotbomen en aanvullen afgestorven exemplaren. Behoud rietsloot.

368B = pobw 101a. Reliëfrijke, vrij soortenrijke hooiweide in herstel. Rietsloot aan westzijde. Knotbomen (Schiet-
wilg) aan oostzijde. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: kwaliteitsverbetering hooiweide. Behoud 
knotbomen en aanvullen afgestorven exemplaren. Behoud rietsloot.

369G. Geen pobw-nummer. Dit is een weg (vanwege natuurinrichitng 2006). 

369H = pobw 100a en b. 100a is hooiweide in herstel; 100b is nog akker in pacht. Rietsloot aan oostzijde. Doelstel-
lingen: kwaliteitsverbetering en omzetting in hooiweide na beëindigen pacht. Behoud rietsloot. 

369K = pobw 100c. Is nog akker in pacht. Rietsloot aan oostzijde. Doelstellingen: omvorming naar hooiweide na 
beëindigen pacht. Behoud rietsloot.

369L. Geen pobw-nummer. Dit is een weg (vanwege natuurinrichitng 2006).

369N. Geen pobw-nummer. Dit is een weg (vanwege natuurinrichitng 2006).

370B = pobw 97a. Hooiweide, waarin laantjes hersteld zijn. Plagexperimenten zorgden hier voor dé botanische 
verrassing van het herstelproject: het heropduiken van Veenmelkviooltje na meer dan 100 jaar uitgestorven in 
Vlaanderen. Zeer mooie Verbond van Zwarte zegge-vegetaties in detalrijke laantjes. Actueel beheer: 2 maal hooien. 
Doelstellingen: het inscharen van vee na een eerste hooibeurt is van groot belang om een nat pioniermilieu in de 
laantjes te behouden. De meeste soorten van het Verbond van Zwarte zegge zijn daarvan afhankelijk om op termijn 
te kunnen overleven. 

370F = pobw 94a en 95a. Paardenwei met grote, botanisch waardevolle plas, omgeven door een wal. De weide zelf 
heeft hooiweidekarakter, de wal is een kamgrasland. De talrijke laantjes zijn Zilverschoonverbond of Verbond van 
Zwarte zegge. Actueel beheer: op papier hooien met nabegrazing; in praktijk vooral begraasd, niet alleen meer door 
paarden maar ook door runderen. Doelstellingen: best overschakelen op hooiweidebeheer (Pitrusbestrijding!) i.p.v. 
pure begrazing. De grote plas optimaal onderhouden gericht op flora (waterranonkels, …) en fauna (libellen, …). 

370G. Geen pobw-nummer. Dit is een weg (vanwege natuurinrichitng 2006).

371B = pobw 92a. Reliëfrijke, soortenrijke hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwalitatieve verbetering hooiweide.

371D = pobw 92a. Reliëfrijke, soortenrijke hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstel-
lingen: kwalitatieve verbetering hooiweide.

372 = pobw 90a. Mooie vochtige kamgrasweide met ‘wedding’ (half cirkelvormige uitgraving, gevoed door de sloot, 
als drinkplaats voor het vee) in de noordelijke sloot. De enige goed ontwikkelde kamgrasweide in het centrum van 
het gebied. Veel mooie vochtige laantjes met veel Verbond van Zwarte zegge en Zilverschoonverbondvegetaties. 
Knotwilgen in de rand. Actueel beheer: op papier hooien met nabegrazing; in praktijk anno 2013 begraasd door 
runderen. Doelstellingen: behoud kamgrasweide. De wedding zou kunnen vergroot worden tot een faunistisch en 
floristisch interessantere poel.

374/02F = pobw 95b. Reliëfrijke, soortenrijke hooiweide in herstel. Actueel beheer: cf.370f (één groot perceel) 
Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide.
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375 = pobw 87b. Reliëfrijke maar tot voor kort eerder soortenarme hooiweide in herstel. Rand was nog soortenrijk. 
Plagexperimenten zorgden al voor mooie resultaten met zowel Dotterbloemgraslandelementen als verbond van 
Zwarte zegge-soorten. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwalitatieve en kwantitatieve verbetering 
hooiweide.

376 = pobw 87b en 88a. Hooiweide in herstel. Plagexperimenten zorgden al voor mooie resultaten met zowel Dot-
terbloemgraslandelementen als verbond van Zwarte zegge-soorten. Actueel behe
er: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwalitatieve en kwantitatieve verbetering hooiweide.

377 = pobw 86a en 88a. Langgerekt populierenbosje. Doelstellingen: behoud met mogelijkheid voor uitbreiding 
Blauwe reiger- en Aalscholverkolonies.

378 = pobw 86a en 88a. Langgerekt populierenbosje. Doelstellingen: behoud met mogelijkheid voor uitbreiding 
Blauwe reiger- en Aalscholverkolonies.

383d, 384, 385 = Pobw 80a. Eendenkooi, kooibos en kooiplas. Blauwe reiger- en aalscholverkolonie. Actueel be-
heer: één vangpijp van de eendenkooi is hersteld. Doelstellingen: herstel eendenkooi naar oud Vlaams model, dit 
is van vóór het herstel naar Nederlands model zoals door Leon Lippens uitgevoerd werd en nadien nog versterkt 
door de reconstructie door de VLM op advies van Désiré Karelse. Herinrichten van een gedeelte van het kooibos 
naar het uitzicht van een echt kooibos, dit is met onderhouden kooipad, struikenzone, knotbomenzone, opgaande 
bomen. Dit herstel concentreren rond het toegankelijke gedeelte met de educatief ingerichte herstelde vangpijp.

386A = pobw 81a, b, d, e, g, i. Pitrusruigte (81a en b), met waardevolle laantjes (Verbond van zwarte zegge en Zil-
verschoonverbond) en hooiweiden in herstel (overige kadastrale perceelsnummers) met herstelde laantjes. Actueel 
beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen. Kwalitatieve verbetering hooiweiden. In 81d staat een jachthut die beter 
kan afgebroken worden. De Pitrusruigten worden momenteel vooral begraasd, maar zouden beter enkele jaren 
gemaaid worden, uiteraard met afvoer van het maaisel. Het zeer moeilijke terrein bemoeilijkt maaien. Als dat niet 
lukt dan kan er beter niet gemaaid worden dan wél maaien zonder het maaisel te verwijderen.

379 = pobw 82a en 85a. Reliëfrijke hooiweiden in herstel. In het N van 85a bevindt zich een poel. Actueel beheer: 
hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Poel zo goed mogelijk botanisch en 
faunistisch onderhouden.

380 = pobw 82a, 83a en 85a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwa-
litatieve verbetering hooiweide.

381 = pobw 88a en b en 89a. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwa-
litatieve verbetering hooiweide.

383D = pobw 383d. Perceel tussen het kooibos en het kooihuis. Actueel beheer: sluit aan bij de tuin en de huiswei 
van het kooihuis. In privaat beheer. Geen expliciete ANB-doelstellingen. 

384 = pobw 80g. Kooibos. Doelstelling: herstel van een deel van het kooibos volgens traditionele kooibosinrichting.

385 = pobw 80g. Kooiplas. Doelstelling: cultuurhistorisch belang als kooiplas behouden. 

387 = pobw 81g en i. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering 
hooiweide.

388 = pobw 83a en 84c. Reliëfrijke hooiweide in herstel. Poel in N gedeelte. Actueel beheer: hooien met nabegra-
zing. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Poel zo goed mogelijk botanisch en faunistisch onderhou-
den.

388A = pobw 06a. Hooiweide in herstel. Omgeven door rietsloten. Na plaggen verscheen hier Stijve waterweegbree. 
Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Behoud rietsloten.
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389A = pobw 84a, b en c. Hooiweide in herstel. Twee laantjes in 84a herbergen een kleine populatie Lidsteng en 
Ruwe bies na herstel van de laantjes. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwalitatieve verbe-
tering hooiweide. Lokaal laantjes uitgediept in 2013 om kansen voor Lidsteng te verhogen. Eventueel kan ook het 
ruggetje tussen twee laantjes wat verlaagd worden.

390C = pobw 130b. Natuurvriendelijk heraangelegde oever van het Maregeleed. Doelstellingen: creëren van een 
brede rietoever. Aanleg pad voor geleide excursies. 

391B = pobw 84a. Hooiweide in herstel. Twee laantjes in 84a herbergen een kleine populatie Lidsteng en Ruwe 
bies, na herstel van de laantjes. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering 
hooiweide. Lokaal iets uitdiepen van de laantjes kan de kansen voor Lidsteng verhogen. Eventueel kan ook het 
ruggetje tussen twee laantjes wat verlaagd worden.

391C = pobw 131b. Natuurvriendelijk heraangelegde oever van het Maregeleed. Doelstellingen: creëren van een 
brede rietoever. Aanleg pad voor geleide excursies.

391E = pobw 131b. Natuurvriendelijk heraangelegde oever van het Maregeleed. Doelstellingen: creëren van een 
brede rietoever. Aanleg pad voor geleide excursies.

393A = pobw 06c. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Omgeven door rietsloten. Doel-
stellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Behoud rietsloten.

394A = pobw 06a en c. Hooiweide in herstel. Omgeven door rietsloten. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. 
Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Behoud rietsloten.

395A = pobw 06d. Hooiweide in herstel. Omgeven door rietsloten. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doel-
stellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Behoud rietsloten.

396A = pobw 06e. Hooiweide in herstel. Omgeven door rietsloten. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doel-
stellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Behoud rietsloten.

397A = pobw 06e. Hooiweide in herstel. Omgeven door rietsloten. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doel-
stellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Behoud rietsloten.

398A = pobw 06e. Hooiweide in herstel. Omgeven door rietsloten. Actueel beheer: hooien met nabegrazing. Doel-
stellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Behoud rietsloten.

406A = pobw 03a en b. Zeer waardevolle hooiweide. Eén van de best ontwikkelde Dottergraslandvegetaties. per-
ceel met orchideeën (in de rand). Oostgrens is rietsloot. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: kwalitatieve 
verbetering hooiland. Bevorderen verbreiding orchideeën over de rest van het perceel. Herintroductie van Grote 
ratelaar (uit Ettelgem) zou hier kunnen starten. Maaitijdstip moet dan eventueel wel aangepast worden naar juli. 
Twee hooibeurten per jaar mogen hier behouden blijven. 

407A = pobw 01a. Complex van griendstruweeltjes (Salix x mollissima var. undulata en Katwilg), Zwarte els-bosjes 
en populierenrijen in nitrofiele. Doelstellingen: spontane ontwikkeling naar structuurrijker bos.

409A = pobw 97b. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: kwalitatieve verbete-
ring hooiweide.

411A = pobw 04d en 97b. Hooiweide in herstel. Actueel beheer: seizoensbegrazing. Doelstellingen: kwalitatieve 
verbetering hooiweide.

413A = pobw 04a, b, c, d en e. 413Ac was een populierenbosje. Gekapt en geplagd in 2013. Zal samen beheerd 
worden met het orchideeënperceel.Rest is elzenbosje omgeven door rietsloten (4e) en hooiweiden in herstel. Ac-
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tueel beheer: hooien met nabegrazing. Doelstellingen: Behoud elzenbosje, zonder specifiek beheer. Kwalitatieve 
verbetering hooiweiden. Behoud rietsloten.

415A = pobw 00a en o1a. Gemengd loofhoutbosje grenzend aan De Katte en klein gedeelte intensief grasland. 
Doelstellingen: behoud bosje, zonder specifiek beheer. Mogelijkheden voor uitbreiding Blauwe reiger- en Aalschol-
verkolonies. Over het intensieve graslandje kan, langs de oever van het wachtbekken van De Katte kan het pad 
voor geleide excursies aangelegd worden. 

416C. Geen pobw-nummer. Dit is een randstrook van jet maregeleed (wegens natuurinrichitng 2006). 

417B = pobw 02b. Tamelijk soortenrijke Kamgrasweide. Actueel beheer: op papier hooien met nabegrazing; in 
praktijk anno 2013 begraasd door runderen. Doelstellingen: behoud kamgrasweide.

417C. Geen pobw-nummer. Dit is een randstrook van jet maregeleed (wegens natuurinrichitng 2006). 

423A = pobw 02a en 03c. Tamelijk soortenrijkde Kamgrasweide. Actueel beheer: op papier deel 2 maal hooien en 
deel hooien met nabegrazing; in praktijk anno 2013 begraasd. Doelstellingen: behoud kamgrasweide.

628C = pobw 188b. Bermen van de Moerstraat. Doelstellingen: bloemrijke bermen door goed bermbeheer.

661C = pobw 187b. Bermen van de Moerstraat. Doelstellingen: bloemrijke bermen door goed bermbeheer.

670C = pobw 186b. Bermen van de Moerstraat. Doelstellingen: bloemrijke bermen door goed bermbeheer. 

715E = pobw 180b. Bermen van de Moerstraat. Doelstellingen: bloemrijke bermen door goed bermbeheer.

Kwetshage
Voor Kwetshage gelden verschillende doelstellingen voor de laagste kom, die momenteel al in ANB-eigendom is en 
de overige percelen, die momenteel nog in VLM-eigendom zijn. De laagst gelegen percelen zijn de beste hooiwei-
derelicten en we opteren dan ook voor een continuering van dit landgebruik, met bijhorend hooiweidebeheer, waar-
bij zowel de typische flora als zeldzame insecten zoals Moerassprinkhaan de doelsoorten zijn. Een behoud van 
optimale waterhuishouding in functie van de hooiweideflora is zeker ook een van de doelstellingen en de ingrepen 
buiten deze hooiweidekern moeten dan ook telkens afgestemd worden hierop (hydrologische isolatie). In aanvang 
kan het nuttig zijn percelen enkele jaren te beheren als puur hooiland, met twee keer maaien per jaar. Na voldoende 
verschraling is het beter over te schakelen op hooiweidebeheer. De redenen zijn analoog als deze opgesomd bij 
de Meetkerkse Moere (trapgaten essentieel voor het behoud van een hele reeks pionierende soorten). Net zoals 
bij de Meetkerkse Moere suggereren we een herintroductie van grote ratelaar vanuit de hooiweiden van Ettelgem. 

Het kleine elzenbosje dat tussen deze hooiweiden ligt mag behouden blijven als dusdanig. Het hoeft geen beheer, 
waardoor het alleen maar kan winnen aan rijping en kenmerken van een ouder bos. 

Op de rand van een hooilandperceel grenzend aan de spoorweg komen relicten voor van een meidoorn-sleedoorn-
haag. Hier wordt voorgesteld de haag opnieuw te vervolledigen en naast wat meidoorn en sleedoorn ook ‘kwets’ 
(oud ras van kleine, langwerpige, blauwe, weinig sappige pruimen; meestal Prunus domestica, maar benaming 
ook gebruikt voor eetbare rassen van Prunus x fruticans). te gebruiken zodat er een echte nieuwe ‘Kwetshaag’ 
aanwezig is.

Er ligt slechts één poel in Kwetshage (pobw 31a) en deze bevat erg weinig water en valt al vroeg in het jaar droog. 
Ze kan best heraangelegd worden.

De drie kadastrale percelen van Kwetshage die ten zuiden van de spoorweg liggen, zijn akkers die als compensatie 
voor verliezen in de achterhaven van Zeebrugge omgevormd zijn tot poldergrasland. Ze liggen momenteel nogal 
verloren en geïsoleerd tussen intensieve akkers. Momenteel zijn ze ingezaaid met Italiaans raaigras en ze worden 
geleidelijk gekoloniseerd door Gestreepte witbol. Ze kunnen best nog enkele jaren uitsluitend gehooid worden om 
verder te verschralen. 
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In de VLM-eigendommen is een compensatieproject opgemaakt dat meer mikt op vernatting en een bevordering 
van weidevogels, rietvogels, watervogels en steltlopers. Aangezien dit plan reeds opgemaakt was vóór dit beheer-
plan en momenteel volop uitgevoerd wordt, verwijzen we voor meer details naar dat plan zelf (kaart 3.4). De be-
langrijkste vegetatie-opties in het plan zijn belangrijke stukken rietmoeras, in drie grote clusters, zowel ten westen 
als ten oosten van de venige depressie in ANB-eigendom (48,2 ha). Ten oosten van de ANB-kern ligt een hoger 
gelegen zone. Daar wordt geopteerd voor het behoud en de ontwikkeling van poldergrasland (19,6 ha). Enkele 
percelen aan de rand van het gebied zijn door de VLM aangeduid als ‘niet cruciaal’. Het gaat om 2,9 ha, waarvoor 
geen specifieke omvormingsdoelstelling geformuleerd is.

Luchtfoto van de venige kom van Kwetshage onderaan in beeld loopt de Kwetshagestraat. Het kanaal Brugge-Oostende rechts 
en de spoorweg links begrenzen Kwetshage, maar het Kwetshagezwin, centraal in beeld, toont de meer exacte begrenzing van 
de venige kom met de donker gekleurde percelen en een elzenbosje. Foto wvi, mei 2013.

1 = pobw 33a: Zie vegetatie-opname 4. De rand van het perceel is nog Dottergrasland. De rest is veel min-
der kruidenrijk. Dit perceel wordt actueel beheerd door twee keer maaien per jaar ten vroegste vanaf 1 juni. 
Doel stellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide. Na verschralingsfase overschakelen op hooiweidebeheer. 
Maaidatum mee verlaten met toenemende kruidenrijkdom. 

5, 6, 7 en 8 (31035) = pobw 20a: Zie vegetatie-opnamen 1 (weide), 2 en 3 (aanpalende Arrhenatherion-wegberm 
en Calthion-slootrand). Weide langs de Kwetshagestraat. Veel Arrhenatheretea-elementen, maar geen Kamgras-
weide. Bijzondere soorten beperkt; een klein beetje Aardbeiklaver. Dit perceel wordt actueel beheerd door begra-
zing met 2 GVE/ha/jaar. Het linkerstuk (westelijk) is een voormalige akker. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering 
tot kamgrasweide.

8 (31012) = pobw 34a: Zie vegetatie-opname 8. Hooiland. De rand is Dottergrasland met veel elementen van de 
Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea). Perceel met Moerassprinkhaan. Doelstellingen: kwalitatieve verbete-
ring hooiweide vanuit resterende rand. Maaidatum mee verlaten met toenemende soortenrijkdom. Behoud popula-
tie Moerassprinkhaan door o.a. zorg voor ongemaaide delen te laten voor overwintering van de soort.

9 = pobw 34a: Zie vegetatie-opname 9.Jong elzenbroekbosje, volgens typologie Cornelis et al. (2009) C3 Elzen-
broekbos met Hop en Moerasspirea, verwant met Carici elongatae-Alnetum. Een Viltroos is de bijzonderste soort. 
Doelstellingen: spontane evolutie toelaten voor structuurrijker loofbosje. Indien de beschaduwing te nadelig zou 
werken op aanpalende hooiweiden kan hakhoutbeheer overwogen worden.
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10 = pobw 34b: Zie vegetatie-opname 10. Hooiland. De rand is Dottergrasland met veel elementen van de Klasse 
der kleine zeggen (Parvocaricetea). Perceel met Moerassprinkhaan. Dit perceel wordt actueel beheerd door twee 
keer maaien per jaar, ten vroegste vanaf 1 juni. Doelstellingen: herstel rn kwalitatieve verbetering hooiweidevege-
tatie vanuit rand naar rest perceel. Maaidatum mee verlaten met toenemende soortenrijkdom. Behoud populatie 
Moerassprinkhaan door o.a. zorg voor ongemaaide delen te laten voor overwintering van de soort.

11 = pobw 34c: Zie vegetatie-opname 10. Hooiland. De rand is nog Dottergrasland met veel elementen van de 
Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea). Perceel met Moerassprinkhaan. Dit perceel wordt actueel beheerd door 
twee keer maaien per jaar, ten vroegste vanaf 1 juni. In praktijk wordt er vaak één keer gemaaid en nabegraasd 
met een paard. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide vanuit de rand en behoud populatie Moeras-
sprinkhaan.

12 = pobw 34c: Zie vegetatie-opname 11. Nat hooiland. Soortenarm Dottergrasland met dominantie van Tweerij-
ige zegge en plekken van Zwarte zegge. Perceel met Moerassprinkhaan. Doelstellingen: behoud vegetatie en 
eventuele kwalitatieve verbetering door hooiweidebeheer i.p.v. zuiver hooilandbeheer. Behoud populatie Moeras-
sprinkhaan. 

13 = pobw 34b: Zie vegetatie-opname 18. Hooiland met lokale dominantie van Zwarte zegge (Caricion nigrae). Bij-
zondere paardenbloem (groep T. naevosa). Doelstellingen: behoud vegetatie en eventuele kwalitatieve verbetering 
door hooiweidebeheer i.p.v. zuiver hooilandbeheer.  

17 = pobw 33b: Zie vegetatie-opnamen 5 en 6. Hooiland. Het perceel zelf is soortenarm. De rand is lokaal nog beter 
ontwikkeld als Associatie van boterbloemen en Waterkruiskruid (Ranunculo-Senecionetum aquatici) of als natte 
ruigte (zwak ontwikkeld Filipendulion met Poelruit). Perceel met Moerassprinkhaan. Dit perceel wordt actueel be-
heerd door twee keer maaien per jaar, ten vroegste vanaf 1 juni. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweide 
vanuit de rand en behoud populatie Moerassprinkhaan.

20 en 21 = pobw 35a: Zie vegetatie-opname 13. Weide. Vooral de rand is interessant: RG Heelblaadjes-[Convolvulo-
Filipenduletea/Lolio-Potentillion]. Perceel met Moerassprinkhaan. Dit perceel wordt actueel beheerd door begrazi-
ng met 2 GVE/ha/jaar. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering graslandvegetatie. Behoud populatie Moerassprink-
haan (door bijvoorbeeld de natte rand met heelblaadjes niet te maaien of slechts één keer op de 3 jaar). Beter 
overschakelen op hooiweidebeheer ipv zuiver weidebeheer. 

25, 26 en 27 = pobw 36a: Zie vegetatie-opname 14. Hooiland tegenaan het kanaal. Zwak ontwikkeld kamgrasland. 
Wat droger hooiland in herstel; witbol-fase. Enkele sprieten Veldrus. Dit perceel wordt actueel beheerd door twee 
keer hooien per jaar, ten vroegste vanaf 1 juni. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweidevegetatie. Nog 
enkele jaren alleen maaien en pas daarna overschakelen op hooiweidebeheer.

28 = pobw 35a: Zie vegetatie-opname 16. Zeer bultenrijke weide met zeer veel Pitrus. De rand is zeer soortenrijk 
met Verbond van zwarte zegge en Zilverschoongrasland grenzend aan rietsloot. Dit perceel wordt actueel beheerd 
door begrazing met 2 GVE/ha/jaar. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweidevegetatie. Beter overschake-
len op hooiweidebeheer i.p.v. zuiver weidebeheer, onder meer om de Pitrus te bedwingen.

29 = pobw 35a: Zie vegetatie-opname 12. Zeer bultige weide, met veel Pitrus, begraasd door koeien. Zilverschoon-
verbond-vegetatie, nauw verwant met de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum 
stoloniferae), maar met uitsluitend Aardbeiklaver als kensoort. Perceel met Moerassprinkhaan en Argusvlinder op 
Heelblaadjes in de rand. Dit perceel wordt actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar. Doelstellingen: : 
kwalitatieve verbetering hooiweidevegetatie. Beter overschakelen op hooiweidebeheer i.p.v. zuiver weidebeheer, 
onder meer om de Pitrus te bedwingen. Eventueel stukjes tijdelijk ongemaaid overlaten voor behoud populatie 
Moerassprinkhaan.

32A en 33A = pobw 32b: Soortenarme, natte kamgrasweide, met ondiepe laantjes. Dit perceel wordt actueel be-
heerd door 2 keer maaien per jaar ten vroegste vanaf 1 juni. Doelstellingen: Overschakelen op hooiweidebeheer 
zou de vegetatie beter doen aansluiten op de overige hooiweiden van de venige kern. De laantjes kunnen best eens 
opnieuw uitgediept worden. 
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34A en 35 = pobw 32a: Zie vegetatie-opname 7. Zilverschoonverbondvegetatie. Soortenrijk perceel maar Engels 
raaigras is nog dominant. Dit perceel wordt officieel beheerd door twee keer maaien ten vroegste vanaf 1 juni, maar 
in praktijk namen wij een zeer bultige en venige weide waar, beweid door 3 koeien. Perceel met Moerassprinkhaan. 
Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweidevegetatie. Beter overschakelen op hooiweidebeheer i.p.v. zuiver 
weidebeheer. Stukjes tijdelijk ongemaaid laten voor behoud Moerassprinkhaan.

42A en 43A= pobw 30a: Kamgrasweide, met rietsloten aan twee zijden. Dit perceel wordt momenteel nog verpacht. 
Doelstellingen: Na beëindiging pacht overschakelen op beheer zonder bemesting, herbicidengebruik en 2GVE per 
ha.

50 en 51A = pobw 31b: Mooi hooiland met nog veel Dottergrasland-elementen (o.a. Zeegroene muur). Noordelijke 
rand met relicten meidoorn-sleedoornhaag. Dit perceel wordt actueel beheerd door twee keer maaien per jaar. Er is 
geen maaitijdstip opgelegd. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering hooiweidebeheer. Na periode van verschraling 
beter overschakelen op hooiweidebeheer i.p.v. zuiver hooilandbeheer. Haag aanvullen met Kwets tot Kwetshaag.

52A en 52/02 en 53B en 54A = pobw 31a: Eerder soortenarme kamgrasweiden met enkele knotbomen van Schiet-
wilg en Canadapopulier op de rand en omgeven door rietslootjes. Een ondiepe poel aan de rand van het perceel. 
Dit perceel is actueel nog verpacht. Doelstellingen: na beëindigen pacht overschakelen op beheer zonder bemes-
ting, herbicidengebruik en 2GVE per ha. Poel heraanleggen. 

59 = pobw 38a: Kamgrasweide. Dit perceel wordt actueel nog verpacht. Doelstellingen: na beëindigen pacht over-
schakelen op beheer zonder bemesting, herbicidengebruik en 2GVE per ha.

60A = pobw 10a: Zie vegetatie-opname 17. Dit perceel werd volledig geplagd na aankoop en werd daarna officieel 
begraasd met 2 GVE/ha/jaar. In praktijk blijkt het een paardenweitje, (over)begraasd door 7 jonge paarden. Lokaal 
Zilverschoonverbond aanwezig, niet al te fantastisch ontwikkeld, maar toch verwant met Triglochino-Agrostietum 
stoloniferae door Aardbeiklaver. Peilbuis in dit perceel. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering grasland. Beter 
overschakelen op hooiweidebeheer i.p.v. (over)begrazing met paarden.

67, 185 en 186 = pobw 50a: Voormalige akker. Ingezaaid met gras en klaver. Italiaans raaigras dominant op 67, 
Gestreepte witbol codominant op de overige twee kadastrale percelen. Compensatie voor achterhaven Zeebrugge: 
omzetting in poldergrasland. Dit perceel wordt officieel actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar, maar in 
2013 is er begin juli nog geen spoor van hooien noch begrazing. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering grasland, 
maar door geïsoleerde ligging te midden van akkers en slechte uitgangssituatie is een beheerswissel met meer 
waardevolle graslanden in de kern van Kwetshage eventueel ook te overwegen. 

204 en 204/02 = pobw 37a: Zie vegetatie-opname 15. Intensieve weide, pas sinds kort in natuurbeheer. Begraasd 
door koeien (2 GVE/ha/jaar). Poo-Lolietum met potenties voor kamgrasland. Doelstellingen: kwalitatieve verbete-
ring grasland. Beter overschakelen op hooiweidebeheer. 

Schobbejak
Schobbejak heeft een gevarieerd reliëf van kreekruggen en poelgronden, met bijhorende verschillen van rietmoe-
ras, natte hooiweidepercelen met laantjes en hoger gelegen kamgraslanden. Die variatie willen we in stand houden. 
Rond de paaiplaats is mogelijkheid tot het creëren van meerdere biotopen: rietland, rietruigte, nat hooiland, natte 
hooiweiden. De optie om hier een groter rietland te creëren is na overleg niet weerhouden, omdat dit rietland te 
dicht tegen het fiets- en wandelpad ligt, waardoor het geen goede mogelijkheden biedt voor broedvogels van riet. 
Daarom mikken we eerder op riethooiland. Alleen onmiddellijk rond de paaiplaats proberen we de bloemrijke, natte 
rietruigten in stand te houden. Om de laantjes botanisch en faunistisch optimaal interessant te houden mikken we 
op een rotatiebeheer, waarbij om de vijf jaar een vierde van de laantjes geschoond worden. 

In de Schobbejak worden geen speciale inrichtingsmaatregelen meer voorzien, omdat het gebied al integraal inge-
richt is. Wél moeten de laantjes met een bepaalde regelmaat geruimd worden.
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Luchtfoto Schobbejak, wvi mei 2013. 

182A = pobw 15a, 16a, 17a en 18a: Zwal ontwikkelde kamgrasweide, met rietruigte in NW hoek en rietkraag in 
laantje. Belangrijk overwinteringsgebied voor gevarieerde avifauna. De percelen 15a, 16a, 17a en 18a worden mo-
menteel 2 maal gemaaid per jaar. In praktijk wordt de noordelijke hoek (pobw-nummers 17a en 18a) meestal sterk 
overbegraasd door paarden. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering van soortenrijk grasland. Het (over)begrazi-
ngsbeheer door paarden wordt beter vervangen door een hooiweidebeheer, vooral om de laantjes voldoende pio-
nierend te houden. Momenteel is er geen delicate vegetatie mogelijk omdat de paarden gewoon alles vertrappelen. 

183A = pobw 12a, 13a en 14a: Kamgrasweide met laantjes van Zilverschoonverbondvegetaties. Belangrijk overwin-
teringsgebied voor gevarieerde avifauna. Deze percelen worden twee keer gemaaid per jaar. Doelstellingen: kwa-
litatieve verbetering soortenrijk grasland. Na een aantal jaar zuiver maaibeheer kan wellicht beter overgeschakeld 
worden op een hooiweidebeheer, vooral om de laantjes voldoende pionierend te houden. 

328A = pobw 20a, 21a en 22a: Paaiplaats met rietruigte rond het water in de ZO hoek van de Schobbejak. Het riet 
wordt actueel niet beheerd. Belangrijk overwinteringsgebied voor gevarieerde avifauna. Doelstellingen: behoud van 
open water in paaiplaats zelf en behoud bloemrijke rietruigte onmiddellijk rondom. 

375A = pobw 24a, 26a en 27a: Natte graslanden met vooral Zilverschoonverbond-vegetaties. Rietslootjes door-
snijden het perceel. Een natte depressie wordt gedomineerd door Oeverzegge. Er staan enkele bomen langs de 
slootjes. Belangrijk overwinteringsgebied voor gevarieerde avifauna. De percelen 26a en 27 a worden pas gemaaid 
na 15 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering van het grasland. Het actuele beheer kan 
gecontineerd worden.

376A = pobw 23a, 24a, 25a, 26a en 34a: Nat grasland met vooral Zilverschoonverbondvegetaties in het noor-
den, meer moerasachtig in het zuiden met Dottergrasland-elementen, Moerasspirea-elementen, rietruigte. Enkele 
rietslootjes in het perceel. Belangrijk overwinteringsgebied voor gevarieerde avifauna. De percelen 25a, 26a en 
34a worden pas gemaaid na 15 juni en daarna nabegraasd. De percelen 23a en 24a worden slechts occasioneel 
gemaaid in eigen regie. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering soortenrijk grasland. Een continuering van het 
actuele beheer is OK.
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377A = pobw 35a en 36a: Nog tamelijk intensief grasland op de drogere delen, Zilverschoonverbondvegetaties in 
de laantjes. Brede rietsloot in het oosten van het perceel. Belangrijk overwinteringsgebied voor gevarieerde avi-
fauna. Deze percelen worden pas gemaaid na 15 juni en dan nabegraasd. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering 
naar soortenrijk grasland. Actuele beheer is OK.

379B = pobw 42a, 43a en 45a: Kamgrasweide op de kreekrug (westelijk), lokaal nog met wat Gulden sleutelbloem, 
Zilverschoonverbondvegetaties in de laantjes van de lagere delen (oostelijk). Belangrijk overwinteringsgebied voor 
gevarieerde avifauna. Percelen 42a, 43a en 45a worden momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. 
Doelstelling: kwalitatieve verbetering soortenrijk grasland (herstel populatie Gulden sleutelbloem). Het huidige be-
heer mag gecontineerd worden.

380B = pobw 44a en 45a: Kamgrasweide met Zilverschoonverbond-vegetaties in de laantjes. Belangrijk overwinte-
ringsgebied voor gevarieerde avifauna. Percelen 44a en 45a worden momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna 
nabegraasd. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering grasland (met o.a. uitbreiding Gulden sleutelbloem-populatie). 
Continuering actueel beheer is prima. 

384A = pobw 13a. Oude loop Dorpszwin met variatie aan water- en oevervegetaties, alsook pioniervegetaties van 
droogvallende delen. Belangrijk overwinteringsgebied voor gevarieerde avifauna. Doelstellingen: behoud variatie 
aan oever- en watervegetaties. Op gepaste tijdstippen (delen van het) Zwin schonen.

385A = pobw 37a en 41a. Kamgrasweide op de kreekrug, lokaal nog met wat Gulden sleutelbloem, Zilverschoon-
verbondvegetaties in de laantjes van de lagere delen. Belangrijk overwinteringsgebied voor gevarieerde avifauna. 
Perceel 41a wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Perceel 37 a wordt pas gemaaid na 15 
juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering grasland. Continuering actueel beheer is prima.

389C = pobw 31a: Nog tamelijk intensief grasland, met Zilverschoonverbond-vegetaties in de laantjes. Belangrijk 
overwinteringsgebied voor gevarieerde avifauna. Dit perceel wordt pas gemaaid na 15 juni en daarna nabegraasd. 
Doelstellingen: kwalitatieve verbetering grasland. Continuering actueel beheer is prima. 

391A = pobw 11a, 31a, 32a en 33a. nat grasland, gedeeltelijk Dottergrasland-achtig, gedeeltelijk Zilverschoon-
verbond. Belangrijk overwinteringsgebied voor gevarieerde avifauna. De percelen 31a, 32a en 33a worden pas 
gemaaid na 15 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering grasland. Continuering actueel 
beheer is prima.

392A = pobw 11a, 22a, 23a, 24a en 32a. Wilgenstruweel en bebost gedeelte grenzend aan het Noor dgeleed. Doel-
stellingen: behoud; spontane evolutie zonder beheersingrepen. 

Paddegat
Paddegat heeft momenteel geen grote weidevogelwaarde, evenmin als botanische waarde. Het beste perceel 
is een kamgrasweide. De overige percelen zijn reliëfrijke, maar botanisch niet bijzondere hooiweidepercelen Het 
gebied maakt deel uit van een nieuw Life-voorstel. We mikken voor dit gebied op een herinrichting, waarvoor het 
niet-ANB-perceel dat in het oosten grenst aan het gebied als voorbeeld kan dienen (perceel oostelijk grenzend aan 
pobw-percelen 16a en 18a). Dit is een laaggelegen natte weide, waar centraal een zilte plas voorkomt, omgeven 
door zilverschoonverbondvegetaties en kamgrasland. Dat perceel is rijk aan foeragerende weidevogels en stelt-
lopers (Tureluur, Bergeend, Scholekster, Kievit, …). Voor broedvogels blijft het wellicht minder geschikt door de 
nabijheid van spoorweg en snelweg en sterke compartimentatie van het geheel (kanaal, Paddegatstraat, spoorweg, 
snelweg). We stellen voor gebruik te maken van de bestaande slootjes, om die om te vormen tot grotere natte 
depressies, omgeven door kamgrasland. De depressies kunnen gevoed worden door het Zuidgeleed of de Riet-
dolfbeek. Het waterpeil bevindt zich in de zomer (juli 2013) circa 60 cm beneden maaiveld van de aangrenzende 
percelen, wat een idee geeft van de graafwerken die nodig zijn om natte depressies te creëren. 

De snelweg komt hier zeer dicht bij het kanaal, wat vanaf het kanaal een sterk storende factor is. We stellen voor 
een visuele buffer aan te leggen langs de spoorweg, door aanplant van Grauwe en Rossige wilg (gestekt van 
autochtoon materiaal dat volop in de buurt aanwezig is). De wilgenstrook langs het spoor fungeert nu al op vele 
plaatsen als corridor voor Cetti’s zanger. Naast de visuele buffer voor de snelweg zal ook deze functie versterkt 
worden. De schrik voor nestelende roofvogels of vos door de aanplant is eerder onterecht, want langs het kanaal 
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komen veel meer en hogere bomen voor, die veel geschikter zijn als nestelplaats. De relatief lage aanplant van 
struikvormige wilgen over een beperkte lengte biedt geen geschikte nestelgelegenheid aan roofvogels.  

7B en 9A = pobw 10a. Soortenarm grasland in natte grassenmix-fase. Geen Kamgras aanwezig, wél een klein 
beetje Veldgerst. Wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: bestaande sloot-
jes omvormen tot grotere natte depressie, omgeven door kamgrasland. Zuidrand perceel tegen de spoorweg be-
planten met autochtone Grauwe/Rossige wilg.

10A en deel 11A = pobw 11a. Soortenarm grasland in natte grassenmix-fase. Geen Kamgras aanwezig, wél een 
klein beetje Veldgerst.Wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: bestaande 
slootjes omvormen tot grotere natte depressie, omgeven door kamgrasland. Zuidrand perceel tegen de spoorweg 
beplanten met autochtone Grauwe/Rossige wilg.

11A (gedeelte) = pobw 13b. Soortenarm grasland in natte grassenmix-fase. Geen Kamgras aanwezig, wél een 
klein beetje Veldgerst. Wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: bestaande 
slootjes omvormen tot grotere natte depressie, omgeven door kamgrasland. Zuidrand perceel tegen de spoorweg 
beplanten met autochtone Grauwe/Rossige wilg.

11A (gedeelte) = pobw 12a. Soortenarm grasland in natte grassenmix-fase. Geen Kamgras aanwezig, wél een 
klein beetje Veldgerst. Wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: bestaande 
slootjes omvormen tot grotere natte depressie, omgeven door kamgrasland. Zuidrand perceel tegen de spoorweg 
beplanten met autochtone Grauwe/Rossige wilg.

11A gedeelte = pobw 13a. Soortenarm grasland in natte grassenmix-fase. Geen Kamgras aanwezig, wél een klein 
beetje Veldgerst. Wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: bestaande sloot-
jes omvormen tot grotere natte depressie, omgeven door kamgrasland. Zuidrand perceel tegen de spoorweg be-
planten met autochtone Grauwe/Rossige wilg.

54B en 55A = pobw 14a. Soortenarm grasland in natte grassenmix-fase. Geen Kamgras aanwezig, wél een klein 
beetje Veldgerst. Wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: bestaande sloot-
jes omvormen tot grotere natte depressie, omgeven door kamgrasland. Zuidrand perceel tegen de spoorweg be-
planten met autochtone Grauwe/Rossige wilg.

56 = pobw 15a. Soortenarm grasland in natte grassenmix-fase. Geen Kamgras aanwezig, wél een klein beetje 
Veldgerst. Wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: bestaande slootjes om-
vormen tot grotere natte depressie, omgeven door kamgrasland. Zuidrand perceel tegen de spoorweg beplanten 
met autochtone Grauwe/Rossige wilg.

57A = pobw 18a. het enige Kamgrasland dat momenteel in het ANB-gebied aanwezig is. Wordt momenteel ge-
maaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: behoud kamgrasland. Actueel beheer is OK.

57B en 59C = pobw 16a. Soortenarm grasland in natte grassenmix-fase. Geen Kamgras aanwezig, wél een klein 
beetje Veldgerst. Wordt momenteel gemaaid vanaf 1 juni en daarna nabegraasd. Doelstellingen: bestaande sloot-
jes omvormen tot grotere natte depressie, omgeven door kamgrasland. Zuidrand perceel tegen de spoorweg be-
planten met autochtone Grauwe/Rossige wilg.

124E = pobw 74a. Door Kweekgrasgedomineerd perceel. Wordt actueel 2 keer gemaaid per jaar met als eerste 
maaidatum ten vroegste 1 juni. Doelstellingen: Dit perceel ligt momenteel nog geïsoleerd van de overige percelen 
in het Paddegat. Daarom stellen we hier momenteel nog geen graafwerken voor. Op het moment dat er meerdere 
percelen in dezelfde omgeving verworven worden kan een analoge inrichting als bij de overige percelen overwogen 
worden. Het actuele beheer is prima als herstelbeheer voor een aantal jaar. 
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‘t Pompje
De inrichting van ’t Pompje wordt gehypothekeerd door de slechte kwaliteit van het in te laten water. Dit wordt 
onderzocht in het kader van het project RESTORE van VLM-ANB. De aanbevelingen uit dit onderzoek zullen ge-
implementeerd worden ter verbetering van de uitgevoerde inrichtingswerken.

Een belangrijke doelstelling die hier wél al kan geformuleerd en op korte termijn uitgevoerd worden, is de uitbrei-
ding van het botanisch zeer waardevolle gedeelte ten zuiden van het centraal gebouw. Door het wegnemen van 
de verhardingen in deze omgeving (voormalige gebouwen en laad- en losplaatsen steenbakkerij ‘t Pompje), met 
respecteren van de reeds aanwezige waardevolle begroeiingen, kan hier een aanzienlijke oppervlaktevergroting 
van zeer waardevolle graslanden gerealiseerd worden. Het is aangewezen een perceel aangrenzend, bemest cul-
tuurgrasland bij die herstelfase te betrekken. Er is extra waakzaamheid geboden bij de graafwerken, omdat de zeer 
waardevolle begroeiingen die er nu al zijn op zeer smalle lintvormige patronen vookomen. Het weggraven van die 
zones is uiteraard niet wenselijk. 

Luchtfoto ’t Pompje, wvi mei 2013.

476A = pobw 30a en 31a; Zwak ontwikkelde, soortenarme kamgraslanden. Deze percelen worden actueel be-
graasd met 2 GVE/jaar (concessie). Doelstellingen: de VLM zal deze percelen nog herinrichten in het kader van 
het natuurinrichtingsproject. Er worden laantjes heraangelegd. De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras is 
doeltype.

479A = pobw 43a; Kamgrasweide met laantjes begroeid met Zilverschoonverbondvegetaties; enkele rietslootjes 
en enkele depressies met fragmenten van zilte vegetatie. Dit perceel wordt actueel omwille van zijn lage ligging en 
relevantie voor broedvogels pas begraasd vanaf 1 juni, met 2 GVE/ha (concessie). Doelstellingen: behoud actuele 
waarden. De begrazingsdatum kan eventueel nog wat opgeschoiven worden in functie van broedsucces. Te late 
inscharing leidt echter tot verruiging van de vegetatie. Hier moet naar een goed compromis gestreefd worden.

492S = pobw 30a: Zwak ontwikkelde soortenarme kamgraslanden. Dit perceel wordt actueel begraasd met 2 GVE/
jaar (concessie). Doelstellingen: de VLM zal deze percelen nog herinrichten in het kader van het natuurinrichtings-
project. Er worden laantjes heraangelegd. De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras is doeltype.
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535A = pobw 51a: Kamgrasweide. De zuidelijke helft is heringericht door afgraving. Daardoor ontstond een gedeel-
te ondiepe zilte plas (droogvallend op het einde van de zomer) en aangrenzende Zilverschoonverbond-vegetaties 
met zilte elementen. Avifaunistisch belangrijk perceel. Perceel niet in eigendom van de militairen. Dit perceel wordt 
actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha, de lage delen mogen pas begraasd worden vanaf 1 juni en de in-
tentie is dit vanaf 2014 nog te verlaten naar 15 juni. Doelstellingen: bevorderen avifauna (compensatie Zeebrugge).

536A = pobw 52a: Kamgrasweide met centrale poel. Op dit perceel wordt momenteel een experiment uitgevoerd 
door het INBO (Frank Demeuter), met transplantatie van zilte vegetaties, in het kader van de compensaties voor de 
havens van Antwerpen en Zeebrugge.Perceel niet in eigendom van de militairen. Dit perceel wordt actueel beheerd 
door begrazing met 2 GVE/ha, de lage delen mogen pas begraasd worden vanaf 1 juni en de intentie is dit vanaf 
2014 nog te verlaten naar 15 juni. Doelstellingen: opvolgen experimenten transplantaties zilte vegetaties.

691C = pobw 48a: Dit perceel bestaat voor een belangrijk gedeelte uit verharde oppervlakten als relict van de 
voormalige Steenbakkerij ’t Pompje. De niet verharde delen zijn floristisch en vegetatiekundig, alsook voor vlinders 
uiterst interessant met een aantal orchideeënsoorten, bloemrijke ruigten en graslanden met onder meer Zilte zegge, 
etc. Er is momenteel geen actief beheer. Doelstellingen: uitbreken verhardingen voor uitbreiding soortenrijke vege-
taties. Werken zullen door VLM uitgevoerd worden in kader van het project RESTORE.

694A2 = pobw 45a en 46a. Natte, niet meer beheerde graslanden rond de zendmasten en aansluitend op het 
ingerichte rietveld. De zeer bloemrijke (Smalle rolklaver!) Zilverschoonverbondvegetaties wijzigen door wegvallen 
van het beheer in rietvegetaties. Perceel 45a is niet in concessie gegeven en wordt actueel niet beheerd. Doelstel-
lingen: uitbreiding van het rietland (waarin anno 2013 Roerdomp broedt). Afgraven tot een niveau waarop zich wa-
terriet kan vestigen is meest aangewezen. De VLM zal de werken uitvoern in het kader van het project RESTORE. 
Eventueel kan extra (gezuiverd) kanaalwater toegevoerd worden.

694B2 = pobw 45a en 46a. Natte, niet meer beheerde graslanden rond de zendmasten en aansluiten dop het 
ingerichte rietveld. De zeer bloemrijke (Smalle rolklaver!) Zilverschoonverbondvegetaties wijzigen door wegvallen 
van het beheer in rietvegetaties. Perceel 45a is niet in concessie gegeven en wordt actueel niet beheerd. Doelstel-
lingen: uitbreiding van het rietland (waarin anno 2013 Roerdomp broedt). Afgraven tot een niveau waarop zich wa-
terriet kan vestigen is meest aangewezen. De VLM zal de werken uitvoeren in het kader van het project RESTORE. 
Eventueel kan extra (gezuiverd) kanaalwater toegevoerd worden.

694C2, 694D2, 694F2, 694G2, 694H2 (gedeelte), 694K (gedeelte) en 694L2 = pobw 47a. Zeer grote blok met 
gedeelte kamgrasland (noordelijk) en gedeelte intensief grasland dat nog bemest wordt (zuidelijk). In het noordelijk 
gedeelte komt een ondiepe zilte plas voor, alsook enkele slenken met Zilte waterranonkel. Avifaunistisch belang-
rijk perceel (noordelijk). De noordelijke begrenzing wordt gevormd door een rietsloot. Doelstellingen: behoud van 
kamgrasland en zilte slenken en plassen. Omvorming van een gedeelte van het intensieve grasland samen met de 
voormalige steenbakkerij tot soortenrijk grasland (NO van de voormalige steenbakkerij).  

694H2 (gedeelte) = pobw 48a: Dit perceel bestaat voor een belangrijk gedeelte uit verharde oppervlakten als relict 
van de voormalige Steenbakkerij ’t Pompje. De niet verharde delen zijn floristisch en vegetatiekundig, alsook voor 
vlinders uiterst interessant met een aantal orchideeënsoorten, bloemrijke ruigten en graslanden met onder meer 
Zilte zegge, etc. Er is momenteel geen actief beheer. Dit perceel vergt een voorafgaand gedetaileerd bodemonder-
zoek, omdat momenteel niet duidelijk is hoe diep de verhardingen zitten, waar nog originele bodem aanwezig is en 
waar het over aangevoerde bodems gaat, hoe hoog de grondwaterstand zit, etc.

694K (gedeelte) = pobw 41a. Kamgrasweide en smalle strook in het noorden is Zilverschoonverbond met zilte 
elementen. Dit perceel wordt actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar zonder beperkingen voor het 
inscharingsmoment. Doelstellingen: behoud actuele situatie. Huidige beheer is prima.

694K (gedeelte) en 694 K2 = pobw 47a. Zeer grote blok met gedeelte kamgrasland (noordelijk) en gedeelte inten-
sief grasland dat nog bemest wordt (zuidelijk). In het noordelijk gedeelte komt een ondiepe zilte plas voor, alsook 
enkele slenken met Zilte waterranonkel. Avifaunistisch belangrijk perceel (noordelijk). De noordelijke begrenzing 
wordt gevormd door een rietsloot. Doelstellingen: behoud van kamgrasland en zilte slenken en plassen. Omvor-
ming van een gedeelte van het intensieve grasland samen met de voormalige steenbakkerij tot soortenrijk grasland 
(NO van de voormalige steenbakkerij).
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694K (gedeelte) = pobw 40a. Tamelijk soortenrijke weide, maar geen kamgraswei; omgeven door jonge meidoorn-
haag. Dit perceel wordt actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar zonder beperkingen voor het inscha-
ringsmoment. Doelstellingen: kwaltitatieve verbetering tot kamgrasweide.

694L (gedeelte) = pobw 41a. Kamgrasweide en smalle strook in het noorden is Zilverschoonverbond met zilte 
elementen. Dit perceel wordt actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar zonder beperkingen voor het 
inscharingsmoment. Doelstellingen: behoud actuele situatie. Huidige beheer is prima.

694L (gedeelte) = pobw 40a. Tamelijk soortenrijke weide, maar geen kamgraswei; omgeven door jonge meidoorn-
haag. Dit perceel wordt actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar zonder beperkingen voor het inscha-
ringsmoment. Doelstellingen: kwaltitatieve verbetering tot kamgrasweide.

694M (gedeelte) = pobw 46a. Natte, begraasde graslanden rond de zendmasten en aansluitend op het ingerichte 
rietveld. De zeer bloemrijke (Smalle rolklaver!) Zilverschoonverbondvegetaties wijzigen door extensivering van het 
beheer in rietvegetaties. Perceel 45a is niet in concessive gegeven en wordt actueel niet beheerd. 46a wordt actu-
eel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar zonder beperkingen voor het inscharingsmoment. Doelstellingen: 
uitbreiding van het rietland (waarin anno 2013 Roerdomp broedt) in mix met zilte zilverschoonverbond-vegetaties. 

694M (gedeelte) en 694N (gedeelte) = pobw 42a. Perceel heringericht door de VLM in het kader van natuurcom-
pensaties Zeebrugge. Afgraving met creatie zilte plassen en zilte vegetatie daarrond. Perceel met groot avifau-
nistisch belang. De laagste delen van dit perceel worden actueel omwille van hun lage ligging en relevantie voor 
broedvogels pas begraasd vanaf 1 juni, met 2 GVE/ha. De hogere delen van dit percelen mogen gelijk wanneer 
begraasd worden met 2 GVE/ha/jaar (concessie). Doelstellingen: behoud avifaunistische waarden.

694M (gedeelte) en 694N (gedeelte) = pobw 41a: Kamgrasweide en smalle strook in het noorden is Zilverschoon-
verbond met zilte elementen. Dit perceel wordt actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar zonder beper-
kingen voor het inscharingsmoment. Doelstellingen: behoud actuele situatie. Huidige beheer is prima.

694M (gedeelte) = pobw 43a. Kamgrasweide met laantjes begroeid met Zilverschoonverbondvegetaties; enkele 
rietslootjes en enkele depressies met fragmenten van zilte vegetatie. De lage delen van dit perceel worden actueel 
omwille van hun lage ligging en relevantie voor broedvogels pas begraasd vanaf 1 juni, met 2 GVE/ha (concessie). 
De hogere delen van dit percelen mogen gelijk wanneer begraasd worden met 2 GVE/ha/jaar (concessie). Doelstel-
lingen: behoud actuele waarden. De begrazingsdatum kan eventueel nog wat opgeschoiven worden in functie van 
broedsucces. Te late inscharing leidt echter tot verruiging van de vegetatie. Hier moet naar een goed compromis 
gestreefd worden.

694P en 694R (gedeelte) = pobw 43a: Idem.

694R (gedeelte) = pobw 44a: Nat grasland met depressie.Dit kleine perceeltje is actueel niet in concessie gegeven 
en wordt niet beheerd. Doelstellingen: omvorming tot rietland.

694S = pobw 60a en b. Dit waren tot voor kort akkers. Ze zijn inmiddels omgevormd tot permanent (intensief) 
grasland, dat nog mag bemest worden. Er zijn een aantal laantjes aangelegd, die in hoofdzaak begroeid zijn met 
Zeegroene rus en Zilverschoonverbondvegetaties.Het perceel ten zuiden van 60 b is afgegraven tot zilte plas. De 
oever is momenteel begroeid met een pioniersvegetatie met zilte elementen, akkeronkruiden, Zilverschoonver-
bond-soorten, … Doelstellingen: intensief grasland mag nog door landbouwer gebruikt worden. Zilte plas is bedoeld 
als avifaunistische maatregel. Grenst aan rietland, dat vermoedelijk ook hier zal uitbreiden. 

694T en 694V en 694W (gedeelte) = pobw 45a. Natte, niet meer beheerde graslanden rond de zendmasten en aan-
sluiten dop het ingerichte rietveld. De zeer bloemrijke (Smalle rolklaver!) Zilverschoonverbondvegetaties wijzigen 
door wegvallen van het beheer in rietvegetaties. Perceel 45a is niet in concessive gegeven en wordt actueel niet 
beheerd. Doelstellingen: uitbreiding van het rietland (waarin anno 2013 Roerdomp broedt). 
694W (gedeelte) = pobw 46a: Natte graslanden analoog aan 45a. Hier breidt ook spontaan rietland uit. Dit perceel 
wordt actueel beheerd door begrazing met 2 GVE/ha/jaar zonder beperkingen voor het inscharingsmoment. Doel-
stellingen: uitbreiding rietland in combinatie met zilt Zilverschoonverbond.
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694X = pobw 45c: Dit is een moerassig gedeelte van ‘t Pompje iets ten noorden van het rietmoeras. Dit gedeelte 
kent momenteel geen actief beheer. Doelstellingen: uitbreiding rietland.

694Y (gedeelte) = pobw 45a. Natte, niet meer beheerde graslanden rond de zendmasten en aansluiten dop het 
ingerichte rietveld. De zeer bloemrijke (Smalle rolklaver!) Zilverschoonverbondvegetaties wijzigen door wegvallen 
van het beheer in rietvegetaties. Perceel 45a is niet in concessive gegeven en wordt actueel niet beheerd. Doelstel-
lingen: uitbreiding van het rietland (waarin anno 2013 Roerdomp broedt). 

694Y (gedeelte) en 694Z = pobw 45b: Dit is het rietmoeras van ‘t Pompje. Er is momenteel geen beheer van het 
riet. Anno 2013 broedt er Roerdomp. Doelstellingen: avifaunistisch belang bevorderen. Broedgelegenheid voor 
rietvogels.

Schorreweide Zuid
Schorreweide Zuid is momenteel één van de topgebiedjes van het studiegebied, zowel op botanisch vlak als op 
faunistsiche vlak. Botanisch is er een rijke afwisseling van diverse types zilt grasland naar zilverschoonverbond 
(met zeer veel Aardbeiklaver), naar kamgrasland, doorsneden met rietland en rietruigte in de laantjes en slootjes. 
Faunistisch is het een topper voor steltlopers en weidevogels. De doelstellingen zijn uiteraard het zo goed mogelijk 
bewaren van die beide waarden. Dat gebeurt momenteel door hooien gevolgd door extensieve begrazing (boeren-
paarden of runderen) na een natuurherinrichting met plaggen en graven. 

289A = pobw 50a: Zeer reliëfrijk perceel met grote variatie aan vegetatietypes, gaande van Kamgrasland op de hel-
lende randen over Zilverschoonverbondvegetaties en zilte graslanden in de lagere delen en talrijke oever- en water-
plantenvegetaties in de slootjes, plassen en laantjes. Huidig beheer bestaat uit maaien vanaf 1 juni. Daarna wordt 
nabegraasd door runderen of boerenpaarden. Doelstelling: behoud actuele waarden. Actueel beheer is prima. 

295A = pobw 50b. Aangeplante struikenzone (met niet autochtone struiken) die Schorreweide Zuid begrenst in het 
zuiden. Krijgt actueel een niets doen-beheer. Doelstellingen: behoud. Geen aangepast beheer noodzakelijk.

Militair domein Schorreweide
Dit gebiedje heeft dezelfde kwaliteiten als Schorreweide Zuid, waar het bij aansluit. Ook hier is het behoud van deze 
waarden de centrale doelstelling.

286B = pobw 100b. Bloemrijk Glanshaververbond. Wordt actueel 2 keer per jaar gemaaid. Er zijn geen opgelegde 
data. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering Glanshaververbond (cf. de wegberm van de Klemskerkestraat er-
naast). Actueel beheer is OK.

286C = pobw 100a. Zeer reliëfrijk perceel met Kamgrasland op de hoogste delen, zeer ondiepe zilte plassen in de 
laagste delen omgeven door smalle zones zilt grasland en grotere zones Zilverschoonverbond, eventueel mpet 
zilte elementen. Avifaunistisch zeer rijk perceel met veel Grutto, Tureluur, Kluut, … Wordt momenteel begraasd 
met 1GVE/ha tot 1 juni. Daarna begrazingsdichtheid van 2 GVE/ha. Doelstellingen: behoud actuele floristische en 
funaistische waarden. Actueel beheer is prima.

Weiden Noordede
Weiden Noordede is momenteel een groot gebied met nog maar zeer beperkte ANB-eigendommen. De percelen 
in de Watergangstraat zijn botanisch waardevol met zilte elementen en kamgrasland. De Cathille-percelen dragen 
nog veel meer de stempel van de voormalige intensieve landbouw. Aankoop van meer percelen om een groter 
natuurgebied te verwezenlijken is dan ook de eerste doelstelling. Verder moet een aangepast beheer in Cathille de 
natuurwaarde verhogen. Het verruigde rietland kan waardevoller worden door aangepast beheer. De kamgraslan-
den kunnen verbeteren door een tijdlang een combinatie toe te passen van maaien met afvoer van het maaisel en 
geringere begrazingsdichtheid, vooraleer integraal op een extensief begrazingsbeheer over te stappen. 

9A = pobw 21a: Cathille. Nat graslandje op de overgang tussen Zilverschoonverbond en zilt grasland (Associatie 
Zilte rus). Dit perceeltje wordt momenteel begraasd met 2 GVE/ha/jaar, zonder verdere bepalingen over inscha-
ringsmoment. Momenteel voeren schapen het begrazingsbeheer. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering van het 
grasland. 
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14A = pobw 30a: Cathille. Natte ruigte met rietsloot errond. Dit perceel wordt momenteel gemaaid, ten vroegste 
vanaf 15 juni. In praktijk oogt het niet gemaaid en sterk verruigd. Doelstellingen: ontwikkelen van mooier riethooi-
land door effectiever (twee keer per jaar) te maaien.

14B = pobw 40a: Cathille. Verruigd rietperceeltje. Dit perceeltje is momenteel in beheer door Natuurpunt vzw. In 
praktijk wordt het vermoedelijk niet actief beheerd. Doelstellingen: ontwikkelen van mooier riethooiland door ef-
fectiever te maaien.

386B = pobw 02a: Cathille. Grote eerder soortenarme kamgrasweide tussen de Noordede en de baan Brugge-
Oostende. Dit perceel wordt momenteel begraasd met 2 GVE/ha/jaar, zonder verdere bepalingen over inscha-
ringsmoment. Doelstellingen: herstel soortenrijker kamgrasland door aangepast beheer (geen bemesting, geen 
herbicidengebruik, 2 GVE/ha/jaar).

404A en 425A = pobw 120a: Watergangstraat. Dit is een perceel met aanzienlijke reliëfverschillen met een variatie 
aan Kamgrasland op de hogere delen en Zilverschoonverbond en zilt grasland op de laagste delen. Het perceel 
wordt actueel begraasd met 2 GVE/ha/jaar. Er zijn geen verdere bepalingen over tijdstip van inscharing. Doelstel- Doelstel-
lingen: behoud en/of uitbreiding actuele waarden. Actueel beheer is OK. 

427A = pobw 130a: Watergangstraat. Dit is een kamgrasweitje met poel. Het wordt momenteel begraasd met 2 
GVE/ha/jaar, zonder verdere bepalingen over inscharingsmoment. Momenteel voeren schapen het begrazingsbe-
heer. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering kamgrasland door aangepast beheer.

514C = pobw 13a: Cathille. Matig soortenrijke Kamgrasweide. Dit perceel wordt momenteel begraasd met 2 GVE/
ha/jaar, zonder verdere bepalingen over het inscharingsmoment. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering kamgras-
land.

563A = pobw 110a: Verruigd en door Riet overheerst grasland. Actueel beheer: schapenbegrazing. Doelstellingen: 
kwalitatieve verbetering kamgrasland en zilt grasland.

Klemskerke-Vlissegem
Ook in Klemskerke-Vlissegem is de verwerving van meer percelen om een meer aaneengesloten gebied te creëren 
de allereerste doelstelling om botanische en faunistische vooruitgang te boeken.

De focus moet hier verder niet zozeer op zilt grasland liggen, want daarvoor is het gebied te hoog gelegen ten op-
zichte van de grondwatertafel. De uitbouw van meer mogelijkheden voor weidevogels en overwinterende ganzen is 
hier de belangrijkste doelstelling, samen met de instandhouding en verbetering van de nog aanwezige kamgraslan-
den en lokaal zilte zilverschoonverbond-graslanden. Een extensief graasbeheer is prima voor de weidevogelgras-
landen. In de laagst gelegen percelen kan best een late inscharingsdatum (15 juni, begin juli) gehanteerd worden 
om nestvertrapping te voorkomen, voor zover dit geen verruiging van de vegetatie met zich meebrengt. In elk geval 
moet vermeden worden dat te late inscharingsdata het gebruik van herbiciden nadien moeten rechtvaardigen. De 
mooiste zilte graslanden liggen in de uitgeveende percelen van Vlissegem. Een goed laantjesonderhoud, slooton-
derhoud en eventueel periodiek te herhalen kleinschalig plagbeheer kan zorgen voor de instandhouding en lichte 
uitbreiding van dit vegetatietype.

Enkele percelen in Klemskerke-Vlissegem worden al geruime tijd als hooiland beheerd en hebben specifieke bota-
nische hooilandkwaliteiten. Op die percelen kan dat beheer dan ook best gehandhaafd worden om de continuïteit 
niet te verstoren (pobw 70a, 71a, 80a en 92a).

Op de oevers van de poelen, depressies en sloten kan, in samenspraak met het polderbestuur, gewerkt worden 
aan beperkte uitbreiding van zilte elementen. 

De verwerving van de Put van Vlissegem tijdens de opmaak van dit beheerplan zorgt voor extra mogelijkheden om 
een aangepaste oever te creëren met hogere natuurwaarde. Momenteel is dit een zeer steile oever van niet plaats-
eigen materiaal (steenstort, …). De 20 m diepe put laat echter geen eenvoudige creatie van geleidelijker oevers 
toe. De werken zijn misschien wél combineerbaar met de uitbouw van een mountainbikeroute die daar gepland is. 
De creatie van een bufferende berm tussen put en mountainbikepad veronderstelt nogal wat grondverzet. Direct 
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na de aankoop werd door ANB een eiland gemaakt van de zone tussen de put en de recent aangelegde plas in 
het oosten van de put. Er werd een sloot gegraven in het zuiden tussen oude en nieuwe plas. Dit was immers ook 
oorspronkelijk de bedoeling van de eerder uitgevoerde inrichtingswerken door de VLM. Dit voor de bescherming 
van broedvogels tegen vos.

De bunkers in de bunkerweiden zijn waardevol voor muurbegroeiingen. De instandhouding van deze muurbegroei-
ingen is wellicht te combineren met een intrichting van één of meerdere bunkers voor vleermuizen. 

94B en 99B (gedeelte), 547A = pobw 90a.Intensieve weide, met zeer veel (ingezaaide?) Witte en Kleine klaver. 
Geen kamgrasweide: slechts enkele sprieten Kamgras en Veldgerst. Laantjes bieden nauwelijks extra vochtige 
vegetatie (één exemplaar Zeeaster). Wedding aanwezig, die uitgeeft op rietsloot. Geen water- of oevervegetatie. 
Actueel seizoenaal beweid door 8 runderen. Momenteel nog in VLM-eigendom. Doelstellingen: kwalitatieve verbe-
tering grasland tot kamgrasweide. De wedding kan uitgediept worden en vergroot tot een echte poel.

99B (gedeelte)en 749A = pobw 80a. Mooi oud hooiland-‘kamgrasweide’ (Zwartwordende wasplaat!) met laantjes 
(Zilverschoonverbond met enkele zilte soorten). Zie vegetatie-opnamen 1, 2 en 3. Belangrijk overwinteringsgebied 
voor ganzen. Actueel beheer: 2 maal hooien. Doelstellingen: behoud actuele floristische en faunistische waarden. 

104, 105A en 106 = pobw 81a. Soortenarme kamgrasweide. Belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Doel-
stellingen: kwalitatieve verbetering kamgrasland. 

107A = pobw 80a. Soortenarme kamgrasweide. Belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Doelstellingen: kwa-
litatieve verbetering kamgrasland.

121A, 122B en 124 = pobw 12a: Soortenarme kamgrasweide. Alleen de rand is nog soortenrijk. Zie vegetatie-
opname 15. Belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering kamgrasland. 
Doelstellingen: kwalitatieve verbetering kamgrasland.

130 en 130/02 = pobw 120a. Soortenarme kamgrasweide. Alleen de rand is nog soortenrijk. Ingericht in het kader 
van de natuurcompensaties Zeebrugge. Zie vegetatie-opname 16. Belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen.
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 en 245 = pobw 110a; Soortenarme kamgrasweide. Alleen de rand is 
nog soortenrijk. Zie vegetatie-opname 12. Belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Begraasd door runderen. 
Doelstellingen: kwalitatieve verbetering kamgrasland. 

413E en 442A = pobw 10a: Graslandpercelen tussen de akkers van Vlissegem. Soortenarme kamgrasweide. Al-
leen de rand is nog soortenrijk. Er staat een grote populatie Wilde peterselie. Zie vegetatie-opname 14. Belangrijk 
overwinteringsgebied voor ganzen. Doelstellingen: behoud rand met Wilde peterselie; kwalitatieve verbetering van 
de rest van het perceel. 

542A, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 en 552, 673, 674A en 675D = pobw 42a. Kamgrasweide (Lolio-
Cynosuretum hordeetosum) met laantjes met Zilverschoonverbond. Zie vegetatie-opnamen 4 en 5. Belangrijk over-
winteringsgebied voor ganzen. Begraasd door runderen. Doelstellingen: behoud actuele waarden. 

560A, 596, 597, 598, 599, 599/02, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 618, 619, 619/02, 620, 621, 622, 623, 624, 
625, 625/03, 634, 635, 1389, 1390, 1391, 1392, 1397 en 1398 en 1395A, 1395B, 1396A en 1396B = pobw 40a. 
Bunkerweiden Vlissegem. Zeer waardevolle kamgraslanden met onder meer nog Kattedoorn. Laantjes met Associ-
atie van Moeraszoutgras en Fioringras. Bunkers met interessante muurvegetaties, onder meer eikvaren, Scherpe 
fijnstraal, …. Zie vegetatie-opnamen 8, 9, 10 en 11. Belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Belangrijk broed-
gebied voor steltlopers en weidevogels. Begraasd door ponies. Doelstellingen: behoud van actuele floristische en 
avifaunistische waarden. Late inscharing van vee (15 juli) voorzien. 

607 en 608 = pobw 41a. Kamgrasweide met depressie met daarin zilt grasland (Verbond van Stomp kweldergras. 
Zie vegetatie-opname 6). Belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Belangrijk broedgebied voor steltlopers 
en weidevogels. Begraasd door runderen na 15 juni. Doelstellingen: behoud actuele floristische en avifaunistische 
waarden.
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629A, 629B, 630 en 631 = pobw 50a. Gewezen akker t.e.m. 2006. Zeer vlak intensief grasland, met veel (inge-
zaaide?) Witte en Kleine klaver. Perceel actueel nog eigendom van de VLM. Grenst aan educatieve poel, die echter 
door prikkeldraad afgescheiden is van de weide. Deel is als wedding in weide aanwezig als drenkplaats. Wordt 
actueel gemaaid en dan nabegraasd door runderen. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering tot kamgrasweide. 
704 (gedeelte) en 705 (gedeelte) = pobw 70a. Hooiland, derivaatgemeenschap Italiaans raaigras- [Zilverschoonver-
bond]. Zie vegetatie-opname 13. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering tot soortenrijk hooiland. 

704 (gedeelte), 704/02 en 705 (gedeelte) = pobw 71a: Hooiland, derivaatgemeenschap Italiaans raaigras- [Zilver-
schoonverbond]. Zie vegetatie-opname 13. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering tot soortenrijk hooiland.

719/02, 720, 1294, 1295 en 1296 = pobw 91a. Kruidenarm kamgrasweitje, met wél nog veel kamgras. Veel reliëf. 
Wedding in de hoek aanwezig, maar amper water. Begraasd door runderen. Is momenteel nog eigendom van de 
VLM. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering kamgrasland. Wedding vergroten tot echte poel.

768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779 en 780 = pobw 90A (in Klemskerke! Er is ook een 90A 
in Vlissegem). Soortenarme Kamgrasweide met veel Veldgerst. Grote plas in het perceel aangelegd, met Zeeaster, 
Zilte rus. Klein putje met kranswieren. Avifaunistisch belangrijk perceel. Zie vegetatieopname 17. Doelstellingen: 
kwalitatieve verbetering kamgrasland. Behoud avifaunistische waarden. 

743 = pobw 92a. Zie 80 a.

1304A, 1305, 1306 (gedeelte) en 1307A = pobw 60a. Natuurcompensatie op voormalige akker. Zilverschoonver-
bond met nog veel akkeronkruiden en ruderalen. Belangrijk broedgebied weidevogels en overwinteringsgebied 
ganzen. Zie vegetatie-opname 19. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering nat grasland met avifaunistische waarde. 
1306 (gedeelte) = pobw 61a. Natuurinrichting op voormalige akker. Nieuw gegraven ondiepe plas. Oever plas zie 
vegetatie-opname 20 (zilt grasland: Verbond van Stomp kweldergras). Belangrijk perceel voor foeragerende Berg-
eend, Wulp, oeverloper, Tureluur, Grutto, … Belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Doelstellingen: behoud 
avifaunistische waarden. 

Pobw 40a. Kamgrasweide. Doelstellingen: kwalitatieve verbetering Kamgrasland

Hagebos
Het Hagebos is een mooi voorbeeld en een van de weinige relicten van essenhakhoutbos in de West-Vlaamse 
kustpolders. Het behoud van dit bostype is een belangrijke maar allerminst eenvoudige doelstelling. De essen-
ziekte (Chalara fraxinea) neemt snel in omvang toe en hakhoutbeheer op dit moment kan desastreus zijn. Daarom 
is het wellicht goed dit beheer slechts op kleine schaal experimenteel uit te proberen en voor de meest waardevolle 
hakhoutstoven (de oudste stoven van 540 cm omtrek) een eerder afwachtende houding aan te nemen tot de es-
senziekte hopelijk weer afneemt in intensiteit. 

Het experimentele hakhoutbeheer kan best uitgeprobeerd worden rond de twee poelen aan de zuidrand, zodat 
de poelen meteen ook meer licht krijgen. Dit kan bevorderend werken zowel op de watervegetatie als op diverse 
fauna-elementen. De poelen zelf kunnen best geschoond worden gelijktijdig met het experimentele hakhoutbeheer.
Verder is het hier aan te bevelen te werken aan een betere bosrand, met aandacht voor een mantel-zoom-situatie. 
Dat is momenteel niet eenvoudig doordat het bos aan drie zijden omgeven is door akker. 

60 = pobw 2a. Essenhakhout met nog wat resterende populier. Noordkant is essendreef. Zuidrand met meidoorn-
haag. Doelstellingen: behoud essenhakhout, maar voorlopig voorzichtige houding aannemen in verband met es-
senziekte. Op termijn rotatiebeheer hakhout voorzien, bijvoorbeeld vier kwadranten, waarvan elke vijf jaar één 
kwadrant afgezet wordt. 

61 (gedeelte) en 62A = pobw 1a. Essenhakhout met nog wat resterende populier. Twee poelen in het zuidelijk ge-
deelte. Zuidrand met meidoornhaag. Doelstellingen: behoud essenhakhout. Experimenteel rond poelen 30 x 30 m 
hakhoutbeheer toepassen om te zien of essen herstellen. Op termijn rotatiebeheer hakhout voorzien, bijvoorbeeld 
vier kwadranten, waarvan elke vijf jaar één kwadrant afgezet wordt. Poel tegelijk schonen met experimenteel hak-
houtbeheer.
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61 (gedeelte) = pobw 1b. Essenhakhout met nog wat resterende populier. Noordkant is essendreef. Doelstellingen: 
behoud essenhakhout, maar voorlopig voorzichtige houding aannemen in verband met essenziekte. Op termijn 
rotatiebeheer hakhout voorzien, bijvoorbeeld vier kwadranten, waarvan elke vijf jaar één kwadrant afgezet wordt. 
In de essendreef staat ook één knotes. Deze voorlopig niet knotten in verband met essenziekte. Als essenziekte in 
intensiteit afneemt, wél knotten.

4. Knelpunten

Waterpeilen
Het waterpeil in de polders is afgestemd op de noden van de verschillende gebruikersgroepen en de waterbuffering 
ten tijde van overvloedige neerslag. Het lokale waterpeilbeheer is echter essentieel voor de duurzame instandhou-
ding van de zilte graslanden, natte ruigte en de daarmee verbonden vogelsoorten zoals Kluut, rietvegetaties (Brui-
ne kiekendief, Blauwborst) en bijlage 2 soort Zeggekorfslak. De huidige nagestreefde winter- en voorjaarspeilen en 
zomerpeilen (peilinversie) zijn vanuit het oogpunt van het halen van de natuurdoelstellingen vaak niet geschikt. Ter 
hoogte van de Meetkerkse Moeren, Schobbejak, ‘t Pompje, Schorreweide-Zuid en Militair domein Schorreweide 
zijn aangepaste peilen die wél rekening houden met natuurwaarden. In Kwetshage worden voorbereidingen getrof-
fen tot peilaanpassingen. 

Verder zijn de waterpeilvereisten voor flora en fauna ook niet altijd gelijk en is het een constante afweging welke 
peilen voor beide doelstellingen bruikbaar zijn.

Loose & Bot (2012) suggereren een aantal mogelijke oplossingen:

 � Door het instellen van een hoger winterpeil dat meer afgestemd is op de natuurdoelen kunnen al heel wat 
gunstigere situaties voor tal van habitats en soorten gecreëerd worden. Uiteraard dient een evenwicht ge-
zocht te worden tussen natuurdoelen, omgevend landgebruik en veiligheid in het volledige afstroomgebied. 
Gebiedsgericht hydrologisch onderzoek en betrokkenheid van alle gebruikers per deelzone is essentieel. 
Hierbij is ook verder onderzoek naar de relatie tussen de oppervlaktewaterpeil en de peilen in de percelen 
cruciaal. 

 � Hydrologische isolatie van kerngebieden waar de hoofddoelstelling natuur mogelijk is door het plaatsen 
van kunstwerken. Dit betekent dat de peilen optimaal afgestemd kunnen worden op het bereiken van 
natuurdoelstellingen, zonder dat het omliggende landgebruik hiervan hinder ondervindt. Bij eventueel in-
komensverlies moeten de nodige milderende maatregelen voorzien worden. Voorbeelden waar dergelijke 
kerngebieden reeds ingericht zijn, zijn de Zwaanhoek en de Dudzeelse Polder. Ook hier is gebiedsgericht 
hydrologisch onderzoek en afstemming met de gebruikers noodzakelijk. 

 � In deelgebieden waar hydrologische isolatie of aangepast peilbeheer niet mogelijk is, kunnen door afgra-
vingen (delen van) percelen geschikt ingericht worden voor de ontwikkeling van habitats afhankelijk van 
hoge grondwaterstanden. Dit is uiteraard niet overal wenselijk noch mogelijk; er dient o.a. rekening gehou-
den te worden met erfgoed- en landschapswaarden. 

 � Door verwerving van grotere aaneengesloten zones kan een gebied hydrologisch geïsoleerd worden. 
 � Het omschakelen van akkerteelt naar weiland in of ter hoogte van natuurbelangrijke kerngebieden, zodat 

minder hinder ondervonden wordt van verhoogde waterstanden. Graslanden zijn immers minder gevoelig 
voor hoge waterstanden en verdragen beter (tijdelijke) overstromingen. Mogelijks kan hier gewerkt worden 
via beheerovereenkomsten of dient aangepast instrumentarium ingezet te worden. 

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van het studiegebied wordt in sterke mate beïnvloed door de bevloeiing met water uit het kanaal 
Brugge-Oostende en uit het Lisseweegs vaartje. In beide is de kwaliteit ondermaats voor hoge natuurdoelstel lingen. 
Vooral wanneer het Lisseweegs vaartje effluent van het RWZI Herdersbrug gebruikt of water uit overstorten te 
verwerken krijgt, is er een probleem. De waterkwaliteit in de polders is bovendien niet gemakkelijk te meten door 
interactie met zout water. 

Loose & Bot (2012) suggereren een aantal mogelijke oplossingen:
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 � Robuuste natuurkerngebieden zijn beter gebufferd tegenover uitwendige factoren. 
 � Bijkomende initiatieven inzake waterzuivering: investeren in (gescheiden) rioleringen en de bouw van IBA’s.
 � Toezicht op het naleven van de wetgeving met betrekking tot het lozen van afvalwater, binnen de 

beïnvloedings sfeer van vijver- en moerashabitats.
 � Bijzondere aandacht voor dit knelpunt in het traject van vergunningsverlening voor inrichtingen en 

activiteiten. 
 � Akkerrandbeheer in gebieden waar afspoeling van meststoffen in waterlopen een knelpunt vormt. 

Ontwikkeling nieuwe infrastructuur
Op schaal van het hele studiegebied is de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur een (extern) probleem van ver-
snippering. Binnen de individuele gebieden is dit probleem minder aan de orde. 

Exoten en ingeburgerde soorten
Binnen de SBZ komen een aantal uitheemse vogelsoorten (Canadese gans, Nijlgans, …) en van nature niet broe-
dende soorten (Grauwe gans) voor die concurreren met de broedvogels die van belang zijn voor de SBZ. Deze on-
gewenste soorten nemen broedhabitat van de natuurlijke soorten in en verdringen deze uit hun geschikte biotopen 
(Loose & Bot 2012). De rattenvanger van de Nieuwe Polder van Blankenberge, Urbain Neirynck, maakt momenteel 
vangkooien om de Nijlganzen in de polder te vangen.

Het muskusrattenprobleem is de laatste tijd opgelost. Sinds 2009 is het gebied muskusrattenvrij (mondelinge me-
dedeling Daniël Demeyere 2013). Tot 2008 kwamen een aantal Kapibari’s voor in het Zuidgeleed (parallel met en 
naast het kanaal Brugge-Oostende). Ook deze dieren zijn inmiddels verdwenen.
Ook een aantal exotische plantensoorten kunnen problemen veroorzaken. Ter hoogte van Speien en in Paddegat 
waren er de jongste jaren problemen met Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides). Vooral op de waterloop 
B.1.13 (Pathoekezwin, Blauwe torengeleed) waren er problemen (mondelinge mededeling Daniël Demeyere 2013). 
Ook Grote kroosvaren (Azolla filiculoides) is bij momenten een woekeraar op poldersloten. Verder wordt in de re-
cente lijsten van te bestrijden soorten ook Smalle waterpest (Elodea nuttallii) nog genoemd. Ook deze soort is in 
de polders lokaal problematisch. 

Koppeltje Nijlgans nabij het Stegerszwin, in Stalhille. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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Verstoring
Talrijke vogelsoorten zijn bijzonder storingsgevoelig. Zeker in grote open gebieden als de polders kan recreatie 
makkelijk ook verstorend werken. Een afstemming van de recreatie op de ecologische draagkracht van deze ge-
bieden en aanwezige soorten is belangrijk (Loose & Bot 2012). 

Loose & Bot (2012) suggereren een aantal mogelijke oplossingen:
 � Verminderd gebruik van schrikmiddelen, vnl. in en aan de rand van kerngebieden. Bij schade aan land-

bouwgewassen moet het schadebesluit voldoende compensatie bieden. 
 � Realisatie van natuurkerngebieden zodat robuustere natuurkernen ontstaan. Hierdoor is verstoring van 

vogels en schade aan landbouwgewassen veel kleiner. 
 � Omzetten van akkerland naar grasland in kerngebieden. Permanente graslanden zijn minder of niet gevoe-

lig aan schade door ganzen en andere overwinteraars en is verjaging (verstoring) niet meer nodig. 

Bemesting en herbicidengebruik
Talrijke percelen die nu in natuurbeheer zijn, kenden jarenlang een beheer waarin bemesting en herbicidengebruik 
tot het normale beheer behoorden. Talrijke (vooral planten)soorten zijn daardoor verdwenen en het is vaak niet 
eenvoudig deze terug te krijgen. Een verschralingsbeheer kan de bemestingsinvloeden terugdringen, maar het op-
timale beheer hiervoor, maaien met afvoeren van het maaisel, is voor veel landbouwers niet haalbaar. Begrazings-
beheer werkt veel minder verschralend. Wanneer het herbicidengebruik ophoudt, komen soorten niet automatisch 
terug. Dispersie van soorten kan lange tijd beperkende factor zijn. 

Versnipperde eigendom, versnipperde habitats en leefgebieden soorten
Een belangrijk knelpunt anno 2013 is de zeer versnipperde eigendomstoestand van verschillende gebieden. Dit 
verhindert een optimaal efficiënt natuurbeheer, zowel op het vlak van waterhuishouding, grotere begrazingsblokken, 
florabeheer op grotere schaal rekening houdend met reliëfverschillen in een groter gebied. Dat geldt in het bijzonder 
voor Kwetshage, Paddegat, Weiden Noordede en Klemskerke Vlissegem. Ook het Hagebos ligt nog erg geïsoleerd 
ten midden van intensief landbouwlandschap.  De Meetkerkse Moere is weliswaar al een mooi aaneengesloten 
blok, maar binnen de visieperimeter valt ook Speien, waar nog bijna niets verworven is.

Het wegwerken van de versnippering binnen de deelgebieden is niet alleen een belangrijke doelstelling voor de 
deelgebieden zelf, maar is ook een belangrijke doelstelling om de het geheel van de Oostkustpolders als een func-
tionele natuureenheid te laten fungeren. De deelgebieden liggen vrij dicht bij elkaar. Het kanaal Brugge Oostende 
is een belangrijke verbindingsas. Uitwisseling tussen de deelgebieden zal echter pas vlot verlopen als de deelge-
bieden op zich sterk genoeg zijn, want er moet telkens een hindernis genomen worden in de vorm van intensief 
landbouwgebied, dat meestal op de drogere, meer zandige kreekruggen gelegen is tussen de deelgebieden.

Verschillende gebieden, met de graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem (maar ook Weiden Noordede, …) als 
sprekend voorbeeld vertonen nog geen aaneengesloten patroon van beheer, omdat ze verspreid liggen in klassiek 
landbouwgebied. Daardoor is een uniform of optimaal natuurbeheer nog niet altijd mogelijk.

In de adviescommissie werd er door Eckhart Kuijken ook expliciet op gewezen dat de versnippering nog steeds 
verder schrijdt door het omzetten van permanente graslanden in akkers. De overwinterende ganzen ondervinden 
zwaar hinder van die versnippering. Ze zijn signaaldieren voor die versnippering. Kuijken verwijst nog eens naar zijn 
zijn voorstel van 2002 om de Oostkustpolders ook als Ramsargebied aan te duiden. Dat is toen niet gebeurd en is 
een gemiste kans voor een betere bescherming van de permanente graslanden. Kuijken (2010) wijst op het posi-
tieve belang van de EU-richtlijnen voor de bescherming van de permanente graslanden, maar tegelijk op het falen 
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) in de bescherming van die historisch permanente graslanden. Door druk 
vanuit enkele sectoren bleef de afbakening van de afgesproeken 125.000 ha voor heel Vlaanderen alsnog beperkt 
tot 86.000 ha. In de poldergebieden werd te weinig rekening gehouden met de aanwezigheid van complexen met 
relatief grote oppervlakten historisch permanente graslanden, zelfs wanneer opgenomen onder de EU-richtlijnen. 
Recent is de uitvoering van Natuurinrichtingsprojecten bijzonder succesvol geweest, maar de decretaal voorziene 
afbakening van zogenaamde verwevingsgebieden (natuur en landbouw) heeft echter nog nauwelijks concrete uit-
voering gekregen.

Loose & Bot (2012) suggereren een aantal mogelijke oplossingen:
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 � Door een verdere verwerving door de overheid of terreinbeherende verenigingen kunnen natuurkerngebie-
den gerealiseerd worden. 

 � Verbindende of bufferende maatregelen in landbouwgebied dragen bij aan een verbeterde staat van 
instandhouding van habitats en soorten. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van akkerranden, omzet-
ten van akker naar grasland, nul- of verminderde bemesting op poldergraslanden (o.a. i.f.v. toename zilte 
vegetaties). Daartoe dient de landbouwgrond niet noodzakelijkerwijs uit productie gehaald te worden en is 
het afsluiten van beheerovereenkomsten mogelijk. 

 � Om de verschillende maatregelen ter bescherming van habitattypes en soorten te kunnen uitvoeren, is een 
aan de realisatie van natuurkernen aangepast ruimtelijk beleid noodzakelijk. Met het oog op uitbreiding van 
bestaande kernen, is het belangrijk dat prioritaire zones een groene bestemming krijgen. 

Verschillen tussen modern landbouwbeheer en optimaal natuurbeheer
Talrijke percelen van het ANB worden ook na de aankoop verder beheerd door landbouwers. Meestal is dat ook 
de enige mogelijke optie, want het ANB heeft zelf geen vee, vaak onvoldoende aangepaste landbouwmachines, 
personeel, … om dat beheer zelf uit te voeren. Natuurbeheer en landbouwbeheer wijken echter op verschillende 
essentiële punten (veedichtheid, inscharingstijdstip, gebruik van antithelmintica, herbicidengebruik, bemesting, …) 
van elkaar af. De in de praktijk toegepaste beheervorm is daardoor vaak een compromis dat soms niet helemaal 
conform is aan een optimaal natuurbeheer. 

Essenziekte
Sinds de jaren ’90 dook in de Baltische staten een nieuwe ziekte op die leidde tot aanzienlijke sterfte bij essen. 
Sindsdien heeft de ziekte zich over de rest van Europa uitgebreid. De oorzaak van de ziekte is de schimmel Chalara 
fraxinea, die pas in 2006 beschreven werd als een nieuwe soort. Het is een zustersoort van het Essenvlieskelkje 
(Hymenoscyphus albidus), een schimmel die al lang als minuscule bruinwitte paddenstoeltjes op gevallen essen-
bladeren voorkwam. De nieuwe soort lijkt daar sprekend op, maar de ongeslachtelijke vorm tast essen aan. Op af-
gevallen essenbladeren van het voorgaande jaar worden paddenstoelen gevormd. De sporen die daaruit vrijkomen 
infecteren de nieuwe bladeren. De schimmel dringt via de bladeren in de bladsteel, de twijgen en uiteindelijk de 
stam van de es binnen. Vervolgens verzwakt de boom, sterft de kroon af of sterft de es helemaal af. Uit de Baltische 
staten blijkt dat sommige essen minder schade oplopen dan andere. Voorlopig zijn jonge bomen gevoeliger dan 
oude. Het valt evenwel af te wachten hoe de ziekte evolueert. Er is geen echte behandeling mogelijk. 

Het Hagebos is in hoofdzaak een essenhakhoutbos. De overstaanders populier zijn voor een belangrijk deel gekapt 
en wat er van resteert is vaak al afgestorven. Bij de essenhakhoutstoven is te zien dat de jongst gekapte stoven 
aan de rand van het bos nog vrij goed weer uitgelopen zijn. Meer in het bos zelf zijn ook vaak afgestorven hak-
houtstoven te zien. Een recent bericht (2013) over uitgesteld hakhoutbeheer van oude essenstoven gaf aan dat alle 
jonge scheuten afstierven en daardoor dit zeer oude essenhakhout ten dode opgeschreven was. Het is dus niet 
zo vanzelfsprekend dat uitgesteld hakhoutbeheer opnieuw op te nemen zonder risico op sterfte (een deel?) van de 
essen. Tegelijk kan het zijn dat de essenziekte door het kappen nog sneller om zich heen grijpt. 

Het alternatief - niets doen – zorgt er zonder enige twijfel voor dat de hakhoutstoven van es na verloop van tijd 
openscheuren en afsterven. Dat is op verschillende stoven nu al waarneembaar. Als de essen zich voldoende 
verjongen kan er nadien een nieuwe essenbos ontstaan van opgaande es. De jonge bomen zijn echter gevoeliger 
voor de essenziekte dan de oude…. 

Het kiezen voor een heropneming van het hakhoutbeheer dan wel kiezen voor een spontane evolutie is een knel-
punt.
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Openscheurende en omvallende essenstammen op een hakhoutstoof in het Hagebos die twintig jaar niet meer gehakt werd. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2013.
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Essenhakhoutstoof in het Hagebos die de laatste hakbeurt (circa 1990) niet overleefd heeft. Gewoon dikkopmos, Fijn laddermos, 
Klei-snavelmos en Gewoon thujamos hebben de stoof inmiddels helemaal overgroeid. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2013.
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5. Beheermaatregelen

De beheereenheden in dit beheerplan bestaan vaak uit meerdere kadastrale percelen. Het ANB gebruikt hiervoor 
een aparte indeling met zogenaamde pobw-nummering. Kaart 5.1 geeft de kadastrale perceelsnummers en de 
pobw-nummering weer.

5.1. Globale zonering van het beheer (procesbeheer, patroonbeheer)

Ieder natuurbeeld is een cultureel verschijnsel. Bij de natuurvisies zijn grofweg twee hoofdrichtingen te onder-
scheiden: één waarbij de mens een belangrijke rol wordt toebedacht (patroonbeheer) en één waarbij de mens zo 
weinig mogelijk of liefst helemaal niet ingrijpt (procesbeheer). De mens wordt ofwel beschouwd als onderdeel van 
de natuur of tegenover de natuur gesteld. Deze visies hebben grote gevolgen voor de keuzes bij het natuurbeleid.

Bij het uitstippelen van het beheer wordt meestal eerst gekeken naar de globale landschappelijke eenheden waar 
men mee te maken heeft. Daarin worden vier grote categorieën onderscheiden volgens de natuurlijkheidsgraad 
(Westhoff 1983, Bal et al. 1995):

 � Nagenoeg natuurlijke eenheden, waarin grootschalige natuurlijke processen de vrije loop krijgen 
(procesbeheer)

 � Begeleid-natuurlijke eenheden waarin eveneens grootschalige processen zorgen voor de landschappe-
lijke variatie, maar waarbij toch enige menselijke bijsturing komt kijken om die differentiërende processen 
optimaal tot hun recht te laten komen (procesbeheer met enige bijsturing).

 � Halfnatuurlijke eenheden, met een kleinschalige bevordering van specifieke successiestadia en de daar-
van afhankelijke doelsoorten (patroonbeheer).

 � Multifunctionele eenheden, waarin een compromis met andere functies, zoals agrarische productie, inten-
sieve recreatie of commerciële bosbouw wordt gesloten (patroonbeheer).

De specifieke natuurdoeltypen waarvoor men naderhand kiest, zijn afhankelijk van deze twee respectievelijk vier 
grote categorieën.

Nagenoeg natuurlijke eenheden zijn in België niet meer aanwezig. Begeleid-natuurlijke eenheden vereisen toch 
ook al snel oppervlaktes van 500 ha en meer. Ook het aan deze twee categorieën gekoppelde ‘procesbeheer’ is 
voor ons concrete studiegebied dus niet erg van toepassing. 

In de ANB-gebieden van de Blankenbergse Polder Zuid streven we vooral naar een beheervorm die in de derde 
categorie thuishoort: de halfnatuurlijke eenheden, waarbij ‘patroonbeheer’ belangrijk is. Bij patroonbeheer zal men 
er naar streven om in een bepaald successiestadium (‘patroon’) de toestand te fixeren door een actief beheer 
(maaien, plaggen, kappen, kleinschalige begrazing). De polders zijn bij uitstek zo’n halfnatuurlijke eenheid, al van 
bij hun ontstaan. Ze werden door de mens gewonnen op de zee en kregen van bij het begin al een inrichting door 
de organisatie van de waterhuishouding, het winnen van turf en klei, het inrichten tot weide of hooiweide. Dit na-
tuurdoeltype is dus niet alleen een kwestie van tijdelijke aard door de beperkte oppervlakte van de gebieden, maar 
het is een natuurdoeltype inherent aan het ontstaan van de polders. 

Als natuurdoeltypen bij vorige beheerplannen voor ANB-gebieden grepen we frequent terug naar de natuurdoel-
typen geschetst door Bal et al. (1995). Voor dit beheerplan doen we dit niet, omdat er de laatste jaren meer en 
meer nadruk gelegd wordt op de Europese natuurdoeltypen van Natura 2000. Bal et al. is een goede, maar wél 
nogal Nederlands getinte, handleiding. De natuurdoelsoorten daarin opgesomd zijn niet altijd even relevant voor 
Vlaanderen. Dat is een tweede reden om deze handleiding niet langer te gebruiken. Naast de Europese habitaten 
en doelsoorten is er in de eerste hoofdstukken van het rapport (paragraaf 1.6.1) ook al ingegaan op de regionaal 
belangrijke biotopen. Voor de vegetatietypen die geen Europees habitat zijn worden de regionaal belangrijke bioto-
pen die in het gebied voorkomen en de daarbijhorende doelsoorten als natuurdoeltypen gehanteerd. Samengevat 
hebben of hadden we tot voor kort in het gebied volgende Europese habitaten/soorten en regionaal belangrijke 
biotopen/soorten:
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 J Europese habitats en doelsoorten:

 � 1310: Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende 
soorten. 

 � 1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae). Voor het studiegebied is een apart subtype 
relevant, namelijk de binnenlandse schorrenvegetaties. Decleer (2007) beperkt het habitat 1330 tot de ve-
getatiekundige Glauco-Puccinellietalia maritimae. De interpretatie van dit habitattype door het INBO omvat 
echter ook de zilte vertegenwoordigers van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion). 

 � 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 
 � 91EO*: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae).** Ook Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum) valt onder deze noemer. Dit type is nauw verwant met 
het bostype dat we in het Hagebos aantreffen, hoewel dat striktgenomen eerder als een Violo odoratae-
Ulmetum moet beschouwd worden.

 � Meervleermuis (Myotis dasycneme). Deze soort is bij recent onderzoek (Sven Verkem 2012) één keer 
waargenomen, op 24 augustus 2012, jagend boven het kanaal Brugge-Oostende.

 � Kamsalamander werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw nog waargenomen in Klemskerke-Vlissegem 
door De Fonseca. Inmiddels is de soort niet meer aangetroffen in het studiegebied.

 � Laatvlieger (Eptesicus serotinus). Deze soort werd bij recent onderzoek (Sven Verkem 2012) op drie plaat-
sen waargenomen langs het Kanaal Brugge-Oostende, alsook in het kooibos van de Meetkerkse Moere. 
De soort is veel minder algemeen langs de Blankenbergse vaart.

 � Ruige dwergvleermuis/Gewone dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus sp.). Beide soorten 
komen talrijk voor, vooral in de omgeving van het Kanaal Brugge-Oostende en in de nabijheid van het 
kooibos van de Meetkerkse Moere (onderzoek Sven Verkem 2012). Ruige dwergvleermuis haalt er zelfs 
hogere dichtheden dan elders in Vlaanderen!. 

 � Rosse vleermuis (Nyctalus noctula). Deze soort werd bij recent onderzoek (Sven Verkem 2012) regelmatig 
aangetroffen in de nabijheid van het Kanaal Brugge-Oostende. 

Verder zijn er ook een hele reeks vogelsoorten waarvoor de vogelrichtlijngebieden aangeduid werden. We verwij-
zen naar 1.6.1 voor de details per gebied.

 J Regionaal belangrijke biotopen: 

 � Rietmoerassen (BWK: ‘mr’). 
 � Kamgraslanden (geen specifieke BWK-code, zit vervat onder ‘hp’, ‘hp*’, ‘hpr’ en ‘hpr*). 
 � Zilverschoongraslanden (geen specifieke BWK-code, zit vervat onder ‘hpr’ en ‘hpr*). De zilte vertegen-

woordigers vallen onder het habitat 1330.
 � Zilte plassen (BWK: ‘ah’). 
 � Dotterbloemgraslanden (BWK: ‘hc’). 
 � Grote zeggenvegetaties (BWK: ‘mc’). 

Kaart 3.3 schetste al waar we deze natuurdoeltypen voor ogen hebben.
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5.2. Beheer in de tijd

Deze paragraaf wordt bewust beknopt gehouden omdat hoofdstuk 6 (uitvoeringsprogramma) alle tijdstippen van de 
verschillende beheermaatregelen stipuleert. In de drie onderverdelingen hieronder worden slechts de maatregelen 
opgesomd die respectievelijk eenmalig, op korte termijn (2012-2016) en op lange termijn (2016-einde planperiode) 
zullen gebeuren. 

5.2.1. Eenmalige beheermaatregelen

Het aantal eenmalige beheermaatregelen is vrij beperkt. Recente natuurinrichtingsprojecten zorgden al voor de 
grote ingrepen in de Meetkerkse Moere. ’t Pompje en percelen in Klemskerke-Vlissegem werden ingericht in het 
kader van de natuurcompensaties Zeebrugge. De natuurcompensatie-werken in Kwetshage zijn volop gestart en 
worden verder gepland. Herinrichting Paddegat en Put van Vlissegem zorgen voor de belangrijkste eenmalige 
ingrepen. Verder zijn ook de plaatsing van een aantal educatieve panelen en kijkwanden als eenmalige beheerin-
grepen te beschouwen. Er worden nieuwe of aanvullende educatieve panelen gepland voor Kwetshage, het Pad-
degat en het Pompje. Er is een kijkwand voorzien voor Kwetshage en één voor de Put van Vlissegem. Er is een 
kijkplatform voorzien voor het Pompje.  

 J Lage Moere van Meetkerke

Het herstel van de eendenkooi naar oud Vlaams model wordt gepland binnen de periode van dit beheerplan, even-
wel pas in de laatste vijf jaar, omdat de huidige herinrichting nog best een tijdje kan standhouden vooraleer ze zou 
moeten bijgewerkt worden. Tegelijk kan een deel van het kooibos eveneens heringericht worden naar traditioneel 
model.

 � Bewegwijzering wandelpad in beide richtingen voorzien.
 � Aanleg pad langs het Maregeleed voor geleide wandelingen.
 � Afbraak betonnen vervallen stalling op perceel pobw 44 en jagershut op perceel pobw 81. 
 � Aanbrengen aangepaste educatieve panelen.
 � Kappen van een kleine Meelbes-aanplant in pobw-perceel 84.
 � Beperkte uitgraving van enkele laantjes (en tussenligende hoogte) in de percelen pobw 84a en 141a om 

Lidsteng meer ruimte te geven (is al deels uitgevoerd in 1juli 2013 naar aanleiding terreinbezoek voor dit 
beheerplan).

 J Kwetshage

 � Aanplanten van een ‘kwetshaag’ op de noordelijke rand van perceel pobw 31b.
 � Plaatsen infopaneel op de kanaalberm. 
 � Herinrichting Kwetshage in functie van natuurcompensaties Zeebrugge met focus op de creatie van bijkomen 

moeras en poldergrasland. 
 � Via de Landinrichting worden ook een wandelpad en een uitkijkpunt (kijkwand) gerealiseerd in Kwetshage.

 J Schobbejak

Plaatsen infopaneel op de kanaalberm.

 J Paddegat

 � Inrichting van de ANB-percelen. Graven depressies vanuit de bestaande slootjes. Plaatsen van één veeraster 
rond het geheel. Plaatsen van een veevangkraal.
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 � Aanplanten Grauwe/Rossige wilgstruweel langs de spoorweg als visuele buffer voor de snelweg.
 � Plaatsen infopaneel op de kanaalberm na inrichting.

 J Pompje

 � Herstel verharde site van de voormalige steenbakkerij tot meer natuurlijk biotoop.
 � Plaatsen infopaneel op kanaalberm.
 � Afgraven percelen rond het rietland voor creatie waterriet.
 � Plaatsen zuiveringsinstallatie of zuiveringsrietmoeras voor zuiveren inlaatwater kanaal.

 J Weiden Noordede

Plaatsen één of meerdere infopanelen (Schorreweide Noord Watergangstraat, Schorreweide Zuid Klemskerkes-
traat…).

 J Klemskerke-Vlissegem

 � Enkele ‘weddings’ kunnen uitgegraven worden tot poelen. 
 � Aanleg afschermingsberm aan oostelijke rand van de Put van Vlissegem. Tegelijk met deze graafwerken 

kan een kijkwand (of kijkhut) geplaatst worden bij de put. Een uitsparing in het nieuwe talud is één optie. Een 
opstelling op het talud is een andere mogelijkheid. 

 � ANB onderschrijft in het beheerplan de mogelijkheid om via de Put van Vlissegem het herstel van het Trage 
Wegennetwerk mogelijk te maken, meerbepaald een verbinding tussen Vlissegem en de Westernieuwweg. 
Binnen de openstelling kan dit voor ANB zowel voor gebruik door wandelaars als ountainbikers. De concrete 
uitwerking wordt volgende jaren bekeken via samenwerking en overleg tussen ANB, gemeente en provincie 
in functie van het netwerk trage wegen.

 � Plaatsen infopaneel.

 J Hagebos

 � Opruimen restanten voormalige jachtbedrijvigheid: fazantenkooi, autobanden, jachthut, … 
 � Plaatsen infopaneel.

5.2.2. Beheermaatregelen op korte termijn 

Het beheerplan loopt over een periode van 20 jaar (2014-2033). De eerste vijf jaren beschouwen we als korte ter-
mijn, de resterende 15 jaar als lange termijn. De belangrijkste beheermaatregelen op korte termijn zullen dezelfde 
zijn als deze op lange termijn, namelijk een recurrent maai- en graasbeheer.

 J Meetkerkse Moere 

Het beheer in de Meetkerkse Moere moet in de eerste plaats ingesteld worden op het behoud van de specifieke 
graslanden en de relevante vogels die beschermd worden door het vogelrichtlijngebied. Europees habitat is er 
niet aanwezig, maar de regionaal belangrijke biotopen Rietmoeras, Kamgrasland, Zilverschoonverbond, Dotter-
grasland, grote zeggen-vegetaties en zilte plas zijn wél allemaal aanwezig. De belangrijkste beheermaatregelen 
zijn maaien en begrazen. Dat zijn recurrente beheermaatregelen, die op korte termijn starten en meestal identiek 
blijven op lange termijn. De beheermaatregelen voor het behoud van overwinterende vogels zijn identiek met deze 
die permanente graslanden in stand moeten houden. Dat is ook zo voor de weidevogels. Voor de broedvogels van 
Riet zijn de beheermaatregelen met betrekking tot rietmoeras relevant. 
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Wat betreft rietmoeras: er zijn geen grote oppervlakten aaneengesloten Rietvegetatie, maar wél talrijke rietkanten 
langs kleinere en grotere slootjes. Levenskrachtig Riet met belang voor broedvogels van Riet kan best één keer 
per jaar in de winter gemaaid worden. Vaak is het bevroren liggen van het biotoop noodzakelijk vooraleer dat be-
heer kan uitgevoerd worden, waardoor in de praktijk er meestal minder dan één keer per jaar gemaaid wordt. Het 
pas heraangelegde Maregeleed zal binnenkort wellicht de belangrijkste rietvegetatie opleveren. Hier is het Riet 
gescheiden van de aangrenzende percelen, wat een duidelijke planning van het Rietmaaien mogelijk maakt. In de 
percelen die in grotere blokken als hooiweide zullen beheerd worden zal het riet in het najaar begraasd worden en 
hoeft het dus niet gemaaid te worden.

Kamgrasland is een karakteristiek graslandtype onder begrazingsbeheer. De hoogste gelegen Kamgraslanden 
kunnen eventueel in een aanvangsfase nog wel gemaaid worden als overgangsmaatregel (verschralingsbeheer), 
maar het is de bedoeling dat ze op termijn alleen nog begraasd worden. De klassieke dichtheden onder natuurbe-
heer (2GVE/ha/jaarbasis) zijn van kracht. 

Dottergrasland werd in de Meetkerkse Moere traditioneel eerst gehooid en daarna nabegraasd. Momenteel is er 
nog een variatie aan zuiver maaien (twee maal hooien) seizoensbegrazing of maaien met nabegrazing aanwezig. 
Het is de bedoeling geleidelijk aan over te schakelen op een consequent hooien gevolgd door nabegrazing. Voor de 
nabegrazing kunnen meerdere percelen gezamenlijk genomen worden. Ze worden in dit beheerplan niet concreet 
aangegeven, omdat dit heel sterk afhangt van de afspraken met de landbouwers die het beheer uitvoeren. Dat is 
niet erg voorspelbaar. Er wordt dus geopteerd voor een algemeen principe, eerder dan het concreet vastleggen 
van de percelen.

Een beperkt aantal percelen kunnen eventueel toch als permanent hooiland beheerd worden, waarbij dan twee keer 
gehooid wordt. Het enige perceel met orchideeën komt hiervoor in aanmerking. Bij voldoende lage veedichtheden, 
waarbij de zode niet al te sterk vertrapt wordt, kan zelfs ook in dat perceel nabegrazing toch overwogen worden. 

Grote zeggenvegetaties (Oeverzegge) komen vooral voor op de oevers van de waterlopen. Deze worden door de 
polder beheerd. Er is geen Zeggenkorfslak aangetroffen op deze grote zeggenvegetaties en het is dan ook niet 
nodig om een specifiek beheer te handhaven. Het beheer loopt gelijk met het normale polderslotenonderhoud. 

Het wachtbekken vóór het pompgemaal is de belangrijkste zilte plas. De plas wordt door de polder onderhouden. 
Er zijn geen specifieke richtlijnen voor een afwijkend beheer nodig. De kooiplas is de tweede belangrijkste zilte 
plas. De grote hoeveelheden vogelmest die in het water terechtkomen (eenden, reigers, aalscholvers) laten weinig 
mogelijkheden voor planten of dieren in het water over. Ook hier is dus geen speciaal beheer voorgeschreven. 

Grote ratelaar was tot voor de ruilverkaveling van Houtave een aspectbepalende soort van de Meetkerkse Moere. 
Een herintroductie van deze soort werd al door de VLM geargumenteerd en uitgeprobeerd, maar mislukte. Een 
nieuwe poging zal uitgevoerd worden in de momenteel best ontwikkelde Dottergraslanden, namelijk percelen pobw 
03a en 03b (orchideeënhooiland). Dit verondersteld nadien aangepaste hooidata (juli). De herintroductie zal gebeu-
ren met autochtoon materiaal uit de Dottergraslanden van Ettelgem (beheerd door Natuurpunt vzw), uiteraard in 
samenspraak met deze beheerders. Bij succesvolle uitvoering zal het experiment geleidelijk aan uitgebreid worden 
(lange termijnperiode) naar de andere percelen die hiervoor in aanmerking komen.

In het oostelijke deel van de Meetkerkse Moere komen nog heel wat knotbomen voor, vooral knotwilgen en knot-
populieren. Vele rijen zijn echter niet meer volledig. Deze rijen zullen op korte termijn opnieuw aangevuld worden. 
Het beheer van de bomen gebeurt momenteel door de gebruikers en wordt dus niet expliciet uitgeschreven in het 
beheerplan. Knotwilgen en populieren worden best om de 5-6 jaar geknot zolang ze nog jong zijn en de stam niet 
hol. Oudere bomen met holle stammen worden beter iets frequenter geknot, bijvoorbeeld om de vier jaar. 

Eén wedding in de Meetkerkse Moere (perceel pobw 90a) zal op korte termijn uitgegraven worden tot een heuse 
poel.

In tal van percelen in de Meetkerkse Moere zijn recent (natuurinrichtingsproject) de laantjes heraangelegd. Er zijn 5 
blokken afgebakend die een rotatiesysteem voor het schonen van de laantjes regelen. Het eerste blok zal op korte 
termijn (2016) bekeken worden en de laantjes worden daar indien nodig geschoond.
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 J Kwetshage

Ook het beheer in Kwetshage moet in de eerste plaats ingesteld worden op het behoud van de specifieke graslan-
den en de vogels beschermd door het vogelrichtlijngebied. Europees habitat is er niet aanwezig, maar de regionaal 
belangrijke biotopen Rietmoeras, Kamgrasland, Zilverschoonverbond, Dottergrasland en grote zeggen-vegetaties 
zijn wél allemaal aanwezig. De belangrijkste beheermaatregelen zijn maaien en begrazen. Dat zijn recurrente be-
heermaatregelen, die op korte termijn starten en meestal identiek blijven op lange termijn. De beheermaatregelen 
voor het behoud van overwinterende vogels zijn identiek met deze die permanente graslanden in stand moeten 
houden. Dat is ook zo voor de weidevogels. Voor de broedvogels van Riet zijn de beheermaatregelen met betrek-
king tot rietmoeras relevant. 

Wat betreft rietmoeras: er zijn geen grote oppervlakten aaneengesloten Rietvegetatie, maar wél talrijke rietkanten 
langs kleinere en grotere slootjes. Levenskrachtig Riet met belang voor broedvogels van Riet kan best één keer 
per jaar in de winter gemaaid worden. Vaak is het bevroren liggen van het biotoop noodzakelijk vooraleer dat be-
heer kan uitgevoerd worden, waardoor in de praktijk er meestal minder dan één keer per jaar gemaaid wordt. In de 
percelen die in grotere blokken als hooiweide zullen beheerd worden, zal het riet in het najaar begraasd worden en 
hoeft het dus niet gemaaid te worden. Belangrijke rietkragen met specifieke broedvogels moeten desnoods uitge-
rasterd worden tijdens de nabegrazing.

Kamgrasland is een karakteristiek graslandtype onder begrazingsbeheer. In de huidige ANB-percelen in Kwets-
hage zijn Kamgraslanden zeldzaam. In de VLM-percelen die nog moeten overgedragen worden aan het ANB ko-
men wél Kamgraslanden voor. Degenen die niet afgegraven worden tot een moerasniveau komen in aanmerking 
voor een begrazingsbeheer. De hoogst gelegen Kamgraslanden kunnen eventueel in een aanvangsfase nog wel 
gemaaid worden als overgangsmaatregel (verschralingsbeheer), maar het is de bedoeling dat ze op termijn alleen 
nog begraasd worden. De klassieke dichtheden onder natuurbeheer (2GVE/ha/jaarbasis) zijn van kracht. 

Dottergrasland werd in Kwetshage traditioneel eerst gehooid en daarna nabegraasd. Momenteel is er nog een 
variatie aan zuiver maaien (één of twee keer), maaien met nabegrazing of alleen begrazen aanwezig. Het is de 
bedoeling geleidelijk aan over te schakelen op een consequent hooien gevolgd door nabegrazing. Voor de na-
begrazing kunnen meerdere percelen gezamenlijk genomen worden. Ze worden in dit beheerplan niet concreet 
aangegeven, omdat dit heel sterk afhangt van de afspraken met de landbouwers die het beheer uitvoeren. Dat is 
niet erg voorspelbaar. Er wordt dus geopteerd voor een algemeen principe, eeerder dan het concreet vastleggen 
van de percelen.

Grote ratelaar was vroeger ook een aspectbepalende soort van Kwetshage. Ook hier zal een herintroductiepoging 
uitgevoerd worden in de momenteel best ontwikkelde Dottergraslanden. Dit veronderstelt nadien aangepaste hooi-
data (juli). De herintroductie zal gebeuren met autochtoon materiaal uit de Dottergraslanden van Ettelgem (beheerd 
door Natuurpunt vzw), uiteraard in samenspraak met deze beheerders. Bij succesvolle uitvoering zal het experi-
ment geleidelijk aan uitgebreid worden (lange termijnperiode) naar de andere percelen die hiervoor in aanmerkling 
komen.

Grote zeggenvegetaties (Oeverzegge) komen vooral voor op de oevers van de waterlopen. Deze worden door de 
polder beheerd. Er is geen Zeggenkorfslak aangetroffen op deze grote zeggenvegetaties en het is dan ook niet 
nodig om een specifiek beheer te handhaven. Het beheer loopt gelijk met het normale polderslotenonderhoud. 

In enkele zuidelijke percelen van Kwetshage komen nog een aantal knotwilgen voor. De rijen zullen waar nodig 
opnieuw aangevuld worden op korte termijn. Het beheer (knotten) gebeurt momenteel door de gebruikers en wordt 
daarom niet expliciet uitgeschreven in het beheerplan. Knotwilgen worden best om de 5 à 6 jaar geknot zo lang 
ze een volle, stevige stam hebben. Oudere bomen, met een holle stam, worden beter nog iets frequenter geknot, 
bijvoorbeeld om de 4 jaar.

De poel in perceel pobw 31a is nauwelijks waterhoudend en heeft geen geleidelijke oevers en zal daarom op korte 
termijn heraangelegd worden.
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 J Schobbejak

Ook het beheer in de Schobbejak moet in de eerste plaats ingesteld worden op het behoud van de specifieke gras-
landen. Europees habitat is er niet aanwezig, maar de regionaal belangrijke biotopen Rietmoeras, Kamgrasland, 
Zilverschoonverbond, Dottergrasland en grote zeggen-vegetaties zijn wél allemaal aanwezig. Schobbejak is geen 
vogelrichtlijngebied. De belangrijkste beheermaatregelen zijn opnieuw maaien en begrazen. Dat zijn recurrente be-
heermaatregelen, die op korte termijn starten en meestal identiek blijven op lange termijn. De beheermaatregelen 
voor het behoud van overwinterende vogels zijn identiek met deze die permanente graslanden in stand moeten 
houden. Dat is ook zo voor de weidevogels. Voor de broedvogels van Riet zijn de beheermaatregelen met betrek-
king tot rietmoeras relevant. 

Wat betreft rietmoeras: er zijn geen grote oppervlakten aaneengesloten Rietvegetatie, maar wél talrijke rietkanten 
langs kleinere en grotere slootjes. Alleen rond de paaiplaats komt een grotere rietvegetatie voor. Levenskrachtig 
Riet met belang voor broedvogels van Riet kan best één keer per jaar in de winter gemaaid worden. Vaak is het 
bevroren liggen van het biotoop noodzakelijk vooraleer dat beheer kan uitgevoerd worden, waardoor in de prak-
tijk er meestal minder dan één keer per jaar gemaaid wordt. In de meeste percelen die momenteel als hooiweide 
beheerd worden en die in toekomst vaak uitsluitend als begraasd Kamgrasland zullen beheerd worden, wordt het 
riet permanent of zeker in het najaar begraasd en hoeft het dus niet gemaaid te worden. Belangrijke rietkragen 
met specifieke broedvogels moeten desnoods uitgerasterd worden tijdens de (na)begrazing. Rond de paaiplaats 
is er wat te veel invloed van wandelaars zodat hier weinig rietbroeders voorkomen. Het rietland is hier eerder een 
bloemrijke rietruigte. Die hoeft niet jaarlijks gemaaid te worden. Eén keer maaien om de vijf jaar volstaat hier. Op 
iets meer afstand van de put kan het Riet gemaaid worden als Riethooiland. 

Kamgrasland is een karakteristiek graslandtype onder begrazingsbeheer. Alle kreekruggen in de Schobbejak be-
staan uit Kamgrasland. Deze Kamgraslanden kunnen eventueel in een aanvangsfase nog wel gemaaid worden 
als overgangsmaatregel (verschralingsbeheer), maar het is de bedoeling dat ze op termijn alleen nog begraasd 
worden. De klassieke dichtheden onder natuurbeheer (2GVE/ha) zijn van kracht. 

Het Dottergrasland in de Schobbejak (hier in overgangssituatie met Zilverschoonverbond en riethooiland) wordt 
actueel gehooid en nabegraasd. Dit beheer wordt best aangehouden. Voor de nabegrazing kunnen meerdere per-
celen gezamenlijk genomen worden. Ze worden in dit beheerplan niet concreet aangegeven, omdat dit heel sterk 
afhangt van de afspraken met de landbouwers die het beheer uitvoeren. Dat is niet erg voorspelbaar. Er wordt dus 
geopteerd voor een algemeen principe, eerder dan het concreet vastleggen van de percelen.

Het Zilverschoonverbond komt in de Schobbejak in belangrijke mate voor in de laantjes die hersteld werden. Voor 
die laantjes kan best een periodiek schoningssyteem ingesteld worden, bijvoorbeeld door de Schobbejak in vier 
blokken in te delen en elke vijf jaar een vierde van de laantjes te schonen. Het eerste kwadrant valt dan binnen de 
korte termijnperiode.

Grote zeggenvegetaties (Oeverzegge) komen vooral voor op de oevers van de waterlopen. Deze worden door de 
polder beheerd. Er is geen Zeggenkorfslak aangetroffen op deze grote zeggenvegetaties en het is dan ook niet 
nodig om een specifiek beheer te handhaven. Het beheer loopt gelijk met het normale polderslotenonderhoud. 

In tal van percelen in de Schobbejak zijn recent de laantjes heraangelegd. Er zijn 5 blokken afgebakend die een ro-
tatiesysteem voor het schonen van de laantjes regelen. Het eerste blok zal op korte termijn (2014) bekeken worden 
en de laantjes worden daar indien nodig geschoond.

 J Paddegat

De ANB-percelen in Paddegat zijn vogelrichtlijngebied, maar geen habitatrichtlijngebied. Het belangrijkste beheer 
op korte termijn is een continuering van de seizoenale begrazing op de enige nu aanwezige kamgrasweide (pobw 
16a). 

Perceel pobw 74a wordt twee keer gehooid per jaar.
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 J Pompje, Schorreweide Zuid en Militair domein Schorreweide

In dit gebied komt zowel habitrichtlijngebied als vogelrichtlijngebied voor. In paragraaf 2.1.2.6 Historiek van het 
beheer door het ANB werd reeds het Europese interreg IV-B project RESTORE toegelicht. Daar werd reeds de 
hydrologische isolatie van het gebied geschetst. In 2013 wordt een extra hydrologische studie opgestart met be-
trekking tot de waterkaliteit. Voor het herstel van de beoogde zilte graslanden ter compensatie van het verlies in de 
achterhaven van Zeebrugge is de bevloeiing met zoet water onvoldoende gebleken. In de studie wordt onder meer 
gekeken hoe het water kan gezuiverd worden en hoe eventueel lokaal de situatie zilter kan gehouden worden om 
de beoogde 40 ha zilt grasland te bewerkstelligen. De resultaten van de studie worden verwacht in het najaar van 
2013. In 2014-2015 zal dan normaalgezien het technisch ontwerp en de uitvoering van de werken volgen.

Op verschillende plaatsen in het Pompje zijn recent de laantjes heraangelegd. Een aantal percelen (pobw 30a, 31a) 
komen op korte termijn nog aan de beurt. Er zijn 4 blokken afgebakend die een rotatiesysteem voor het schonen 
van de laantjes regelen. Het eerste blok zal op korte termijn (2015) bekeken worden en de laantjes worden daar 
indien nodig geschoond.

Het belangrijkste beheer op korte termijn is de continuering van de seizoenale begrazing. 

Perceel pobw 100b (militair domein Schorreweide) wordt twee keer per jaar gehooid.

Schorreweide Zuid wordt jaarlijks gehooid en vervolgens nabegraasd.

 J Weiden Noordede

Ook in dit gebied komt zowel habitatrichtlijngebied als vogelrichtlijngebied voor. Het belangrijkste beheer op korte 
termijn is een continuering van de seizoenale begrazing op de kamgrasweiden. 

De twee verruigde rietlandjes zullen op korte termijn een aangepast zomermaairegime krijgen om ze om te vormen 
tot botanisch waardevolle riethooilanden.

 J Klemskerke-Vlissegem

Ook in dit gebied komt zowel habitatrichtlijngebied als vogelrichtlijngebied voor. Het belangrijkste beheer op korte 
termijn is een continuering van de seizoenale begrazing op de kamgrasweiden. 

De percelen pobw 70a, 71a, 80a en 92a worden twee maal per jaar gehooid.

Twee weddingen (percelen pobw 90a en 91a) zullen op korte termijn heraangelegd worden als echte poelen.

De bunkers in de bunkerweiden worden op korte termijn gescreend door een vleermuizendeskundige om in te 
schatten of een inrichting als overwinteringsplaats zinvol is. Indien ze geschikt bevonden worden, kunnen ze nog 
binnen de korte termijnperiode ingericht worden. 

De bloemrijke ruigten rond de Put van Vlissegem worden één keer om de drie jaar gehooid. Het hooitijdstip mag 
ofwel zeer vroeg in het jaar ofwel zeer laat op het jaar. De belangrijkste bloeiperiode van de ruigten is immers 
augustus-september.
 

 J Hagebos

Het Hagebos is vogelrichtlijngebied, maar geen habitatrichtlijngebied. 

In de essendreef ten noorden van het Hagebos komt één knotes voor. De boom zal op korte termijn niet geknot 
worden wegens het gevaar voor desastreuze besmetting door de essenziekte.
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Het is wenselijk het essenhakhoutbeheer verder te zetten, maar wegens de essenziekte is dit momenteel te riskant. 
Alleen een kleine experimentele zone van 30 op 30 m rond de twee poelen aan de zuidrand zal gekapt worden om 
te zien hoe de bomen reageren op de essenziekte.

De twee poelen in het Hagebos zijn zwaar beschaduwd en liggen vol rottend bladafval. Ze zullen op korte termijn 
geschoond worden. Het werk wordt gesynchroniseerd met het experimentele essenhakhoutbeheer rond de poel.

De belangrijkste dreef en een halfcirkelvormige open ruimte in het bos worden twee keer per jaar gemaaid met 
verwijdering van het maaisel. Bij de dreef moeten veiligheidskappingen uitgevoerd worden indien de veiligheid dat 
vereist.

5.2.3. Beheermaatregelen op lange termijn

De beheermaatregelen op lange termijn zijn vooral continuering van maai- en begrazingsbeheer, rotatief schonen 
van laantjes, rotatief ruimen van poelen en rotatief knotten van bomen. De herintroductie van Grote ratelaar in de 
Meetkerkse Moeren en in Kwetshage is eveneens een proces dat in de lange termijnperiode verder gezet wordt. 
Een aantal afsluitingen zullen binnen de planperiode wellicht moeten vervangen worden. De infopanelen zullen 
moeten onderhouden worden en vervangen waar nodig.

 J Meetkerkse Moere 

 � Seizoenale begrazing op kamgrasweiden.
 � Hooien met nabegrazing op de hooiweiden.
 � Twee maal hooien op orchideeëngrasland.
 � Maaien van riet langs Maregeleed
 � Vervangen afsluitingen waar nodig.
 � Onderhoud eendenkooi en kooibos.
 � Herintroductie Grote ratelaar
 � Knotbomenbeheer.
 � Rotatief poelenbeheer.
 � Rotatief laantjesonderhoud.
 � Onderhoud en eventuele vervanging infopanelen.
 � Onderhoud wandelpaden.

 J Kwetshage

 � Seizoenale begrazing op kamgrasweiden.
 � Hooien met nabegrazing op de hooiweiden.
 � Twee maal hooien van de percelen ten zuiden van de spporweg.
 � Vervangen afsluitingen waar nodig.
 � Herintroductie grote ratelaar.
 � Knotbomenbeheer.
 � Poelenonderhoud.
 � Onderhoud en eventuele vervanging infopanelen.

 J Schobbejak

 � Hooien met nabegrazing op quasi de volledige oppervlakte.
 � Maaien riet rond de paaiplaats.
 � Vervangen afsluitingen waar nodig.
 � Poelenonderhoud.
 � Rotatief laantjesonderhoud.
 � Onderhoud en eventuele vervanging infopanelen.
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 J Paddegat

 � Seizoenale begrazing op kamgrasweiden.
 � Hooien van perceel pobw 74a.
 � Vervangen afsluitingen waar nodig.
 � Onderhoud en eventuele vervanging infopanelen.

 J Pompje, Schorreweide Zuid en Militair domein Schorreweide

 � Seizoenale beweiding op kamgrasweiden en zilte graslanden.
 � Twee maal hooien van Glanshaverhooiland Militair domein Schorreweide.
 � Wintermaaien van rietvegetatie.
 � Vervangen afsluitingen waar nodig.
 � Poelenonderhoud.
 � Rotatief laantjesonderhoud.
 � Onderhoud en eventuele vervanging infopanelen.

 J Weiden Noordede

 � Seizoenale begrazing op kamgrasweiden en zilte graslanden.
 � Zomermaaien rietperceeltjes.
 � Vervangen afsluitingen waar nodig.
 � Poelenonderhoud.

 J Klemskerke-Vlissegem

 � Seizoenale begrazing op kamgrasweiden en zilte graslanden.
 � Twee maal hooien van twee hooilandjes.
 � Eén maal per jaar hooien van bloemrijke ruigtes rond Put van Vlissegem. 
 � Poelenonderhoud.
 � Onderhoud en eventuele vervanging infopanelen.

 J Hagebos

 � Twee maal per jaar hooien van dreef en half cirkelvormige open ruimte.
 � Hakhoutbeheer es in rotatiesysteem (alleen indien de essenziekte in intensiteit afneemt)
 � Knotes knotten (alleen indien de essenziekte in intensiteit afneemt)
 � Poelenonderhoud.
 � Onderhoud en eventuele vervanging infopaneel.

5.3. Beheer volgens onderwerp 

5.3.1. Maaibeheer

In het studiegebied worden hoofdzakelijk twee types maaibeheer toegepast. 

Maaien met nabegrazing (hooiweidebeheer) is de traditionele beheervorm van belangrijke hooiweidegebieden zo-
als de Meetkerkse Moere en Kwetshage. Er zijn belangrijke voordelen aan deze beheervorm, zowel voor flora als 
voor fauna, die hierboven al uitvoerig aangehaald werden bij relevante soorten of vegetaties. We gebruiken deze 
beheervorm ook nog vaak in gebieden die nog in herstel zijn, zoals de Schobbejak, omdat de voorafgaande maai-
beurt beter werkt als verschralingsmethode dan begrazing. 
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Twee keer hooien is de klassieke beheermaatregel voor echte hooilanden. Echte hooilanden in de polder waren 
zeldzaam. Percelen die al lang op deze manier beheerd worden, krijgen een continuering van dit beheer. Verder is 
het een prima herstelmaatregel voor percelen die nog niet lang uit klassiek landbouwbeheer gehaald zijn. Ook de 
dreven in het Hagebos worden op deze manier beheerd.

Op kleinere schaal worden ook andere maairegimes toegepast: wintermaaien van riet voor krachtig waterriet, één 
keer zomermaaien van riet voor riethooiland, één keer hooien van riet om de vijf jaar voor de instandhouding van 
bloemrijke rietruigte, één keer hooien van bloemrijke ruigtes in het najaar.  

5.3.2. Begrazingsbeheer

Begrazing in grote natuurgebieden wordt liefst gestoeld op natuurlijke begrazing. Jaarrondbegrazing met grote 
runderen of paardachtigen is de meest toegepaste begrazingsvorm in dergelijke gebieden. In het studiegebied zit-
ten we vast aan enerzijds nog te kleine gebieden, vaak zelfs individuele percelen en verder aan de noodzaak en 
streven om samen te werken met landbouwers voor het begrazingsbeheer via gebruiksovereenkomsten. 

Seizoenale begrazing met runderen (schapen, paarden) is daarom de meest gebruikte begrazingsvorm op de 
kamgrasweiden van het studiegebied. 

De hooiweiden worden nabegraasd, ook weer met runderen, paarden of schapen. Binnen de Lage Moere van 
Meetkerke wordt voor de meerderheid van de percelen gestreefd naar maaien met nabegrazing. Op een aantal van 
de percelen (circa 10%) wordt seizoenale begrazing toegepast. Deze oppervlakte zal verminderen in de looptijd 
van het beheerplan. Percelen waar blijvend seizoenale begrazing is aangewezen zijn vooral de goed ontwikkelde 
kamgraslanden of de percelen die we tot dergelijke kamgraslanden willen omvormen, met name pobw 02a, 02b, 
34a, 90a, 141a, 152a en 164a. 

De klassieke veedichtheden zijn gebaseerd op de wettelijke norm van 2 GVE (grootvee-eenheden) per ha per jaar.  

Binnen de beheerplanperiode is maaien met nabegrazing de belangrijkste begrazingsvorm. Op langere termijn kun-
nen eventueel ook minder halfnatuurlijke, maar meer natuurlijke systemen nagestreefd worden. We streven ernaar 
in de loop van het beheerplan de begrazingsblokken te vergroten, zodat op lange termijn (buiten beheerplantermijn) 
ook jaarrondbegrazing wellicht tot de mogelijkheden zal behoren. Jaarrondbegrazing wordt hier echter niet gede-
tailleerd behandeld, omdat het binnen deze beheerperiode zeker nog niet van toepassing is.

5.3.3. Bosverjonging

Binnen het studiegebied wordt quasi uitluitend gewerkt met spontane verjonging van de aanwezige soorten. 

In de Meetkerkse Moere zal hier een kleine uitzondering op gemaakt worden bij het herstel van het kooibos naar 
traditioneel model. Struikvormige soorten zullen worden aangeplant in de nabijheid van het kooipad of de eenden-
kooi als scherm. Op iets grotere afstand zullen knotbomen worden aangeplant. 

In het Hagebos is er vooral spontane verjonging van es, maar het is onduidelijk of de essenziekte hier op korte 
termijn komaf mee zal maken of niet. Het is een interessant aspect om op te volgen. 

5.3.4. Bosomvorming

In de Meetkerkse Moere was een eiken-populierenbestand (pobw-perceel 111a) tot op vandaag begraasd. Daar-
door ontbreken een typische boskruidlaag en een struikenetage. We plannen de begrazing stop te zetten om het 
bosje een meer spontaan en natuurlijker ontwikkeling te laten doormaken met rijkere structuurvariatie.



430 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  f e b  ‘ 1 4  |  w v i

Het kooibos van de Meetkerkse Moere zal gedeeltelijk omgevormd worden tot een traditioneel kooibos. De laatste 
halve eeuw was dat beheer compleet weggevallen. Alleen het gedeelte rond de herstelde eendenkooi zal in prin-
cipe aangepakt worden.

Alle overige bosjes in het studiegebied worden in principe gerust gelaten. 
 

5.3.5. Bebossingswerken

Niet relevant voor het studiegebied.

5.3.6. Bosbehandelings- en verplegingswerken

Niet relevant voor het studiegebied.

5.3.7. Kapregeling

In het kooibos van de Meetkerkse Moere wordt geen klassieke kapregeling uitgewerkt. Er wordt alleen gekapt in 
functie van het onderhoud van het traditionele kooibossysteem rond de heringerichte vangpijp. 

Het Hagebos was traditioneel voor het beheer van de hakhoutes opgedeeld in 5 delen. Elk deel werd om de 8 
jaar gehakt, met telkens één jaar verschil per deel. Er was dus een rotatiesysteem dat vijf jaar duurde. Gedurende 
twee jaar werd er niet gekapt en dan herbegon de hakhoutcyclus. In principe zouden we dit rotatiesysteem willen 
verderzetten, maar de essenziekte is momenteel spelbreker. Daarom wordt in de periode van dit beheerplan alleen 
experimenteel hakhoutbeheer uitgetest op een kleine oppervlakte rond de poelen, om te zien hoe de essen rea-
geren. Bij eventuele afname van de essenziekte is het de bedoleing het essenhakhoutsysteem weer op te nemen.
In de overige bosjes van het studiegebied wordt niet gekapt gedurende de periode van dit beheerplan (2014-2033).
 

5.3.8. Bosexploitatie

Niet relevant voor het studiegebied.

5.3.9. Brandpreventie

Niet relevant voor het studiegebied.

5.3.10. Open plekken

In het Hagebos wordt een halfcirkelvormige grazige vegetatie jaarlijks twee keer gemaaid, samen met de dreef die 
het bos in twee delen scheidt.

De experimentele hakhoutzone rond de poelen zal eveneens wat meer open gehouden worden dan de rest van het 
bos om voldoende lichtinval in de poelen toe te laten en om te sterke bladval in de poelen te vermijden.
 

5.3.11. Gradiënten en bosrandontwikkeling

De bosjes in het studiegebied zijn te klein om veel gradiënten te vertonen of om een goede bosrand te kunnen 
ontwikkelen. 
Vooral voor het Hagebos zouden we graag een betere mantel-zoom kunnen ontwikkelen, maar dit is momenteel on-
mogelijk doordat het bos aan drie zijden omgeven is door akkers en de grond rondom bovendien in privaat bezit is. 
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5.3.12. Soortgericht beheer: specifieke maatregelen ter bescherming van flora en 
fauna

5.3.12.1. Vleermuizen

Aanbevelingen
Waterpartijen vormen duidelijk voor de vleermuizen een key-factor. In die zin is het aan te bevelen om vleermuis-
gerichte maatregelen bij voorkeur uit te voeren in de omgeving van de bestaande waterpartijen. Uit de gegevens 
blijkt ook duidelijk dat de Oostendse vaart en de omliggende polders voor vleermuizen belangrijker zijn dan de 
Blankenbergse vaart en de omliggende polders, al mag niet gesteld worden dat die laatste niet belangrijk zijn 
voor vleermuizen. Het is daarom aan te bevelen vleermuisgerichte beheermaatregelen die in tegenspraak zijn met 
beheerinspanningen voor andere doelsoorten vooral uit te werken rond de Oostendse vaart. De bunkers van Vlis-
segem bieden evenwel ook mogelijkheden voor overwintering. 

Behoud en herstel van KLE’s
Zowel uit het veldwerk als uit literatuur is duidelijk dat vleermuizen een zeer groot belang hebben bij de aanwezig-
heid van een goed netwerk van KLE’s. Deze zorgen voor een hoger insectenaanbod is, bieden beschutting tegen 
de wind (vleermuizen jagen bij voorkeur aan de windluwe zijde omdat daar meer insecten te vinden zijn), vormen 
een geleidingselement voor de vleermuizen en bieden beschutting tegen predatoren. Er is daarbij geen uitgespro-
ken voorkeur voor bepaalde types KLE’s, al is duidelijk dat hoe hoger de vegetatie kan opschieten hoe interessan-
ter ze wordt voor vleermuizen. Een lage haag is minder interessant dan een houtkant van 4 m hoog, een dubbele 
bomenrij met ondergroei is interessanter dan een rijtje knotwilgen. Toch hoeft men hier niet teveel op te focussen 
als er maar sprake is van voldoende variatie in de KLE’s. Een goed netwerk van houtkanten, bosjes, waterpartijen, 
hagen, … vormt een geschikt jachtbiotoop voor vleermuizen. 

Het behoud van en eventueel zelfs de uitbreiding van de landschapselementen in een aantal poldergebieden is een 
belangrijke beheermaatregel voor vleermuizen. Het verdient de voorkeur om een aantal deelgebieden te selecte-
ren en die te voorzien van een goed ontwikkeld netwerk van KLE’s eerder dan in alle deelgebieden iets kleins te 
voorzien. De oostzijden van de Lage Moere van Meetkerke vormt momenteel een goed voorbeeld van zo’n gebied. 
Kaart 6.6 geeft aan waar knotbomenrijen zullen onderhouden worden. 

In het algemeen dienen deze maatregelen afgewogen te worden tegenover de doelstellingen als weidevogel- en 
ganzengebied. Een gesloten of gecompartimenteerd landschap is een stuk minder aantrekkelijk voor deze vogels 
die een open polderlandschap prefereren.

Beheer van de waterpartijen en oevers
Een belangrijk aspect bij het beheer van waterpartijen is de aanwezigheid van oevervegetatie. Een goed ontwikkel-
de oevervegetatie levert een hoger insectenaanbod en hoger opgeschoten vegetatie levert ook beschutting tegen 
de wind. Het hoger aantal vleermuizen langs de Oostendse vaart is ongetwijfeld voor een deel te verklaren door de 
aanwezigheid van de populierenrijen op beide oevers. Deze bomen zijn belangrijk omdat ze voorzien in windluwte, 
extra insecten en eventueel ook in kolonieplaatsen voor boombewonende vleermuizen (zie inventarisatie). Het is 
aan te bevelen, in overleg met de AWZ een lange termijnplanning voor de oevervegetatie langsheen de Oostendse 
vaart op te stellen waarbij een gefaseerde verjonging van de populieren of andere bomen wordt voorzien om te 
vermijden dat alle bomen tegelijk vervangen moeten worden en het kanaal dan over zijn volledige lengte zonder 
beschutting blijft. 

Voor wat betreft het beheer van de waterpartijen zelf zijn er geen specifieke aanbevelingen. Een gezonde oever-
vegetatie is belangrijk voor de insectendiversiteit en insectenaanbod. Voor de Watervleermuis is het belangrijk dat 
een deel van het wateroppervlak vegetatievrij is. Het regelmatig verwijderen van overtollige drijvende vegetatie is 
daarom wel aan te bevelen. Dit is vooral van toepassing indien invasieve soorten als kleine waternavel voorkomen 
omdat die op korte termijn het volledige wateroppervlak bedekken. Voor het Kanaal Brugge-Oostende is deze 
maatregel momenteel niet van belang.

Behoud en creatie van kolonieplaatsen
Er is een opvallende aanwezigheid van Ruige dwergvleermuis en Rosse vleermuis in het gebied. Beide soorten zijn 
boombewonend, zowel tijdens de zomer als de winter. Qua kolonieplaatsselectie heeft de Ruige dwergvleermuis 
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minder strenge ecologische vereisten en stellen ze zich ook tevreden met minder sterk gebufferde verblijfplaatsen, 
zoals vorstspleten, scheuren, losse schors, enz. Toch is er ook voor deze soort in het studiegebied slechts een 
zeer beperkt aanbod aan kolonieplaatsen. De Rosse vleermuis heeft wel een grotere actieradius en waarschijnlijk 
liggen de huidige verblijfplaatsen buiten het studiegebied. Van de Ruige dwergvleermuis is te verwachten dat ze in 
het studiegebied verblijven, al is het maar tijdelijk tijdens de migratieperiode. Het aanbod aan verblijfplaatsen in het 
studiegebied is echter zeer beperkt, omdat er relatief weinig oudere loofbomen (> 50 jaar) voorkomen. De meeste 
dieren maken dan ook wellicht gebruik van de aanwezige populieren.

Het is daarom sterk aan te bevelen om een lange termijnvisie uit te werken waarin enerzijds percelen of bomen de 
kans krijgen om op leeftijd te komen en anderzijds ook de populieren vervangen of uitgebreid worden door andere 
boomsoorten. 

 � De meeste loofboomsoorten worden vanaf een leeftijd van 50 jaar interessant voor vleermuizen. Verder 
is het belangrijk om te beseffen dat hier en daar een verspreide oude boom NIET interessant is voor 
vleermuizen. Oudere bomen gegroepeerd in een perceel of in een bomenrij verdienen de voorkeur. Het is 
belangrijk in een dergelijke lange-termijnvisie een rotatie te voorzien zodat niet alle bomen in het gebied 
even oud zijn, anders bestaat het risico dat er op zeker ogenblik ook weer geen enkele oude boom meer 
aanwezig is.

 � Voor de Ruige dwergvleermuis is die voorkeur minder uitgesproken, maar bij andere vleermuissoorten 
is ook een voorkeur voor eiken als verblijfplaats. Het kooibos in de Meetkerkse Moere is dus belangrijk. 
Boomsoorten als berk, els en knotwilg worden zeer zelden gebruikt; ook populier is ook minder interes-
sant. Vooral de snelgroeiende populierenklonen worden zelden als kolonieplaats gebruikt. De oude klonen: 
Marilandica, Sertina, Regenerata, Blauwe van Eksaarde zijn wél interessanter. Witte abelen en linde 
worden ook relatief makkelijk als verblijfplaats uitgekozen en ook Gewone es wordt gebruikt als kolonie-
boom als hij voldoende grote stamdiameter heeft. Witte abeel is als exoot echter geen goede keuze vanuit 
botanisch standpunt. Linden zijn evenmin in groeps- of dreefverband toepasbaar binnen het studiegebied. 
Gewone es is, als de essenziekte zich niet verder doorzet, de meest aangewezen boomsoort voor de 
polders.

 � Gezien de minder sterke ecologische eisen zou ook overwogen kunnen worden om in afwachting van 
een voldoende aanbod aan oude bomen, te werken met vleermuiskasten. Deze moeten ook weer liever 
gegroepeerd worden in een bepaald deelgebied eerder dan te verspreiden over het hele gebied. De voor-
keur gaat uit naar houtbetonnen kasten (bv type 2FN shwegler) omwille van lange levensduur en hogere 
succes ratio dan houten vleermuiskasten. Het onderzoek naar vleermuiskasten, staat in Europa weliswaar 
nog maar in zijn kinderschoenen, maar voor Ruige dwergvleermuis zijn er goede resultaten te behalen.

Een specifiek geval dat we graag even onder de aandacht brengen is de oude eendenkooi in de Lage Moere. Het 
bos is momenteel duidelijk in de vervalfase en daardoor redelijk geschikt als verblijfplaats (niet optimaal omdat het 
gaat om gelijkjarige populieren die niet de meest geschikte boomsoort zijn als verblijfplaats). Maar wat binnen 10 of 
20 jaar? Dan zijn alle bomen wellicht omgevallen en zijn dus ook alle verblijfplaatsen verdwenen. Het is aan te be-
velen om nu al werk te maken van alternatieven. Twee mogelijke opties zijn het bosje gedeeltelijk te verjongen of te 
voorzien in een alternatief in onmiddellijke omgeving door nu aan te planten of één van de bestaande bosjes in de 
omgeving ‘oud’ te laten worden. Bij die keuze moet vooral gekeken worden of de bosjes in de omgeving voldoende 
potentieel hebben om verblijfplaatsen voor vleermuizen op te leveren, wat vooral zal afhangen van de aanwezige 
boomsoorten. Een berkenbosje of elzenbosje levert bijvoorbeeld weinig potentiele verblijfplaatsen op, zelfs als de 
bomen de kans krijgen om op leeftijd te komen.

Begrazing
Verschillende vleermuissoorten, waaronder de Meervleermuis, eten coprofiele insecten. Een soort als de Laat-
vlieger is er in augustus en september bijna 100% afhankelijk van. De aanwezigheid van vee vormt daardoor een 
belangrijke factor voor vleermuizen in de aantrekkelijkheid van een open landschap. Begrazing (in lage densiteiten) 
verdient daarom de voorkeur boven een exclusief maaibeheer. Een afwisseling van maaibeheer en begrazing 
is wellicht zelfs nog meer aan te bevelen, omdat het een hogere variatie oplevert in het insectenaanbod en ook 
interessanter is voor de reductie van parasieten voor het vee. Het is ook botanisch en cultuurhistorisch een verant-
woorde keuze. De Meetkerkse Moere is van oudsher een gebied van hooiweiden!

De preventieve behandeling van het vee met anti-parasitaire middelen (ontwormingsmiddelen) vormt bij beheer ten 
gunste van vleermuizen een belangrijk aandachtspunt. De uitwerpselen van vee die preventief behandeld worden 
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bevatten immers geen coprofiele insecten en zijn dus niet interessant voor vleermuizen en ook niet voor tal van 
andere organismen zoals Egels, jonge weidevogels, … Voor meer info over dit onderwerp verwijzen we naar de 
studie van Lambrechts et al. (2011) waar de invloed van ontwormingsmiddelen op de ontwikkeling van coprofiele 
fauna uitvoerig wordt besproken en ook natuurvriendelijke alternatieven worden besproken. Het is daarom aan te 
bevelen om te werken met een afwisseling, zowel temporeel als en in de ruimte, van begrazing en maaibeheer. Bij 
begrazing dient gekozen te worden voor lage densiteiten en bij voorkeur zonder preventieve parasietenbestrijding. 
Bij beheerovereenkomsten met lokale landbouwers kunnen ook voorwaarden in verband met de preventieve be-
handeling van vee worden gesteld.

 J Conclusie: volgende concrete beheermaatregelen worden voorgesteld 
 � Het behoud en de uitbreiding van kleine landschapselementen
 � Overleg met de AWZ voor een lange termijnplanning voor de oevervegetatie langs de Oostendse vaart, 

waarbij een gefaseerde verjonging van de populieren of andere bomen wordt voorzien
 � Lange termijnvisie en rotatie in kappingen voorzien, zodat niet alle bomen in het gebied even oud zijn (dit 

is meegenomen in de hierboven vermelde beheermaatregelen voor aanvullen knotbomenrijen en beheer 
kooibos)

 � Gedeeltelijke verjonging van eendenkooibos (zie hierboven beschreven als bosbeheermaatregel)
 � Uitkijken naar mogelijkheid om bunker in te richten als overwinteringsplaats voor vleermuizen (kaart 6.10)

5.3.12.2. Soortgericht beleid voor specifieke plantensoorten
In de Meetkerkse Moere en Kwetshage zal een poging ondernomen worden Grote ratelaar te herintroduceren. Het 
zaad zal geoogst worden van de dichtbij gelegen polderlocatie waar de soort nog voorkomt, namelijk Ettelgem. De 
herintroductie zal gebeuren in samenspraak met natuurpunt vzw, die de beheerder is van de Ettelgemse populatie.

Nog in de Meetkerkse Moere worden een aantal laantjes uitgediept met de expliciete bedoeling ze geschikter te 
maken voor de twee populaties Lidsteng die daar momenteel voorkomen.  

Een groot aantal pioniersoorten in de laantjes profiteert van een permanent pioniermilieu. Daarom hebben we de 
optie genomen het traditionele hooiweidebeheer op de meeste plaatsen opnieuw te bevorderen. De nabegrazing 
moet zorgen voor permanente pioniermilieus gecreëerd door de trapgaten van runderen. We hopen hier vooral 
mee specifieke zeldzaamheden zoals Veenmelkviooltje, Stijve waterweegbree, Lidsteng, Ruwe bies, Geelgroene 
zegge, Blauwe zegge, Waterpunge, Waternavel, Borstelbies, … te behouden en meer kansen te geven.

Het orchideeënperceel in de Meetkerkse Moere krijgt een specifiek beheer van twee keer hooien per jaar met uit-
gestelde eerste maaibeurt (juli) om de populatie te doen uitbreiden.

In de Meetkerkse Moeren is Rode lijst-soort Kruipwilg op verschillende plaatsen opgedoken na plagwerken (o.a. in 
pobw 14b). Een paal kan vernietiging door afmaaien voorkomen. 

De graafwerken in het Pompje om de verhardingen van de voormalige steenbakkerij weg te halen, zijn vooral 
bedoeld als uitbreidingsmogelijkheid voor expliciete botanische zeldzaamheden als Zilte zegge, Bijenorchis, Bos-
orchis en Soldaatje. Bij de graafwerken dienen de bestaande populaties absoluut gevrijwaard te worden. 

In de bunkerweiden van Vlissegem komen twee Rode lijst-soorten voor op de bunkers, namelijk Scherpe fijnstraal 
en eikvaren. Bij een eventuele herinrichting van de bunkers voor vleermuizen kan best expliciet gezorgd worden 
dat de populaties van deze planten niet beschadigd worden.

In de voorlopige schaarse ANB-percelen met Wilde peterselie en Knopig doornzaad in Klemskerke-Vlissegem 
(pobw 10a en bunkerweide 40a) wordt extra aandacht gevraagd voor het niet behandelen met herbiciden van de 
rand. Het gevaar bij late inscharing van vee is vaak dat de vegetatie dan wat verruigt en er meer distels te zien zijn. 
Herbicidengebruik op dat moment kan Wilde peterselie en Knopig doornzaad noodlottig zijn.

De terughoudendheid bij het hakhoutbeheer in het Hagebos is een specifieke beschermingsmaatregel voor het 
essenbos in het algemeen, maar voor de oude essenhakstoven in het bijzonder. Essenhakhout met omtrekken tot 
540 cm is zeer zeldzaam, niet alleen in de polders, maar ook in de rest van Vlaanderen. 



434 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  f e b  ‘ 1 4  |  w v i

5.3.12.3. Soortgericht beleid voor specifieke vogelsoorten
De maatregelen in het Pompje om een groter rietveld te creëren, met krachtiger waterriet zijn voor rietvogels in het 
algemeen Roerdomp, Bruine kiekendief, Blauwborst, Porseleinhoen in het bijzonder bedoeld.

De creatie van zilte plassen in het Pompje en de weiden van Klemskerke-Vlissegem is voor steltlopers in het al-
gemeen en Kluut als broedvogel in het bijzonder bedoeld (instandhoudingsdoelstellingen). Dezelfde maatregelen 
alsook de poging tot vergroting van de gebieden en de beperking van toegankelijkheid zijn ook in het bijzonder 
bedoeld voor de doortrekkende of overwinterende soorten Blauwe kiekendief, Kleine zwaan, Grote zilverreiger, 
Kemphaan, Goudplevier, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Kolgans, Grauwe gans, Kleine rietgans, Stormmeeuw, Kok-
meeuw en Wulp (instandhoudingsdoelstellingen).

De beperking van het herstel van de eendenkooi in de Meetkerkse Moere tot één vangpijp is bedoeld ter vrijwaring 
van de kolonie Blauwe reiger en Aalscholver. Ook het sparen van enkele populierenbosjes is bedoeld als uitbrei-
dingsmogelijkheid voor de broedvogelpopulatie van beide soorten.

Nijlgans wordt momenteel bestreden door de dieren te vangen in speciaal daartoe vervaardigde vangkooien.

5.3.12.4. Soortgericht beleid voor amfibieën en reptielen
In De Katte (Meetkerkse Moeren) gebeurde specifieke afvissing van Roodwangschildpad (Inagro 2011). Bij bedrei-
ging door exotische soorten zal ook afvissing gebeuren (cf. gevraagde ontheffingen en vergunningen).

5.3.12.5. Soortgericht beleid voor specifieke ongewervelden
In Kwetshage moet in de gaten gehouden worden dat niet alle percelen hooiweiden tegelijk en integraal gemaaid 
worden, maar moet er voldoende moerasvegetatie gespaard worden om de populatie Moerassprinkhaan niet in 
gevaar te brengen. Een randje of centrum vrijwaren van maaien bij elk perceel is een goede maatregel.

Bij het beheer van het Sint-Andrieszwin door de Polder kan ANB best het behoud van de Grote egelskop-populatie 
ter hoogte van het kooihuis bepleiten ter behoud van de populatie van de zeldzame Rietstreepmot.

Het Moliniaperceel in de Meetkerkse Moeren herbergt de Rode lijst-soort Tandloze korfslak, perceelsranden in 
Kwetshage en de paaiplaats in de Schobbejak de Dikke korfslak, de paaiplaats in de Schobbejak ook nog Dwerg-
korfslak. Hier is het vrijwaren van stukken grote zeggenvegetaties belangrijk. Bij het maaien van het Molinia-perceel 
is overslaan van enkele laantjes aangewezen. In Kwetshage zijn de maatregelen voor het behoud van Moeras-
sprinkhaan meteen ook geschikt voor de korfslakken. In de Schobbejak is het slechts om de vijf jaar maaien van 
het oeverriet (en grote zeggen) rond de paaiplaats eveneens geschikt voor de korfslakken. 

De meest schorre-achtige vegetaties van het RMD-domein en Schorreweide Zuid herbergen een aantal zeldzame 
spinnensoorten zoals Schorrentandkaak (Enoplgnatha mordax), Langpalpstoringsdwergspin (Erigone longpalpis), 
Torenkopje (Savignya frontata) en Moerasdwergspin (Prinerigone vagans). Schaars begroeide zilte vegetaties zijn 
blijkbaar erg belangrijk voor deze dieren. Het rotatiesysteem voor het schonen van de laantjes in het Pompje en 
voldoende begrazingsdruk in Schorreweide Zuid zijn belangrijke maatregelen om dit milieu voor deze dieren per-
manent aanwezig te houden. 

5.3.13. Dood hout en oude bomen

Doordat in de meeste bosjes van het studiegebied een nulbeheer geldt, kan de hoeveelheid dood hout aanzienlijk 
toenemen. 

Echt oude bomen ontbreken in het gebied. De hakhoutstoven van 540 cm omtrek in het Hagebos zijn wellicht 200 
jaar oud en zijn meteen ook de oudste bomen. Het beheer van dit oude hakhout kwam reeds herhaaldelijke keren 
aan bod hierboven. De mooie knotes in de dreef ten noorden van het Hagebos is niet zo oud, maar wel een mooi 
exemplaar. Ook het behoud en beheer van deze boom kwam hoger reeds ter sprake. 
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5.3.14. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht

De jacht wordt niet verpacht in ANB-domein. Op een aantal percelen is nog een uitdovend jachtrecht vastgelegd 
in de aankooopaktes. Ook op percelen die nog in landbouwgebruik zijn tot een bepaalde datum na aankoop kan 
eventueel nog jacht voorkomen. Ook die is uitdovend bij het verschrijden van die termijn. 

In geval van schade aan omliggende terreinen door wild of door beschermde soorten, kunnen deze worden aan-
gepakt volgens de daarvoor bestaande mogelijkheden in de jachtregelgeving of de regelgeving inzake soortenbe-
scherming. 

5.3.15. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij

Het Maregeleed in Meetkerke wordt als natuurgebied gevrijwaard van hengelen. In de wachtkom van de Katte mag 
echter wél gevist worden. Vissen mag ook op de daartoe aangeduide zones in de Put van Vlissegem.

5.3.16. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-houtige 
bosproducten

Paddenstoelenpluk wordt niet toegestaan.

5.3.17. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische 
elementen 

Het rotatief beheer van de laantjes kan ook als een cultuurhistorische maatregel beschouwd worden. Tegelijk wordt 
de maatregel hier natuurlijk ook bedoeld ter verhoging van de biodiversiteit. Als omlooptijd voor het ruimen van de 
laantjes wordt hier tien jaar voorgesteld, maar deze termijn moet eventueel aangepast worden aan de situatie op 
het terrein. Bij te sterke vergrassing mag eerder ingegrepen worden. Bij langdurig standhouden van interessante 
pioniersvegetaties dient niet ingegrepen te worden. Bij het ruimen worden de stukken met interessante soorten die 
standhouden best ontzien. 

Bij de eenmalige beheersingrepen werd reeds aangehaald dat de vangpijp van de eendenkooi van Meetkerke zal 
hersteld worden naar oud Vlaams model in plaats van het huidige te sterk Nederlands getinte herstel. Het kooibos 
zal rond de herstelde vangpijp heringericht worden als een typisch traditioneel kooibos met de typische overgang 
van struweel naar knotbomen naar opgaande bomen, onderhouden kooipad enzovoort.

Het behoud van het hakhoutsysteem in het Hagebos is een cultuurhistorisch aspect dat hierboven reeds ruim 
aandacht kreeg.

De heraanplant van een kwetshaag gebeurt als een herwaardering voor het toponiem van dit gebied.

De bunkers in de bunkerweiden worden gespaard, maar indien mogelijk worden er één of meerdere heringericht 
als overwinteringsmogelijkheid voor vleermuizen.

Op de infopanelen zal enige uitleg verschaft worden met betrekking tot cultuurhistorisch belangrijke ingrepen op 
het landschap zoals uitvening, uitbrikking en waterhuishouding (drooglegging Moeren, waterbouwkundige kunst-
werken, zoet-zout-waterhuishouding, bevloeiing, …). Ook de typische beheervormen (hooiweidebeheer, graaswei-
debeheer) zullen de nodige aandacht krijgen.

Als onthaalpunt voor de Meetkerkse Moere wordt door de Provincie West-Vlaanderen het pompgebouw ten noor-
den van het gebied gerestaureerd. ANB neemt dit in haar openstellingsplan ook op als onthaalpoort voor het gebied. 
In dit onthaalgebouw wordt aandacht gegeven aan de cultuurhistorische geschiedenis van het gebied.
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5.3.18. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende 
functie

De hydrologische isolatie van Meetkerkse Moere, Schobbejak, het Pompje en Schorreweide Zuid hebben onder 
meer een verbetering van de waterkwaliteit tot doel. 

Momenteel gebeurt een studie RESTORE in opdracht van de VLM en ANB naar de mogelijkheden tot zuiveren van 
kanaalwater voor de bevloeiing van het Pompje.

Op de meeste graslanden in het studiegebied geldt een bemestingsverbod en verbod op herbicidengebruik (met ui-
zondering van de mestdepositie van de wettelijk toegestane veedichtheid). Alleen bij percelen die nog in pacht zijn 
of indien er een overgangsregeling is afgesproken, is er nog een mogelijkheid tot bemesting en herbicidengebruik. 

5.3.19. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke 
functie

Het hakhoutexperiment in het Hagebos is bedoeld als experiment voor de effecten van de essenziekte op het hak-
hout. Het hangt van de resultaten af of het hakhoutbeheer al dan niet weer zal hernomen worden.

Een monitoring van de talrijke graslanden in het studiegebied, die uit landbouw genomen zijn en nu weer mogen 
ontwikkelen tot halfnatuurlijke graslanden dringt zich op om in functie van de monitoringresultaten het beheer te 
kunnen bijstellen.

In het studiegebied staat een meetnet van grondwaterpeilbuizen. De peilbuizen dienen geregeld gecontroleerd te 
worden op afwijkende waterstanden. Niet meer functionerende peilbuizen moeten tijdig vervangen worden.

De vispopulaties in het studiegebied zijn slecht gekend, zeker in de kleinere polderwaterlopen en de poelen. ANB 
plant een aantal afvissingen in 2014 om een betere kennis van de vissoorten en -populaties te verkrijgen.
 
Heel wat soortengroepen zijn nog niet echt grondig bemonsterd in het studiegebied: paddenstoelen, nachtvlinders, 
vliesvleugeligen, waterkevers en waterwantsen, mollusken, … Daar waar mogelijkheden zich aandienen worden 
vrijwilligers of specialisten gevraagd om extra inventarisaties uit te voeren.

5.3.20. Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen (artikel 20, 
artikel 90, artikel 96 en artikel 97 van het bosdecreet)

Bij nieuw verworven percelen wordt in principe gekeken of de toegankelijkheid uitgebreid dient te worden. Een 
verharding van deze nieuwe paden is echter niet voorzien. In principe worden paden aangelegd als graswegen.

Momenteel is er geen behoefte aan het graven van extra poelen, enkel voor het herstellen van bestaande poelen. 
Als er binnen de termijn van het beheerplan echter voldoende percelen verworven worden die de uitbreiding van 
poelen wenselijk maken, zullen hiervoor de nodige vergunningen aangevraagd worden.

5.3.21. Afbraak van harde constructies en infrastructuur

Bij de eenmalige beheeringrepen werden al de afbraak van een betonnen schuilhok en een jachthut in de Meet-
kerkse Moeren, een vervallen jachthut in het Hagebos en verharde grondoppervlakten in het Pompje toegelicht.

5.3.22. Werken met betrekking tot de recreatieve structuur

In de Meetkerkse Moere zal een doorgang aangelegd worden naast het Maregeleed, dat toegankelijk zal zijn bij 
geleide wandelingen. De nodige doorgangsmogelijkheden worden voorzien. 
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Het bestaande wandelpad doorheen de Meetkerkse Moere is eerder spaarzaam bewegwijzerd. Er wordt gekeken 
voor een betere aanduiding in beide richtingen.

Momenteel (zomer 2013) wordt een nieuw fietspad aangelegd langs het Hagebos. Het maakt gebruik van de dreef 
ten noorden van het bos. Tegelijk wordt een brug gebouwd over de Blankenbergse vaart even ten NW van het 
Hagebos.

5.4. Extern beheer

Een visie op de ontwikkeling van de oostkustpolders werd eerder uitgewerkt door Stuurman & Zwaenepoel (2002). 
Ecohydrologische systeemanalyse van het poldergebied Brugge-Oostende-Knokke. Knelpunten, kansen en be-
heersadviezen. Enkele belangrijke conclusies inzake doelstellingen waren toen:

Bij behoud en herstel van natuurwaarden in het poldergebied dient de nadruk te liggen op brakke- en zoute natuur-
waarden, in het bijzonder Zilte graslanden en overgangsmilieus naar brak water. Daarnaast dienen de aanwezige 
‘zoete’ natuurwaarden in de overgangszone priotiteit te krijgen ( met name polder-Calthions).

De kanalen vormen belangrijke ecologische verbindingsroutes. Die functie moet versterkt worden.

Als de plannen rond het havengebied van Zeebrugge doorgaan zullen de belangrijkste zoute natuurwaarden verlo-
ren. Het verdient de aanbeveling deze gevolgen serieus te bestuderen en te zoeken naar mogelijkheden om deze 
tot een minimum te beperken.

Natuurherstel of ontwikkeling moet goed worden geintegreerd en rekening houden met aanwezige cultuurhistori-
sche waarden.

Bij het peilbeheer moet rekening worden gehouden met de geologische opbouw. Met name de veenafzettingen mo-
gen niet droogvallen. Ook de oevers hebben sterk te lijden aan te sterke peilfluctuaties. Een integrale benadering 
van oeveraanpassing en aangepast peilbeheer gericht op het creeren een duurzame situatie lijkt gewenst. 

Waar de deklaag wordt doorsneden door zandige kreekruggen vindt de belangrijkste infiltratie of kwel plaats. Bij 
landrichting etc. moet hier rekening worden gehouden.

De RWZI’s hebben een zeer negatieve invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit.
Dit is tevens het geval door overstorten of ongezuiverde lozingen. Die negatieve invloed moet weggewerkt worden.

Met name het fosfaatgehalte in het oppervlaktewater is gedurende het natte seizoen te hoog. Er is nood aan een 
grondige waterkwaliteitsverbetering.

Het peilbeheer in de zandputten zorgt voor onnodige afvoer van grondwater. Putten dienen zo veel mogelijk ontkop-
peld te worden van het poldersysteem.

Inmiddels zijn een aantal zaken aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van 2002. Er zijn inderdaad een aantal com-
pensatiegebieden aangeduid ter compensatie van de verdere industrialisatie van de achterhaven van Zeebrugge. 
Kwetshage, Klemskerke-Vlissegem en het Pompje zijn dergelijke gebieden die onder het huidige beheerplan vallen 
(zie VLM 2006). Ze zijn al in belangrijke mate verworven door de tandem VLM-ANB en het natuurinrichtingsplan 
van de VLM heeft al voor een reeks aanpassingen gezorgd, die de verliezen in de achterhaven van Zeebrugge 
moeten compenseren. Het succes van die aanpassingen wordt specifiek gemonitord in het kader van de natuur-
compensaties achterhaven Zeebrugge. 

De grootste uitdaging en doelstelling anno 2013 is de zeer versnipperde eigendomstoestand van verschillende 
gebieden om te buigen in een een meer aaneengesloten structuur, waardoor een consequenter natuurbeheer 
kan gevoerd worden, zowel op het vlak van waterhuishouding, grotere begrazingsblokken, florabeheer op grotere 
schaal rekening houdend met reliëfverschillen in een groter gebied. Dat geldt in het bijzonder nog voor Kwetshage, 



438 g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d  |  f e b  ‘ 1 4  |  w v i

Paddegat, Weiden Noordede en Klemskerke Vlissegem. Ook het Hagebos ligt nog erg geïsoleerd ten midden van 
intensief landbouwlandschap.  De Meetkerkse Moere is weliswaar al een mooi aaneengesloten blok, maar binnen 
de visieperimeter valt ook Speien, waar nog bijna niets verworven is.

Het wegwerken van de versnippering binnen de deelgebieden is niet alleen een belangrijke doelstelling voor de 
deelgebieden zelf, maar is ook een belangrijke doelstelling om de het geheel van de Oostkustpolders als een func-
tionele natuureenheid te laten fungeren. De deelgebieden liggen vrij dicht bij elkaar. Het kanaal Brugge Oostende 
is een belangrijke verbindingsas. Uitwisseling tussen de deelgebieden zal echter pas vlot verlopen als de deelge-
bieden op zich sterk genoeg zijn, want er moet telkens een hindernis genomen worden in de vorm van intensief 
landbouwgebied, dat meestal op de drogere, meer zandige kreekruggen gelegen is tussen de deelgebieden. 

Een verwezenlijking van de optimale natuurdoelstellingen en daarbij behorend aangepast beheer blijft dan wellicht 
voor dit beheerplan ook nog dode letter, omdat het wegens te versnipperd eigendommen niet haalbaar is binnen 
de termijn van dit beheerplan (20 jaar). Aan de doelstelling wegwerken van de versnippering kan natuurlijk wél hard 
gewerkt geworden op 20 jaar tijd.

De waterhuishouding (peilen, waterbouwkundige kunstwerken) is voor een belangrijk deel in handen van de polder 
(Nieuwe Polder Blankenbergse Watering). Een goede samenwerking met de Polder is van groot belang voor het 
waterbeheer van het studiegebied. 
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6. Uitvoeringsprogramma

De uitvoering van het beheer is samengevat in een aantal kaarten en tabellen:
Tabel 6.1 geeft een overzicht van de eenmalige beheeringrepen.
Tabel 6.2 geeft een overzicht van de geplande ruimingswerken van de poelen.
Tabel 6.3 geeft een overzicht van het rotatief beheer van de laantjes.
Tabel 6.4 geeft een overzicht van de overige beheeringrepen (maaien, begrazen, …)
De kaarten 6.1 tot 6.13 tonen waar het beheer dient uitgevoerd te worden.
Kaart 6.1 Beheerinfrastructuur
Kaart 6.2 Begrazingsblokken
Kaart 6.3 Maaibeheer
Kaart 6.4 Bosbeheer
Kaart 6.5 Te verwijderen constructies
Kaart 6.6 Graafwerken
Kaart 6.7 Herintroductie Grote ratelaar
Kaart 6.8 Knotbomenbeheer
Kaart 6.9 Poelenonderhoud
Kaart 6.10 Aanplant hagen
Kaart 6.11 Onderhoud laantjes
Kaart 6.12 Onderzoek mogelijkheden inrichten bunker voor vleermuizenoverwintering
Kaart 6.13 Soortgerichte beheermaatregelen nog niet opgenomen in vorige kaarten 

Deze luchtfoto van de Lage Moere van Meetkerke (wvi, mei 2013) toont prima het herstelde laantjespatroon in de Meetkerkse 
Moere.
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7. Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige activiteiten

7.1. Opsomming van de meldings- en vergunningsplichtige activiteiten binnen 
een Vlaams Natuurreservaat

Opmerking vooraf:

De uitvoering van de beheermaatregelen moet voor de percelen gelegen in beschermd landschap voorafgegaan 
worden door een adviesvraag voor toelating van werken in beschermde landschappen met een gedetailleerde 
omschrijving van de uitvoeringsmodaliteiten.

Alle maatregelen die meldings- of vergunningsplichtig zijn en waarvoor een specifieke afwijking van de verbodsbe-
palingen dient aangevraagd, worden hierna opgesomd. 

Bij volgende regelgeving is relevant:

Art. 6.2. van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen steden-
bouwkundige vergunning’ nodig is;
Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de handelingen, die opgenomen zijn in een goedgekeurd 
beheerplan op basis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of in een goedgekeurd natuurinrichtingsproject, of in een goedgekeurd in-
richtingsplan in het kader van een landinrichtingsproject, of in een van openbaar nut verklaarde ruilverkaveling voor 
zover ze niet gepaard gaan met de oprichting van constructies groter dan 40 vierkante meter en voor zover ze niet 
gepaard gaan met een ontbossing.

Artikel 47 van het bosdecreet:
In afwijking van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor ontbossing, zoals bepaald in artikel 4.2.1, 2°, van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is er voor ontbossing in natuurreservaten, waarvoor een beheerplan is 
goedgekeurd op grond van artikel 34, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu, enkel een voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist, op voorwaarde dat 
deze ontbossing voorzien is in het vermelde beheerplan en, met betrekking tot beheerplannen die goedgekeurd 
worden na 1 januari 2009, voor zover deze ontbossing noodzakelijk is voor het behoud, het herstel of de ontwikke-
ling van een of meerdere van de habitats, vermeld in bijlage I van voormeld decreet of van een of meerdere habitats 
van soorten, vermeld in bijlage II, III of IV van datzelfde decreet. Van deze melding stelt de ambtenaar onverwijld 
het college van burgemeester en schepenen en het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed in kennis.

Tevens zijn bepaalde werken MER-plichtig (zie hieronder)



441w v i  |  f e b  ‘ 1 4  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n  v o o r  d e  b l a n k e n b e r g s e  p o l d e r  z u i d

Het ‘Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen betreffende milieu-
beleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage’, van 18 december 2002 vereist één 
of meerdere uitvoeringsbesluit(en) om een aantal elementen van het decreet verdere uitwerking te geven. Het 
nieuwe uitvoeringsbesluit is op 10 december 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en is op 
17 februari 2005 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het uitvoeringsbesluit werd van kracht 10 dagen na 
publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het besluit bevat ondermeer:

* de lijst van categorieën van projecten waarvoor een project-MER moet worden
opgesteld (bijlage I);

* de lijst van categorieën van projecten waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd
verzoek tot ontheffing kan indienen bij de Cel MER (bijlage II). 

In bijlage II van het besluit zijn onder categorie 1c volgende type projecten opgenomen:
“Waterbeheringsprojecten op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van overstromingsgebieden, wachtbek-
kens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder 
beschermd gebied, met uitzondering van instandhoudings-, herstel- of onderhoudswerken.”

In bijlage II van het besluit zijn onder categorie 1d volgende type projecten opgenomen:
“Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voorzover de
oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voorzover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is.”

In bijlage II van het besluit zijn onder categorie 10h volgende type projecten opgenomen:
“Werken inzake kanalisering, met inbegrip van de vergroting of verdieping van de vaargeul,
en ter beperking van overstromingen, met inbegrip van de aanleg van sluizen, stuwen, dijken,
overstromingsgebieden en wachtbekkens, die gelegen zijn in of een aanzienlijke invloed
kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied.”

Bovenvermelde is van toepassing op de volgende natuurbeheermaatregelen:
 � De nog te verwijderen bomen (Meelbes) in de Meetkerkse Moere
 � De herinrichting van het Paddegat waarbij bestaande waterlopen uitgebreid worden tot depressies
 � De herinrichting van ’t Pompje, waarbij sloten herprofileerd worden en gronden afgegraven om het be-

staande rietveld te vergroten
 � De constructies nodig voor de regeling van de waterpeilen in ‘t Pompje

7.2. Ontheffingen en afwijkingen
Voor het uitvoeren van de hierboven opgesomde maatregelen wordt door dit beheerplan een ontheffing op het door 
artikel 7 van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ opgelegd verbod op wijzigen van bepaalde 
vegetaties gevraagd. 

De geplande beheermaatregelen vereisen tevens 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 natuur-
educatie 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;

3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk;

4° de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook
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5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwin-
tering 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 beschadi-
gen 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 reclame-
borden 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. 

De geplande natuurbeheermaatregelen vereisen soms een ontheffing op art. 35, § 2, 9° het verbod op het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Voor de bestrijding van ongewenste plantensoorten is, bij gebrek tot heden aan een 
evenwaardig milieuvriendelijk alternatief, het soms nodig een nabehandeling met een glyfosaat-houdend chemisch 
bestrijdingsmiddel uit te voeren en dit zolang er geen andere effectief alternatief beschikbaar is dat een vergelijk-
bare arbeidsinspanning vraagt. Het gebruik ervan is nog noodzakelijk om de geformuleerde natuurdoelen te halen. 
In voorliggend beheerplan is geen gebruik van glyphosaat voorzien. 

Er wordt een ontheffing gevraagd van art. 35, § 2, 6° indien uit wetenschappelijk populatie-genetisch onderzoek 
zou blijken dat het aangewezen is om plantendelen te verzamelen met het oog op het finaal duurzaam laten voort-
bestaan van een populatie van de onderzochte plantensoort. 

Voor art. 35, § 2, 8° wordt een opheffing gevraagd opdat het maaisel en strooisel onder wel bepaalde omstandighe-
den zou kunnen weggewerkt worden in geval er geen andere afdoende oplossingen kunnen gevonden worden. Wel 
zullen eerst alle mogelijke alternatieven voor het verwijderen en verwerken van het beheerafval worden onderzocht. 
Wanneer er echter geen alternatieven voor handen zijn, moet het verbranden van het beheerafval echter uitzonder-
lijk mogelijk zijn. Het laten liggen van maaisel geeft immers een significante, negatieve impact op de waardevolle, 
schrale graslandvegetaties. Maar het maken van vuur wordt zoveel mogelijk vermeden. 

Er wordt een ontheffing van art. 35, § 2, 5° gevraagd voor:

 � Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (andere dan monitoring en beheerevaluatie) 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. 

 � Het vangen en doden van dieren onder bepaalde voorwaarden wanneer door een eventuele overpopulatie 
van een bepaalde diersoort, deze soort een bedreiging vormt voor het ecosysteem of andere populaties van 
beschermde dieren of plantensoorten.
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8. Openstelling 

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’ :

§ 1.Binnen de natuurreservaten hebben, behoudens bij toepassing van het tweede of derde lid, de voetgangers 
steeds toegang tot alle wegen waarvoor de Vlaamse regering krachtens artikel 13, § 1, 6°, bevoegd is de toegang 
te regelen. Zij hebben echter geen toegang tot de paden waarop slechts één voetganger tegelijkertijd kan passeren, 
tenzij die paden in het goedgekeurde beheerplan als toegankelijk zijn aangeduid. Wat de voetgangers betreft, kan dit 
beheerplan tevens bepalen dat één of meerdere zones van het natuurreservaat ook buiten de wegen toegankelijk zijn.  
 
Andere categorieën van weggebruikers dan de voetgangers kunnen tot de wegen en de paden die krachtens het 
eerste lid voor de voetgangers toegankelijk zijn, worden toegelaten voor zover het goedgekeurde beheerplan dit 
uitdrukkelijk toelaat of voor zover dit medegebruik toegelaten wordt in uitvoering van artikel 13, § 1, 6°. 

Het goedgekeurde beheerplan van een natuurreservaat kan bepalen dat het reservaat geheel of gedeeltelijk en 
bestendig, tijdelijk of periodiek ontoegankelijk is, de in het eerste lid bedoelde wegen en paden inbegrepen. Deze 
ontoegankelijkheid dient op een duidelijk zichtbare wijze te worden aangeduid langs de belangrijkste toegangswe-
gen tot het reservaat of reservaatgedeelte dat ontoegankelijk wordt gesteld. De Vlaamse regering legt de vorm en 
de wijze vast waarop die aanduiding moet gebeuren. 

Ook het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 (BS 04/02/2009) is van toepassing. 

ART. 3 
In bossen en natuurreservaten moeten honden aan de leiband gehouden worden en mogen honden de wegen 
niet verlaten, tenzij in de volgende gevallen:  
1° bij het scheperen van schaapskuddes die ingezet worden bij het beheer van het gebied;  
2° bij deelname aan activiteiten die toegestaan zijn door of krachtens het Jachtdecreet;  
3° in de daartoe voorziene hondenzones;  
4° in het kader van trainingen met speurhonden door politie en operationele diensten van de civiele veiligheid.  
Andere gezelschapsdieren moeten altijd aan de leiband gehouden worden en mogen de wegen niet verlaten, 
tenzij wanneer ze ingezet worden bij wettige vormen van jacht of bestrijding van wild en andere dieren. 

ART. 5 
§ 2.De toegankelijkheidsregeling regelt voor voetgangers de toegankelijkheid op de wegen.  
De toegankelijkheidsregeling kan voor fietsers, ruiters, bestuurders van gespannen de toegankelijkheid op de 
wegen toestaan en de toegankelijkheid ervan regelen.  
De toegankelijkheidsregeling kan voor vissers, zwemmers, schaatsers, duikers, kajakkers, zeilers, roeiers en sur-
fers de toegankelijkheid toestaan op de stilstaande wateren en de niet-gecatalogeerde waterlopen en hun oevers 
en de toegankelijkheid regelen.  
 
§ 3.De toegankelijkheidsregeling kan voor voetgangers de toegankelijkheid buiten de wegen toestaan. Daartoe 
bakent de toegankelijkheidsregeling één of meer van de volgende zones af: speelzone, hondenzone, bivakzone 
en vrij toegankelijke zone. Het regelt ook de toegankelijkheid van die zones.  
 
§ 4.Een begrazingszone met grote loslopende grazers wordt uit veiligheidsoverwegingen aangeduid via het zone-
bord Z. 03.De toegankelijkheidsregeling regelt de toegankelijkheid van die zones.  
 
ART. 6 
Een toegankelijkheidsregeling bevat minstens de volgende informatie:  
1° een omschrijving en kaart met alle zones, wegen, stilstaande wateren, niet-gecatalogeerde waterlopen en hun 
oevers en het toegestane gebruik voor de gebruikers, vermeld in artikel 5, § 2;  
2° de periode van toegankelijkheid.  
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ART. 11 
§ 2.De toegankelijkheidsregeling voor een natuurreservaat volgt dezelfde bepalingen inzake termijn, indiening en 
goedkeuring van het overeenkomstige beheerplan, vermeld in artikel 34, § 1, § 2 en § 3 van het Natuurdecreet 
voor wat betreft de Vlaamse natuurreservaten en artikelen 10, 11, 12 en bijlage 3 van het subsidiebesluit natuur-
reservaten voor wat betreft de erkende natuurreservaten. Ook voor wijzigingen in bestaande toegankelijkheids-
regelingen wordt dezelfde procedure gevolgd.  
 
§ 3.Het ontwerp van toegankelijkheidsregeling wordt, in het kader de in § 1 of § 2 vermelde procedures, overge-
maakt aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten waar het bos of het natuurreservaat 
gelegen is. Indien er speelzones in het ontwerp zijn opgenomen, dan wordt dit ontwerp ook overgemaakt aan de 
gemeentelijke jeugdraad van de betrokken gemeenten. Het college van burgemeester en schepenen, en desge-
vallend de gemeentelijke jeugdraad, bezorgen hun gemotiveerd advies in het kader van de in § 1 of § 2 vermelde 
procedures en binnen de voor deze termijnen geldende procedures.  
 
§ 4 Bij de indiening van het ontwerp toegankelijkheidsregeling wordt het in § 3 bedoelde advies en een planning 
betreffende het gebruik en het plaatsen van wegwijzers, infopanelen en borden, als vermeld in artikel 7 toege-
voegd. Die planning wordt samen met de toegankelijkheidsregeling goedgekeurd.  
 
ART. 12
De toegankelijkheidsregeling wordt na goedkeuring bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De 
minister stuurt een afschrift van de toegankelijkheidsregeling naar elke betrokken gemeente, waar dit document 
kan worden ingekeken.  
 
ART. 13 
De toegankelijkheidsregeling treedt in werking na het plaatsen van de infopanelen en de bijbehorende borden en 
wegwijzers volgens de goedgekeurde planning. 
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8.1. Plan wegennet - opengestelde paden

Het toegankelijkheidsreglement voor het gebied is hieronder weergegeven.

Vlaamse overheid, Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de Administrateur-Generaal houdende de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor 
het Vlaams Natuurreservaat Paddegat-Klemskerke, het Vlaams Natuurreservaat de Lage Moere van Meet-
kerke en Kwetshage en het Domeinbos Hagebos, gelegen op de gemeenten Brugge, Jabbeke, Oudenburg 
en Zuienkerke

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, artikel 12, 
gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 
30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen 
en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art. 9, 14°, 
toegevoegd bij ministerieel besluit van 30 november 2009;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten 
Brugge, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke, gegeven op [datum];

BESLUIT:

Artikel 1. – Toepassingsgebied

1.1 Deze regeling heeft betrekking op het Vlaams Natuurreservaat Paddegat-Klemskerke, het Vlaams Natuurreser-
vaat de Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage en het Domeinbos Hagebos, gelegen op de gemeenten Brugge, 
Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke

1.2 Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart 8.1. en kaart 8.2 a-e. Deze 
kaarten maken integraal deel uit van deze regeling.

1.3 Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht of het beheer 
van het gebied.

 1.4 Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 

Artikel 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

2.1 De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en de bijhorende borden in het ge-
bied en aan de ingangen ervan.

2.3 Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder, het Agentschap voor Natuur en Bos, 
om het geheel of gedeeltelijk voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar 
door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald.
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2.4 Het gebied is in principe enkel toegankelijk van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. De 
toegang tot het bos is verboden bij storm. Omwille van natuurbehoudsmaatregelen, gevaar, … kan het Agentschap 
voor Natuur en Bos bepaalde wegen tijdelijk of permanent afsluiten voor het publiek.

Artikel 3. – Weggebruikers

3.1 De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en voor 
honden aan de leiband.

3.2 De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende 
categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven. De weggebruikers houden rekening 
met elkaar. De voor ruiters opengestelde wegen zijn bestemd voor de wandelruiterij. Het is verboden in galop of in 
draf te rijden. Op gemengde paden mag slechts stapvoets gereden worden. 

Artikel 4. – Watergebruikers

4.1 De stilstaande wateren en niet-gecatalogeerde waterlopen en hun oevers zijn niet toegankelijk, behalve de Put 
van Vlissegem en de wachtkom in de Meetkerkse Moere. Vissen kan enkel in de daarvoor aangeduide viszone.
4.2 Er mogen geen tenten of schuilplaatsen worden opgezet aan de Put van Vlissegem. Wandelaars moeten altijd 
kunnen passeren.
4.3 Gevangen vissen mogen niet gedood worden maar moeten worden teruggezet in de Put van Vlissegem.

Artikel 5. – Zones

5.1 Momenteel zijn er geen speelzones voorzien in het gebied. De opengestelde dreef in het domeinbos Hagebos 
kan wel gebruikt worden voor georganiseerde NME-activiteiten.
5.2 Het tracé voor geleide wandelingen is enkel toegankelijk voor groepen onder begeleiding van een gids, die over 
een machtiging van het ANB beschikt (zie lijst in Bijlage 9).
5.3 Gidsen die opgelijst zijn in de lijst van deskundigen voor de Lage Moere van Meetkerke kunnen een machtiging 
aanvragen per kalenderjaar. Bij niet-naleving van de randvoorwaarden kan de machtiging worden ingetrokken door 
het Agentschap voor Natuur en Bos.
5.4 Er zijn twee zones met een educatieve poel (zie kaart 8.1). Hier kunnen NME-educatieve activiteiten plaatsvin-
den. Deze zones zijn ook vrij toegankelijk voor wandelaars. 

Artikel 6 Beschermingsvoorschriften

6.1 Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de infrastructuur of 
de planten. Het is verboden de dieren te voederen. Het is verboden drukwerk of andere geschriften uit te hangen 
of te verspreiden. Het is verboden afvalstoffen achter te laten in het bos. Bezoekers dienen hun resten steeds terug 
mee te nemen uit het bos. Het is verboden stenen of andere voorwerpen in het water te werpen. Het is verboden 
te roken.

6.2 De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Het gebruik van markeringen is onderhevig 
aan volgende voorwaarden:

1. Markeringen bestaan uit verwijderbare materialen, gebruik van materialen zoals bijvoorbeeld verf en spuit-
bussen is niet toegestaan. Op de markeringen moeten volgende gegevens zijn aangebracht: datum acti-
viteit, naam organisatie, naam en contactgegevens van verantwoordelijke

2. Het aanbrengen van de markeringen mag geen schade aan infrastructuur of de vegetatie veroorzaken, 
het gebruik van scherpe materialen zoals nagels en nietjes (groot formaat) is niet toegestaan.

3. De markeringen moeten binnen de 24 uur na de activiteit verwijderd worden.
Markeringen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden verwijderd door de beheerder.
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Artikel 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

7.1 De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat gebeurlijk beroep 
kan gedaan worden op de polis B.A. 

7.2 Het zich bevinden in of nabij bos met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, het betreden van het gebied 
van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en het niet-toegelaten gebruik van het gebied 
volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken 
voor de vergoeding van de schade.

Artikel 8. - Onderrichtingen

8.1 Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10.2 kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op 
het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten 
zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van openbare macht, uit 
het gebied gezet worden.

Artikel 9. - Afwijkingen

9.1 De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 6 van deze regeling toestaan, voor zover het geen 
risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 
2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet 
minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via electronische drager worden toegezonden aan de beheerder. 

Artikel 10 - Handhaving

10.1 De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

10.2 Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op grond van het decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het 
toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet. 

Artikel 11 - Bekendmaking

11.1 Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

11.2 De gemeenten houden deze regeling ter inzage van de bevolking.

Kaart 8.1. Toegankelijkheid: toeristische infrastructuur.
Kaart 8.2 a-e. Toegankelijkheid: bebordingsplan.

Brussel, [datum]

De administrateur-generaal van het Agentschap voor natuur en Bos

Marleen EVENEPOEL
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Toegankelijkheidsborden van Agentschap Natuur en Bos in gebruik in het Vlaams Natuurreservaat Paddegat-
Klemskerke, het Vlaams Natuurreservaat de Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage en het Domeinbos Hage-
bos, gelegen op de gemeenten Brugge, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke, respectievelijk: A00, A01, A02, A14, 
V00, V01, V02, V15, Z01, Z03 en VO6. (Bron: www.natuurenbos.be natuurbeleid, toegankelijkheid, toegankelijk-
heidsregeling, toegankelijkheidsborden)

http://www.natuurenbos.be
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Bezoekers die met de wagen komen, moeten in principe parkeren langs de dichtbije openbare weg. Voor de 
Meetkerkse Moere is dat de Vaartdijk Noord op grondgebied Brugge, waar men niet voorbij de betonfabriek mag 
rijden. Een alternatief is de Biezenstraat op de kruising met de Moerstraat op grondgebied Meetkerke. Vanaf beide 
parkeerplaatsen kan men te voet de wandelwegen bereiken. 

Volgende onthaalpoorten zijn voorzien voor de Lage Moere van Meetkerke:

 � Dorpsplein Meetkerke (onthaalinfrastructuur werd enkele jaren geleden aangelegd door de Provincie West-
Vlaanderen) Van hieruit vertrekt ook de wandelroute door de Lage Moere van Meetkerke van Westtoer

 � Pompgebouw, eigendom van de Polder, in erfpacht gegeven aan de Provincie West-Vlaanderen. In 
najaar 2013 wordt het restauratiedossier ingediend bij Onroerend Erfgoed (mondelinge mededeling Tom 
Vermeersch). Tegen eind 2014 worden de betrokken partners samengebracht voor de inhoudelijke input 
van de infopanelen

 � Nieuwege. Hier zijn picknickbanken en vuilnisbakken reeds aanwezig. Een nieuw onthaalpaneel zal hier 
nog worden geplaatst.

Voor Kwetshage is de kruising Westernieuwweg-Vaartdijk Noord of Zuid een mogelijkheid. Een alternatief is de 
Kwetshagestraat. Vanaf daar kan men te voet de vaartdijk volgen. Voor het Paddegat is de kruising Paddegatstraat-
Vaartdijk Zuid de dichtste parkeergelegenheid. Voor de Schobbejak is de kruising van Cat(hille met vaartdijk-Noord 
de dichtbije parkeergelegenheid. Voor het Pompje neemt men best de Clemensheulestraat tot het voormalige 
RMD-gebouw. Bij Schorreweide Zuid kan men tot ter plaatse rijden via de Klemskerkestraat. De weiden Noordede 
zijn te bereiken via de Watergangstraat, de Brugse baan, de N377 en de Cathilleweg. De percelen van Klemskerke-
Vlissegem liggen langs de Bredeweg, de Vlissegemstraat, de Dorpstraat, de Vijfwegestraat en de Polderstraat. 
De dichtsbije parkeermogelijkheid voor de Put van Vlissegem is Warvinge. Het Hagebos is met de auto alleen te 
bereiken via de Heerweg.  

De meeste gebieden zijn gemakkelijk te bereiken met de fiets via de kanaalbermen. Dat geldt voor zowel de Meet-
kerkse Moere, Kwetshage, Schobbejak, Paddegat als Pompje. De percelen van Klemskerke-Vlissegem zijn langs 
dezelfde wegen te bereiken met de fiets als hierboven voor de wagen aangeduid. Een pad langs de Put van Vlis-
segem is voorzien als één van de maatregelen van dit beheerplan. Bij het Hagebos wordt momenteel een fietspad 
aangelegd. Langsheen en doorheen de verschillende gebieden lopen verschillende fiets- en wandelroutes, onder 
meer Fietsroute Paddegat, Wandelroute Nachtegaalpad, Romain Maes Fietsroute. Ook het fietsenknoopwerk en 
wandelknopennetwerk lopen langs en doorheen de gebieden. 
 
Wandelen kan via een provinciaal wandelpad in de Meetkerkse Moeren. Voor geleide wandelingen is een afzon-
derlijk wandelpad gepland als één van de maatregelen van dit beheerplan. Langs de Schobbejak loopt eveneens 
een wandelpad. In de overige gebieden zijn momenteel nog geen wandelpaden voorzien, hetzij omdat ze nog te 
versnipperd zijn qua eigendomsstructuur (kwetshage, Paddegat, Weiden Noordede, Klemskerke-Vlissegem), het-
zij omdat ze militair domein zijn (Pompje). De dreef ten noorden van het Hagebos wordt momenteel ingericht als 
fietspad en wandelpad. Er is al een nieuwe brug aangelegd over de Blankenbergse vaart. Het pad zal de Heerweg 
verbinden met Strooienhaan. Langs de dreef kunnen NME-activiteiten plaatsvinden na melding bij het ANB. 

Kaart 8.1 toont de toegankelijkheid in het studiegebied.
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8.2. Speelzones

In het gebied komen geen speelzones voor. 

8.3. Recreatieve infrastructuur

De recreatieve structuur is momenteel nog beperkt. In de planperiode wordt het onthaal en de recreatieve infra-
structuur door het ANB uitgebouwd. Hiervoor wordt ook samengewerkt met de Provincie West-Vlaanderen.

In de Meetkerkse Moere is een brug over het Sint-Andrieszwin gelegd om het provinciaal wandelpad (Westtoer) 
mogelijk te maken. Er is een tweede brug voorzien (over het Maregeleed) om een wandelpad voor geleide bezoe-
ken mogelijk te maken. Er is een platvorm met zitbank bij de educatieve poel langs de Moerstraat. De Provincie 
West-Vlaanderen staat in voor het onderhoud. 

In Klemskerke-Vlissegem is er een educatieve poel ter hoogte van het bunkercomplex van Vlissegem (Bredeweg). 
Er staat een picknicktafel, info-borden en een steiger/vlonder en de poel is voor drievierden afgerasterd. De ge-
meente Jabbeke staat in voor het onderhoud van deze vrij toegankelijke zone.

Bij de Put van Vlissegem plannen we een kijkwand/kijkhut. De exacte inplanting is afhankelijk van het overleg 
tussen ANB, gemeente en Provincie in het kader van het herstel van de trage wegen tussen Vlissegem en de 
Westernieuwwegeweg.

Bij ’t Pompje plannen we in het noorden van het gebied de aanleg van een uitkijkplatform. 

De bestaande infoborden zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de natuurinrichtingsprojecten uitgevoerd 
door de Vlaamse Landmaatschappij. Ze zullen op korte termijn aangevuld of vervangen worden door nieuwe ANB-
borden. De gebods- en verbodsborden conform het toegankelijkheidsreglement voor Vlaamse Natuurreservaten 
zijn onlangs gestandaardiseerd en zullen op de geschikte plaatsen aangebracht worden (zie kaart 8.2).

Het wandelpad in de Meetkerkse Moere wordt jaarlijks meermaals gemaaid door het ANB, over een breedte van 2 
m. De Moerstraat wordt door de Nieuwe Polder van Blankenberge onderhouden.

8.4. Communicatie

Het beheerplan zal via een infowandeling voorgesteld en toegelicht worden aan het publiek. 

Alle actuele info over de gebieden is terug te vinden op www.natuurenbos.be

Voor de Lage Moere van Meetkerke organiseerde de Provincie West-Vlaanderen in 2010 een speciale gidsen-
cursus om te kunnen inspelen op de vraag naar informatie en het organiseren van wandelingen in het gebied. 
Gidsen die opgelijst zijn in deze lijst van deskundigen voor de Lage Moere van Meetkerke kunnen een machti-
ging aanvragen per kalenderjaar (zie toegankelijkheidsreglement). De lijst is in bijlage 9 gevoegd. Groepen en 
scholen kunnen nu met een gids het gebied verkennen. Reservaties scholen/groepen via gemeente Zuienkerke   
Ann Michiels T - 050.43.20.53 of ann.michiels@zuienkerke.be 

De bebording voor de Lage Moere van Meetkerke bestaat al. Er is een infopaneel bij de educatieve poel en er zijn 
verschillende infopanelen geplaatst bij het poldergemaal De Katte. Ook langs het kanaal, tussen tussen het pol-
dergemaal en de betonfabriek is een infopaneel aanwezig. Deze zullen binnen de planperiode vervangen worden 
indien dit nodig blijkt.

Voor Kwetshage is er een infopaneel gepland op de kanaaloever, naast de eveneens nog te bouwen kijkwand.

Bij de herinrichting van het Paddegat zullen het ANB en de VLM voor een gezamenlijke bebording zorgen op de 
kanaaloever.

http://www.natuurenbos.be
mailto:ann.michiels@zuienkerke.be
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Ook bij ’t Pompje komt er een infopaneel op de kanaaloever en verder ook een bord langs de Klemskerkestraat 
nabij de Schorreweide Zuid.

Er is momenteel een wandelbrochure voor de Meetkerkse Moere, uitgegeven door de Provincie. De plannen voor 
een nieuwe publieksbrochure voor het hele gebied door het ANB zijn nog niet concreet. 
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9. Monitoring

Momenteel wordt vooral de Meetkerkse Moere opgevolgd, door de Vlaamse Landmaatschappij, in het kader van de 
monitoring van de natuurinrichtingswerken in de Meetkerkse Moere. Hier worden vooral de effecten van de werken 
(plaggen en gewijzigde hydrologie) opgevolgd. In 2014 wordt de T6 opgenomen. In 2018 volgt nog de T10, waarna 
deze monitoringscampagne afloopt.

In de compensatiegebieden voor de achterhaven van Zeebrugge worden sinds 2004 ook jaarlijks vogeltellingen 
uitgevoerd (broedvogels, doortrekkers en overwinteraars). Die monitoring was in principe afgesproken voor 9 jaar, 
m.a.w. tot 2013. Er is momenteel nog geen verlenging vastgelegd.

In het Pompje zijn transplantatie-experimenten aan de gang met zilte plantensoorten (Frank Demeutter, INBO). In 
het kader van de compensaties voor zilte graslanden in de havens van Antwerpen en Zeebrugge worden kritische 
zilte plantensoorten (Blauw kweldergras, Zilte zegge, …) experimenteel verplant naar andere zilte gebieden om de 
kans op overleving te bestuderen. Ook in ’t Pompje is één perceel geselecteerd (Natuurpuntperceel in het noord-
westen van het gebied) waar een deel van dit experiment doorgaat.

In de meeste gebieden is ook nood aan monitoring van meer geleidelijke processen, zoals de wijziging in vegetatie 
onder invloed van het wegvallen van bemesting en herbicidengebruik en omschakeling naar hooiweidebeheer. 
Dit type monitoring bestaat momenteel niet. Minstens een vijfjaarlijkse evaluatie zou nuttig zijn om de zaken bij te 
sturen waar nodig. 

Een aantal diergroepen is al lange tijd niet meer gedetailleerd onderzocht: vissen, waterkevers, waterwantsen en 
amfibieën zijn vier opvallende voorbeelden. Andere groepen zijn nog nooit grondig onderzocht, met nachtvlinders 
als opvallend voorbeeld. Elk van deze groepen verdient een nauwkeurig eerste onderzoek en/of langduriger mo-
nitoring.  

Binnenkort volgen nog nieuwe werkzaamheden zoals de heraanleg van Kwetshage en het Paddegat, het opbreken 
van de resten van de steenbakkerij in het Pompje, de vergroting van het rietveld in hetzelfde gebied, de aanleg van 
een waterzuivering ook in hetzelfde gebied, de aanleg van enkele poelen in Klemskerke-Vlissegem, de inrichting 
van een vleermuizenbunker in hetzelfde gebied, de aanleg van een geleidelijker oever langs de put van Vlissegem, 
de creatie van een vogeleiland bij de Put van Vlissegem, het experimentele essenhakhoutbeheer in het Hagebos. 
Elk van deze maatregelen heeft nood aan monitoring voor de effecten van de werkzaamheden.  
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10. Kostenraming 

10.1. Kosten

De kostenramingen in beheerplannen zijn louter indicatief. Het betreft geen kostenraming van een bestek dat voor 
aanbesteding bestemd is. De normprijzen zijn gebaseerd op prijsopgaves door ANB zelf voor recent uitgevoerde 
werken of recente aankopen. 

Oppervlakte: circa 339 ha
De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kostprijs verbonden aan de geplande werkzaamheden. Door het ontbreken 
van kennis over de toekomstige prijsevoluties worden de prijzen als constant beschouwd gedurende de planperi-
ode. De kosten op zich worden beschouwd als gemiddelden voor de uitvoering van een dergelijke opdracht, m.a.w. 
er wordt geen inschatting gemaakt van de intensiteit per ingreep.

De structuur van de kostenraming volgt de tabellen van de geplande werken.
Noot: prijs van één mandag (arbeider ANB) geschat op 100 euro/dag inclusief toeslag gevaarlijk werk

Eenmalige beheeringrepen Euro
Verbeteren bewegwijzering wandelpad Meetkerkse Moere; 1 mandag 100
Aanleg pad langs Maregeleed; overstapjes maken bij elke prikkeldraad; 3 mandagen; brug over 
Maregeleed is als aparte kost aangerekend

300

Nieuw aan te leggen houten brugje over Maregeleed; 1 keer in planperiode; 2 mandagen 200
Afbraak betonnen stalling pobw 41; 2 mandagen + stortkosten 300
Afbraak houten jagershut; 1 mandag 100
Plaatsen educatieve panelen; 1 dag per gebied: 6 mandagen 600
Kappen Meelbesaanplantje Meetkerkse Moere; 1 mandag 100
Uitgraven enkele laantjes nabij, Lidstengpopulaties; 1 mandag 100
Herstel eendenkoo naar Vlaams model; 14 mandagen 1400
Heraanleg kooibos rond herstelde vangpijp; 5 mandagen 500
Jaarlijks onderhoud hagen en knotbomen kooibos; 2 mandagen 200
Aanplant kwetshaag Kwetshage; 2 mandagen 200
Graven depressies met slootjes in Paddegat; natuurinrichtingsproject VLM; kosten hier niet 
opgenomen

/

Aanplant Grauwe wilg-scherm langs spoorweg Paddegat (lokale stekken); 1 mandag 100
Herstel steenbakkerij-site Pompje; natuurinrichtingsproject VLM; kosten hier niet opgenomen /
Afgraven percelen rond rietland Pompje; natuurinrichtingsproject VLM; kosten hier niet opgenomen /
Plaatsen zuiveringsinstallatie kanaalwater, Pompje; natuurinrichtingsproject VLM; kosten hier niet 
opgenomen

/

Uitgraven 2 weddingen tot poelen Klemskerke-Vlissegem; 600 euro per poel 1200
Aanleg mountainbikepad, herstel oever Put Vlissegem; plaatsen kijkwand; gezamenlijk project met 
gemeente en provincie; kosten hier nog niet opgenomen

/

Afbreken jagershut Hagebos; 2 mandagen 200
Opruimen fazantenkooi en autobandenstort Hagebos; 2 mandagen 200

Ruimingswerken poelen
Ruimen 52 poelen (om de tien jaar) aan 4 poelen per dag en 500 euro per dag voor man met kraan 6500 

Rotatief beheer laantjes
Ruimen 22 blokken laantjes om de tien jaar aan 1 blok per dag en 500 euro per dag voor man met 
kraan 

11.000

Overige werken
Seizoensbegrazing; kosteloze beheerovereenkomsten met landbouwers /
Hooien met nabegrazing; kosteloze beheerovereenkomsten met landbouwers /
2 maal hooien; kosteloze beheerovereenkomsten met landbouwers /
Wintermaaien riet Maregeleed; in overeenkomst met de polder; geen kosten voor ANB /
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Herintroductie Grote ratelaar Meetkerkse Moeren; 1 dag oogsten in Ettelgem en uitzaaien in 
Meetkerke per jaar 

2000

Aanvullen onderbroken knotbomenrijen Meetkerkse Moeren; 2 mandagen 200
Herintroductie Grote ratelaar Kwetshage; 1 dag oogsten in Ettelgem en uitzaaien in Kwetshage per 
jaar

2000

Aanvullen onderbroken knotbomenrijen Kwetshage; 1 mandag 100
Zomerhooien riet in de Schobbejak; 1 keer per 5 jaar; 2 mandagen maaien en 2 afvoeren per keer 1600
Wintermaaien riet Pompje; jaarlijks indien mogelijk (vriesweer); in praktijk zal dat niet jaarlijks zijn; 4 
mandagen maaien en 4 afvoeren per keer; kostenberekening aan 1 keer o de 2 jaar

8000

Wintermaaien riet Schorreweide Zuid bij te sterke verruiging; gerekend aan 1 keer per 5 jaar: 1 dag 
maaien en 1 dag ruimen per keer

800

Zomerhooien riet Cathille; 2 dagen maaien en 2 dagen ruimen per keer; momenteel beheerd door 
Natuurpunt vzw

/

Maaibeheer bloemrijke ruigte Put van Vlissegem 1 maal per jaar; 2 mandagen per jaar 4000
2 maal maaien en ruimen dreven en open plaatsen Hagebos; 2 dagen per jaar 4000
Experimenteel hakhoutbeheer es rond poelen; 5 dagen 500
Vernieuwen afsluitingen; 1 keer in plantermijn; 7 euro/lm; 27.000 lm 189.000

Totale kostenplaatje over de planperiode: 235.500 euro voor ca 339 ha of 695/ha voor 20 jaar of 34,75 euro/ha/jaar.
Met de hectaren die in 2014 erbij zullen verworven worden wijzifgt de raming als volgt: 695 euro/ha x 489 ha = 
339.855 euro voor 20 jaar.

10.2. Baten

Er zijn geen houtopbrengsten en er is geen jaarlijkse verhuur van zaadgaarden. De jacht wordt niet verpacht. Er 
zijn dus geen opbrengsten.
Het totale kosten/batenplaatje blijft dus zoals hierboven al opgegeven: 339.855 euro voor ca 489 ha of 695/ha voor 
20 jaar of 34,75 euro/ha/jaar.

11. Kaarten

Alle kaarten zijn opgenomen in een afzonderlijke kaartenbundel in A3-formaat.

12. Samenvatting

 J Samenvatting Hoofdstuk 1 Situering en administratieve gegevens

Het beheerplan omvat een reeks gebieden (ca 489 ha) gelegen in de Blankenbergse Polder Zuid, meer bepaald 
het Vlaams Natuurreservaat Paddegat-Klemskerke, het Vlaams Natuurreservaat Lage Moere van Meetkerke en 
Kwetshage en het Domeinbos Hagebos. 

Het studiegebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. 

Vlaamse Natuurreservaten of Domeinbossen worden volgens het systeem van Waterinckx & Seynaeve steeds 
als domeinen opgevat. Binnen Polder Blankenberge Zuid onderscheiden we drie domeinen: 1) Vlaams Natuur-
reservaat Paddegat-Klemskerke 2) Vlaams Natuurreservaat De Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage en 3) 
Domeinbos Hagebos.

Binnen het domein Vlaams Natuurreservaat Polders Paddegat-Klemskerke onderscheiden we zes deelgebieden: 
1) Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem (met inbegrip van de Put van Vlissegem), 2) Weiden Noor-
dede, 3) ’t Pompje, 4) Paddergat, 5) Schobbejak en 6) Weiden Ettelgem. 
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Binnen het domein Vlaams Natuurreservaat Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage onderscheiden we twee 
deelgebieden: 1) Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage.
Binnen het domein Hagebos is er slechts één deelgebied: het Hagebos. 

Het derde hiërarchische niveau, de blokken binnen de deelgebieden komen overeen met de benamingen die ook 
gebruikt worden voor het ingeven van waarnemingen in de website waarnemingen.be van natuurpunt vzw.

Binnen het deelgebied De Lage Moere van Meetkerke onderscheiden we drie blokken:

 � Lage Moere (LM)
 � Lage Moere-Eendenkooi Meetkerke (EMMK)
 � Speyen (S)

Binnen het deelgebied Kwetshage onderscheiden we twee blokken:

 � Varsenare Kwetshage (KWVN)
 � Varsenare Tuinbouwgebied (TGVN)

Binnen het deelgebied Paddegat onderscheiden we drie blokken:

 � Stalhille Jagersput (JPSH)
 � Stalhille weiden Jagersput (WJSH)
 � Jabbeke weiden Rijkswacht (WRJB)

Binnen het deelgebied Schobbejak onderscheiden we slechts één blok:

 � Stalhille weiden (WSH)

Binnen het deelgebied ’t Pompje onderscheiden we twee blokken:

 � Weiden Pompje (WPOB)
 � Weiden Pompje (WPOB) Schorreweiden

Binnen het deelgebied Weiden Noordede onderscheiden we slechts één blok:

 � Weiden Noordede (WNKL)

Binnen het deelgebied Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem onderscheiden we vier blokken:

 � Put van Vlissegem (PVG)
 � Vlissegem akkers (AVG)
 � Klemskerke Weiden (WKL)
 � Vlissegem Bunkerweiden (BWVG)

Binnen het deelgebied Hagebos onderscheiden we slechts één blok:

 � Weiden Hagebos (WHBO) - Hagebos

Een aantal veel gebruikte toponiemen bijvoorbeeld Schorreweide Zuid, Militair domein Schorreweide, Cathille, 
Watergangstraat, RMD-domein Ettelgem (Oudenburg) stemmen niet overeen met deze vierdelige hiërarchie. We 
verwijzen naar de toponiemenkaart (kaart 1.2a) voor de begrenzingen van deze toch vaak gebruikte aanduidingen. 
Kaart 1.2b geeft de begrenzingen van domeinen, deelgebieden en blokken weer.

Het vierde hiërarchische niveau, de percelen komen overeen met de kadastrale percelen. Zoals reeds eerder aan-
gegeven gebruiken we in dit beheerplan ook nog vaak de pobw-nummering die verschillende kadastrale percelen 
met eenzelfde beheer groepeert. 
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Voor de gebiedsvisie is het studiegebied het visiegebied van het VNR Paddegat-Klemskerke, VNR Lage Moere 
van Meetkerke en Kwetshage en het visiegebied van het Hagebos. Deze visiegebieden zijn samen ongeveer 3220 
ha groot. 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert er 339 ha 75 a 58 ca (situatie 17 september 2009). Een deel hiervan 
is geen eigendom (militair domein, nog niet overgedragen gronden VLM). 80 ha Kwetshage, 30 ha verwerving ANB, 
30 ha ruil van Grondenbank naar ANB worden momenteel of in de zeer nabije toekomst nog overgedragen. Bij 
goedkeuring van het beheerplan worden alle beheerde percelen die nog geen statuut van Vlaams natuurreservaat 
hebben, aangewezen.

De VLM is een belangrijke partner bij de verwerving van compensatiegebieden bij de uitbouw van de haven van 
Zeebrugge. De gronden worden nadien vaak overgedragen aan ANB. De VLM is ook trekker van de uitgevoerde 
natuurinrichting van de Lage Moere van Meetkerke en de lopende landinrichting (Kwetshage). Tevens is ze trekker 
van RESTORE en staat ook in voor de inrichting van de percelen van de compensatiegebieden.

De eigenaar van het grootste gedeelte van het studiegebied is het Vlaams Gewest: 427 ha in eigendom (toestand 
november 2013), 489 ha 79 a 7 ca vanaf 2014. De beherende administratie is de Vlaamse overheid, Ministerie van 
Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de Ferrarisgebouw, 4de verdieping, Koning 
Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, Tel 02/553 76 85, Fax 02/553 76 85, Website: http://www.natuurenbos.be/ , 
Administrateur-generaal Marleen Evenepoel

De Afdeling West-Vlaanderen heeft volgende contactgegevens: Agentschap voor Natuur en Bos, Jacob van 
Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74, 8200 Brugge (Sint-Michiels), Telefoon: 050/24 77 96, Fax: 050/27 
77 45, E-mail: wvl.anb@vlaanderen.be, Provinciaal Directeur: Stefan Borry, Celverantwoordelijke Beheer: Wim 
Pauwels, Regiobeheerder voor regio Polders-Heuvelland: Wim Pauwels, Wachters: boswachter Luc De Cat, Vloe-
themveld 11, 8210 Zedelgem, GSM: 0479/67 95 72, E-mail: Luc.Decat@lne.vlaanderen.be, wachter Bart Vandaele, 
Zerkegemstraat 4, 8460 Oudenburg, tel.: 0479/89 01 11, E-mail: Bart.Vandaele@lne.vlaanderen.be.

Het studiegebied is terug te vinden op kaartblad Bredene-Houtave 12/3-4. Kaart 1.5 geeft een overzicht van de 
kadastrale perceelsnummers. Kaart 1.6 toont de ligging en het statuut van de belangrijkste wegen en waterlopen 
die het studiegebied begrenzen of doorkruisen. Het kanaal Brugge–Oostende en het Boudewijnkanaal zijn bevaar-
bare waterlopen. Zij worden beheerd door de Vlaamse Gemeenschap (Waterwegen en Zeekanaal). De Noordede 
(O.3.) en de Blankenbergse Vaart (B.1.) vanaf de samenvloeiing met de Noordede zijn onbevaarbare waterlopen 
van eerste categorie. Dat geldt ook voor een gedeelte van het Zuidgeleed (O.4) en van het Kwetshagezwin (O.4.1.). 
Zij worden eveneens beheerd door de Vlaamse Gemeenschap. 

Kaart 1.8 toont het gewestplan voor het studiegebied.

Het studiegebied maakt geen deel uit van een natuurrichtplan in opmaak.

Een groot gedeelte van de Lage Moere van Meetkerke en een aanzienlijk gedeelte van Kwetshage liggen in VEN- 
en meer bepaald GEN-gebied. Schorreweide Zuid ligt volledig in GEN-gebied. Dat geldt ook voor het Militair Do-
mein Schorreweide. De rest van natuurdomein ’t Pompje (RMD-domein) maakt evenwel geen deel uit van het VEN. 
Schobbejak, Weiden Noordede, Schorrenweide Noord, de graslanden tussen Klemskerke en Vlissegem, Hagebos 
en Natuurdomein Paddegat liggen niet in VEN-gebied. Kaart 1.9 toont de afbakening van het VEN.

De natuurvergunning heeft een belangrijke impact op het studiegebied, met name:
 � het wijzigen van poelen is verboden in de groene gewestplanbestemmingen, vergunningsplichtig in vallei-, 

bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van ecologisch belang en met bijzondere 
waarde, vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden en habitatrichtlijngebieden, gebieden van het IVON, land-
schappelijk waardevolle agrarische gebieden en meldingsplichtig in de overige gebieden met uitzondering 
van woongebieden, industriegebieden en huiskavels

 � Het wijzigen van stilstaande waters en waterlopen is vergunningsplichtig in alle hierboven opgesomde 
gewestplanbestemmingen.

 � Idem voor houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, 
hoogstamboomgaarden

http://www.natuurenbos.be/
mailto:wvl.anb@vlaanderen.be
mailto:Luc.Decat@lne.vlaanderen.be
mailto:Bart.Vandaele@lne.vlaanderen.be
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 � Idem voor vegetaties horende bij de KLE’s perceelsrandbegroeiingen en sloten (maar nergens 
meldingsplicht)

 � Het wijzigen van moerassen is overal verboden (uitgezonderd op huiskavels) 
 � Er geldt een verbod op het wijzigen van historisch permanent grasland in groene gewestplanbestemmin-

gen en er is een vergunning nodig in vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden 
van ecologisch belang en met bijzondere waarde. Er is ook een vergunning nodig als het grasland opgeno-
men is als habitat.

 � Het wijzigen van andere vegetaties is vergunningsplichtig in de groene gewestplanbestemmingen, in val-
lei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden van ecologisch belang en met bijzondere 
waarde, vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden en habitatrichtlijngebieden

Het verbod geldt niet als de werken uitdrukkelijk worden vermeld in een beheers- of inrichtingsplan, zoals een na-
tuur- of bosbeheerplan, landinrichtings- of ruilverkavelingsplan, natuurinrichtingsproject of beheerplan voor een 
beschermd landschap. 

Het bosdecreet is minder relevant voor het studiegebied omdat er zeer weinig bos voorkomt. Het Hagebos in 
Meetkerke is het belangrijkste bosje. Het kooibos in de Meetkerkse Moeren heeft een belangrijke cultuurhistorische 
waarde. Verder zijn er alleen kleine verspreide bosjes, meestal niet groter dan één perceel. 

In de eigenlijke percelen van het ANB komen geen beschermde monumenten of landschappen voor. De land-
schapsatlas is wél zeer relevant voor het studiegebied. Quasi alle ANB-percelen liggen in een relictzone met relic-
ten van traditionele landschappen. 

Het studiegebied behoort voor een aanzienlijk gedeelte tot de SBZ-V Poldercomplex. Dit vogelrichtlijngebied is 
opgedeeld in verschillende deelgebieden waarvan SBZ-V Poldercomplex Klemskerke, SBZ-V Poldercomplex Stal-
hille en SBZ-V Poldercomplex Uitkerke-Meetkerke relevant zijn voor dit beheerplan. Voor het SBZ-V BE2500932 
Poldercomplex worden volgende vogelsoorten opgegeven als relevant:

SBZ-V BE2500932 – Poldercomplex
Provincie West-Vlaanderen
Gemeenten Oudenburg, De Haan, Jabbeke, Zuienkerke, Brugge, Damme en Knokke-Heist
Oppervlakte 9.766 ha (waarvan 797 ha binnen SBZ-H)

Broedvogels
bijlage IV

IJsvogel - Alcedo atthis
Bruine kiekendief - Circus aeruginosus
Blauwborst - Luscinia svecica
Kluut - recurvirostra avosetta
Steltkluut - Himantopus himantopus
Porseleinhoen - Porzana porzana
Roerdomp – Botaurus stellaris
Woudaap - Ixobrychus minutus 

Doortrekkers en 
overwinteraars

Smient - Anas Penelope
Kolgans - Anser albifrons
Kleine rietgans - Anser brachyrhynchus
Blauwe kiekendief - Circus cyaneus
Kleine zwaan - Cygnus bewickii
Grote zilverreiger - Egretta alba
Kemphaan - Philomachus pugnax
Goudplevier - Pluvialis apricari
Pijlstaart - Anas acuta
Slobeend - Anas clypeata
Wulp - Numenius arquata
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Habitattype(s) en/of soort(en) waarvoor geen doelstellingen worden geformuleerd:

Broedvogels
bijlage IV

Visdief - Sterna hirundo

Doortrekkers en 
overwinteraars

Grauwe gans - Anser anser
Stormmeeuw - Larus canus
Kokmeeuw - Larus ridibundus

Binnen het studiegebied is in 2002 een belangrijk deel van het studiegebied als Habitatrichtlijngebied afgebakend, 
als onderdeel van SBZ-H BE2500002 (1-32: Polders, met een oppervlakte van 1866 ha, waarvan 1.121 ha overlapt 
met een SBZ-V): zie kaart 1.13). Binnen het SBZ-H BE2500002 – Polders worden 33 deelgebieden onderscheiden. 
De deelgebieden 4 tot 11 maken deel uit van dit beheerplan, meer bepaald:

4 Het Pompje (met RMD-domein, Militair domein Schorreweide en Schorreweide-Zuid)
5 De Grote Palingpot (is een deel van Weiden Noordede, maar ANB heeft er momenteel geen eigendommen in; 
behoort wel tot visieperimeter)
6 Polders Vlissegem, Kromzwin (maakt deel uit van graslanden tussen Vlissegem en Klemskerke)
7 Polders Klemskerke-Vlissegem
8 Vijfwege (maakt deel uit van Weiden Noordede)
9 Het Paddegat (maakt deel uit van natuurdomein Paddegat)
10 De Schobbejak
11 Kwetshage

Het studiegebied is vooral belangrijk met betrekking tot de habitats zilte graslanden (1310, 1330), poldergraslan-
den en in mindere mate rietvegetaties en ruigten, poelen en plassen. De voor het hele habitatrichtlijngebied aan-
gemelde habitats en soorten van Bijlage II zijn 1310, 1330, 6410, 6430, 7140 en 91EO*, Meervleermuis (Myotis 
dasycneme), Kamsalamander (Triturus cristatus), Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) en Kruipend moerasscherm 
(Apium repens). Als soorten van Bijlage III worden verder vermeld: Kamsalamander (Triturus cristatus), Poelkikker 
(Rana lessonae), Laatvlieger (Eptesicus serotinus), Ruige dwergvleermuis/Gewone dwergvleermuis/Kleine dwerg-
vleermuis (Pipistrellus sp.) en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula). 

Een aantal biotopen zijn niet beschermd als habitat, maar worden benoemd als zogenaamde Regionaal belang-
rijk biotopen. Ze zijn niet Europees te beschermen, maar zijn van belang voor het Vlaamse natuurbehoud. Deze 
vegetaties worden beschermd door de Vlaamse natuurbehoudwetgeving in brede zin. Voor het studiegebied gaatr 
het om rietmoerassen, kamgraslanden, zilverschoongraslanden, zilte plassen, dotterbloemgraslanden en grote 
zeggenvegetaties. 

Het studiegebied is gelegen in de wildbeheereenheden (WBE) 5002 ’t Boompje (Brugge, Jabbeke, Zuienkerke) 
en 5003 Paddegat (Jabbeke, Oudenburg, De Haan, Zuienkerke). WBE ’t Boompje overlapt met een gedeelte van 
Speien-Meetkerkse Moeren. De rest van het studiegebied valt binnen WBE paddegat. Er zijn binnen het studiege-
bied twee jachtrechthouders. Op de percelen in eigendom van ANB is er geen jachtrecht verpacht. 

Over het beheer van de gebieden behandeld in dit beheerplan worden adviezen uitgebracht door de adviescom-
missie Brugs Ommeland. Deze adviescommissie heeft als essentiële opdracht de ambtenaar van de adminis-
tratie die belast is met het beheer van de reservaten bij te staan door het verstrekken van adviezen en voorstellen 
inzake het beheer, het opstellen van het beheerplan, alsook het stimuleren van het onderzoek en de educatie met 
betrekking tot de natuur in de natuurreservaten. De adviescommissie werd benoemd voor een periode van zes 
jaar. De commissie werd ingesteld door Ministerieel Besluit van 23 februari 2010 voor de reservaten Assebroekse 
Meersen, Lage Moere van Meetkerke, Vloethemveld-Duvelsnest-Vuile Moere, Hoge Dijken, Poldergraslanden 
Paddegat-Klemskerke. De leden van de adviescommissie zijn Werkgroep Minaraad: Eckhart Kuijken, voorzitter ad-
viescommissie, VLM: Joy Laquière, Stad Brugge en Bosgroep Houtland: Luc Maene, Gemeentebestuur De Haan: 
Dave Hendrickx, Gemeentebestuur Zuienkerke:Ingrid Persyn, INBO: Kris Decleer, Natuurpunt Brugs Ommeland: 
Ans Dewolf, Nieuwe Polder van Blankenberge: Daniël Demeyere, Gemeente Beernem: Rita Vanhollebeke, Ge-
meente Zedelgem: Isabelle Vackier, Regionaal Landschap Houtland: Leen Herrewyn, Gemeente Oostkamp:Patrick 
Keirsebilck, RO Vlaanderen-Onroerend erfgoed: Wouter Deventer, Gemeente Jabbeke: Nikolaas Croene, West-
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toer: Christine Fijnaut, Prov. W.-Vl.: Tom Vermeersch, Regionaal Landschap Houtland: Roland Dufoort, Natuurpunt 
Oudenburg/Gistel: Koenraad Blontrock, Natuurpu
nt In Zicht: Erwin Derous, Gemeente Oudenburg: Kurt Vancraeynest Natuurpunt vzw: Eric Hermy, van ambtswege: 
Luc De Cat (boswachter) en van ambtswege: Wim Pauwels (regiobeheerder). 

Kaart 3.2 toont de invulling van het visiegebied. Een visiegebied is een interessegebied waarvoor een beheervisie 
wordt uitgewerkt. Een visiegebied heeft geen juridische implicaties en doet geen uitspraak over eventuele bestem-
mingswjzigingen. De kaart is niet bedoeld om op perceelniveau te interpreteren. Ze geeft een globale visie weer die 
perceelsoverschrijdend is. Bij eventuele verwerving kan over detailafbakening en –invulling gediscussieerd worden. 
De visieperimeter is tevens de aankoopperimeter. Ze mag evenwel niet verward worden met de uitbreidings-
zone. Een uitbreidingszone bestaat uit de groene gewestplanbestemmingen binnen een visiegebied en heeft juridi-
sche consequenties. In het visiegebied van het huidige beheerplan wordt vooral gefocust op grote aaneengesloten 
graslandcomplexen. De allerbelangrijkste visie voor de nog niet verworven percelen is dan ook een omzetting naar 
grasland voor de gebieden die in de laatste decennia naar akkerland omgezet werden. De Europese habitats en de 
regionaal belangrijke biotopen zijn daarbij de belangrijkste leidraad.

 J Samenvatting Hoofdstuk 2 Algemene beschrijving

In hoofdstuk 2 wordt eerst een cultuurhistorische beschrijving van het studiegebied gegeven. Hier worden de 
belangrijkste data chronologisch weergegeven en worden inpolderingen, ontstaan van waterlopen, grondgebruik 
en aankoophistoriek door het ANB in detail toegelicht. Vervolgens wordt de historiek van het beheer meer in 
detail, geschetst, waarbij respectievelijk het beheer met schaapskudden, uitvening, uitbrikking, de zwanendrift in 
de Meetkerkse Moeren, het beheer van de eendenkooi en de historiek van het door het ANB gevoerde beheer aan 
bod komen. 

Vervolgens komen in hoofdstuk 2 de abiotische factoren (klimaat, reliêf, geomorfologie, geologie, bodem, hydrolo-
gie en hydrografie) van het studiegebied aan bod. Daarna worden de planten (flora, vegetatie) en dieren (fauna) 
beschreven. Bij elke groep worden uiteraard de bijzonderheden extra belicht en gerefereerd naar de Europees, 
nationaal, Vlaams of regionaal belangrijke soorten en vegetaties. Zowel historische bronnen als recent onderzoek 
worden hier zo veel mogelijk bij betrokken. Vogels worden al jaren lang gedetailleerd bemonsterd in dit gebied. Spe-
ciaal voor het beheerplan werden een reeks vegetatieopnamen gemaakt en werden loopkevers, spinnen, nachtvlin-
ders, … bemonsterd. De bijzonderste vegetaties, planten en dieren worden hieronder kort weergegeven.

Tabel 12.1 geeft het voorkomen van de bijzonderste vegetatietypen weer.

De afkortingen staan respectievelijk voor: 

MM: Meetkerkse Moere, KW: Kwetshage, SCH: Schobbejak, PAD: Paddegat, PO: Pompje, Schorreweide Zuid en 
Militair domein Schorreweide, NE: Weiden Noordede, KV: Klemskerke-Vlissegem, HA: Hagebos

MM KW SCH PAD PO NE KV HA
Europese habitats
1310 eenjarig zilt grasland X
1330 binnendijkse schorren (x) x X (x)
6510 Glanshaverhooiland (x) (x) (x) (x) (x)
Regionaal belangrijke biotopen
Kamgrasland (Lolio-Cynosuretum) x x x x x x X
Rietmoeras (Typho-Phragmitetum) (x) (x) (x) (x) x (x) (x)
Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) x x x x x x x
Zilte plas (vegetatieloos, Ass. Van Zilte waterranonkel, 
Verbond van Gesteelde zannichellia, Halo-Scirpetum, …)

(x) (x) (x) (x) x (x) x

Dottergrasland (Calthion palustris) x X
Grote zeggenvegetaties (Caricetum ripariae, …) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
Abelen-Iepenbos (Violo odoratae-Ulmetum) x
Overige
Lidsteng-associatie (Eleocharito palustris-Hippuridetum) x
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MM KW SCH PAD PO NE KV HA
Associatie van Fijn hoornblad (Ceratophylletum 
submersi) x

Associatie van Ruwe bies (Scirpetum tabernaemontani) x x x
Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea) x x

In het studiegebied komen (of kwamen) een hele reeks zeldzame of bedreigede plantensoorten voor. De verschil-
lende Rode lijst-categorieën geven een goed idee van de bijzonderste soorten. Verdwenen: Veenmelkviooltje; 
kwetsbaar: Blauwe zegge, Brede orchis, Grote ratelaar, Kattendoorn, Lidsteng, Scherpe fijnstraal, Selderij; ach-
teruitgaand: Eikvaren, Gewone spurrie, Kamgras, Knolboterbloem, Kruipwilg, Moeraszoutgras, Rode ogentroost, 
Struikheide, Tandjesgras, Tormentil; zeldzaam: Bijenorchis, Dunstaart, Gerande schijnspurrie, Gewone viltroos, 
Gewoon kweldergras, Grote trosdravik, Rietorchis, Soldaatje, Stijve moerasweegbree, Vleeskleurige orchis, Wa-
terpunge, Wilde peterselie, Zilt torkruid, Zilte schijnspurrie en Zilte zegge. 

Het studiegebied is arm aan struweel en bos. Toch kunnen enkele houtige soorten als autochtoon bestempeld 
worden: de omvangrijke hakhoutstoven van Gewone es in het Hagebos, de Kruipwilgen van de Meetkerkse Moe-
ren en verder ook op sommige plaatsen enkele soorten zoals Eénstijlige meidoorn, Gewone viltroos, Gewone vlier, 
Grauwe wilg, Rossige wilg, Heggenroos en Hondsroos. 

Echte oud-bos-indicatoren komen er in het studiegebied niet voor.

Er zijn geen echt bijzondere mossen of lichenen aangetroffen.

De meest bijzondere paddenstoel is de Krulhaarkelkzwam, aangetroffen in het Hagebos.

Bergeend, Blauwborst, Bruine kiekendief, Cetti’s zanger, Grutto, Kluut, Kuifeend, Rietzanger, Scholekster, Slob-
eend en Tureluur zijn de bijzonderste broedvogels in het studiegebied. Zij worden jaarlijks geteld in het kader van 
de instandhoudingsdoelstellingen binnen het vogelrichtlijngebied. Het kooibos van de Meetkerkse Moere is belang-
rijk voor een kolonie Aalscholver en Blauwe reiger. 

Ook een aantal doortrekkende en overwinterende vogels worden jaarlijks geteld in het kader van de instand-
houdingsdoelstellingen: Blauwe kiekendief, Kleine zwaan, Grote zilverreiger, Kemphaan, Goudplevier, Pijlstaart, 
Slobeend, Smient, Kolgans, Grauwe gans, Kleine rietgans, Stormmeeuw, Kokmeeuw en Wulp.

Qua zoogdieren werd speciaal voor dit beheerplan een vleermuizeninventarisatie uitgevoerd, waarbij de Oos-
tendse vaart duidelijk beter scoorde dan de Blankenbergse vaart. In totaal werden minstens 8 soorten vleermuis 
waargenomen, met Meervleermuis en Bosvleermuis (Nieuwwegebrug) als meest bijzondere warnemingen. Verder 
werden Ruige dwergvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis en Groot-
oorvleermuis waargenomen. Wat overige zoogdieren betreft werden nog 16 andere diersoorten waargenomen, 
waarvan otter de bijzonderste is, maar deze waarneming dateert al van vóór 1953. 

De Polders zijn geen ideel gebied voor amfibieën en reptielen. Het brakke water is weinig geschikt. Bruine en 
Groene kikker, Pad, Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander komen zeker nog voor. Kamsalamander 
werd nog gesignaleerd tot circa 1980, maar is recent niet herbevestigd. Inheemse reptielen komen niet voor, maar 
de Roodwangschildpad is wél gesignaleerd, ongetwijfeld als een ontsnapping of uitzetting van gekweekte dieren.

Op de kleinere polderwaterlopen is slecht bekend welke vis er voorkomt, maar het Kanaal Brugge-Oostende en de 
Blankenbergse vaart zijn wel goed gekend. De aangetroffen soorten zijn Blankvoorn, Blei, Bot, Brasem, Driedoor-
nige stekelbaars, Giebel, Karper, Pos, Rietvoorn, Snoek, Snoekbaars, Tiendoornige stekelbaars en Zeelt. 

Dagvlinders behoren tot de beter onderzochte insectengroepen in het studiegebied, hoewel bijlange niet elk deel-
gebied grondig onderzocht is.In totaal zijn 24 soorten aangetroffen (26 in het geheel van de polders tussen Brugge, 
Oostende en Knokke). De Meetkerkse Moeren zijn met 22 soorten duidelijk het best onderzochte gebied. De enige 
Rode lijst-soort die in het studiegebied waargenomen werd is Bruin blauwtje. De soort is enkel in de Meetkerkse 
Moeren en Schorreweide Zuid waargenomen. 
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Nachtvlinders zijn nog maar nauwelijks bemonsterd in het studiegebied. In totaal werden voorlopig een nog be-
scheiden aantal van 71 soorten waargenomen. Veruit de bijzonderste soort is Rietstreepmot (Orthotella sparga-
nella), een nachtvlinder van de familie Parelmotten (Glyphipterigidae), die egelskop als waardplant voor de rups 
heeft. Grote egelskop komt dominant voor in bepaalde delen van het Sint-Andrieszwin in de Meetkerkse Moeren. 
Kwetshage herbergt een kleine populatie van de zeldzame Vijfvlek-Sint-Jansvlinder. 

De Polders zijn geen topper voor libellen. Het studiegebied is bovendien maar spaarzaam onderzocht. In totaal 
werden slechts 11 soorten genoteerd. De Meetkerkse Moeren zijn opnieuw het best bekende gebied en 7 van de 11 
soorten. De Put van Vlissegem komt op de tweede plaats met 5 soorten. Geen enkele van de aangetroffen soorten 
staat op de Rode lijst. Tengere grasjuffer die in de vorige Rode lijst nog in de categorie Bedreigd voorkwam is inmid-
dels zo sterk toegenomen in Vlaanderen dat de soort van de Rode lijst verdwenen is. 

Er zijn 10 soorten sprinkhanen in het studiegebied aangetroffen. Kwetshage scoort hoogst met 6 soorten en ook 
de zeldzaamste soort. Meetkerkse Moeren volgt met 5 soorten, Schobbejak en Put van Vlissegem volgen met elk 
4 soorten. Ongetwijfeld zijn alle gebieden onderbemonsterd op deze insectengroep. Vier van de tien soorten staan 
op de Rode lijst. Moerassprinkhaan (Kwetshage) en Zanddoorntje (Meetkerkse Moere) zijn allebei kwetsbare soor-
ten, Kustsprinkhaan (Schorreweide Zuid) en Gouden sprinkhaan (Meetkerkse Moere, Kwetshage) zijn zeldzame 
soorten.

Loopkevers zijn speciaal voor dit beheerplan onderzocht met bodemvallen en handvangsten. Er zijn 71 soorten 
waargenomen. Hiervan zijn 12 soorten opgenomen in de categorie ‘zeldzaam’ in de nieuwe Rode lijst. Deze 12 
soorten zijn Acupalpus brunnipes, Agonum viridicupreum, Amara strenua, Bembidion gilvipes, Bembidion minimum, 
Bembidion varium, Chlaenius nigricornis, Demetrias imperialis, Dyschirius politus, Dyschirius salinus, Odocantha 
melanura en Pogonus chalceus. Binnendijkse schorren (RMD-domein, Schorreweide Zuid, bunkerweiden Vlisse-
gem), plagplaatsen in de Meetkerkse Moeren en nat, bultig grasland in Kwetshage bleken verantwoordelijk voor de 
meest bijzondere soorten.

Ook spinnen werden speciaal voor dit beheerplan bemonsterd met bodemvallen en handvangsten. Er werden 
80 soorten waargenomen. De biomassa van de spinnen is ongetwijfeld belangrijk als voedsel voor weidevogels, 
maar het aantal Rode lijst-soorten was beperkt. De Rode lijst-soorten gekenmerkt naar ecotopenvoorkeur geven 
volgend beeld: droge, voedselarme graslanden: 5 soorten: Trachyzelotes pedestris, Ozyptila sanctuaria, Hahnia 
nava, Enoplognatha mordax en Alopecosa cuneata; natte, voedselarme graslanden: 3 soorten: Arctosa leopardus, 
Savignya frontata en Allomengea vidua; ruige rietvegetaties: 1 soort: Hypomma fulvum.Ondanks het feit dat vooral 
natte ecotopen zijn bemonsterd, zijn 5 kensoorten van droge voedselarme graslanden gevonden. Drie van deze 
5 soorten zijn wel enkel (T. pedestris en A. cuneata) of vooral (O. sanctuaria) op locatie Meetkerse Moere 5, een 
droge dijk van een vijver gevonden. Een vierde soort (H. nava) is enkel gevonden in het droge kamgrasland Schob-
bejak 1. De vijfde soort (E. mordax) is typisch voor schorren en zandige gebieden. 

Er zijn in het studiegebied 8 soorten mieren waargenomen: Gele weidemier, Wegmier, Gewone steekmier, Bos-
steekmier, Kleine steekmier, Moerassteekmier en Gewone drentelmier. Er zijn geen zeldzame of bedreigde soorten 
aangetroffen.
Er zijn tot nog toe slechts 16 soorten bijen en wespen aangetroffen, allemaal algemene soorten. Dit is globaal 
gezien een sterk onderbemonsterde groep, waarvoor bijkomend onderzoek wenselijk is.

In totaal werden 46 soorten vliegen en muggen waargenomen binnen het studiegebied, waarvan Schorreweide 
Zuid koploper is met 34 soorten en Kwetshage volgt met 27 soorten. Er zijn vooral zweefvliegen genoteerd en af en 
toe ook wat Slankpootvliegen, Wapenvliegen, Dazen, Halmvliegen en Strontvliegen. De slankpootvlieg Dolichopus 
diadema is een Rode lijst-soort, categorie ‘zeldzaam’ en een typisch slikke- en schorrenbeest.

Het is al van het onderzoek van Bosmans (1994) geleden dat de kustpolders min of meer gebiedsdekkend op wa-
terwantsen onderzocht werden.Uit dat onderzoek blijkt dat er een 20-tal waterwantsen voorkomen in de ruime om-
geving van het studiegebied.Slechts een drietal zouden eerder een voorkeur hebben voor licht brak water: Corixa 
punctata, Sigara striata en Sigara lateralis. Alle andere soorten zijn vooral zoetwaterdieren. Tijdens het terreinwerk 
voor het beheerplan werd de zeldzame Staafwants waargenomen in de Meetkerkse Moeren.
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Bij het molluskenonderzoek werd geconcetreerd op de Europees beschermde Zeggekorfslak (Vertigo moulin-
siana). Deze is niet waargenomen in de onderzochte deelgebieden, ondanks grondig onderzoek. Het onderzoek 
naar weekdieren heeft evenwel geresulteerd in het vinden van een aantal andere zeldzame weekdieren. In totaal 
werden 3 soorten korfslakken waargenomen. De Dikke korfslak (Vertigo antivertigo) is op de Vlaamse Rode Lijst in 
dezelfde categorieopgenomen als de Zeggekorfslak (met uitsterven bedreigd). De Dikke korfslak werd aangetrof-
fen in Kwetshage en de Schobbejak. Zowel de Tandloze korfslak Columella edentula als Dwergkorfslak Vertigo 
pygmaea staan te boek als Zeldzaam in Vlaanderen. Tandloze korfslak is waargenomen in de Meetkerkse Moere, 
Dwergkorfslak in de Schobbejak. Een onderzoek van de pas aangelegde natuurvriendelijke oevers aan het Mare-
geleed (Meetkerkse Moere) leverde 29 soorten mollusken op. De afbraak van de ‘spookbrug’ in Kwetshage leverde 
meer dan 60 soorten, vaak fossiele, mollusken op. Deze laatste vindplaats bestond echter grotendeels uit aange-
voerd materiaal uit de tijd van de bouw van de brug. 

De ecosysteemvisie voor het poldergebied Brugge-Oostende-Knokke vermeldt 11 soorten kreeftachtigen uit de 
vangsten van de VMM in polderwaterlopen, ter bepaling van de Belgische biotische index (BBI), namelijk het Wate-
rezeltje (Asellus aquaticus), Asellus meridianus, de vlokreeften Gammarus duebeni, Gammarus oceanicus, Gam-
marus tigrinus en Gammarus zaddachi, de aasgarnaal Neomysis ineger, de steurgarnaal Palaemonetes varians, 
Sphaeroma hookeri, Sphaeroma marginalis en Sphaeroma rugicauda. Bemonstering van de wachtkom De Katte 
(Meetkerkse Moere) leverde Grijze garnaal (Crangon crangon), de brakwatergarnaal (Neomysis integer) en de 
Steurgarnaal (Palaemonetes varians) op. Vooral de eerste soort die aangewezen is op een vrij hoog zoutgehalte 
was behoorlijk onverwacht. Een andere kreeftachtige die in de omgeving van de Blankenbergse vaart, maar ook al 
in verschillende andere polderwaterlopen werd waargenomen is de Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus 
clarkii). Ook de Chinese wolhandkrabben (Eriocheir sinensis) is in 2012 op verschillende plaatsen in het studiege-
bied aangetroffen. 

De actuele toegang tot de ANB-percelen van de Blankenbergse Polder Zuid is momenteel nog erg beperkt, in 
hoofdzaak door een nog zeer versnipperde eigendomsstructuur. Er zijn meestal geen expliciete parkeerplaatsen. 
Parkeren kan meestal enkel langs de dichtbije openbare wegen. Een groot aantal gebieden zijn wel vlot bereikbaar 
met de fiets, in hoofdzaak door het jaagpad langs het kanaal Brugge-Oostende, vanaf waar men een goed uitzicht 
heeft over de gebieden, door de verhoogde ligging van de kanaalbermen en het jaagpad. Zeker voor vogelkijkers 
is dit een prima mogelijkheid. Wandelaars zijn meestal aangewezen op geleide wandelingen in de deelgebieden. In 
de Meetkerkse Moere is wél al een ingericht wandelpad beschikbaar.

Opbrengsten en diensten. Doordat er nauwelijks bossen voorkomen in de gebieden van het beheerplan zijn er 
ook geen inkomsten van houtverkoop. De bosjes in de Meetkerkse Moeren zijn zeer klein en ontginning zou ook 
voor een zeer grote verstoring zorgen. Het Hagebos bestaat in hoofdzaak uit Gewone es. Kappen van es is mo-
menteel zeer gevaarlijk omwille van de essenziekte. De graslanden worden bijnan unaniem in kosteloze gebruiks-
overeenkomst aan landbouwers gegeven. Ook daar zijn dus geen inkomsten.  

 J Samenvatting Hoofdstuk 3 Doelstellingen

Algemene doelstellingen. Een visie op de ontwikkeling van de oostkustpolders werd eerder uitgewerkt door Stuur-
man &  Zwaenepoel (2002). Ecohydrologische systeemanalyyse van het poldergebied Brugge-Oostende-Knokke. 
Knelpunten, kansen en beheersadviezen. De belangrijkste conclusies toen sloegen op het geheel van dit polder-
complex. 

De grootste uitdaging en doelstelling anno 2013 is de zeer versnipperde eigendomstoestand van verschillende 
gebieden om te buigen in een een meer aaneengesloten structuur, waardoor een consequenter natuurbeheer 
kan gevoerd worden, zowel op het vlak van waterhuishouding, grotere begrazingsblokken, florabeheer op grotere 
schaal rekening houdend met reliëfverschillen in een groter gebied. Dat geldt in het bijzonder nog voor Kwetshage, 
Paddegat, Weiden Noordede en Klemskerke Vlissegem. Ook het Hagebos ligt nog erg geïsoleerd ten midden van 
intensief landbouwlandschap. De Meetkerkse Moere is weliswaar al een mooi aaneengesloten blok, maar binnen 
de visieperimeter valt ook Speien, waar nog bijna niets verworven is.

Het wegwerken van de versnippering binnen de deelgebieden is ook een belangrijke doelstelling om de het geheel 
van de Blankenbergse Polder Zuid als een functionele natuureenheid te laten fungeren. De deelgebieden liggen vrij 
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dicht bij elkaar. Het kanaal Brugge Oostende is een belangrijke verbindingsas. Uitwisseling tussen de deelgebieden 
zal echter pas vlot verlopen als de deelgebieden op zich sterk genoeg zijn, want er moet telkens een hindernis 
genomen worden in de vorm van intensief landbouwgebied, dat meestal op de drogere, meer zandige kreekruggen 
gelegen is tussen de deelgebieden. 

Een verwezenlijking van de optimale natuurdoelstellingen en daarbij behorend aangepast beheer blijft dan wellicht 
voor dit beheerplan ook nog dode letter, omdat het wegens te versnipperd eigendommen niet haalbaar is binnen 
de termijn van dit beheerplan (20 jaar). Aan de doelstelling wegwerken van de versnippering kan natuurlijk wél hard 
geworden op 20 jaar tijd. 

Een eerste stap richting een concrete aanpak bestaat er in aan te duiden welke delen we als domeinbos, als bos-
reservaat of als Vlaams natuurreservaat zullen beheren. Voor het gros van de deelgebieden wordt een statuut van 
Vlaams Natuurreservaat voorgesteld. Alleen voor het Hagebos wordt een stauut van domeinbos voorgesteld.

De belangrijkste ecologische doelstellingen vloeien voort uit de aangegane natura 2000-engagenmenten. In 
hoofdstuk 1 werd al in detail ingegaan op de aanwezige habitats binnen het gebied van het beheerplan. Het 
Rapport 31 Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones SBHZ-H BE2500002 Polders, SBZ-V 
BE2500932 Poldercomplex, SBZ-V BE2501033 Het Zwin en SBZ-V BE2301134 Krekengebied (Losse & Bot 2012) 
geeft de doelstellingen weer voor de beschermde habitats, de soorten van bijlagen II en III en de broedvogels van 
bijlage IV. 

De verdere ecologische doelstellingen zijn vooral gebaseerd op een verbetering van de situatie voor de regionaal 
belangrijke biotopen. Ook deze werden in hoofdstuk 1 al opgesomd en gesitueerd. Het gaat om rietmoeras, kam-
grasland, zilverschoonmoeras, zilte plassen, dottergraslanden en grote zeggenvegetaties.
Sociale en educatieve doelstellingen. Er kan nog stevig gewerkt worden aan een betere toegankelijkheid voor 
het publiek, die toch geen verstoring teweegbrengt voor de aanwezige flora en fauna. De basisdoelstelling die 
hierboven geformuleerd werd: de versnippering terugdringen door verdere aankopen is hiervoor echter ook een 
eerste noodzaak. Pas bij een meer aaneengesloten grondbezit kan ook de padeninfrastructuur aanzienlijk verbe-
terd worden. 

Een andere belangrijke educatieve troef van de Meetkerkse Moere is de gedeeltelijk gerestaureerde eendenkooi. 
Bij de volgende herstelfase van de kooi is het aangewezen om dit oorspronkelijke model van de eendenkooi te 
gebruiken als basis voor de restauratie.

In het hele gebied zullen nieuwe infopanelen de leesbaarheid van eht landschap verhogen. 

Cultuurhistorische en landschappelijke doelstellingen. De restauratie van de eendenkooi is ook een cultuur-
historische doelstelling. 

De Meetkerkse Moeren zijn vermoedelijk al sinds de drooglegging in de 16de eeuw beheerd als hooiweidegebied. 
Dit specifieke beheer is dan ook het meest geschikte voor het behoud van een specifieke flora en fauna. Een over-
schakeling op dit eeuwenoude cultuurhistorische beheer is aangewezen. 

Het Hagebos is een zeer mooi voorbeeld van een circa 200 jaar oud essenhakhoutbosje. IAlleen al om de zeld-
zaamheid van dit cultuurhistorisch beheer zou het waardevol zijn het Hagebos wél op die manier voort te beheren. 
De oprukkende essenziekte is echter een ernstige hinderpaal voor het verderzetten van dit beheer.  

De Put van Vlissegem heeft een weinig interessante oever, zonder geleidelijke gradiënten. Een verbetering van die 
oeversituatie is aangewezen.

Wetenschappelijke doelstellingen. Een hele reeks faunagroepen zijn nog maar zeer beperkt onderzocht. Een uit-
breiding van de inventarisatie en een monitoring van de voorkomende organismen zijn aangewezen.

De plagexperimenten in de Meetkerkse Moere leverden op verschillende plaatsen heel bijzondere resultaten op, 
maar de instandhouding van die pionierstoestand of de vegetaties met die bijzondere soorten is niet vanzelfspre-
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kend. Monitoring van de meest kwetsbare situatie (Veenmelkvioolltje, Stijve moerasweegbree, Blauwe zegge, …) 
is aangewezen. 

De peilbuizen in de verschillende gebieden worden regelmatig afgelezen. Een continuering van deze metingen om 
te komen tot lange termijngegevens van de grondwaterstanden is een belangrijke wetenschappelijke doelstelling. 

Economische doelstellingen. Het gebied van het beheerplan heeft geen doelstellingen van houtverkoop. De jacht 
wordt niet verpacht. De graslanden worden in kosteloze gebruiksovereenkomst gegeven aan de landbouwers. Erc 
zijn dus geen economische doelstellingen.

Doelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie. Bij de verwerving van percelen wordt systematisch het 
bemesting met kunstmest en het herbicidengebruik stopgezet. Enkel de bemesting door de grazende dieren zorgt 
nog voor enige bemesting.De belangrijkste watertoever van buitenaf komt van het kanaal Brugge-Oostende, dit 
zowel rechtstreeks (Speien) als onrechtstreeks via het Lisseweegs vaartje. Op die waterkwaliteit heeft het ANB niet 
rechtstreeks vat. Het blijft dus ijveren, ook buiten het eigenlijke studiegebied, voor een betere waterkwaliteit.  

In het laatste gedeelte van hoofdstuk 3 worden de doelstellingen voor de deelgebieden en op perceelsniveau nog 
eens expliciet verwoord.. 

 J Samenvatting Hoofdstuk 4. Knelpunten

De belangrijkste knelpunten hebben te maken met waterkwaliteit en waterpeilen, de ontwikkeling van nieuwe infra-
structuur die de open ruimte bedreigt, de dreiging van exotische soorten (Canadese gans, Nijlgans, Grote waterna-
vel, Roodwangschildpad, …) die de inheemse soorten verdringen, verstoring van broedvogelpopulaties, bemesting 
en herbicidengebruik, versnipperde eigendomsstructuur, verschillen tussen modern landbouwbeheer en optimaal 
natuurbeheer en de essenziekte.

 J Samenvatting Hoofdstuk 5. Beheer

Ieder natuurbeeld is een cultureel verschijnsel. Bij de natuurvisies zijn grofweg twee hoofdrichtingen te onderschei-
den: één waarbij de mens een belangrijke rol wordt toebedacht (patroonbeheer) en één waarbij de mens zo weinig 
mogelijk of liefst helemaal niet ingrijpt (procesbeheer). De keuze is sterk afhankelijk van de grootte van het natuur-
gebied en van zijn voorgeschiedenis. In de ANB-gebieden van de Blankenbergse Polder Zuid streven we vooral 
naar een beheersvorm voor halfnatuurlijke eenheden, waarbij ‘patroonbeheer’ belangrijk is. Bij patroonbeheer zal 
men er naar streven om in een bepaald successiestadium (‘patroon’) de toestand te fixeren door een actief beheer 
(maaien, plaggen, kappen, kleinschalige begrazing). De polders zijn bij uitstek zo’n halfnatuurlijke eenheid, al van 
bij hun ontstaan. De natuurdoeltypen die we voor ogen hebben zijn in de eerste plaats de Europees beschermde 
habitats. De instandhoudingsdoelstellingen vertellen ons wat de ambities zijn. Daarnaast leveren de regionaal be-
langrijke biotopen de bijkomende natuurdoeltypen. Kaart 3.3 schetste al waar we deze natuurdoeltypen voor ogen 
hebben.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het beheer in de tijd geschetst, met resp. éénmalige beheeringrepen, beheer op 
korte termijn (jaar 1 tot 5) en beheer op lange termijn (jaar 6 tot 20).. 

De éénmalige beheermaatregelen zijn vrij beperkt. Recente natuurinrichtingsprojecten zorgden al voor de grote 
ingrepen in de Meetkerkse Moere en het Pompje. De VLM-werken in Kwetshage zijn volop bezig. Herinrichting 
Paddegat en Put van Vlissegem zorgen voor de belangrijkste eenmalige ingrepen. In de Meetkerkse Moere wordt 
het herstel van de eendenkooi naar oud Vlaams model gepland binnen de periode van dit beheerplan. Tegelijk kan 
een deel van het kooibos eveneens heringericht worden naar traditioneel model. Bewegwijzering wandelpad wordt 
in beide richtingen voorzien. Er wordt een pad aangelegd langs het Maregeleed voor geleide wandelingen. Er is 
de afbraak van een betonnen vervallen stalling en een jagershut. Er worden educatieve panelen aangebracht. Een 
kleine Meelbes-aanplant wordt gekapt. Er is een beperkte uitgraving van enkele laantjes om Lidsteng meer ruimte 
te geven.
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In Kwetshage wordt een ‘kwetshaag’ aangeplant en er wordt een infopaneel geplaatst.

Ook in de Schobbejak wordt een infopaneel geplaatst.

In het Paddegat is de Inrichting van de ANB-percelen voorzien. Graven depressies vanuit de bestaande slootjes. 
Aanplanten Grauwe/Rossige wilgstruweel langs de spoorweg als visuele buffer voor de snelweg. Plaatsen infopa-
neel op de kanaalberm.

In het Pompje is er het Herstel van de verharde site van de voormalige steenbakkerij tot meer natuurlijk biotoop. 
Plaatsen infopaneel op kanaalberm.Afgraven percelen rond het rietland voor creatie waterriet.Plaatsen zuiverings-
installatie of zuiveringsrietmoeras voor zuiveren inlaatwater kanaal.

In de Weiden Noordede wordt een infopaneel geplaatst.

In Klemskerke-Vlissegem maken een aantal percelen maken deel uit van een ingeidend LIFE-project. Enkele 
‘weddings’ kunnen uitgegraven worden tot poelen. De aanleg van een mountainbikepad in overleg met de gemeen-
te wordt gecombineerd met afschermingsberm tussen Put van Vlissegem en mountainbikepad. Heraanleg oever 
en creatie vogeleiland tussen oude en nieuwe plas worden best gesynchroniseerd met deze werken. Tegelijk met 
deze graafwerken kan een kijkwand (of kijkhut) geplaatst worden bij de put. Ook hier kan een infopaneel geplaatst 
worden.

In het Hagebos worden de restanten van voormalige jachtbedrijvigheid: fazantenkooi, autobanden, jachthut, … 
opgeruimd en er wordt een infopaneel geplaatst.

De beheermaatregelen op korte en lange termijn zijn vooral de reguliere onderhouds werken zoals de planning van 
begrazing, maaibeheer, onderhoud poelen, laantjes, knotbomen…

Hoofdstuk 5 sluit af met een concrete uitleg over de afzonderlijke beheermaatregelen. Behalve de hierboven opge-
somde maatregelen is er ook een expliciete behandeling van soortgericht beheer voor de Europees beschermde 
of andere waardevolle soorten.

 J Samenvatting Hoofdstuk 6: uitvoeringsprogramma

In hoofdstuk 6 worden al deze beheermaatregelen concreet gemaakt en in tabellen gepresenteerd met exacte 
tijdstippen. Een reeks kaarten tonen waar alle werken zullen uitgevoerd worden.

 J Samenvatting Hoofdstuk 7. Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige 
activiteiten

In dit korte hoofdstuk worden de maatregelen vermeld zoals in de titel vermeld. Dat is vooral van belang voor be-
heermaatregelen die afwijken van de normale natuurwetgeving. Die moeten expliciet weergegeven worden in het 
beheerplan en goedgekeurd worden.

 J Samenvatting Hoofdstuk 8. Openstelling
In dit hoofdstuk wordt concreet gemaakt welke gebieden toegankelijk zijn en langs welke paden. Een toegankelijk-
heidskaart (8.1) en enige uitleg over de bebording die het ANB gebruikt (kaart 8.2) komen er aan bod. 

 J Samenvatting Hoofdstuk 9. Monitoring

In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor eventuele monitoring van uitgevoerde werken, soorteninventarisa-
tie en verloop van processen.
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 J Samenvatting Hoofdstuk 10. Kostenraming 

In dit hoofdstuk wordt een raming gemaakt van de kosten en de baten voor de duur van het beheerplan (20 jaar).

 J Samenvatting Hoofdstuk 11. Kaarten

Alle kaarten zijn opgenomen in een afzonderlijke kaartenbundel in A3-formaat.

Hoofdstuk 12 is deze samenvatting. Een Franse en Engelstalige samenvatting zijn afzonderlijk opgemaakt en aan 
het ANB bezorgd. In hoofdstuk 13 zijn de bijlagen opgenomen. Deze worden in een afzonderlijke bundel bijeen-
gebracht. Hoofdstuk 14 is de literatuuropgave.
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13. Bijlagen

De bijlagen zijn in een afzonderlijke bundel opgenomen. Volgende bijlagen zijn opgenomen:

Bijlage 1. MB aanwijzing Vlaams natuurreservaat poldergraslanden Paddegat-Klemskerke.
Bijlage 2. Synthesenota aanwijzing van de poldergraslanden tussen Klemskerke en Paddegat als Vlaams Natuur-
reservaat en voorstel van uitbreidingsperimeter.
Bijlage 3. MB aanwijzing Vlaams Natuurreservaat De lage Moere van Meetkerke te Brugge en de vaststelling van 
de uitbreidingsperimeter.
Bijlage 4. MB Adviescommissie.
Bijlage 5. Concessie 5 februari 2007 voor het Militair domein Schorreweide.
Bijlage 6. Protocol waterpeil ’t Pompje.
Bijlage 7. Protocol waterpeil Meetkerkse Moeren.
Bijlage 8. Beperkt beheerplan Hagebos 1998.
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