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AANLEIDING 
 
In het kader van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zit het 
voorgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zwinstreek’ in de uitvoerende 
fase van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur voor 
de buitengebiedregio Kust-Polders-Westhoek.  
 
Voor deze buitengebiedregio werd het afbakeningsproces voor de gebieden  van de 
natuurlijke en agrarische structuur opgestart in 2004. Het eindvoorstel van gewenste 
ruimtelijke structuur en een uitvoeringsprogramma werd in mei 2005 voor advies 
voorgelegd aan de betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen. 
  
De Vlaamse Regering heeft op 22 juli 2005 akte genomen van het eindvoorstel van 
gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma, de uitgebrachte adviezen van 
de gemeenten, provincies en belangengroepen en het advies van de strategische 
stuurgroep voor de regio Kust-Polders-Westhoek. 
 
Op 31 maart 2006 keurde de Vlaamse Regering de beleidsmatige herbevestiging van de 
bestaande gewestplannen voor een aantal belangrijke landbouwgebieden in Kust-Polders 
-Westhoek goed. Daarnaast hechte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de acties 
omschreven in categorie I en II van het operationeel uitvoeringsprogramma. De Vlaamse 
Regering nam tot slot akte van de acties in categorie III en IV en van de verwerking van 
de adviezen. 
 
De opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zwinstreek’ staat in het 
operationeel uitvoeringsprogramma onder de Deelruimte Vlaamse Kust vermeld als een 
actie van categorie I. Dit zijn uitvoeringsacties die op korte termijn dienen op te starten.  
 
 
VRAAGSTELLING 
 
Aan ANB en het INBO werd gevraagd om na te gaan in hoeverre aan de doelstellingen 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voldaan kan worden door het voorgestelde 
RUP. Bijkomend werd gevraagd te onderzoeken in hoeverre het voorgestelde RUP kan 
bijdragen aan het realiseren van acties die nodig zijn voor de instandhouding en het 
herstel van de Europees te beschermen populaties broedvogels van de 
vogelrichtlijngebieden en habitats en soorten van de habitatrichtlijngebieden. 
 

 
TOELICHTING 

1 Algemeen 

 
Zoals gesteld in de toelichtingennota van het voorgestelde RUP ‘Zwinstreek’ is dit RUP 
uitzonderlijk belangrijk omwille van de grote verscheidenheid aan milieutypes die hier 
voorkomen en omdat hier een grote aaneengesloten eenheid natuur van de kust tot in de 
polders kan ontwikkeld worden.  Bepalend voor deze verscheidenheid zijn de overgangen 
van strand (met lokaal voorduinen) over duinen, slikken en schorren tot polders. 
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zwinstreek’ heeft meerdere doelstellingen. Ten eerste 
moet het uitvoering geven aan de richtinggevende en bindende bepalingen uit het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) inzake de afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur zoals uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, 
natuur en bos voor de regio Kust-Polders-Westhoek. Ten tweede moet het plan de 
realisatie van de uitbreiding van het Zwin met 120 ha estuariene natuur mogelijk maken 
zoals vastgelegd in de Ontwikkelingsschets 2010. Deze twee doelstellingen zijn 
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vooropgesteld in de toelichtingennota van april 2010 en werden reeds vermeld in het 
operationeel uitvoeringsplan van april 2006.  
Onderstaande figuur is een weergave van het voorstel van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan na overleg van het projectteam van 29 april 2010. Het voorliggende 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omvat de huidige Zwinvlakte en de Willem-
Leopoldpolder, de Nieuwe Hazegraspolder en de polders ten zuiden van de Graaf St-
Jansdijk en de Retranchementstraat. 
Dit aanvullend advies heeft als doel de motivatie zoals vermeld in de toelichtingennota 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan aan te vullen en nog een aantal 
aanpassingen aan de voorgestelde bestemmingen voor te stellen.  
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2 Toetsing aan de gewenste ruimtelijke structuur van het RSV 

Het plangebied “Zwinpolders” is in het afbakeningsproces voor de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek opgenomen in de 
deelruimten Vlaamse Kust en Kustpolders.  
 
In punt 3.4.2 op pagina 12 van de toelichtingennota van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan worden de visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven 
besproken. De visie (Gewenste Ruimtelijke Structuur Kust-Polders-Westhoek, mei 2005) 
stelt dat de nog intacte overgang van strand-duinen-slikken en schorren-polders dient 
bewaard te blijven. Het slikken- en schorrengebied van het Zwin moet de nodige ruimte 
krijgen om zich te herstellen en uit te breiden. De polders zijn belangrijke gebieden voor 
grondgebonden landbouw met aandacht voor de ecologische en landschappelijke waarde 
van deze gebieden. Het dijken- en krekenlandschap van de Zwinstreek moet behouden 
blijven en indien mogelijk versterkt in evenwicht met de omgevende landbouw. 
 
In punt 3.4.3 op pagina 17 volgt de gebiedsspecifieke verantwoording voor opname van 
de gebieden in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De voorgestelde 
bestemmingen in het uitvoeringsplan komen voor de meeste gebieden overeen met de 
principes en de afbakeningen zoals voorzien in de Gewenste Ruimtelijke Structuur. Voor 
deze gebieden  volstaat de verantwoording zoals opgenomen in de toelichtingennota. In 
onderstaande tekst wordt dan de bestaande argumentatie bevestigd, zonder hier dieper 
op in te gaan. Voor andere gebieden worden aanpassingen voorgesteld of vult  dit advies 
de verantwoording aan.  

Versterken van de waardevolle strand-duincomplexen 

Tijdens het overleg van april 2010 werd voorgesteld de strandzone mee op te nemen in 
het plangebied. Hiermee wordt gevolg gegeven aan het ruimtelijke principe: ‘Versterken 
van de waardevolle strand-duincomplexen’, wat onder punt 3.4.2  op pagina 12 van de 
toelichtingennota (zie boven) als relevante deelconcept opgesomd wordt. In de 
gebiedsspecifieke verantwoording ontbreekt echter dit deelconcept. De titel ‘Versterken 
van de waardevolle strand-duincomplexen’ en volgende alinea worden best toegevoegd 
aan de argumentatie. 
 
Enkel door de strandzone (gebied 1) mee op te nemen in het plangebied kunnen de 
natuurlijke processen in de overgang laagstrand, hoogstrand en strand-duinovergang 
optimaal gerealiseerd worden. De bestemming natuur met overdruk grote eenheid natuur 
bevestigt de reeds gerealiseerde natuurfunctie van het strand.  

Ruimte voor spontane ecologische processen in slikken- en schorrengebieden 

Om deze doelstellingen mogelijk te maken krijgen het huidige Zwin (gebied 2) en de 
uitbreiding (gebied 3) natuur als bestemming. In het huidige Zwin is de natuurfunctie 
reeds gerealiseerd en het Zwin wordt derhalve terecht aangeduid met een overdruk grote 
eenheid natuur. De uitbreiding van het Zwin voorziet in een ontpoldering van gebied 3. 
Het plan voorziet hier een overdruk grote eenheid natuur in ontwikkeling. 
 
De centrale doelstelling in het kader van de Habitatrichtlijn is het duurzame behoud van 
een dynamisch inter-getijdengebied. Dit is een basisvoorwaarde opdat de samenstellende 
habitattypes van het inter-getijdengebied zich in een gunstige staat van instandhouding 
zouden bevinden. De voorgestelde bestemmingen zorgen ervoor dat deze centrale 
doelstelling verwezenlijkt kan worden. 

Behoud en herstel van dijk- en krekenstructuren in het krekengebied 

Gebied 4: De vallei van de Nieuwe Watergang en de omgeving van Fort Isabella.  
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Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan neemt de waterplassen langs de Burkeldijk op 
als natuurgebied met overdruk grote eenheid natuur. Dit is een uitbreiding van het 
natuurgebied op het gewestplan. We bevestigen dat door de opname van de 
waterplassen langs de Burkeldijk in gebied 4  een invulling gegeven wordt aan de 
doelstellingen zoals vooropgesteld in de ruimtelijke visie. Deze plassen zijn van belang 
voor broedvogels en overwinterende en doortrekkende vogels (zie §3 Toetsing t.a.v. de 
habitattypes en soorten van de speciale beschermingszones). 
 
Gebied 5: Het kreekrestant in de Nieuwe Hazegraspolder 
 
Het betreft het meest gave gedeelte van de historische krekenstructuur in het 
plangebied. In de percelen met nummer 1 (zie luchtfoto), gelegen in de kreekstructuur, 
zijn nog zeer waardevolle zilte vegetaties aanwezig. Op de Biologische Waarderingskaart 
(Paelinckx et al. 2009a) zijn de percelen gekarteerd als soortenrijk historisch permanent 
grasland met microreliëf en/of sloten waarin zilte vegetaties aanwezig zijn. Het 
microreliëf en de invloed van brak grondwater leidt tot een geschakeerd vegetatiepatroon 
met gradiënten van droog tot nat en van zoet tot brak. Deze historisch permanente 
graslanden worden beschouwd als regionaal belangrijk biotoop. Ameeuw (2007) toont 
aan dat de ecologische waarde van dergelijke graslanden van internationaal belang is. In 
dat advies wordt tevens het belang voor overwinterende watervogels als voor broedende 
weide- en moerasvogels besproken. Het ornithologisch belang van dit type 
poldergraslanden is groot, zowel op internationaal gebied als binnen een Vlaamse 
context.  
 

 

LUCHTFOTO DECEMBER 2008 

Het is een meerwaarde voor het plan indien perceel 5 mee opgenomen wordt in 
natuurgebied. Volgens de perceelsregistratie van de Vlaamse Landmaatschappij was het 
in 2004 tijdelijk grasland zonder teelt. Op de luchtfoto van 2005 is het ook grasland en 
nu werd tijdens terreinbezoek vastgesteld dat het verruigd is. De opname creëert een 
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buffer naar de kreek tegen de invloed van nutriënten uit de landbouw. Er is een herstel 
van oevervegetaties, bijvoorbeeld door het afschuinen van de oevers mogelijk en er zijn 
potenties voor de ontwikkeling van zilte vegetaties aanwezig.  
 
Op de luchtfoto is te zien dat de oorspronkelijke geul, het kreekrestant, inderdaad ooit 
verder uitliep, wat de opname als natte lineaire structuur verantwoordt. 
 
FOTO  A: KREEKRESTANT IN DE NIEUWE 

HAZEGRASPOLDER  

 

FOTO  B: KREEKRESTANT MET AANPALENDE ZILTE 

GRASLANDVEGETATIE 

 

 
We stellen voor de Nieuwe Hazegrasdijk met de erlangs liggende gracht op te nemen bij 
de  “droge lineaire elementen”, resp. “natte lineaire elementen”. Zie punten 2, 3 en 4 op 
luchtfoto, alsook op de recente terreinfoto, hieronder.  

FOTO  C: NIEUWE HAZEGRASDIJK 

 
 
Volgens de Biologische Waarderingskaart  (Paelinckx et al. 2009a) zijn er waardevolle 
graslandvegetaties (hu°, hr) en bomenrijen van wilg, populier en es (kbs, kbp, kbfr) 
aanwezig op de dijk. In de gracht erlangs bevindt zich rietland in ontwikkeling. Dit werd 
bevestigd tijdens recent terreinbezoek. Qua ecologische en landschappelijke waarde 
verschilt deze dijk  niet van de Graaf Jansdijk of de Greveningendijk en deze zijn wel 
opgenomen als ‘droge lineaire elementen. De vegetatie in de gracht is biologisch even 
waardevol als deze in de Cantelmolinie. De opname van de dijk en bijhorende gracht als  
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“droge lineaire elementen”, resp. “natte lineaire elementen” ondersteunt het behoud van 
het gehele dijkenlandschap.   
 
Gebied 6: Het kreekrelict de Grote Geul en oevers 
 
De voorgestelde bestemming van natuurgebied is conform de visie van de gewenste 
ruimtelijke structuur. We bevestigen de motivatie zoals vermeld in de toelichtingennota.  

FOTO:  GRASLAND GELEGEN TEN WESTEN VAN DE GROTE GEUL 

 

Groot aaneengesloten grondgebonden landbouwgebied als ruimtelijke drager in 

de Polders 

 
De aanduiding als natuurverwevingsgebied landbouw-natuur heeft als doel de 
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige en gewenste 
natuurwaarden te garanderen mogelijk te maken via een stimulerend beleid.  
 
Specifiek voor het groot aaneengesloten grondgebonden landbouwgebied moet de 
overdruk natuurverweving het mogelijk maken om te werken naar behoud en herstel van 
microreliëfrijk weidelandschap in een raamwerk van grachtenstelsels en te ontwikkelen 
kleine landschapselementen. Waterlopen dienen zoveel mogelijk natuurtechnisch 
ingericht te worden en op een ecologisch verantwoorde manier beheerd. 
 
Gebied 8: Nieuwe Hazegraspolder 
 
We stellen voor om de Nieuwe Hazegrasdijk volledig mee op te nemen als “droge lineaire 
elementen”. Volgens de Biologische Waarderingskaart  (Paelinckx et al. 2009a) zijn er 
waardevolle graslandvegetaties (hu°, hr) aanwezig op de dijk. Zie ook de opmerking bij 
gebied 5.  
 
Gebied 7, 9, 10 en 11: geen opmerkingen.  
 

Gebied 12: Graslanden rond de Grote Keuvelhoeve 
 
Het gebied krijgt als bestemming agrarisch gebied met overdruk natuurverweving wat 
conform de visie is. Een recent terreinbezoek bevestigt dat er belangrijke natuurwaarden 
aanwezig zijn.  
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LUCHTFOTO DECEMBER 2008 

• De graslanden ten noorden van de Isabellavaart zijn inderdaad (landschappelijk) 
waardevol: (6) is een soortenrijk historisch permanent grasland met greppels en 
poelen. (7) en (8) zijn graslanden met bomenrijen.  

• Omdat de visie globaal het streven naar het behoud en de ontwikkeling van kleine 
landschapselementen in natuurverwevingsgebied vooropstelt, wordt bij voorkeur 
ook de dijk (9) opgenomen bij de “droge lineaire elementen”. Dit draagt ook bij 
tot het behoud van het karakteristieke dijkenlandschap.  

• Ook rond de Grote Keuvelhoeve liggen nog waardevolle historische permanente 
grasland met microreliëf en/of sloten. Het ecologisch en ornithologisch belang van 
dergelijke graslanden werd reeds besproken onder gebied 5. 

 

FOTO  D: GRASLAND  FOTO  E: DIJK 
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Gebied 13 en 14: De afbakening als natuurgebied ondersteunt de reeds aanwezige 
bescherming vanuit de Habitatrichtlijn en/of het Duinendecreet. Er zijn inderdaad nog 
duinrelicten in de Nieuwe Hazegraspolder aanwezig.  

 
• Het grasland gelegen in gebied 14 (Vagevuurpolder) is op de meest recente 

Biologische Waarderingskaart (Paelinckx et al. 2009a) gekarteerd als reliëfrijk 
historisch permanent grasland met zilte elementen en soortenrijke 
perceelsranden. Er zijn ook enkele poelen aanwezig. Op de recente foto’s zijn de 
ondiepe greppels, ook laantjes genoemd, duidelijk te onderscheiden. 

FOTO  F:  HISTORISCH PERMANENT GRASLAND MET POEL EN ZILTE ELEMENTEN 

 

FOTO  G:  HISTORISCH PERMANENT GRASLAND MET POEL EN ZILTE ELEMENTEN 

 
 

Gebied 15: Palingssteehoeve 
 

We stellen voor om het agrarisch gebied met overdruk natuurverweving uit te breiden 
aan de noordzijde van de weg, op zijn minst met de hier aangeduide percelen. Dit stemt 
overeen met de visie om binnen grondgebonden landbouwgebied waardevolle natuur- en 
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landschapselementen in stand te houden. De dijk met de aanpalende percelen zijn 
aspectbepalend in de landschapsecologische infrastructuur langsheen de Zwinnevaart.  
 

LUCHTFOTO DECEMBER 2008 

 

LUCHTFOTO 1990 

 

Oorspronkelijk waren hier graslanden (10) met microreliëf. Deze zijn duidelijk 
herkenbaar op de luchtfoto van 1990. Hier waren meerdere poelen aanwezig, waarvan 
één zeker bewaard is (11). Het reliëf is nog zichtbaar op de luchtfoto van 2009. De dijk 
(12) herbergt een bloemrijke graslandvegetatie. Langs de straatkant bevindt zich een 
talud (13) met ruigtevegetatie en riet.  

FOTO  H: GRASLAND BIJ DE PALINGSSTEEHOEVE 

 
 

Gebied 16: De afbakening als agrarisch gebied met overdruk natuurverweving 
ondersteunt de reeds aanwezige bescherming vanuit het Duinendecreet. Het betreft een 
complex van soortenrijke historisch permanente graslanden met waardevolle kleine 
landschapselementen, onder andere oude bomenrijen van essen en rietkragen.  
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Gebied 17: De afbakening als agrarisch gebied met overdruk natuurverweving is van 
belang als corridor tussen twee voor natuur zeer belangrijke zones (gebied 4 en 6). Dit 
gebied situeert zich tussen twee waterlopen met belangrijke ecologisch en 
cultuurhistorische waarden. 

3 Toetsing t.a.v. de habitattypes en soorten van de speciale 
beschermingszones. 

 
Het ontwerp van de passende beoordeling in de toelichtingennota van het voorgestelde 
RUP ‘Zwinstreek’ vermeldt reeds de soorten waarvoor de habitatrichtlijn- en 
vogelrichtlijngebieden zijn aangemeld. In dit advies geven we nog bijkomende elementen 
ten behoeve van de passende beoordeling.   
 
Het Zwin, de duinenreep en het strand maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied 
‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ met gebiedscode BE2500001. De 
Dievegatkreek in de Willem-Leopoldpolder, de vallei van de nieuwe watergang, de 
kleiputten De Vrede (waterplassen langs de Burkeldijk) en de omgeving van Fort Isabella 
vallen binnen de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ met gebiedscode 
BE2500002. 
 
Het BVR van 24/05/20021 vermeldt dat het SBZ-H ‘BE2500001 – Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin’ bij Europa aangemeld werd voor het voorkomen van volgende 
habitattypes en soorten, met hun Natura 2000 code: 
 
1130 Estuaria 
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 
1310 Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en 
andere zoutminnende planten 
1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion) 
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
2110 Embryonale wandelende duinen 
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophilia arenaria (witte duinen) 
2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen) 
2150* Eu-Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea) 
2160 Duinen met Hippophae rhamnoides 
2170 Duinen met Salix arenaria 
2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied 
2190 Vochtige duinvalleien 
3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie 
 
Het teken "*" geeft aan dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde 
Habitatrichtlijn. 

 

1166 Kamsalamander (Triturus cristatus) 
1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior) 
1614 Kruipend moerasscherm (Apium repens) 
 

Het ‘BE2500002 – Polders’ werd bij Europa aangemeld voor het voorkomen van volgende 
habitattypes en soorten, met hun Natura 2000 code: 
 
1310 Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en 
andere zoutminnende planten 
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

                                           
1 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van art.4, lid 1, van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale 
beschermingszones.  
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6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 
6430 Voedselrijke ruigten 
91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
 
Het teken "*" geeft aan dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde 
Habitatrichtlijn. 

 

1166 Kamsalamander (Triturus cristatus) 
1318 Meervleermuis (Myotis dasycneme) 
 
Voor meer informatie betreffende deze habitattypes en soorten wordt verwezen naar 
respectievelijk de habitatbeschrijvingen (Decleer, 2007) en de soortenfiches (Adriaens et 

al. 2008).  
 
Niet alle hierboven opgesomde habitattypes en soorten komen in het plangebied voor. De 
actueel aanwezige habitattypen of regionaal belangrijke biotopen worden in 
onderstaande tabellen besproken. De tabellen zijn afkomstig uit het ongepubliceerd 
rapport betreffende de Instandhoudingsdoelstellingen voor het intergetijdengebied van 
Het Zwin in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Bot J., 2007). Bij het opmaken 
van de instandhoudingsdoelstellingen maakte de auteur gebruik van Heutz & Paelinckx 
(2005). Momenteel zijn er nieuwe criteria beschikbaar (T’jollyn et al. 2009). De gegevens 
betreffende het Laaggelegen schraal hooiland (6510) in tabel 2 zijn achteraf toegevoegd.  
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TABEL 1: ACTUEEL AANWEZIGE HABITATTYPES BINNEN HET PLANGEBIED EN HET DESBETREFFEND SBZ-H 

‘BE2500001 – Duingebieden inclusief IJzermonding en  Zwin’ 

Habitattype Actuele 
staat Doelstelling Knelpunten/Opmerkingen 

Bij eb droogvallende slikwadden en 
zandplaten 
 
Code: 1140 

(Ongunstig) 
Uitleg zie 
Bot, 2007 

Gunstige staat van 
instandhouding  

• Sterke oppervlakteafname  tijdens laatste 
15 jaar 

• Nagenoeg volledig teruggedrongen tot 
Zwingeul ten gevolge van te zwakke 
stroomsnelheden 

• (voorlopig geen beoordelingstabel 
beschikbaar in Heutz & Paelinckx (2005))  

• Belangrijk foerageer- en broedgebied 
voor diverse vogelsoorten 

Eenjarige pioniersvegetaties van slik 
en zandgebieden met Salicornia-
soorten en andere zoutminnende 
planten 
 
Code: 1310 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Te lage dynamiek/stroomsnelheden om 
pioniersituaties in stand te houden 

• Versnelde successie naar hogere schorren  
• Belangrijk foerageer- en broedgebied 

voor diverse vogelsoorten 

Schorren met slijkgrasvegetatie 
(Spartionion maritimae) 
 
Code: 1320 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Versnelde successie naar hogere schorren 
• Engels slijkgras is geïntroduceerde  en 

agressieve soort 
• Indien sterke uitbreiding met Engels 

slijkgras zou optreden, vermindert 
oppervlakte foerageergebied steltlopers 
drastisch 

Atlantische schorren ( Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 
 
Subtype : Buitendijkse schorren 
 
Code: 1330 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Versnelde successie naar hogere schorren 
(dominantie strandkweek) door sterke 
sedimentatie 

• Vooral soorten van de hogere schorren 
domineren 

• Weinig variatie in vegetatiestructuur 
(dominantie strandkweek en ontbreken van 
begrazing) 

• Belangrijk broed-, foerageer-, rust- en 
slaapplaats voor diverse vogelsoorten 

Embryonale 
duinen 
 
Code: 2110 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding  

• Weinig potentie voor embryonale duinen 
door afslag van de kust 

• Vloedmerkvegetaties nagenoeg afwezig 
door sterke betreding 

• In de toekomst kunnen abiotische condities 
verbeteren en kan habitattype zich wel 
vestigen 

• Potentieel broedgebied voor 
dwergstern en strandplevier 

Witte Duinen 
 
Code: 2120  

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Decennialang kunstmatig gefixeerd met 
rijshout en helmaanplant, waardoor gebrek 
aan dynamiek 

• Hoge betreding- en recreatiedruk 
• Gedeeltelijke fixatie met exotenstruweel 

Grijze duinen 
 
Code: 2130* 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Prioritair habitat voor Natura 2000 
• Hoge betreding- en recreatiedruk 
• Exotenstruweel neemt potentiële 

groeiplaatsen in beslag 

Duindoornstruwelen 
 
Code: 2160 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Aanwezigheid exoten (witte abeel en 
Japanse rimpelroos)  
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Regionaal 
belangrijk biotoop 

Actuele 
staat Doelstelling Knelpunten/Opmerkingen 

Zilte wateren 
 
Code: ah 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Oppervlakte-afname laatste jaren 
• Beperkte invloed van getijdenwerking 
• Eutrofiëring 
• Belangrijk foerageer- en rustgebied voor diverse 

vogelsoorten 

Rietland 
 
Code: mr  

Ongekend Terugdringen bij te sterke 
uitbreiding 

• Voorlopig geen beoordelingstabel voorhanden in 
Heutz & Paelinckx (2005)  

• Neemt potentiële zones van grijze duinen in beslag 

TABEL 2: ACTUEEL AANWEZIGE HABITATTYPES BINNEN HET PLANGEBIED EN HET DESBETREFFEND SBZ-H 

‘BE2500002 – Polders’  

Habitattype Actuele staat Doelstelling Knelpunten/Opmerkingen 

Eenjarige pioniersvegetaties van 
slik en zandgebieden met 
Salicornia-soorten en andere 
zoutminnende planten 
 
Subtype : Binnendijkse 
zeekraalvegetaties 
 
Code: 1310 

Gunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Foerageer-, rust- en slaapplaats 
diverse vogelsoorten 

• Bij uitbreiding van het intergetijden-
gebied neemt de oppervlakte van het 
buitendijkse subtype sterk toe, maar 
neemt het binnendijkse subtype sterk 
af. � compensatie is vereist 

Atlantische schorren ( Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 
 
Subtype : Binnendijkse schorren 
 
Code: 1330 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding   
 
 

• Gedeeltelijke onderbegrazing met 
gepaard gaande verruiging 

• Bij uitbreiding intergetijdengebied 
wordt dit binnendijkse subtype 
vervangen door het buitendijkse 
subtype. � compensatie is vereist 

Voedselrijke zoomvormende 
ruigten 
 
Subtype : Vochtige tot natte 
ruigten 
 
Code: 6430 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding   
 
 

• Beperkte verspreiding binnen 
plangebied 

• Wordt vervangen door habitattypes 
van het intergetijdengebied.               
� compensatie is vereist 

 
 

Laaggelegen schraal hooiland 
 
Subtype : glanshaverhooiland 
 
Code: 6510 
 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding   
 

• Binnen het plangebied enkel terug te 
vinden op de dijken. Een aangepast 
beheer is nodig om overal een beter 
ontwikkelde vorm van dit type te 
bekomen.  

• Het plangebied en de dijken in het 
bijzonder bieden goede potenties om 
dit habitattype verder te ontwikkelen. 

 

Regionaal belangrijk biotoop  Actuele staat Doelstelling Knelpunten/Opmerkingen 

Zilte wateren 
 
BWK code: ah 

Ongunstig Gunstige staat van 
instandhouding 

• Bij uitbreiding intergetijdengebied 
neemt oppervlakte sterk toe 

 
 

Rietland 
 
BWK code: mr 

Ongekend Wordt vervangen door 
habitattypes van het 
intergetijdengebied 

• Voorlopig geen beoordelingstabel 
voorhanden in Heutz & Paelinckx 
(2005)  

• Broedhabitat van soorten van de 
Bijlage I VRL (blauwborst en bruine 
kiekendief) 
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Kamgrasland 
 
BWK code: hpr* 

Ongunstig Wordt vervangen door 
habitattypes van het 
intergetijdengebied 

• Vegetatiesamenstelling wijst op 
eutrofiëring 

• Foerageergebied voor o.a. 
goudplevier, kolgans, kleine rietgans 
en smient 

Zilverschoongrasland 
 
BWK code: hpr* 

Ongunstig Wordt vervangen door 
habitattypes van het 
intergetijdengebied 

• Verruiging door ontbreken beheer 
• Broedhabitat, vnl. tureluur  

 

De in het RUP voorgestelde afbakening van natuurgebied met overdruk GEN en GENO 
laat toe dat invulling wordt gegeven aan bovenstaande doelstellingen. Het plangebied is 
vooral voor de habitattypen van slikken en schorren (1140, 1310, 1320 en 1330)  van 
cruciaal belang voor het realiseren van een gunstige staat van instandhouding binnen het 
SBZ-H ‘BE2500001– Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’. Tevens is dit 
habitatrichtlijngebied in de G-IHD2 (Paelinckx et al. 2009b) als essentieel gebied voor het 
bereiken van een gunstige regionale staat van instandhouding op Vlaams niveau 
aangeduid. Het is van essentieel belang voor alle habitattypes van de duinen en van de 
slikken en schorren en voor de regionaal belangrijke biotopen ‘zilte wateren’, 
‘kamgrasland’, ‘zilverschoongrasland’ en ‘rietland’. 
 
Het SBZ-H ‘BE2500001– Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ is in de G-IHD 
opgenomen als essentieel gebied voor het realiseren van een gunstige staat van 
instandhouding in Vlaanderen voor de boomkikker (soort van de bijlage III van het 
decreet natuurbehoud). Van deze soort is nog een relictpopulatie aanwezig in de Oude 
Hazegraspolder, in het westen grenzend aan het plangebied. Ook in het Vlaams 
Natuurreservaat (VNR) De Zwinduinen en –polders kwam in het verleden een populatie 
boomkikker voor en recent (2009) werd de soort er opnieuw waargenomen. In 
voorliggend plangebied zal vnl. deelgebied 13 een belangrijke rol spelen als corridor voor 
de boomkikker tussen de populatie in de Oude Hazegraspolder en de populatie in het 
VNR. De in het RUP voorgestelde afbakening van natuurgebied met overdruk GEN komt 
tegemoet aan deze doelstelling. 
 
Het Zwin en de Willem-Leopoldpolder zijn ook aangewezen als Vogelrichtlijngebied 
‘Het Zwin’ met gebiedscode BE2501033. 
 
De aanmelding betreft volgende soorten : 
- Broedvogels : blauwborst, kleine zilverreiger, ooievaar, zwartkopmeeuw, bruine 
kiekendief, kluut, steltkluut, dougalls stern, kwak, velduil, dwergstern, noordse stern, 
visdief 
- Niet-broedvogels : aalscholver, ijsduiker, kwartelkoning, rode wouw, wespendief, 
blauwe kiekendief, kemphaan, lepelaar, roerdomp, wilde zwaan, bosruiter, kleine 
zilverreiger, morinelplevier, roodhalsgans, witoogeend, dwerggans, kleine zwaan, 
porseleinhoen, slechtvalk, woudaapje, dwergstern, kluut, purperreiger, smelleken, zwarte 
ooievaar, goudplevier, kraanvogel, ralreiger, velduil, zwarte stern, grote stern, 
kuifduiker, reuzenstern, visarend, zwarte wouw. 
 
Binnen dit vogelrichtlijngebied zijn, naast de zones met groene gewestplanbestemming, 
de volgende landschappelijke elementen beschermd: zeeschorren en slikken (ah, da, ds, 
dz, ku*), strand (dl), eventueel gefixeerde kustduinen en duinpannen (dd, hd, hc, hf, 
mc, mp, mr, ae, kn), duingraslanden (hd), duinbosjes (ru, rud, sd), kreken en hun 
oevervegetatie (ah, da, mr, mz), poldergraslanden en hun microreliëf (hpr) … (BVR, 17 
oktober 19883). 

                                           
2 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29/05/2009 
3 Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand 
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De slikken en schorren van het Zwin, maar ook historisch permanent grasland met veel 
microreliëf en/of sloten, zilte graslanden en (zilte) waters zijn de belangrijkste en meest 
typische habitats in het SBZ-V Het Zwin. Deze habitattypes dienen dan ook in stand te 
worden gehouden om de blijvende aanwezigheid van de soorten waarvoor ze van belang 
zijn te verzekeren. 
 
Een deel van het SBZ-V Het Zwin werd aangeduid als watergebied van internationale 
betekenis volgens de Overeenkomst van Ramsar, Overeenkomst inzake 
watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als habitat van 
broedvogels (Ramsar-gebied). De habitatrichtlijngebieden, het vogelrichtlijngebied en het 
Ramsar-gebied zijn weergegeven in onderstaande figuur. 
 

 
 

De gewestelijke instandhoudingdoelstellingen (G-IHD) geven het belang van ieder 
vogelrichtlijngebied in Vlaanderen aan voor het realiseren van de gunstige staat van 
instandhouding voor iedere soort (Paelinckx et al. 2009b). Het Zwin is in de G-IHD als 
belangrijk (�), zeer belangrijk (��) of essentieel (���) gebied opgenomen voor de 
soorten in onderstaande tabel. 
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BE2501033 Het Zwin 

B
e
la
n
g
 

g
e
b
ie
d
 

a
re
a
a
l 

o
p
p
e
rv
la
k
 

k
w
a
li
te
it
 

Broedvogels van de bijlage IV 
IJsvogel - Alcedo atthis � = = = 
Ooievaar - Ciconia ciconia ��� ↑ ↑ ↑ 
Bruine kiekendief - Circus aeruginosus � = = ↑ 
Kleine zilverreiger - Egretta garzetta ��� ↑ = ↑ 
Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus � = =(↓) ↑ 
Blauwborst - Luscinia svecica � = = ↑ 
Kwak - Nycticorax nycticorax ��� ↑ ↑ ↑ 
Wespendief - Pernis apivorus � = = ↑ 
Lepelaar - Platalaea leucorodia ��� = ↑ ↑ 
Visdief - Sterna hirundo �

4 = = ↑ 
Grote stern - Sterna sandvicensis � = =(↓) ↑ 
Strandplevier - Charadrius alexandrinus ���

5 ↑ ↑ ↑ 
Kluut - Recurvirostra avosetta � ↑ ↑ ↑ 

Doortrekkende en overwinterende vogels 
Kluut - Recurvirostra avosetta �� ↑ ↑ ↑ 
Lepelaar - Platalaea leucorodia ��� = ↑ ↑ 
Kemphaan - Philomachus pugnax �� = = = 
Goudplevier - Pluvialis apricari  �� = ↑ ↑ 
Kolgans - Anser albifrons ��� = = ↑ 
Grauwe gans - Anser anser ��� = = ↑ 
Wulp - Numenius arquata �� = = ↑ 
Regenwulp - Numenius phaeopus �� =  ↑ 
= gelijk gebleven,  ↑ gestegen, =(↓) gelijk tot dalend 
 

Door de uitbreiding van het zoute getijdengebied van het Zwin zal de hoeveelheid 
beschikbaar foerageer- en broedgebied toenemen voor verschillende hiervoor opgesomde 
soorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn. Toename van de oppervlakte slikken en 
ondiep water betekent toename van het foerageergebied van o.a. kleine zilverreiger, 
lepelaar, strandplevier, kluut, regenwulp. Toename van de oppervlakte schor (zowel laag 
als hoog schor) impliceert een toename van broedgebied voor o.a. strandplevier, kluut, 
visdief en grote stern.  
Het creëren van bijkomende natuur zal voor nagenoeg alle soorten van het 
Vogelrichtlijngebied BE2501033 een positief effect hebben. Uitzondering hierop vormen 
bruine kiekendief en blauwborst. Ten gevolge van het verdwijnen van rietmoeras in de 
Dievegatkreek zal de oppervlakte beschikbaar broedbiotoop voor deze soorten afnemen. 
Gezien de koppels blauwborst en bruine kiekendief tegenwoordig in de Dievegatkreek 
broeden over een oppervlakte van ongeveer 3,5 ha beschikbaar broedhabitat (namelijk 
rietland en ruigte) kan gesteld worden dat dit de minimale oppervlakte is die 
gecompenseerd moet worden. 
 
 
 

                                           
4 De Visdief staat in de G-IHD niet vermeld bij het SBZ-V ‘Het Zwin’. Niettemin kwam de soort er in het 
verleden in hoge aantallen tot broeden en kan het Zwin als belangrijk gebied beschouwd worden voor deze soort. 
5 De Strandplevier staat in de G-IHD niet vermeld bij het SBZ-V ‘Het Zwin’. Dit SBZ-V moet echter als 
essentieel gebied beschouwd voor de soort, gelet op de relatief recente broedgevallen (2 bp. in 2000), het hoog 
aantal broedgevallen in het verleden en de specificiteit van het Zwin als broedgebied voor de soort – het Zwin 
vormt immers één van de weinige (half)natuurlijke broedbiotopen voor de soort in Vlaanderen. 
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