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1. Aanleiding en omschrijving van de opdracht 
 
Bij het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Oostende werd 
een deelplan opgenomen voor de realisatie van een agrarische bedrijvenzone met glastuinbouw in 
Oudenburg. Het plangebied wordt begrensd door het kanaal Gent-Oostende in het noorden, het 
kanaal Plassendale-Nieuwpoort in het westen en de autoweg A10/E40 in het zuiden. Omdat deze 
zone nabij het habitatrichtlijngebied (=SBZ-H) ‘Polders’ en het vogelrichtlijngebied (=SBZ-V) 
‘Poldercomplex’ ligt (Figuur 12), en mogelijks significant negatieve effecten op Europees te 
beschermen natuurwaarden kan hebben, werd een passende beoordeling opgesteld voor de 
ontwikkeling van deze agrarische bedrijvenzone. 
 
De beschikbare passende beoordeling (Arcadis, 2008) laat echter niet toe om uitspraken te doen over 
de mogelijkheden om de impact op soorten en habitats waarvoor de speciale beschermingszones 
(SBZ’ s) werden aangemeld te beperken of helemaal uit te sluiten. Daarom moeten bijkomend nog 
een aantal ontwikkelingsscenario’s onderzocht en getoetst worden op hun mogelijke significant 
negatieve effecten. Enkel op deze manier kan, in het geval van een significant negatief effect, bepaald 
worden in welke mate het deelplan moet worden beperkt. Twee ontwikkelingsscenario’s werden 
aangeleverd door Innovatiesteunpunt land- en tuinbouw en de West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand (Figuur 1). 
 

 
Figuur 1: Schets met twee ontwikkelingsscenario’s of mogelijke afbakeningen van zones voor glastuinbouw  

in het plangebied. De twee varianten verschillen van elkaar door een inkrimping van de zone ten zuiden van de 
spoorweg naar het westen. Eén variant voorziet in een oppervlakte van 93 ha voor glastuinbouw; de ingekrompen 

variant voorziet 83,5 ha voor glastuinbouw. 
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Daarnaast worden nog aanvullingen gevraagd op enkele onderzoeksvragen. Deze hebben betrekking 
op de netwerkfunctie tussen de SBZ’s ten noorden en zuiden van het plangebied en de vogelhabitats 
in en nabij het plangebied. Volgende onderzoeksvragen zullen beantwoord worden in deze 
adviesnota: 

� Wat is de actuele ecologische waarde gebaseerd op terreinonderzoek?  
� Is er een rechtstreekse inname van leefgebied (rust- en foerageergebied) van de soorten 

waarvoor de aangrenzende SBZ’s zijn aangemeld?  Is dit effect betekenisvol?  
� Is er een kwalitatieve degradatie van leefgebied van de soorten waarvoor de aanpalende 

SBZ-H en SBZ-V zijn aangemeld?  Hierbij dient de aandacht te gaan naar onder meer de 
mogelijke impact door wijziging in de hydrologie (oppompen grondwater, beperktere 
infiltratiemogelijkheden, …), bijkomende emissie-uitstoot en wijziging in de waterkwaliteit door 
gewijzigd mestregime en sproeistoffengebruik, alsook verstoring (geluid, verkeer, beweging, 
verlichting). Is dit effect betekenisvol?  

� Functioneren de SBZ-H Zwaanhoek en de SBZ-V Poldercomplex in samenhang, als een 
ecologisch netwerk, en is er door het voorgenomen project een verstoring van dit netwerk? 
Verliest het plangebied hierdoor zijn landschapsecologische functie als corridor? Is dit effect 
betekenisvol?   

� Kunnen de effecten gemilderd worden?  Onder meer beperking van het plangebied en 
landschapsversterkende maatregelen kunnen onderzocht worden.  Een concrete begroting 
van de voorgestelde milderende maatregelen is noodzakelijk, zodat deze kunnen opgenomen 
worden in het plan of de basis vormen voor het bijsturen van het plan. 

 

Bij de effectbespreking werd rekening gehouden met de mogelijk cumulatieve effecten die kunnen 
optreden ten gevolge van de uitbreiding van bedrijvenzones t.h.v. Jabbeke opgenomen in het 
gewestelijk RUP RSG Brugge en de compensatie voor uitbreiding van de haven van Zeebrugge. 
 

2. Ecologische betekenis van het plangebied 
 

2.1. Ontstaan oudlandpolders 
 

Het plangebied en de SBZ’s met omliggende gebieden ten noorden en zuiden van het kanaal Gent-
Oostende behoren bij de vroegst ontstane polders in Vlaanderen. Deze werden ingedijkt in de vroege 
middeleeuwen tussen de 3de en de 8ste eeuw en worden daarom ‘oudlandpolders’ genoemd (Van 
Ranst & Sys, 2000). Het gebied dat vandaag de Polders genoemd wordt, was voor de inpoldering een 
uitgestrekt kustveenmoeras met getijdengeulen, slikken en schorren. Het gebied stond onder invloed 
van de getijden waardoor regelmatig stukken overstroomden en de getijdengeulen zich al kronkelend 
verplaatsten in het landschap. Door de getijdenwerking werden sedimenten afgezet en het land kwam 
geleidelijk aan hoger te liggen. Wanneer gronden buiten de invloed van de zee kwamen te liggen, 
ontstonden zoute weiden. Deze zoute weiden werden gebruikt voor schapenteelt, gevolgd door de 
eerste bewoning. Dijken werden aangelegd om de grond, het vee en de bewoning te beschermen en 
later ook om gronden te winnen voor landbouw. De Vlaamse kustvlakte is naar alle waarschijnlijkheid 
de streek waar men het vroegst met echte inpolderingen is begonnen (Ameeuw et al., 2007; 
Baeteman, 1999). 
 
Om tot een efficiënte ontwatering van de ingepolderde gebieden te komen werd het overtollige 
regenwater op natuurlijke wijze via kreekjes, maar ook via een stelsel van gegraven sloten, grachtjes 
en greppeltjes afgevoerd. Dit leidde tot compactie of inklinking van de bodem op plaatsen waar sterk 
waterhoudende sedimenten als veen en klei aanwezig zijn, met een effectieve verlaging van het 
maaiveld tot gevolg. Hierdoor ontstonden laag gelegen poel- of komgronden. Bovendien werden deze 
gronden voor de ingebruikname als weiland vaak nog uitgebrikt of uitgeveend, waardoor ze nog lager 
kwamen te liggen. Waar de kreekbeddingen zich vroeger bevonden is de bodem weinig 
compacteerbaar. Door de snellere stroming in de kreekgeulen konden enkel grotere partikels bezinken 
en werd vooral zandig materiaal afgezet. Door compactie en inklinking van de veen- en kleigronden 
kwamen deze hoger te liggen ten opzichte van de poelgronden en zo werden de kreekbeddingen, 
kreekruggen. De hoger gelegen en dus drogere kreekruggen werden meestal in gebruik genomen als 
akkergebied, voor bewoning of wegen (Ameeuw et al., 2007; Baeteman, 1999). 
 
Doordat de middeleeuwse inpolderingen aanvankelijk van beperkte omvang waren, ontstond een 
kleinschalig en vriendelijk landschap waarvan we nu nog restanten terugvinden in o.a. de Zwaanhoek, 
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‘t Pompje, het Paddengat en de Gemene Weiden en ook beperkt in het plangebied. De 
polderwaterlopen van nu zijn vaak nog restanten van fossiele kreekgeulen (Ameeuw et al., 2007; 
Baeteman, 1999). 
 

2.2. Biologische waarden van het plangebied, de SBZ ’s en omliggende gebieden 
 
2.2.1. Plangebied 
 
Het merendeel van de gronden in het plangebied bestaat uit hoger gelegen kreekruggronden. Deze 
zijn minder onderhevig aan de invloed van brak grondwater dan de poelgronden en lenen zich beter 
voor akkerbouw (Van Ranst & Sys, 2000). Dit type gronden werd in het plangebied grotendeels 
omgezet in akkerland. De akkerbouw in het projectgebied is vrij grootschalig, maar waar poelgronden 
werden omgezet in bouwland wordt in de winter nog stagnerend zoet water opgehouden boven op de 
weinig doorlatende veenlaag in ondiepe plassen (Figuur 2). Deze oefenen een aantrekkingskracht uit 
op watervogels als ganzen, meeuwen, eenden, kieviten en scholeksters. Het kleinere aandeel 
poelgronden binnen het plangebied kent nog gedeeltelijk een graslandgebruik en sommige van deze 
graslanden vertonen een uitgesproken microreliëf. Het betreft hier vooral uitgeveende graslanden die 
door de winning van deze grondstof nog lager kwamen te liggen. De meeste graslanden in het 
plangebied zijn echter uitgesproken cultuurgraslanden en botanisch soortenarm. Toch komen in 
depressies, laantjes en poelen onder invloed van zilte en brakke kwel hier en daar nog relicten voor 
van zilte vegetaties voor. Verder komen in het plangebied nog rietkragen en structuurrijke houtkanten 
voor die avifaunistisch van belang kunnen zijn (Ameeuw et al., 2007). 
 

 
Figuur 2. Deel van het plangebied (foto genomen aan kanaaldijk, met zicht op de spoorweg). 

 
 
In het plangebied werden nog tot voor 1999 op vrij regelmatige basis internationaal belangrijke 
aantallen (1% norm, zie verder) vastgesteld van de Kleine Rietgans en belangrijke aantallen van 
Kolgans (internationaal belangrijk in complex van omliggende ganzengebieden), maar sinds 
1999/2000 zijn er geen internationaal belangrijke aantallen meer waargenomen. De oorzaak hiervan is 
duidelijk het verlies aan permanent grasland. Toch komen er sporadisch nog kleine groepjes 
Kolganzen en/of Kleine Rietganzen rusten of foerageren in dit gebied (Kuijken & Verscheure, 2009). 
Hoewel de botanische waarde van de overblijvende graslanden in het plangebied relatief beperkt is, 
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kan het areaal grasland belangrijk zijn in complex met of aansluitend op de meer waardevolle 
graslandgebieden van de Zwaanhoek, ‘t Pompje, de Paddehoek en de Gemene Weiden. Ze kunnen 
een bijdrage leveren aan nestgelegenheid en foerageergebied voor avifauna en ze dragen tevens bij 
aan de openheid of het ‘horizongevoel’ in de polders dat essentieel is voor de weidevogels. Mits 
gedeeltelijk of volledig herstel van graslanden, zou het plangebied opnieuw grotere aantallen 
overwinterende ganzen kunnen aantrekken, waardoor het als ‘stepping stone’ de corridor zou kunnen 
verbeteren tussen de SBZ’s Zwaanhoek en meer O en NO gelegen kerngebieden.   
 
2.2.2. SBZ’s en omliggende gebieden 
 
De vogel- en habitatrichtlijngebieden aan de noordzijde van het kanaal met het reservaat ‘t Pompje en 
de SBZ’s ten zuiden van het kanaal met de reservaten Zwaanhoek, Paddegat en de Gemene Weiden 
aangrenzend aan het plangebied bevatten overwegend (soms uitgeveende) poel- of komgronden. De 
SBZ’s zijn slotenrijk en vertonen een uitgesproken graslandkarakter dat enkele typische 
polderhooilanden herbergt zoals in het reservaat de Gemene Weiden. Deze poldergebieden staan 
onder invloed van brak grondwater en in combinatie met het microreliëf in de graslanden geeft dit 
aanleiding aan het ontstaan van een fijn geschakeerd vegetatiepatroon met gradiënten van droog tot 
nat en zoet tot brak. Daarnaast komen in de gebieden nog andere waardevolle graslanden voor die 
niet onder invloed staan van brakke kwel als, dottergraslanden, pitrusgraslanden, moerasspirearuigtes 
of overstroombare hooilanden in vochtig tot natte standplaatsen of kamgraslanden en 
glanshavergraslanden in meer droge omstandigheden (Ameeuw et al., 2007).  
 
Vleermuizen 
 
De Meervleermuis (Bijlage II Natuurdecreet) is zeker aanwezig in de directe nabijheid van het 
plangebied. Het leefgebied van de Meervleermuis bestaat uit grote waterplassen, waterwegen (incl. 
kanalen) en brede sloten, in combinatie met rietkragen, weiden, graslanden, groenstroken en bosjes 
langs het water. De soort komt nauwelijks voor langs waterwegen met alleen beton langs de oevers 
(in het midden van grote steden, industriezones). Dat wijst erop dat de Meervleermuis, hoewel 
specialist van de jacht boven open water, toch is aangewezen op een rijk ecologisch geheel dat 
verder uitstrekt dan de grens water–land (Van De Sijpe, 2009).  
 
In het najaar van 2006 werd tijdens een inventarisatieavond met zekerheid een jagende 
Meervleermuis waargenomen boven het kanaal Brugge-Oostende net ten oosten van de sluis die de 
verbinding maakt met het kanaal Plassendale-Nieuwpoort (Van De Sijpe, 2009), maw. ongeveer net 
ten noorden van het plangebied en tussen de SBZ-H Zwaanhoek en SBZ-V Poldercomplex. Een 
gericht onderzoek naar vleermuizen is er echter nooit uitgevoerd. Tijdens die enige inventarisatie 
waren op verschillende plaatsen (ook nabij plangebied) eveneens veel Gewone en Ruige 
Dwergvleermuizen te zien (Bijlage III Natuurdecreet). Deze laatste twee zijn respectievelijk algemeen 
en vrij algemeen in de polders van West-Vlaanderen, Ruige Dwergvleermuis vooral in het trekseizoen 
(maart-april en augustus-oktober). Het is moeilijk om te oordelen over het belang van een gebied voor 
vleermuizen op basis van slechts één inventarisatie. Als er meer inventarisaties zouden plaatsvinden, 
is het quasi zeker dat er ook Laatvliegers en Rosse Vleermuizen (Bijlage III Natuurdecreet) gevonden 
zullen worden (med. Van De Sijpe, 2009). Laatvliegers zijn nog verspreid aanwezig in het noorden 
van West-Vlaanderen en hoewel ze graag langs bosranden jagen, houden ze blijkbaar ook van open 
poldergebieden. 

Het voorkomen van grote landinsecten (bv. nachtvlinders) is waarschijnlijk belangrijk voor 
Meervleermuizen, die laag boven lijnvormige wateren jagen (Van de Sijpe & Holsbeek, 2007). 
Nachtvlinders zijn planteneters die op het land leven. In principe zou men kunnen denken dat 
landinsecten niet zo belangrijk zijn voor boven water jagende vleermuizen. Toch zijn er visuele 
waarnemingen van het tegendeel (Van de Sijpe & Holsbeek, 2007), en uit vangsten van insecten in 
lichtvallen langs ruige oevers van kanalen e.d. blijken diverse nachtvlinders in de lichtvallen te komen. 
Deze vliegen klaarblijkelijk ook nu en dan op een hoogte van 1-3 meter boven het open water van de 
vaart en zijn dan potentiële prooien voor vleermuizen die laag boven water jagen. Meervleermuizen 
vliegen snel en hebben lange afstand echolocatie waardoor ze beter dan welke andere vleermuizen 
grote prooien in de verte (tot ca. 10-12 m voor hen uit) kunnen waarnemen en achtervolgen (Van de 
Sijpe & Holsbeek, 2007). Het belang van landinsecten voor boven water jagende vleermuizen is door 
meerdere onderzoekers vastgesteld (Van De Sijpe, 2009). De landinsecten bevatten meer calorieën 
per gram. Uiteraard worden ook veel waterinsecten (schietmotten, eendagsvliegen, enz) gevangen. 
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Vogels 
 

Het half aaneengesloten complex van poldergraslanden in de Oostkustpolders (=polders vanaf 
Oostende tot Nederlandse grens) waarvan de bovengenoemde SBZ’s deel van uitmaken, vormen 
tijdens het broedseizoen één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Vlaanderen en fungeren in 
de winter- en doortrekperiode als internationaal belangrijk pleister- en rustgebied van Kleine Rietgans 
en Kolgans maar ook van o.a. Roerdomp, Rietgans, Smient, Slobeend en Goudplevier (IBA inventaris 
in Heath & Evans, 2000; Courtens & Kuijken, 2004; Courtens et al., 2008),). De poldercomplexen en 
natte graslanden hebben een belangrijke functie als (nachtelijk) foerageergebied voor de Smient. 
Waterplassen (ook kunstmatig) en havendokken vormen de belangrijke dagrust-verblijven met 
piekaantallen in strenge winters (o.a. 25.302 Smienten in januari 1997). Tellingen van de populatie in 
de Oostkustpolders leverden wintermaxima op van 15.000 tot bijna 50.000 Smienten en bijvoorbeeld 
ook tot 15.000 Goudplevieren (Heath & Evans, 2000; Devos, 2007).  
 
De Oostkustpolders herbergen vooral sinds het begin van de jaren ‘80 jaarlijks verschillende 
duizenden overwinterende ganzen (Kuijken et al., 2001; Courtens & Kuijken, 2004; Kuijken et al., 
2005). Vanaf half oktober tot half maart worden alle overwinterende ganzen tweewekelijks integraal 
geteld. De coördinatie van de ganzentellingen gebeurt door Eckhart Kuijken en Christine Verscheure. 
De volledige Oostkustpolders zijn hiertoe in 253 kleinere telgebieden onderverdeeld die alle op 
dezelfde dag worden geteld om dubbeltellingen zoveel mogelijk te vermijden. Van elk van de 
waargenomen groepen worden aantallen van de verschillende soorten en het habitatgebruik 
genoteerd. De totalen van deze tellingen kunnen worden getoetst aan de internationale 1%-normen 
van Wetlands International (Wetlands International, 2006).  
De tellingen tonen aan dat het aantal Kolganzen in de winterperiodes regelmatig oploopt tot meer dan 
20.000 vogels, terwijl er vooral de laatste jaren tot bijna 40.000 Kleine Rietganzen overwinteren 
(Figuren 3 en 4). In de Figuren 5 en 6-7 wordt de verspreiding van Kleine Rietgans en Kolgans over 
de volledige Oostkustregio in de winterperiodes van respectievelijk 1997-2001 en 2007/2008 
weergegeven. Deze verspreiding is uitgedrukt in het totaal aantal gansdagen per gebied (zie Courtens 
et al., 2008). Het aantal Kolganzen bleef gedurende de verschillende jaren ongeveer gelijk, maar voor 
de Kleine Rietgans is er een duidelijke stijgende trend merkbaar. Een gebied wordt als internationaal 
belangrijk beschouwd indien: (1) het regelmatig meer dan 20.000 watervogels herbergt of (2) 
regelmatig minstens 1% van de individuen van een geografische populatie van één of meerdere 
soorten herbergt (het zogenaamde 1%-criterium). Van zowel de Kolgans als Kleine Rietgans komt in 
het gebied meer dan 1% van de volledige NW-Europese (= totale geografische) populatie voor. 
Momenteel verblijven respectievelijk 2-3% en 80-90% (!) van de totale populaties Kolgans en Kleine 
Rietgans in de Oostkustpolders. Het is duidelijk dat deze cijfers de 1% norm (en 20.000 watervogels) 
voor gebieden van internationale betekenis ruim overtreffen (Kuijken et al., 2005).  

Vlaanderen heeft bijgevolg een zeer grote internationale verantwoordelijkheid voor de instandhouding 
van de overwinteringsgebieden van deze soorten, zeker in geval van de Kleine Rietgans, zowel in de 
officieel als niet-officieel beschermde ganzengebieden. Dus ook deelgebieden waarbinnen de 
internationale 1% norm werd gehaald, maar die niet zijn aangeduid als SBZ, zijn erg belangrijk in het 
netwerk van de Oostkustpolders (Kuijken, 2005). 

Het is niet verwonderlijk dat  de volledige Oostkustpolders zijn opgenomen in de IBA 2000 inventaris 
van internationale “Important Bird Areas”, met name voor de criteria A4i, A4iii, B1i, B2, C2, C3, C4 en 
C6 voor 10 vogelsoorten waaronder de Kolgans en Kleine Rietgans (Heath & Evans, 2000). Het 
Europese Hof van Justitie gebruikt de IBA inventaris als maatstaf om te beoordelen in hoeverre een 
lidstaat zijn aanwijzingsverplichting heeft nagekomen (Hof van Justitie, 2000). Ondanks het grote 
internationale belang en de opname in de IBA inventaris zijn de Oostkustpolders slechts gedeeltelijk 
beschermd als Vogelrichtlijngebied (‘Poldercomplex’). Teneinde te voldoen aan de 
verantwoordelijkheid voor het behouden van significante ganzenpopulaties, is een ruimtelijk betere 
bescherming noodzakelijk (Kuijken et al., 2001; Kuijken, 2005). De Oostkustpolders voldoen ook aan 
de criteria om afgebakend te worden als internationaal beschermd Ramsar-gebied onder de Ramsar-
Conventie (zowel het 1 %-criterium alsook regelmatig minstens 20.000 watervogels). 
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Figuur 3. Verloop van de maxima van Kleine Rietgans in de volledige Oostkustpolders  
tussen 1959/’60 en 2007/’08 (staven) en de grootte van de Spitsbergenpopulatie (lijn). 

Bron: Courtens et al. (2008). 
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Figuur 4. Verloop van de maxima van Kolgans in de volledige Oostkustpolders tussen  

1959/’60 en 2007/’08 (staven) en de grootte van de Noordwest-Europese populatie (lijn).  
Let op de verschillende grootte-orde van de schalen. Bron: Courtens et al. (2008). 

 

Het optimaal leefgebied voor de ganzen en meeste andere weidevogels, bestaat uit de historische 
permanente graslanden, met een bijzondere voorkeur voor de graslanden met microreliëf. De 
overgrote meerderheid van de Kleine Rietganzen en Kolganzen komen enkel voor in dit habitat. De 
laatste 10 jaar zijn heel wat historisch permanente graslanden verdwenen in de Oostkustpolders. 
Gezien de uitgesproken preferentie voor permanente graslanden, kan de afname van dit habitattype 
sinds het begin van de jaren ’80 belangrijke gevolgen hebben voor de aanwezigheid en verspreiding 
van ganzen (o.m. landbouwschade omdat daardoor soms ook akkers worden gebruikt). In deze 
periode is 20-25% en plaatselijk tot 50% van de totale oppervlakte grasland verdwenen als gevolg van 
ruilverkavelingen en omzetting in akkers en bebouwing (Courtens et al., 2005). Uit een analyse met 
voorspelde landgebruik-veranderingen van Wisz et al. (2008) blijkt dat er tegen 2050 nog eens tot 
34% van de potentieel goede habitats (permanente graslanden) voor de ganzen kunnen verdwijnen in 
Vlaanderen. Binnen de speciale beschermingszones zijn de historisch permanente graslanden 
enigszins beschermd door de verplichte aanvraag tot vergunning. Het areaal dat echter al sinds 1981 
werd omgezet naar niet-grasland is niet onbelangrijk. Dit historisch tekort werd nog niet gecorrigeerd 
door natuurherstel. De balans met de draagkracht van de gebieden, zal in grote mate afhangen van 
het behoud en herstel van poldergraslanden (Kuijken et al., 2005; Kuijken, 2005). 
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Naast directe aantasting van het habitat, is de openheid van het landschap een zeer belangrijke factor 
bij het voorkomen van de ganzen en diverse weidevogels (Kuijken et al., 2001; Courtens et al., 2005; 
Oosterveld & Alterburg, 2005; Schotman et al., 2007; Van ’t Veer et al., 2007; Wisz et al., 2008; zie 
ook verdere bespreking bij effecten). Er zijn diverse mogelijke voorbeelden over het gevolg van 
aantasting van het open rustige landschap rond ganzengebieden. Het aantal Kleine Rietganzen en 
Kolganzen in het noordelijk deel van de SBZ-H Zwaanhoek (tussen A10/E40 autoweg en de 
spoorweg) is de laatste paar jaar relatief laag in vergelijking met vroeger (Tabel 1). De industriële 
ontwikkeling en bijkomende woningen zijn hiervan wellicht de oorzaak (Kuijken & Verscheure, 2009). 
De volledige Zwaanhoek (ook het grote gedeelte ten zuiden van de A10/E40 autoweg) is momenteel 
bijna volledig ingesloten door woningen en industrie.  

 

 

Figuur 5. Ruimtelijke spreiding van Kolgans en Kleine Rietgans in de periode 1996 tot 2001 in de 
Oostkustpolders; de achtergrondkleur geeft de categorieën van de gebieden weer op basis van aantallen 

gansdagen. Zie Kuijken et al. (2005). 
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Figuur 6. Aantal gansdagen van Kleine Rietgans per gebied in de Oostkustregio in de winter 2007/’08.  

Bron: Courtens et al. (2008). Om de ‘bezetting’ van een gebied als wegingsfactor weer te geven, worden de 
vastgestelde aantallen uit de tellingen omgezet tot ‘gansdagen’ (uitleg, zie Courtens et al., 2005). 

 

 
Figuur 7. Aantal gansdagen van Kolgans per gebied in de Oostkustregio in de winter 2007/’08. 

Bron: Courtens et al. (2008). 
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Figuur 8. Belangrijke rust- en foerageergebieden (rode nummering = ganzentelgebieden grenzend  

aan plangebied, zie tabellen 1 & 2). 
 

Gebied 412 

 

Kleine Rietgans Kolgans 

99-00 3595 805 
00-01 395 680 
01-02 140 3 
02-03 328 87 
03-04 3337 1248 
04-05 1170 323 
05-06 3200 2050 
06-07 - 171 
07-08 177 816 
08-09 405 1041 

 
Gebied 413   

99-00 500 130 
00-01 430 485 
01-02 310 2070 
02-03 371 744 
03-04 1860 327 
04-05 780 410 
05-06 - 437 
06-07 490 835 
07-08 379 127 
08-09 - 46 

Tabel 1. Vastgestelde maximumaantallen van Kleine Rietgans en Kolgans in SBZ-H de Zwaanhoek in de periode 
1999/2000 tot 2008/2009. Zie ook gebiedsnummers figuur 8. Gegevens ganzentellingen (winterperiode) Kuijken & 
Verscheure (2009). Internationale 1% norm Kleine Rietgans = 420 sinds 2006 (370 tot 2006), in vet weergegeven. 
1%-norm Kolgans= 10.000. 
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Gebied 404             Kleine Rietgans 

 

Kolgans 

99-00 3900 30 
02-03 86 - 
03-04 3 360 
04-05 140 280 
05-06 12 830 
08-09 107 6 

 

Gebied 405   
99-00 110 1680 
00-01 1055 1610 
01-02 310 940 
02-03 - 1550 
03-04 - 1315 
04-05 140 500 
05-06 12 1740 
06-07 3 360 
07-08 42 1044 
08-09 1450 1990 

 

Gebied 409   
99-00 8 - 
01-02 4930 520 
02-03 5 420 
03-04 1 1 
05-06 815 260 
06-07 300 140 
07-08 2776 35 

 

Gebied 410   
99-00 2015 245 
03-04 1420 180 
08-09 1210 15 

 

Gebied 418   
05-06 5 - 
08-09 670 140 

 

Gebied 424   
06-07 10 - 
08-09 12 4 

 

Tabel 2. Vastgestelde maximumaantallen van Kleine Rietgans en Kolgans in de periode 1999/2000 tot 
2008/2009, nabij en in het Vogelrichtlijngebied. Zie ook gebiedsnummers figuur 8. Gegevens ganzentellingen 
(winterperiode) Kuijken & Verscheure (2009). De internationale 1%-norm van Kleine Rietgans = 420 sinds 2006 
(370 tot 2006), overschrijding per deelgebied is in vet weergegeven. 1%-norm Kolgans= 10.000. 
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De zones binnen de verschillende ganzengebieden (telgebieden, zie Figuren 5-8) waar de laatste 
winterperiodes nog regelmatig internationaal belangrijke aantallen ganzen werden vastgesteld, zijn 
weergegeven in Figuur 9. Ook de niet officieel beschermde zones zijn erg belangrijk voor de 
instandhouding van de ganzen (zie eerder). 

 
Figuur 9. Actueel ganzengebruik per telgebied waar internationaal belangrijke aantallen (1% norm) van de Kleine 
Rietgans zijn vastgesteld (alsook internationaal voor complex aan verschillende telgebieden voor de Kolgans), 
inclusief aanduiding van de officieel beschermde Natura 2000 gebieden (gegevens Kuijken & Verscheure 2009). 
 

Tussen de verschillende deelgebieden zijn er dagelijks duizenden verplaatsingen van ganzen 
(Kolgans, Kleine Rietgans), eenden (Smient, Slobeend, Wilde Eend), steltlopers (Kievit, Wulp, 
Goudplevier) en meeuwen. Deze plaatselijke vliegbewegingen doen zich vooral voor tijdens de winter- 
en doortrekperiode (september - april = ca. 2/3 van het jaar). De vliegbewegingen vinden doorgaans 
plaats tussen de 20m en 150m. De afbakening van en inschatting van het dagelijkse aantal 
overvliegende vogels (excl. regelmatig rondvliegende bewegingen boven de pleister- en rustplaatsen 
zelf) zijn weergegeven in figuur 10, op basis van verzamelde gegevens voor de Vogelatlas (Everaert 
et al., 2003 en interne update 2008), o.m. via Vanhoecke (2007) en Lingier (2007). Nabij en/of over 
het plangebied zijn de volgende belangrijke plaatselijke vliegbewegingen belangrijk: 

“Voedseltrek” 

-tussen de kerngebieden (‘Zwaanhoek’ & meer O en NO gesitueerde gebieden). 
-tussen de Roksem-put (net zichtbaar in ZO-kant Figuur 10) en de meer N gesitueerde gebieden 
(voornamelijk Smienten).  
-tussen De Zwaanhoek en de meer noordelijke gelegen Sas-polder, waarbij ook uitwisseling is met de 
gipsberg van Proviron.  
-Rondvliegende bewegingen van vogels boven alle belangrijke pleistergebieden. 
 
 “Slaaptrek” 

-meeuwen en steltlopers richting spuikom van Oostende. 
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Figuur 10. Belangrijke rust- en foerageergebieden in de omgeving van de geplande glastuinbouwzone, met 
aanduiding van de gekende dagelijkse lokale vliegbewegingen (voedseltrek van voornamelijk ganzen maar ook 
watervogels en steltlopers, slaaptrek van voornamelijk meeuwen) in de winterperiode. Actuele gegevens 
Vogelatlas INBO (interne update 2008 van eerder beschikbare versie via AGIV van Everaert et al. (2003)). 
 
 

3. Is er rechtstreekse inname van leefgebied van Europees te 
beschermen natuurwaarden? 

 
3.1. Habitats 
 

Uitgezonderd de berm van het kanaal Gent-Oostende en een stukje van de autostradewegberm die 
behoren tot habitattype 6510, Laaggelegen schraal hooiland of glanshaverhooiland zijn geen 
habitattypes aanwezig in het plangebied die onder de bescherming van de habitatrichtlijn vallen. 
Volgens de schetsen van de agrarische bedrijvenzone en omdat ze een helling en begroeiing met 
struiken vertonen zullen deze bermen wellicht gevrijwaard blijven. De vegetatie op de autostradeberm 
ligt daarbij geïsoleerd en vertoont geen samenhang met de graslandcomplexen ter hoogte van de 
SBZ’s. Omdat glanshaverhooilanden in Vlaanderen vrij algemeen zijn langs wegbermen en op dijken 
(weliswaar in verarmde vorm) (Decleer, 2007) en de Europees te beschermen natuurwaarden in de 
polders vooral gerelateerd zijn aan de waterrijke samenhangende open graslandcomplexen met veel 
microreliëf, zal de ontwikkeling van de agrarische bedrijvenzone op deze locatie geen betekenisvolle 
aantasting veroorzaken aan Europees te beschermen habitattypes. 
 
 

3.2  Soorten 
 
-In het plangebied wordt geen melding gemaakt van Kamsalamander. 
 
-Voor de Meervleermuis zijn er geen indicaties van rechtstreekse inname van het leefgebied door de 
geplande ontwikkeling van glastuinbouw in het plangebied. Er worden volgens het ontwikkelingsplan 
voldoende groenbuffers voorzien tussen de serres en het kanaal (en/of andere randzones zoals 
bewoning). Voor de andere vleermuizen die meer afhankelijk zijn van het landhabitat in het 
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plangebied, kan mogelijk wel een beperkt rechtstreekse inname optreden van het leefgebied, hoewel 
het te verwachten valt dat ook deze vleermuizen vooral de randzones (met voorziene groenbuffer) 
gebruiken als leefgebied. Op voorwaarde dat er geen assimilatieverlichting zal worden gebruikt in de 
serres (zie bespreking in deel 4.5), is er slechts een beperkt negatieve impact te verwachten voor de 
vleermuizen in het plangebied.  
 
-Door de bouw van een serrecomplex in het plangebied, zullen enkele biologische waardevolle en 
zeer waardevolle elementen verdwijnen uit dit gebied (Figuur 11). Hoewel er de laatste 10 jaar geen 
grote (1%-norm) aantallen Kleine Rietganzen of Kolganzen meer zijn waargenomen, heeft dit gebied 
nog grote natuurpotenties. Het historische reliëf is deels nog aanwezig en mits herstel van 
permanente graslanden, zou dit gebied weer een belangrijke functie kunnen vervullen in het netwerk 
van deelgebieden binnen de Oostkustpolders, en meerbepaald als belangrijke verbinding (‘Stepping 
Stone’) tussen de Zwaanhoek (SBZ-H) en de meer O en NO gelegen beschermde gebieden (SBZ-V 
en SBZ-H). Er zal door de inplanting van serres dus een rechtstreekse betekenisvolle inname 
optreden van “potentieel” rust- en foerageergebied van voornamelijk de Kleine Rietgans en Kolgans, 
maar ook van andere soorten (ganzen, eenden, steltlopers) die in de Oostkustpolders met 
internationaal belangrijke aantallen rusten en pleisteren. Door direct ruimtebeslag worden beide 
vooropgestelde ontwikkelingsscenario’s in het plangebied als significant negatief beoordeeld voor het 
potentieel leefgebied van de Kleine Rietgans en Kolgans. 
 

 
Figuur 11. Permanent cultuurgrasland (hp) en permanent grasland met sloten en/of microreliëf (hpr) in en rond 
het plangebied (Biologische Waarderingskaart: BWK versie 2, update 2008).  
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4. Is er kwalitatieve degradatie van habitats en van leefgebied van de 
soorten waarvoor de aanpalende SBZ’s zijn aangemeld? 

 
Enerzijds kan de waterkwantiteit in de polder veranderen door het oppompen van grondwater, 
wijzigingen in waterlopen en de beperktere infiltratiemogelijkheden door de grotere bebouwde 
oppervlakte. De waterkwaliteit in de polder kan beïnvloed worden door een gewijzigd mestregime en 
sproeistoffengebruik van de glastuinbouwzone. Om een beeld te kunnen vormen over de mogelijke 
effecten op de hydrologie in en nabij het plangebied is het belangrijk inzicht te krijgen in de 
hydrologische werking van het gebied. 
 
Daarnaast kunnen er als gevolg van de ontwikkeling van de glastuinbouwzone verstoringseffecten 
optreden op vogels en vleermuizen (geluid, verkeer, beweging, verlichting, verstoring incl. verstoring 
door aantasting open ruimte) die hun leefgebied hebben in en rond de aangrenzende SBZ’s. 
 

4.1. Hydrologische werking van de onderzochte Polde rs 
 
De indeling in polders is eerder arbitrair en de waterstand in elke polder wordt kunstmatig geregeld. 
De Zwaanhoek behoort tot de Zandvoordepolder terwijl het plangebied en de SBZ’s van ‘t Pompje, het 
Paddegat en de Gemene Weiden behoren tot de Nieuwe Polder van Blankenberge (Figuur 12). Dit 
houdt in dat waterbeheersing in de Zwaanhoek valt onder de bevoegdheid van de Zandvoordepolder 
en dat van de overige gebieden onder de bevoegdheid van de Nieuwe Polder van Blankenberge 
vallen. De grens tussen de Zandvoordepolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge wordt gevormd 
door het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Ondanks beide gebieden eenzelfde ontstaansgeschiedenis 
hebben – het zijn beide oudlandpolders – wordt ze hydrologische gescheiden door een kunstmatig 
aangelegd element (Ameeuw et al., 2007; URL PolderBlankenberge). 
 

NIEUWE POLDER VAN BLANKENBERGE

ZANDVOORDEPOLDER

KEYGNAERT POLDER

POLDER GHISTEL OOST-OVER-DE WAERE

GROOTE WEST-POLDER

Legende

polder

vogelrichtlijngebieden

habitatrichtlijngebieden

 
Figuur 12.  Ligging van de SBZ-H’s en SBZ-V’s en de indeling in polders. 
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De polders zijn omgeven door een waterkering of dijken en het waterpeil is er lager dan in de 
omliggende waters, zoals in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het kanaal Gent-Oostende. 
Kenmerkend voor de Vlaamse polders is dat de lozing van oppervlaktewater getijdengebonden 
gebeurt. Slechts bij laag water, wanneer het zeewaterpeil lager staat dan het polderwaterpeil (1 à 2 
mTAW) kan oppervlaktewater in zee geloosd worden. Slechts op dat moment worden 
uitwateringssluizen op verschillende vaarten voor enkele uren opengezet. Zodra het zeewater door de 
getijdenwerking terug stijgt (bij hoog water kan de zee stijgen tot boven de 5 mTAW) worden de 
sluizen terug gesloten. Bij sterke westenwind is het mogelijk dat het zeewaterniveau bij eb niet onder 2 
mTAW daalt, waardoor niet geloosd kan worden. Het water wordt dan opgeslagen in de talrijke 
waterlopen die de polder doorkruisen (Ameeuw et al., 2007; URL Polder Blankenberge). 
 
De afwatering van de Zwaanhoek zelf gebeurt via het Groot Zwaanhoekgeleed, die onder 
Zandvoordedorp door naar de Grote Keignaert afwatert. De Zandvoordepolder watert in zijn geheel 
gravitair af naar de Noordzee via de Gouwelozekreek en de Demeysluizen in de Oostendse 
voorhaven (Van Ackere et al., 2003). 
 
De Nieuwe Polder van Blankenberge werd opgesplitst in meerdere afwateringsgebieden. Een 
afwateringsgebied is een hydrologische eenheid en de lage gronden binnen deze eenheid hebben 
een gemeenschappelijk lozingspunt in een waterweg (kanaal) of in zee. De hydrologische eenheid 
heeft geen natuurlijke verbinding met het buitenwater behalve via kunstwerken zoals sifons en via 
bemalingsinstallaties (URL Polder Blankenberge). 

Het plangebied en de SBZ’s bij het Paddegat en de  Gemene Weiden behoren tot de hydrologische 
eenheid, het bemalingsgebied van de Kwetshage-Paddegat. Vanuit het plangebied wordt het 
polderwater afgevoerd via het Zuidgeleed naar het wachtbekken nabij de monding van de Jabbeekse 
beek. Hier wordt het water via het poldergemaal Kwetshage-Paddegat overgeheveld naar het kanaal 
Gent-Oostende. In de haven van Oostende wordt het water gravitair in zee geloosd bij laag tij. In de 
zomer wordt het polderpeil op 1,60 mTAW gehouden en in de winter op 0,90 mTAW. In het voorjaar 
wordt het peil op 1,40 mTAW gehouden (URL Polder Blankenberge).  

De SBZ’s nabij het ’t Pompje behoren tot de hydrologische eenheid, het bemalingsgebied De Steger. 
De waterlopen in het bemalingsgebied De Steger zijn afgestemd op een waterpeil van 0,95 mTAW in 
de winter. Het zomerpeil bedraagt 1,30 mTAW en het voorjaarspeil 1,10 mTAW. Binnen de SBZ’s is 
een militair domein aanwezig met een antennepark van de Radio Maritieme Dienst. In dit gebied wordt 
een afzonderlijk hoger waterpeil aangehouden om de geleiding van overzeese radiosignalen te 
verbeteren. Hierdoor zijn nog natte hooilanden en vochtige weiden aanwezig met hoge natuurwaarde. 
Daarnaast is het peilbeheer in de natuurgebieden de Schorreweide en de Schobbejak gescheiden van 
het waterpeilbeheer in de rest van het bemalingsgebied door de aanleg van buffersloten langs de rand 
van deze gebieden en de bouw van inlaat- en uitlaatconstructies. In deze gebieden wordt in de zomer 
een waterpeil van 1,50 mTAW en in de winter een waterpeil van 1,75 mTAW nagestreefd (URL Polder 
Blankenberge). 

4.2. Wijzigingen waterkwaliteit in het plangebied t en gevolge van de ontwikkeling van 
glastuinbouw  

Teelten in de glastuinbouw zijn intensief waardoor de opbrengsten hoog zijn. Dit is mogelijk door het 
gebruik van moderne technieken en de inzet van veel energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 
Voor het oppervlaktewater zijn vooral lozingen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen een probleem 
(URL Helpdesk Water).  

De verontreinigingen die in het water terecht komen zijn vooral afhankelijk van de gebruikte stoffen en 
de manier van telen. Bij het begieten van de teelten worden meststoffen en bestrijdingsmiddelen aan 
het water toegevoegd. Overtollig gietwater kan bij teelten in volle grond infiltreren in de bodem 
waardoor meststoffen en pesticiden in het grondwater terecht kunnen komen. Bij vollegrondsteelt kan 
het drainagewater dat wegsijpelt in de bodem opgevangen worden via een stelsel van geperforeerde 
buizen in de grond en afgevoerd worden als afvalwater. Door de toepassing van substraatteelt wordt 
het afvalwater als een aparte stroom gegenereerd, waardoor hergebruik als voedingswater mogelijk is. 
Door de toepassing van substraatteelt wordt het verbruik van meststoffen beperkt en vermindert het 
risico op bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van uitloging. Toch zal het water na een 
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aantal keren hergebruik langzaam vervuilen (vooral met zouten) en dat betekent dat de teler toch 
geregeld moet lozen. Hierdoor loost ook substraatteelt meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het 
oppervlaktewater. Ook bij het reinigen van de teelten en de installaties komt afvalwater vrij. Het 
afvalwater kan verontreinigd zijn met organisch materiaal, resten van spuitstoffen en chemicaliën 
gebruikt voor het reinigen van de installaties (Derden et al., 2005). 

4.3. Wijzigingen waterkwantiteit in het plangebied ten gevolge van de ontwikkeling van 
glastuinbouw 

Door de toename aan verharde oppervlakten en het niet behouden van enkele polderwaterlopen kan 
de grondwaterkwantiteit op lange termijn verminderen door de verminderde infiltratiecapaciteit van het 
plangebied. Daarnaast wordt hierdoor ook het oppervlaktewater versneld afgevoerd naar de 
polderwaterlopen, waardoor het bergend vermogen van de polder meer stroomafwaarts afneemt. Dit 
effect wordt gemilderd door het afstromende regenwater op te vangen en op te slaan in een 
wachtbekken en het te gebruiken als gietwater. Er moet dus bijkomende ruimte voor water gecreëerd 
worden op het terrein om de afvoersnelheid van het water te beperken en te voorkomen dat verderop 
gelegen gebieden onder water komen te staan. Een Nederlandse studie vermeld een regel waarbij, 
per ha glas op z’n minst 580 m³/ha compensatieruimte moet worden gecreëerd. Hiervan moet 
minimaal 25% bestaan uit open water onder de vorm van sloten, vijvers en degelijke. De overige 435 
m³/ha mag in de vorm van een bassin of silo worden gecompenseerd. Dit water mag dan vertraagd 
weglopen richting het oppervlaktewater. Een deel van het water uit de bassins wordt gebruikt als 
gietwater (Anoniem, 2007). 
 
In het bemalingsgebied de Kwetshage-Paddegat komen bij langdurige neerslagperioden of wanneer 
gravitair lozen in zee niet mogelijk is (bij sterke westenwind) de laagste gronden nog regelmatig onder 
water te staan (URL Polder Blankenberge). Dit is ook zo in het plangebied waar de uitgeveende 
poelgronden onder water komen te staan in de winter. In het noordwesten van het plangebied zijn 
grote plassen op uitgeveende gronden aanwezig (zie Figuur 2). 
 

4.4. Effecten op de aanpalende SBZ’s ten gevolge va n veranderingen in waterkwaliteit- en 
kwantiteit 

 
Waterkwantiteit 
De SBZ’s van ’t Pompje en de Zwaanhoek liggen in een ander hydrografisch bekken dan het 
plangebied en de SBZ’s van het Paddegat en de Gemene Weiden. De Zandvoordepolder en het 
bemalingsgebied De Steger staan voor hun peilbeheer volledig los van het peilbeheer in het 
bemalingsgebied van de Kwetshage-Paddengat. Een negatief effect op de SBZ’s van ’t Pompje en de 
Zwaanhoek ten gevolge van een verandering in waterkwantiteit door de uitvoering van het project is 
dus uitgesloten. Anders gesteld kunnen geen significant negatieve effecten optreden ten gevolge van 
het project op vlak van waterkwantiteit voor de habitats en soorten binnen de SBZ gebieden van de 
Zwaanhoek en ’t Pompje.  

In het hele bemalingsgebied van de Kwetshage-Paddegat wordt een “voor de natuurwaarden 
omgekeerd peilbeheer” gevoerd. Dit wil zeggen dat in de winter en voorjaar de polderpeilen 
kunstmatig laag worden gehouden, terwijl in de zomer de peilen hoog gehouden worden. De 
botanische waarden van poldergraslanden liggen vooral bij de natte, al dan niet zilte vegetaties die tot 
ontwikkeling komen bij een hoog winters grondwaterpeil en een laag peil ‘s zomers. Daarnaast zijn de 
grond- en slootwaterwaterpeilen voor de ontwikkeling van natte natuurwaarden over het algemeen te 
laag in de SBZ’s (Ameeuw en Defoort, 2001; Ameeuw, 2007). 

De afwatering in de projectzone gebeurt door het Zuidgeleed die ook de hoofdontwateringsloop is 
voor de Gemene Weiden en het Paddegat.  De SBZ-gebieden hebben echter een eigen, dicht netwerk 
van grachten en sloten. Hierdoor moet het mogelijk zijn in dit deel van de polder een meer natuurlijk 
peil voor de ontwikkeling en instandhouding van de natuurwaarden in te stellen door de aanleg van 
bufferwaterlopen, stuwen en uitlaatconstructies. Dat dit in praktijk mogelijk is, blijkt in de 
natuurgebieden Schobbejak en Schorreweiden waar het peilbeheer al in bepaalde mate is afgestemd 
op de aanwezige natuurwaarden doordat het waterpeil in winter en voorjaar hoger is dan in de zomer. 
Ook voor de SBZ’s van het Paddegat en de Gemene Weiden zullen geen significant negatieve 
effecten optreden op vlak van waterkwantiteit ten gevolge van de realisatie van de agrarische 
bedrijvenzone. 
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Waterkwaliteit 
In het plangebied dat hoofdzakelijk bestaat uit kreekruggronden wordt de grens zoet-zout water 
hoofdzakelijk aangetroffen op grote diepte volgens de verziltingskaart. In het centrum van het 
plangebied ligt de grens zoet-zout op 10 tot 15 m en aan de randen op 5 tot 10 m (verziltingskaart). 
Door de over het algemeen hogere ligging van kreekruggronden is de kweldruk er minder dan in 
gebieden die kunnen getypeerd worden als uitgesproken poelgrondencomplexen. In het plangebied 
zijn daarnaast in mindere mate poel- of komgronden aanwezig. Op de weinig doorlatende, 
uitgeveende poelgronden ten noorden van de spoorlijn in het noordwestelijk deel van het plangebied 
stagneert in de winter ondiep grondwater (Figuur 2). Ten zuiden van de spoorlijn zijn nog uitgeveende 
gronden aanwezig met zilte vegetatie-elementen hetgeen wijst op een lokale zoute kweldruk vanuit 
het grondwater. Dit is echter in zijn geheel niet algemeen voor het plangebied. 
 
De lokaal verminderde infiltratie van zoet regenwater en onttrekking van zoet grondwater kan ertoe 
leiden dat de grens zoet-zout minder diep komt te liggen. Gezien het plangebied grotendeels op 
kreekruggronden gelegen is en de grens zoet-zout zich op grote diepte bevindt zal, mits inrichting van 
een infiltratiezone, het gebruik van hemelwater als voedingswater en het vermijden van oppompen 
van grondwater het effect van verzouting in het plangebied beperkt zijn.  
 
De lozing in het oppervlaktewater van afvalstromen heeft geen invloed op de SBZ’s van ’t Pompje en 
de Zwaanhoek, gezien de oppervlaktewaternetwerken losgekoppeld zijn van elkaar. Op de SBZ’s van 
het Paddegat en de Gemene Weiden zal een verminderde oppervlaktewaterkwaliteit eveneens geen 
invloed hebben, aangezien het oppervlaktewater rechtstreeks afgevoerd wordt via de 
hoofdafwateringsgracht, het Zuidgeleed en de SBZ’s dus niet doorkruist. Daarnaast zijn de 
hoogteverschillen in de polder slechts gering waardoor er weinig laterale grondwaterstroming is. 
Hierdoor zal de eventueel eutrofiërende of vervuilende invloed van meststoffen uitgespoeld naar het 
grondwater in aanpalende gebieden eerder beperkt zijn. Ook op vlak van waterkwaliteit zullen dus 
geen significant negatieve effecten optreden in de aanpalende SBZ’s ten gevolge van de ontwikkeling 
van glastuinbouw in het plangebied. 
 

4.5. Effecten op het leefgebied van vleermuizen 
 
Het landhabitat in de omgeving van het water, is voor de Meervleermuis ook van belang voor een 
goede toevoer aan prooien (zie deel 2). Gewone en Ruige Dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse 
Vleermuis, gebruiken het landhabitat ook rechtstreeks.  
 
Glinsterende objecten (glazen gebouwen waaronder ook mogelijk serres) kunnen een negatieve 
invloed hebben op beschikbaarheid van populaties insecten met aquatische larven boven het water 
zelf (wegzuig-effect). Glanzende oppervlakken hebben een aanzuigeffect op deze insecten en kunnen 
de beschikbaarheid van prooien boven het water reduceren (Kriska et al., 2006 & 2008).  
 
Bij eventueel gebruik van assimilatieverlichting in de serres zal de lichtintensiteit ’s nachts significant 
toenemen. Dit kan een effect hebben op het voorkomen en gedrag van vleermuizen. Licht verstoort de 
vliegroutes van vleermuizen, zo blijkt uit onderzoek van Altenburg & Wymenga en Zoogdiervereniging 
VZZ (Kuijper et al., 2008). In een experiment werd de verstorende werking van verlichting op 
Meervleermuizen getest door het plaatsen van een lichtbron langs bestaande vliegroutes. De lichtbron 
bleek te leiden tot een duidelijke vermindering van het jachtgedrag, terwijl er wel beduidend meer 
voedsel in de vorm van insecten, aangetrokken door het licht, aanwezig was. Tijdens verlichte nachten 
werden 60 procent minder jaaggeluiden afgegeven door de vleermuizen. Daarnaast zijn verstorende 
effecten van verlichting op het vlieggedrag van de Meervleermuizen waargenomen. Tot 40 procent 
van de vleermuizen keerde om bij naderen van de lichtbundel alvorens door te vliegen op de normale 
vliegroute. Vrijwel alle Meervleermuizen keerden om als ze recht tegen de verlichting in moesten 
vliegen. De gemeten verstoring van het vlieggedrag trad al op bij een lichtintensiteit die nauwelijks 
hoger lag dan natuurlijke waarde van lichtintensiteit 's nachts. Meervleermuizen blijken dus erg 
gevoelig te zijn voor kunstmatige verlichting (Kuijper et al., 2008). 
 
Op voorwaarde dat er geen nachtelijke assimilatieverlichting zal worden gebruikt, en de buitenranden 
van de serres met een dichte groenstrook worden voorzien, zal de inrichting van het plangebied 
slechts een beperkt negatieve impact hebben op de vleermuizen in de SBZ’s en omgeving. 
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4.6. Effecten op het leefgebied van aangemelde voge lsoorten 
 
De potentieel meest betekenisvolle impact is te verwachten voor de overwinterende ganzen (Kleine 
Rietgans, Kolgans) en bepaalde watervogels en weidevogels. Wat voor de ganzen geldt, zal in dit 
kader ook grotendeels gelden voor de andere soorten buiten het broedseizoen zoals Smient, 
Goudplevier, Wulp, alsook voor broedende weidevogels.  

De ontwikkeling van een glastuinbouwzone in het plangebied, zou volgens de berekeningen in het 
plan-MER slechts voor een beperkte toename in geluidshinder zorgen (zie plan-MER bijlage 3). Vooral 
in de SBZ-H Zwaanhoek is er reeds verstoring door geluid van o.a. de autostrade en bedrijvigheid in 
de aanpalende industriezone. Het extra verkeer op de Stationsstraat, veroorzaakt door een 
ontwikkeling van de glastuinbouwzone, zal naar verwachting slechts een beperkt negatieve impact 
hebben op de aangemelde soorten. 

Vaak gaan in weidevogelgebieden en overwinteringgebieden voor ganzen verstoring en openheid van 
het landschap hand in hand. De openheid van het landschap blijkt een zeer belangrijke factor bij de 
aanwezigheid en verspreiding van overwinterende ganzen en diverse broedende weidevogels. 
Overwinterende Kleine Rietganzen komen significant minder voor op percelen waarbij binnen de 
500m van het perceelcentrum wegen of verticale structuren aanwezig zijn (Wisz et al., 2008). Kuijken 
et al (2001) en Courtens et al (2005) geven aan dat overwinterende Kolganzen en Kleine Rietganzen 
‘gemiddeld’ 200 à 300m behouden ten opzichte van bebouwing. Er werd ook een significante relatie 
gevonden tussen de afstand tot wegen of verticale structuren zoals bosjes en het aantal gansdagen 
(Figuur 13), waarbij het optimum aan gansdagen (goede onverstoorde condities) boven de 400m blijkt 
te liggen (Courtens et al., 2005). Ook de grootte van een perceel lijkt een positief effect te hebben op 
het aantal gansdagen per ha, maar deze trend is echter niet significant (Figuur 14).  

Kuijken et al (2001) vonden ook dat het aantal gansdagen sterk negatief gerelateerd is met het 
percentage oppervlakte bosjes in de omgeving (Figuur 15). Hoe drastisch de afname in 
ganzengebruik kan zijn, kan aan de hand van volgende getallen worden ingezien. Een toename van 0 
tot 2,5% van het percentage oppervlakte dat met bosjes, boomgaarden, enz. is bedekt in een testzone 
van 250m rond een perceel, leidt tot een halvering van het ganzengebruik van dat perceel uitgedrukt 
in gansdagen. Wisz et al. (2008) toonden ook aan dat de kans op aanwezigheid van Kleine Rietgans 
significant negatief gerelateerd is met de procentuele dichtheid van het landschap. Een duidelijke 
relatie van het aantal gansdagen met het percentage oppervlakte permanent grasland in de omgeving 
(testgebied binnen 250m), werd eveneens vastgesteld (Kuijken et al., 2001; Figuur 16). 
 

Bovenstaande resultaten tonen duidelijk dat openheid van het landschap een zeer belangrijke factor is 
in de habitatselectie van de ganzen.  

Ook voor de meeste weidevogels werd tijdens het broedseizoen vastgesteld dat de openheid van het 
landschap een zeer belangrijke factor is. Stabiele weidevogelgebieden blijken meer open te zijn dan 
afnemende weidevogelgebieden (Van ’t Veen et al., 2007). Individueel (per landschapselement) 
kunnen gebouwen ‘gemiddeld’ tot een afstand van ongeveer 250m een significante invloed hebben op 
weidevogels, groenstroken en bomenrijen tot ongeveer 100m, grotere stukken bos tot ongeveer 
200m, kleine wegen en fietspaden tot ongeveer 100m, en autosnelwegen tot 300m (Oosterveld & 
Alterburg, 2005). Er zijn echter verschillen per soort. Schotman et al. (2007) vonden een 
verstoringsafstand voor Grutto’s van meer dan 400m voor huizen en 200-400m voor bomen.  

Bovendien zijn er altijd meer landschapselementen tegelijk van invloed op een plek. Dat blijkt onder 
andere uit het verschil tussen de berekende dichtheden voor gecontroleerde en gemiddelde 
omstandigheden (Schotman et al., 2007). Wanneer men rekening wil houden met bijvoorbeeld de 
twee landschapselementen met het sterkste effect , bomen en huizen (voor Grutto), dan blijkt volgens 
een (voorlopig niet gevalideerd) berekeningsmodel voor weidevogels (Schotman et al., 2007) dat de 
afstanden waarbinnen een belangrijke invloed kan optreden, opvallend sterk kan toenemen. Indien er 
naast een perceel al bomen staan op 25m, dan zouden er geen huizen mogen staan binnen de 400m 
(voor dichtheid van ten minste 5 broedkoppels per 100ha). Voor een optimale dichtheid van tenminste 
20 broedkoppels per 100ha, zou de afstand bij een combinatie van bomen en huizen, meer dan 400m 
moeten zijn. 

Er werd voor broedende akker- en weidevogels ook een significante negatieve relatie vastgesteld 
tussen de procentuele hoeveelheid aan bebouwing en de hoeveelheid aan soorten. Een duidelijk 
verschil was aanwezig tussen gebieden met 0% versus 25% bebouwing, alsook tussen gebieden met 
25% versus 50% en meer (Filippi-Codaccioni et al., 2008). Devictor et al. (2007,2008) vonden 
gelijkaardige resultaten voor fragmentatie in verschillende landschapstypes.  
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Hoewel een gevalideerd model voor de combinatie-effecten ontbreekt (zie Schotman et al., 2007), kan 
er best wel in zekere mate rekening mee gehouden worden. De resultaten van de overwinterende 
ganzen en broedende akker- en weidevogels (zie boven) bevestigen dat bij een stijgend percentage 
aan landschapselementen (huizen, bomen, enz.) die de open ruimte aantasten, ook het voorkomen 
van vogels (zowel aantallen per soort als de diversiteit aan soorten) sterk achteruit gaat. 
 

 
Figuur 13. Relatie tussen de afstand (vanaf centrum ganzenpercelen) tot de dichtstbijzijnde weg of verticale 

structuur en het aantal gansdagen per ha (met standaardfout) voor permanent grasland met microreliëf 
(geordende heterogeniteitstest, significante relatie: P<0.05). Bron: Courtens et al. (2005). 

 

 
Figuur 14. Relatie tussen de perceelsoppervlakte en het aantal gansdagen per ha (met standaardfout) voor 

permanent grasland met microreliëf (geordende heterogeniteitstest, geen significante relatie: P>0.05).  
Bron: Courtens et al. (2005). 
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Figuur 15. Afname van het aantal gansdagen met het percentage oppervlakte 
bosjes in de omgeving (streeplijn voor Kolgans, stippellijn voor Kleine Rietgans). 

Bron: Kuijken et al. (2001). 
 

 
 

Figuur 16. Toename van het aantal gansdagen van de Kolgans met het  
percentage oppervlakte permanent grasland in de omgeving (streeplijn voor 

1ste winterhelft, stippellijn voor 2de winterhelft). Bron: Kuijken et al. (2001). 
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Effect bij volledige invulling van het plangebied 
 
Op basis van de literatuurgegevens inzake de effecten door aantasting van de open ruimte, werd als 
richtwaarde voor verstoring (vanaf centrum waardevolle percelen waar overwinterende ganzen nog 
met internationaal belangrijke aantallen voorkomen) een afstand genomen van 400m (Figuur 17). Het 
is te verwachten dat de beïnvloedingsafstand van grote serres (10m hoogte) met of zonder 
groenbuffer in een volledig open gebied meer dan 400m zal zijn, maar aangezien er tussen de 
noordelijk gelegen ganzengebieden en het plangebied reeds structuren aanwezig zijn die het open 
landschap enigszins beïnvloeden (bomenrij en dijk langs kanaal), zal het bijkomend verstoringseffect 
waarschijnlijk beperkt blijven tot max. 400m. De invloed door de reeds aanwezige bomenrij en dijk 
langs het kanaal (al dan niet met struiken maar ook met open gedeeltes) op het open landschap als 
belangrijke landschapsecologische invloedsfactor voor ganzen (en weidevogels), mag echter niet 
overschat worden. Zeker in de winter blijft dit een open tot halfopen landschap. Een bijkomende 
verdichting van het landschap over een aanzienlijke afstand van meer dan ongeveer 50m zoals bij 
glastuinbouw, zal zeker een significante aantasting betekenen van het huidige open landschap, 
waardoor op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens (zie boven) een betekenisvolle invloed 
kan verwacht worden in de belangrijke vogelgebieden uit de omgeving. 
 
Uit de analyse kunnen we besluiten dat de plangebied zone ten noorden van de spoorweg voor het 
grootste gedeelte binnen de buffer ligt waarin best geen (of weinig) bijkomende structuren komen die 
het landschap verder verdichten. De ontwikkeling van beide ontwikkelingsscenario’s in het plangebied, 
kan dus als mogelijk significant negatief worden beoordeeld voor het actueel leefgebied van de Kleine 
Rietgans en Kolgans, alsook voor de overige soorten die van belang zijn in het betreffende leefgebied. 
 

 
Figuur 17. Gebieden waar regelmatig internationaal belangrijke (1% norm) aantallen Kolgans en Kleine Rietgans 

worden vastgesteld, met aanduiding van het centrum van de percelen die nabij het plangebied liggen, en een 
daarop toegepaste 400m buffer. 
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5. Ecologisch netwerk tussen de SBZ’s ten zuiden en ten noorden van 
het plangebied 

 
In de ‘ruimtelijke visie voor natuur, landbouw en bos Kustpolders-Polders-Westhoek’ van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, werd het plangebied aangeduid als “Groot aaneengesloten 
grondgebonden landbouwgebied als ruimtelijke drager in de polders” met als eigenschappen:  
“- De aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van bebouwing, dit in eerste instantie 
ten behoeve van het in stand houden van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur. 
- Intensivering door overschakeling naar strikt grondloze activiteit is uitgesloten. De open polder wordt 
gevrijwaard van glastuinbouw. Grondloze activiteiten kunnen wel geconcentreerd ingeplant worden in 
versnipperde gebieden aansluitend bij kernen in de overgang naar de zandstreek. 
- In het landbouwgebied moet gestreefd worden naar het behoud en de ontwikkeling van een raamwerk van 
kleine landschapselementen alsook naar het behoud en herstel van cultuurhistorische relicten en het 
bouwkundig erfgoed, zodat een ecologische en landschappelijke basiskwaliteit gegarandeerd wordt “ 
(Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2005). 
 

De volgende vragen worden beantwoord in dit onderdeel. 
Functioneren de SBZ-H Zwaanhoek en de SBZ-V Poldercomplex in samenhang, als een ecologisch 
netwerk, en is er door het voorgenomen project een verstoring van dit netwerk? Verliest het 
plangebied hierdoor zijn landschapsecologische functie als corridor? Is dit effect betekenisvol?   
 

5.1. Netwerkfunctie voor Kamsalamander 
 
In het Handboek Robuuste Verbindingen van Alterra (2001) worden waterwegen met steile randen, 
enkele spoorlijnen, provinciale wegen met druk verkeer en autostrades als niet te overkomen barrières 
genoemd voor Kamsalamander. Migratie van de SBZ t.h.v. Zwaanhoek naar de SBZ’s van ‘t Pompje, 
de Gemene Weiden of het Paddegat is onmogelijk zonder menselijke tussenkomst. Tussen deze 
gebieden zijn immers een spoorweg (2-sporen), een autostrade en twee kunstmatige waterlopen met 
steile oevers aanwezig (kanaal Plassendale-Nieuwpoort en Gent-Oostende). Voor Kamsalamander 
bestaat geen netwerk tussen de SBZ’s ten zuiden, ten noorden of ten westen van het plangebied. 
 

5.2. Netwerkfunctie voor vleermuizen 
 
Er zijn geen indicaties van een belangrijke netwerkfunctie voor vleermuizen tussen de verschillende 
SBZ’s. Voor een evaluatie van de mogelijke verstoring op vleermuizen, verwijzen we naar deel 4.5.    
 

5.3. Netwerkfunctie voor de aangemelde vogelsoorten  
 
Het landschapsecologische aspect en corridorfunctie van het plangebied tussen de SBZ’s, kan niet los 
worden gezien van de kwalitatieve degradatie van leefgebieden in de omgeving door o.m. aantasting 
van de open ruimte (zie analyse in 4.6). In dit onderdeel bouwen we hierop verder voor de bespreking 
van de corridorfunctie. 
 

Vooral de SBZ-H Zwaanhoek is momenteel al grotendeels landschappelijk ingesloten door bebouwing 
en industrie. Enkel ter hoogte van de rand met de planzone is er slechts een smalle strook met een 
weg en halfopen bebouwing (Figuur 18). In de huidige situatie is er regelmatig uitwisseling van o.a. 
ganzen, eenden en weidevogels tussen de Zwaanhoek en de meer NO en waarschijnlijk ook O 
gelegen gebieden. Deze lokale trek is in figuur 10 globaal weergegeven. Bij een ontwikkeling van 
beide ontwikkelingsscenario’s in het plangebied zal de Zwaanhoek nog verder ruimtelijk geïsoleerd 
raken. De vraag is hierbij of de corridor (connectiviteit) tussen de Zwaanhoek en de overige meer O en 
NO gelegen SBZ’s sterk zal aangetast worden voor vogels. De ganzen moeten sowieso nu al over het 
kanaal met dijk en/of enkele huizen en wegen vliegen, maar deze structuren hebben ruimtelijk veel 
minder invloed dan bijvoorbeeld een dichtere woonzone, industriegebied of glastuinbouwzone. Het 
begrip ‘functionele connectiviteit’ is hier dus belangrijk; de mate waarin bijvoorbeeld de ganzen hun 
gedrag eventueel zouden veranderen bij het zien van de glastuinbouwzone die vergelijkbaar is met 
industriële gebouwen (Taylor et al., 1993; Bélisle, 2005; Wiens, 1995). Het is mogelijk dat de mate van 
uitwisseling van ganzen (en andere vogels zoals watervogels en weidevogels) tussen de betreffende 
gebieden daardoor aanzienlijk zal verminderen.  
 
De mate van impact op een corridor zal o.m. afhangen van de eigenschappen van de tussenzone, het 
gedrag van de soorten, enz. Belangrijk hierbij is de positieve landschapsecologische functie die het 
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kanaal met omliggende open weilanden en akkers heeft voor overtrekkende en rondvliegende vogels. 
Lokale vliegroutes van bijvoorbeeld ganzen volgen in de mate van het mogelijke onverstoorde 
landschappen en/of bepaalde structuren zoals waterlopen, bosranden enz.  
Voor een netwerk vormen ‘stepping stones’ een belangrijke functie, tussengebieden die vaak in 
belangrijke mate bijdragen tot de goede connectiviteit van de kerngebieden (Baguette & Van Dyck, 
2007), zoals het geval in het complex van ganzengebieden in de Oostkustpolders.  
 
In Filippi-Codaccioni et al. (2008) werd beschreven dat de soortenrijkdom van akker- en weidevogels 
significant achteruitgaat bij een procentuele toename van bebouwing in de omgeving. Devictor et al. 
(2007 & 2008) vonden gelijkaardige resultaten voor landschapsfragmentatie. Als we dit bijvoorbeeld 
toepassen op het gebied bestaande uit de SBZ-H Zwaanhoek en de SBZ-V + SBZ-H deelgebied ’t 
Pompje en de tussenzone hiervan met o.a. het plangebied (Figuur 18), dan zien we dat in vergelijking 
met de huidige procentuele bebouwing in dat gebied (5-6%), bij een volledige ontwikkeling van het 
plangebied, het procentuele aandeel bebouwing met ongeveer 12% zou toenemen tot ca. 18%.  
 

 
Figuur 18. Zone tussen de SBZ’s Zwaanhoek en gebieden rond ’t Pompje. De paarse gebieden geven  

dichte bebouwing weer (gearceerd in plangebied voor glastuinbouwzone). De groene gebieden zijn  
belangrijke actuele pleister- en rustgebieden van o.m. Kleine Rietgans en Kolgans. Dezelfde oefening  
kan gemaakt worden voor de verbinding Zwaanhoek met meer OZO gelegen SBZ’s (Paddegat e.a.). 

 
Gezien ook de significante relatie tussen het aantal gansdagen en het percentage oppervlakte 
verticale structuren (zoals bosjes) en permanent grasland in de omgeving (Figuren 15 en 16; 
weliswaar origineel berekend voor een omgeving binnen de 250m), bestaat de mogelijkheid dat het 
netwerk voor o.m. Kleine Rietgans en Kolgans tussen de verschillende SBZ’s verder verstoord zal 
worden. De ontwikkeling van een glastuinbouwzone in het volledige plangebied, zal de corridorfunctie 
meer aantasten dan een smallere strook meer zuidelijk enkel tussen de spoorweg en de A10/E40 
autoweg waarbij de zone langs het kanaal gevrijwaard blijft. 
De ontwikkeling van het plangebied komt neer op een verdere isolatie van de Zwaanhoek met de 
andere meer O en NO gelegen SBZ’s en overige internationaal belangrijke gebieden. In het noordelijk 
deel van de Zwaanhoek werden de laatste paar jaar al beduidend minder overwinterende ganzen 
vastgesteld (Tabel 1 en mondelinge mededeling E. Kuijken). Mogelijk is de verdere insluiting en 
verstoring door de huidige industriële ontwikkeling daarvan de oorzaak. Een verdere insluiting van de 
Zwaanhoek door volledige ontwikkeling van het plangebied, zou mogelijk een verdere afname kunnen 
veroorzaken in de Zwaanhoek. 
 

Vanuit landschapsecologisch oogpunt, zullen beide ontwikkelingsscenario’s in het plangebied een 
significant negatieve impact kunnen veroorzaken in de samenhang van de SBZ-H Zwaanhoek en de 
meer O en NO gelegen SBZ’s nabij ’t Pompje en Paddegat. 
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6. Milderende maatregelen 
 
6.1 Algemeen 
 
Het vrijkomend afvalwater afkomstig van het hergebruikt voedingswater, het reinigingswater en het 
proceswater moet gezuiverd worden alvorens het te lozen op het oppervlaktewater. 
 
6.2 Habitats 
 
De inrichting van de bufferbekkens moet gebeuren aangepast aan het polderlandschap. Bij de huidige 
inrichting van het natuurgebiedje Puidebroeken is dat minder het geval. Hier werden heuvels 
aangelegd en beplant met struiken en bomen, wilgenstruweel en alleenstaande bomen met 
landschapswaarde. Opgaande begroeiingen en bulten in het landschap doen afbreuk aan de 
openheid die typerend is voor de Polders. Daarnaast zijn ook zones met riet, open water met 
plasbermen, ruigte en weide aanwezig. Deze laatste vegetaties zijn meer eigen aan de polders. Bij de 
inrichting van deze zone is het zeer belangrijk rekening te houden met het landschappelijk karaker van 
de polders. Herstel van graslandgebruik, waarbij het microreliëf hersteld wordt, de bovenste 20cm 
verwijderd wordt en het perceel vervolgens ingezaaid wordt met een voor poldergrasland passend 
grasmengsel is een van de mogelijkheden. Zwaar bemeste graslandpercelen kunnen verschraald 
worden door ze jaarlijks twee à drie keer te maaien en maaisel af te voeren. Deze graslanden kunnen 
in graasbeheer genomen worden. 
 
6.3 Vleermuizen 
 
Brede natuurlijke bufferstroken tussen serres en het kanaal zijn aangeraden om het aanpalende 
landhabitat niet volledig te vernietigen en de negatieve effecten van glasoppervlakken op de 
insectenfauna van de vaart te beperken. Door het verbieden van assimilatieverlichting kan het effect 
op vleermuizen (en diverse ’s nachts trekkende vogels) beperkt blijven tot een matige negatieve 
impact. Landhabitats langsheen waterwegen zijn niet verwaarloosbaar voor de Meervleermuis. Als 
deze habitats goed zijn, kunnen insecten ontwikkelen die ook boven de nabijgelegen vaart vliegen en 
daar prooi zijn voor bvb. de Meervleermuis. Vermoedelijk helpen we de vleermuizen het best door een 
maximaal prooiaanbod te verzekeren langsheen het netwerk. Dat impliceert naast 1. veel open water 
ook 2. een goede waterkwaliteit (schietmotten, eendagsvliegen), 3. ecologisch goed ontwikkelde 
oevers (rietkragen, zones met drijvende waterplanten langs de oever, al dan niet onder de vorm van 
plasbermen), 4. ecologisch waardevolle aangrenzende landvegetaties waar landinsecten kunnen 
ontwikkelen, 4. goede ecologische landvegetaties op percelen die iets verder landinwaarts gelegen 
zijn (ruigtekruiden, bufferstroken, vochtige weilanden).  
 
6.4 Aangemelde vogelsoorten  
 
Bij ontwikkeling van enkel het gedeelte tussen de spoorweg en A10/E40 autostrade (Figuur 19), zou 
het procentueel aandeel bebouwing in de zone tussen de SBZ’s (zie Figuur 18) slechts stijgen tot 
ongeveer 12%. Een glastuinbouwzone in dit gedeelte is bovendien smaller en duidelijk positiever voor 
het vrijwaren van een open tot halfopen corridor tussen de SBZ’s. Inclusief rekening houdende met de 
onderzoeksresultaten inzake verstoring van de open ruimte, zal bij dit alternatief (Figuur 19) de impact 
op soorten waaronder de Kleine Rietgans en Kolgans matig negatief zijn (i.p.v. mogelijk significant 
negatief met beide voorgestelde ontwikkelingscenario’s), op voorwaarde dat in de te vrijwaren zone 
tussen de spoorweg en het kanaal ook een gedeeltelijk herstel komt van permanent grasland (Figuur 
20; herstel voor het verlies van grasland in de zuidelijke planzone). Op die manier komen er weer 
betere kansen op belangrijke aantallen pleisterende ganzen in het noordelijke gedeelte langs het 
kanaal. Hierdoor zal de landschapsecologische corridor tussen de SBZ’s verbeterd kunnen worden.  
Bij een eventuele vlakke open inrichting in een smalle strook net ten noorden van de spoorweg 
(Figuur 20), zoals een waterbekken maar dan wel zonder bijkomende regelmatige verstoring (mensen, 
wagens) zal de impact ook matig negatief blijven.  
 
Eventuele alternatieve locaties voor het schrappen van een deel van het plangebied (in dit geval het 
noordwestelijk deel ten noorden van de spoorweg) werden ons niet medegedeeld. Ten zuiden van het 
plangebied, net ten oosten van de Stationsstraat, ligt misschien een potentieel alternatieve locatie. 
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Figuur 19. De paarse gebieden geven dichte bebouwing weer (gearceerd in kleiner plangebied voor 
glastuinbouwzone). De groene gebieden zijn belangrijke actuele pleister- en rustgebieden van o.m. Kleine 
Rietgans en Kolgans. De groene arcering geeft de zone tussen de spoorweg en kanaal aan die kan vrijgehouden 
worden van bebouwing en waar herstel van graslanden is aangeraden. 

 
Figuur 20. Idem als figuur 19, met aanduiding van zone waar vlakke open inrichting eventueel mogelijk is.  
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