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AANLEIDING 

In 2014 start het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met de opmaak van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied ‘De IJzervallei’. Om op een gefundeerde manier 

deze doelstellingen vorm te geven bundelt het agentschap een aantal gegevens in een rapport. Het gaat 

o.a. over een beschrijving van het historische en actuele voorkomen, de actuele staat van instandhouding, 

trendgegevens… van relevante vogelsoorten en een aantal soorten van de Bijlage II van de Habitatrichtlijn 

(HR). Het agentschap maakte reeds een voorlopige (maximale) selectie van soorten (zie bijlage 1).  

VRAAGSTELLING 

Voor de soorten opgesomd in bijlage 1 vraagt men informatie betreffende:  

 het actuele voorkomen  

 trend 

 de actuele staat van instandhouding  

 potenties  

 eventuele knelpunten. 

TOELICHTING 

1. Inleiding 

1.1. Beknopte beschrijving (naar Devos et al. 2006) 

Het Vogelrichtlijngebied bestaat uit twee deelgebieden, het grootste deel omvat de zogenaamde 

'IJzerbroeken'. Dit zijn laaggelegen, permanente hooi- en weilanden die gelegen zijn langs de rechteroever 

van de IJzer tussen Diksmuide en de Belgisch-Franse grens. Het betreft kamgras-, dotterbloem-, 

zilverschoon-, grote vossenstaart-, en glanshavergraslanden (voor biologische waarde zie bijlage 2). Deze 

graslanden worden doorsneden door grote en kleine waterlopen die zorgen voor de afwatering naar de 

IJzer. De broeken fungeren bij piekdebieten als een natuurlijk wachtbekken van de IJzer en worden 

gekenmerkt door periodieke winterse overstromingen die in sterke mate het landschap in de IJzerbroeken 

bepalen en een belangrijke rol spelen in de instandhouding van de ecologische karakteristieken van het 

gebied.  

Kenmerkend zijn ook de vele aanzitputten die vooral vroeger gebruikt werden ten behoeve van de jacht. 

Het gaat om ondiep uitgegraven plassen die vooral buiten het jachtseizoen een belangrijke functie als 

foerageergebied voor watervogels vervullen. In de broeken van Merkem is nog een oude eendenkooi 

bewaard gebleven. Het kooibos erbij vormt een broedbiotoop voor ransuil en boomvalk en er is een 

aalscholverkolonie aanwezig.  

In dit broekenlandschap liggen enkele grote waterplassen: de Blankaartvijver en het waterspaarbekken van 

De Watergroep. De Blankaartvijver is ongeveer 30 ha groot en is het resultaat van turfontginning in de 

16de eeuw. De plas is over het algemeen zeer ondiep en wordt omgeven door moeilijk toegankelijke 

rietmoerassen en wilgenbroekbossen. Het spaarbekken heeft een oppervlakte van 60 ha en wordt 

omgeven door 7 meter hoge betonnen muren. De maximale waterdiepte bedraagt 5 meter. De broeken en 

de zoetwateroppervlakken vormen ideale biotopen voor avifauna, als rustplaats tijdens trek, als 

broedplaats, foerageer- en overwinteringsplaats. 

Zeer typerend is het overwegend open karakter van het landschap. Lijnvormige houtige elementen treft 

men hoofdzakelijk aan langs de IJzer en het kanaal van Ieper naar IJzer. Bosjes zijn slechts schaars 

aanwezig (o.a. bij de Blankaartvijver, Eendenkooi en het kasteel van Merkem).   

De Handzamevallei vormt een zijtak van de IJzervallei maar ligt enigszins geïsoleerd van de IJzerbroeken. 

De vallei van de Handzamevaart vertoont grote gelijkenissen met die van de IJzer. Ook hier wordt het 

merendeel van de vallei ingenomen door graas- of hooiweiden, doorsneden door talrijke sloten, maar de 

botanische waarde betreft eerder relictvegetaties. Iets meer dan 10 ha is bebost, open water en rietlanden 

komen er nauwelijks voor. De uitgestrekte open vlakte zonder bebouwing fungeert net zoals de 

IJzerbroeken als natuurlijk overstromingsgebied en trekt heel wat vogelsoorten aan.    

Voor een uitgebreide beschrijving van het gebied verwijzen we naar het beheerplan VNR IJzer- & 

Handzamevallei (Willems et al., 2013), de projectrapporten horende bij de natuurinrichting van het 

Blankaartgebied (Anoniem, 2006 & 2008), de verkennende ecologische gebiedsvisie (De Rijcke et al., 

2001), het herstelplan voor de Handzamevallei (Werkgroep Handzamevallei, 2005) en Zwaenepoel & 

Verhaeghe (Red. 2011). In deze studies komen o.a. reliëf, geologie, bodemgesteldheid en -gebruik, 

hydrologie en -grafie uitgebreid aan bod. Op basis van bestaande inventarisaties wordt de vegetatie en 

fauna uitvoerig beschreven en het ecologisch belang (vooral van het Blankaartgebied) aangetoond.  
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1.2. Situering 

Figuur 1 toont de ligging van het Vogelrichtlijngebied in de provincie West-Vlaanderen. Het deelgebied 

IJzervallei is 3723 ha groot en ligt in de gemeenten Diksmuide, Lo-Reninge, Houthulst en Vleteren. Het 

deelgebied van de Handzamevallei heeft een oppervlakte van 1413 ha en ligt op grondgebied van 

Diksmuide en Houthulst. 

 

Figuur 1: Situering van het Vogelrichtlijngebied ‘IJzervallei’ in West-Vlaanderen (groen) 

1.3. Herkomst en kwaliteit van de gegevens 

De beschikbaarheid van broedvogelgegevens varieert sterk naargelang de periode en tussen verschillende 

jaren. Voor de meeste zeldzamere soorten hebben we dankzij soortgerichte inventarisaties een nagenoeg 

volledig beeld van het jaarlijks voorkomen in het Vogelrichtlijngebied. Bij algemenere soorten zoals 

blauwborst is informatie over broedgevallen veel schaarser. Waar nodig wordt dit bij de soortteksten nader 

gespecifieerd. De gegevens van overwinterende watervogels werden verzameld in het kader van 

langetermijnonderzoek, en dit op een gestandaardiseerde manier volgens wetenschappelijk onderbouwde 

methoden (integrale gebiedstellingen). Per winter zijn zes tellingen beschikbaar op het niveau van het 

volledige Vogelrichtlijngebied, dus inclusief de Handzamevallei (midmaandelijks van oktober tot en met 

maart). De maximale aantallen per winter die tijdens deze tellingen werden genoteerd, zijn weergegeven in 

bijlage 4, Exceltabel 1. Met slechts zes tellingen in een winter worden echter soms belangrijke aantallen 

gemist die buiten de teldata voorkomen. Daarom worden in het Blankaartgebied en de volledige 

IJzerbroeken ook aanvullende tellingen uitgevoerd, vooral in perioden van grote overstromingen. Deze 

tellingen omvatten niet de Handzamevallei maar wel bepaalde delen van de overstroombare IJzerbroeken 

die buiten de grenzen van de SBZ gelegen zijn (Beveren, Stavele, Vallei Martjesvaart). In Exceltabel 2 

worden de wintermaxima van de belangrijkste watervogelsoorten weergegeven voor het Blankaartgebied 

en de volledige IJzerbroeken. Hierbij zijn dus alle beschikbare tellingen in rekening gebracht zodat deze 

cijfers een meer volledig beeld geven van het belang van de IJzerbroeken voor watervogels. In Exceltabellen 

4 tot en met 9 worden op basis van dezelfde telgegevens voor een aantal soorten ook de maandmaxima 

weergegeven die de basis vormden voor de berekening van seizoensgemiddelden (maar ook hier zonder de 

Handzamevallei). Om het belang van de Handzamevallei toch enigszins te situeren worden in Exceltabel 3 

de wintermaxima voor dit deelgebied  afzonderlijk weergegeven (maar dan alleen op basis van de zes 

midmaandelijkse tellingen). Meeuwen worden niet meegeteld tijdens de watervogeltellingen. Wel vonden 

binnen het Vogelrichtlijngebied op regelmatige basis slaapplaatstellingen plaats. De resultaten hiervan 

worden weergegeven in Exceltabel 10. Informatie over doortrekkers en overwinteraars die niet tot de 
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watervogels behoren (bv. blauwe kiekendief en velduil) is hoofdzakelijk verzameld aan de hand van losse 

waarnemingen. 

De gegevens betreffende het visbestand zijn afkomstig van het Meetnet Zoetwatervis. De meetplaatsen 

werden zorgvuldig geselecteerd. Er werd voor een bepaalde afvissingsmethode gekozen met als doel zoveel 

mogelijk kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te bekomen. De methode is gestandaardiseerd: éénzelfde 

type waterloop zal steeds op dezelfde manier worden afgevist. De waterlopen worden met een periodiciteit 

van 4 à 6 jaar afgevist. Deze data werden aangevuld met gegevens afkomstig van specifieke visstand-

beheerprojecten van het INBO.  Vermits zo’n afvissing in feite een momentopname over korte afstand is, en 

vissen kunnen migreren, beschouwen we alle waarnemingspunten binnen het Vogelrichtlijngebied als 

horende tot het gebied waar de soort actueel voorkomt.  

De gegevens over kamsalamander, meervleermuis en platte schijfhorenslak zijn afkomstig van externe 

bronnen. Het is niet duidelijk in welke mate deze waarnemingen representatief en volledig zijn.   

1.4. Kennisleemten 

Dit advies dient als basis voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding van de geselecteerde 

soorten zoals opgesomd in bijlage 1, en levert slechts in beperkte mate de informatie om bepaalde criteria 

zoals aangegeven in Adriaens et al. (2008a; 2008b) af te toetsen. Waar mogelijk hebben we een 

inschatting gegeven over de gevraagde aspecten zonder hierbij volledig te kunnen zijn.  

Zo ontbreken voor heel wat soorten gegevens om uitspraak te doen over de trend. Voor een trendbepaling 

is er nood aan gestandaardiseerde gegevens uit twee of meer perioden. Hiertoe beschikken we enkel voor 

avifauna en vissen over min of meer bruikbare gegevens.  

Wat betreft de inschatting van de staat van instandhouding is er grotendeels enkel rekening gehouden met 

populatiegrootte en trend, en werd de habitatkwaliteit globaal ingeschat, zonder alle randvoorwaarden, om 

te voldoen aan de habitateisen voor de betreffende soort, af te toetsen. Dit is binnen het kader van dit 

advies onmogelijk en dient onderwerp te zijn van een aparte lokale studie. Ook de genetische aspecten die 

bijdragen aan een gunstige staat van instandhouding konden niet onderzocht worden.  

2. Soorten van bijlage IV van de Vogelrichtlijn 

2.1 IJsvogel - Alcedo atthis  

2.1.1.  Voorkomen 

De ijsvogel is een vrij zeldzame broedvogel in de speciale beschermingszone (SBZ) IJzervallei. De populatie 

tijdens de voorbije vijf jaar wordt geschat op 1 tot 3 paren. Nestplaatsen situeren zich vooral in de 

natuurlijke, steile oevers van de IJzer en het Kanaal van Ieper. Ook wortelkluiten van omgevallen bomen 

worden soms benut, o.a. op de Blankaart. 

2.1.2.  Trend 

De soort is pas eind de jaren ’90 gekend als broedvogel. Sinds 2000 broeden naar schatting elk jaar 

enkele koppels in het Vogelrichtlijn (VRL)-gebied. De opkomst van deze soort als broedvogel kan 

toegeschreven worden aan een langzame maar gestage verbetering van de waterkwaliteit, in combinatie 

met de lange reeks van zachte winters. De laatste jaren kenden het aantal waarnemingen van ijsvogels wel 

opnieuw een sterke terugval als gevolg van een aantal strenge vorstperioden. 

2.1.3.  Actuele staat van instandhouding 

De soort bevindt zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding. De huidige aantallen zijn 

zeer klein en geschikt broedhabitat is maar op een paar plaatsen aanwezig. 

2.1.4.  Potenties 

Door de vele plassen en waterlopen biedt de IJzervallei heel wat potenties als broedgebied voor ijsvogel.  

2.1.5.  Eventuele knelpunten 

Om hogere dichtheden te bekomen is een verdere verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk en is het 

behoud en herstel van natuurlijke oevers langs waterlopen en rivieren (zoals de IJzer en het Ieperleekanaal) 

van groot belang. 
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2.2. Bruine kiekendief - Circus aeruginosus 

2.2.1.  Voorkomen 

Gedurende laatste vijf jaren werden steeds tussen 5 en 10 broedparen vastgesteld. In 2013 ging het om 8 

broedkoppels waarvan slechts 3 succesvol. In de Handzamevallei is de soort een onregelmatige broedvogel 

(0-1 paar).  

2.2.2.  Trend 

Van 1959 tot 1975 werden jaarlijks 1 of 2 broedparen vastgesteld op de Blankaart. Daarna deed zich een 

lichte toename voor: 2-3 paren in 1976, zeker 3 paren in 1976 en 3-4 paren in 1978. Uit de jaren '80 zijn 

weinig concrete gegevens bekend over het aantal broedparen. Er zijn echter aanwijzingen dat de populatie 

vrij stabiel bleef met jaarlijks 2 tot 3 broedparen.  

Een stijging deed zich voor na 1989 (3 paren). In 1990 en 1991 werden resp. 5 en 4-5 nesten op de 

Blankaart gelokaliseerd. In 1992 en 1993 kwamen telkens 6 tot 7 paren tot broeden. In dezelfde periode 

koloniseerde de soort de omliggende IJzerbroeken waarbij gebroed werd in hooilanden of kleine rietkragen 

aan aanzitputten. In 1990 werd voor de eerste keer een geslaagd broedgeval vastgesteld in een hooiland 

in de broeken van Merkem. In 1993 waren er al 4 tot 6 broedparen aanwezig in de broeken.  

Het totale broedbestand in het Blankaartgebied steeg daarmee van 3 paren in 1989 naar 10-13 in 1993 

en 1994. Daarna volgde een terugval (6-9 paren in 1996-1999). Sinds 2000 ligt de populatiegrootte 

meestal tussen 5 en 10 paren. De soort verdween uit het oudste broedgebied (de rietkragen van de 

Blankaart), wellicht als gevolg van predatie door vossen. Hooilanden kunnen beschouwd worden als een 

suboptimaal broedhabitat. De meeste nesten worden er uitgemaaid of gepredeerd. Het broedsucces van 

de soort is in de meeste jaren bijgevolg zeer laag. 

2.2.3.  Actuele staat van instandhouding 

De actuele staat van instandhouding kan bestempeld worden als gedeeltelijk aangetast. De 

beschikbaarheid van geschikt nesthabitat lijkt een beperkende factor waardoor veel paren gedwongen 

worden om in een suboptimaal habitat te broeden (zie knelpunten).  

2.2.4.  Potenties 

De bruine kiekendief beschikt over uitgebreide foerageermogelijkheden in de IJzervallei. De potenties van 

het gebied voor deze soort kunnen vooral verhoogd worden door de beschikbaarheid van nesthabitat te 

verhogen. In bestaande rietmoerassen zoals de Blankaart kan een verdere waterpeilverhoging zowel het 

verlandingsproces als de kans op predatie terugdringen. Verder kan ook nieuw broedhabitat gecreëerd 

worden door de aanleg van kleinere moeraskernen in de IJzerbroeken, hoewel ook daar predatie een 

knelpunt kan vormen. Bij broedparen in hooilanden en akkergewassen is een goede opvolging van de 

broedparen noodzakelijk zodat maai- en oogstpraktijken kunnen uitgesteld worden.   

2.2.5.  Eventuele knelpunten 

Door een toenemende verlanding en de opmars van wilgenbroekbos werd het rietareaal op de Blankaart de 

voorbije decennia steeds kleiner. Verdroging van het gebied werkt niet alleen de verbossing en 

verstruweling maar ook predatie in de hand. De rietkragen die in de zomer volledig droogvallen, worden 

immers beter toegankelijk voor grondpredatoren zoals de vos. Het oprukkende wilgenbroekbos levert ook 

meer schuilmogelijkheden voor predatoren. Dit heeft er toe geleid dat gedurende een lange tijd nauwelijks 

nog jonge kiekendieven werden grootgebracht in de rietkragen van de Blankaart. Maatregelen in het kader 

van het natuurinrichtingsproject hebben de voorbije jaren geleid tot een aanzienlijke terugdringing van het 

broekbos en een gedeeltelijk herstel van rietvegetaties. In 2012 en 2013 vonden hier voor het eerst sinds 

lang opnieuw succesvolle broedgevallen plaats. De aanhoudend lage waterpeilen in de zomer zorgen er 

echter voor dat het verlandingsproces op veel plaatsen reeds opnieuw zichtbaar is. In de IJzerbroeken is 

ook reeds verstoring van nesten vastgesteld.    

2.3. Blauwborst - Luscinia svecica 

2.3.1.  Voorkomen 

De soort komt ruim verspreid voor in de SBZ. Bij gebrek aan recente inventarisatiegegevens is het echter 

moeilijk om een betrouwbare populatieschatting voor het gebied te maken. Wellicht is de kaap van 50 

broedparen inmiddels reeds ruim overschreden.    

2.3.2.  Trend 

De vestiging als broedvogelsoort in de IJzervallei dateert van de eerste helft van de jaren ’90 en past in een 

algemene uitbreiding van de soort in Vlaanderen en West-Europa. Sindsdien is de soort sterk toegenomen. 
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In 1999 werden in de IJzerbroeken (inclusief het Blankaartgebied) 21 territoria geteld. Losse 

waarnemingen wijzen op een verdere aantalstijging in de periode daarna. In de Handzamevallei werden 

tijdens een inventarisatie in 2001 (nog) geen territoria vastgesteld. Over de evolutie daarna zijn geen 

gegevens bekend. 

2.3.3.  Actuele staat van instandhouding 

De actuele staat van instandhouding is gunstig. De blauwborst is een soort die een zekere mate van 

verruiging van rietkragen goed verdraagt. Geschikte habitats zijn dan ook ruim aanwezig. 

2.3.4.  Potenties 

Er zijn in de SBZ ruime potenties voor de soort aanwezig. Het huidig beschikbare habitat in de vorm van 

een uitgebreid netwerk van -al dan niet verruigde- rietkragen en rietvelden laat een verdere uitbreiding van 

de broedpopulatie toe. 

2.3.5.  Eventuele knelpunten 

Geen noemenswaardige knelpunten die de gunstige staat van instandhouding bedreigen. 

2.4. Kluut - Recurvirostra avosetta 

2.4.1.  Voorkomen 

De soort profiteerde vooral van een aantal graafwerken in het kader van het natuurinrichtingsproject in de 

periode 2010-2012. In 2012 waren er 7 broedparen aan Fort Knokke waarvan het grootste deel succesvol 

was en in 2013 waren er 5 tot 6 broedparen op een afgegraven perceel in Merkembroek. Voorlopige cijfers 

in 2014 wijzen op een verdere toename (minstens 12 broedparen in Merkembroek). Ook net buiten de SBZ 

(Gatebeek Beveren) vinden tegenwoordig bijna jaarlijks broedgevallen plaats. 

2.4.2.  Trend 

De soort is een vrij recente broedvogel in het gebied. Pas sinds 2000 werden sporadisch en niet jaarlijks 

enkele broedgevallen genoteerd op droogvallende jagersputten of afgravingen. In recente jaren is het 

aantal broedparen merkbaar gestegen. 

2.4.3.  Actuele staat van instandhouding 

De kluut bevindt zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding. De aantallen zijn te klein om 

van een duurzame populatie te kunnen spreken. De huidige broedgebieden binnen de SBZ zijn bovendien 

meestal ook maar tijdelijk geschikt wegens een voortschrijdende vegetatieontwikkeling. 

2.4.4.  Potenties 

Als groot waterrijk gebied vormen de IJzerbroeken en de Handzamevallei een potentieel geschikt 

broedgebied voor kluten, op voorwaarde dat er plaatsen zijn met ondiep water en brede slikranden. Als 

pionierssoort broeden kluten vaak in pas aangelegde gebieden met veel kale bodems en een schaarse 

vegetatie. Ook graslanden met een korte vegetatie die in de winter en tot ver in het voorjaar minstens 

gedeeltelijk onder water staan, kunnen als broedgebied fungeren (zoals aan de Gatebeek in Beveren). 

2.4.5.  Eventuele knelpunten 

Broedpopulaties op afgegraven percelen kunnen alleen in stand gehouden worden indien de verlanding 

regelmatig teruggezet wordt door graafwerken of door het zeer kort houden van vegetaties via begrazing of 

maaien. Ze broeden vaak in kleine kolonies die erg kwetsbaar zijn voor predatie en verstoring. Het 

aanleggen van eilandjes kan het risico op predatie aanzienlijk verkleinen maar ook daar is een aangepast 

beheer noodzakelijk om (te) sterke vegetatieontwikkeling en verruiging tegen te gaan. 

2.5. Steltkluut - Himantopus himantopus 

2.5.1.  Voorkomen 

Binnen de grenzen van dit Vogelrichtlijngebied werden nog geen broedgevallen vastgesteld. 

2.5.2.  Trend 

De soort is de voorbije 10 jaar geëvolueerd van een niet-jaarlijkse naar jaarlijkse doortrekker. Dit leidde in 

2012, 2013 en 2014 tot de eerste broedpogingen en broedgevallen in de IJzerbroeken, weliswaar net 

buiten het VRL-gebied (Gatebeek Beveren). 
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2.5.3.  Actuele staat van instandhouding 

De huidige staat van instandhouding is moeilijk te bepalen. De nieuwe vestiging als broedvogel wijst op de 

aanwezigheid van geschikte leefomstandigheden, maar hierbij gelden dezelfde opmerkingen als bij kluut.  

2.5.4.  Potenties 

De IJzerbroeken hebben de potentie om uit te groeien tot een regelmatig broedgebied voor deze soort. Dit 

zal echter gedeeltelijk afhangen van de evolutie van het verspreidingsareaal binnen Europa (en een 

verderzetting van de huidige noordwaartse uitbreiding). Algemeen kan gesteld worden dat de soort kan 

mee profiteren van maatregelen die voor kluut worden genomen. 

2.5.5.  Eventuele knelpunten 

Deze zijn dezelfde als voor kluut (zie 2.4.5). 

2.6. Porseleinhoen - Porzana porzana 

2.6.1.  Voorkomen 

De soort is de voorbije vijf jaren een jaarlijkse broedvogel geworden, met aantallen die schommelden 

tussen 2  (2013) en 8 territoria (2009).   

2.6.2.  Trend 

Reeds in de jaren ’60 en ’70 was de soort gekend als een zeldzame en onregelmatige broedvogel in het 

Blankaartgebied. Na 1976 waren er lange tijd geen meldingen meer, maar mogelijk bleven territoria of 

broedgevallen soms onopgemerkt. Sinds 1994 worden opnieuw regelmatiger territoria vastgesteld, met 

een uitschieter in 2000 (33 territoria in het volledige VRL-gebied, waarvan 17 in het Blankaartbekken). 

2.6.3.  Actuele staat van instandhouding 

De actuele staat van instandhouding is eerder ongunstig. De aanwezigheid van open, ondiep water (< 15 

cm diep) tijdens het broedseizoen is zo goed als afwezig in het gebied, behalve uitzonderlijk in zeer 

regenrijke voorjaren (bv. 2000).  

2.6.4.  Potenties 

Wegens de afhankelijkheid van dynamische omstandigheden is het creëren van een duurzame populatie 

niet eenvoudig. De situatie in 2000 (> 30 territoria) toont echter de grote potenties van de IJzerbroeken 

voor deze zeldzame soort. Maatregelen dienen zich vooral te richten op een vernatting van grasland- en 

moerasgebieden (met aanhoudend hoge waterpeilen in het ganse voorjaar en vroege zomer). 

2.6.5.  Eventuele knelpunten 

De hoge waterpeilen kunnen meestal onvoldoende lang aangehouden worden om een garantie te bieden 

op broedsucces, zelfs in natte jaren. Maatregelen in het kader van het natuurinrichtingsproject (afgravingen 

en beperkte verhoging van het waterpeil) hebben vooral rond de Blankaart geleid tot een verbetering van 

het broedhabitat. Het droogvallen van broedgebieden in de loop van het voorjaar en de vroege zomer blijft 

ook daar echter een knelpunt.   

2.7. Kwartelkoning – Crex crex 

2.7.1.  Voorkomen 

De soort is een niet jaarlijkse broedvogel. Tijdens de laatste vijf jaren werden alleen in 2012 territoria  

vastgesteld (minstens 4 roepende mannetjes in Merkembroek, 5 in de Rhillebroeken). 

2.7.2.  Trend 

Toen de mechanische landbouw haar intrede deed na de tweede wereldoorlog kreeg deze soort het overal 

in Vlaanderen moeilijk om stand te houden. Ook in de IJzervallei vond toen wellicht een snelle afname 

plaats. Omstreeks 1970 werden nog een 6-tal broedparen opgegeven voor de IJzerbroeken. Inventarisaties 

tussen 1973 en 1977 leverden 1 mogelijk broedgeval meer op. De soort werd daarna lange tijd niet meer 

vastgesteld, tot in juni 1992 een roepend exemplaar werd gehoord in Merkembroek. Daarna was het 

opnieuw wachten tot 1999 met 2 roepende vogels in de IJzerbroeken te Merkem. In 2000 doken eind mei 

en begin juni 4 tot 5 roepende mannetjes op in de IJzerbroeken te Woumen (die zich later in het 

broedseizoen ten dele verplaatst hebben naar het Merkembroek). De soort verscheen opnieuw in de 

IJzervallei in 2002 met dit keer 3 territoria in het Westbroek te Reninge. In beide jaren vormden de 

roepende vogels duidelijke clusters en werd hun aanwezigheid gedurende meerdere weken vastgesteld. In 

2003 was er een zeker broedgeval in de Handzamevallei nabij Esen. De beste kwartelkoningenjaren waren 

echter 2006 (6-tal territoria in de Rhillebroeken) en 2012. 
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2.7.3.  Actuele staat van instandhouding 

De actuele staat van instandhouding is ongunstig. Territoria worden niet elk jaar vastgesteld en van een 

duurzame populatie is bijgevolg geen sprake. Het aankopen van hooilanden in het kader van een Europees 

LIFE-project in functie van deze soort heeft daar voorlopig nog geen verandering in gebracht.   

2.7.4.  Potenties 

De uitgestrekte hooilanden van de IJzer- en Handzamebroeken vormen potentieel één van de belangrijkste 

broedgebieden voor deze soort in Vlaanderen. Maatregelen voor een verdere verschraling van de 

hooilanden én het verlaten van de maaidatum tot half augustus zijn essentieel. 

2.7.5.  Eventuele knelpunten 

Hoewel vooral op reservaatspercelen de randvoorwaarden voor deze soort aanzienlijk verbeterd zijn, staan 

onaangepaste maaidata, te sterk versnipperde percelen en te weinig variatie (afwisseling droog en nat) 

wellicht een blijvend populatieherstel in de weg. 

2.8. Lepelaar – Platalea leucorodia 

2.8.1.  Voorkomen 

In 2013 waren er 3 tot 4 broedparen aanwezig op de Blankaart. De nesten waren gesitueerd midden in een 

kolonie van blauwe reigers. Ook in 2014 zijn hier opnieuw broedkoppels aanwezig.   

2.8.2.  Trend 

Na een toenemend aantal waarnemingen tijdens de trekperiode vanaf eind de jaren '90, vestigde deze 

soort zich in 2013 voor het eerst als broedvogel in het wilgenbroekbos op de Blankaart.   

2.8.3.  Actuele staat van instandhouding 

De huidige staat van instandhouding is moeilijk te bepalen. De vestiging van de soort als nieuwe 

broedvogel wijst op geschikte leefomstandigheden. Het blijft echter afwachten of die ook voldoende 

geschikt zijn voor de ontwikkeling van een duurzame populatie. 

2.8.4.  Potenties 

Als groot moerasgebied biedt de Blankaart voldoende mogelijkheden voor de vestiging van een 

broedkolonie. Nestgelegenheid vormt wellicht geen beperkende factor (wilgenbroekbos is ruim voldoende 

beschikbaar). Het feit dat de soort hier nestelt in bomen (en niet op de grond zoals in de meeste 

Nederlandse kolonies) verkleint aanzienlijk het gevaar voor predatie. De potenties van het gebied voor deze 

soort kunnen verhoogd worden door te voorzien in ruime foerageermogelijkheden via de aanleg en het 

beheren van ondiepe plassen en waterlopen. In en rond de broedkolonie en de foerageergebieden dient de 

nodige rust voorzien te worden.   

2.8.5.  Eventuele knelpunten 

Verstoring door de recreatieve ontsluiting van het gebied kan een knelpunt vormen. 

2.9. Roerdomp – Botaurus stellaris  

2.9.1.  Voorkomen 

Ondanks enkele waarnemingen tijdens de broedperiode op en rond de Blankaart, zijn er de laatste vijf 

jaren geen aanwijzingen van effectieve broedpogingen. 

2.9.2.  Trend 

In de periode 1959 - 1963 waren er jaarlijks 1 tot 2 broedgevallen van deze soort op de Blankaart. In 1960 

waren er 2 tot 3 broedparen aanwezig. De soort was afwezig in 1964. In het voorjaar van 1965, 1968 en 

1971 was de kenmerkende roep gedurende een lange periode te horen en kwam de soort wellicht nog tot 

broeden. Tot 1977 waren er nog jaarlijks meerdere waarnemingen van roerdompen. Ondanks een klein 

aantal waarnemingen in dat voorjaar is het onwaarschijnlijk dat er in die periode nog broedpogingen waren. 

Daarna bleef de aanwezigheid van de soort hoofdzakelijk beperkt tot trek- en winterperiode, met een 

duidelijke toename van het aantal waarnemingen sinds eind de jaren ’90. 

2.9.3.  Actuele staat van instandhouding 

Als broedvogel beoordelen we de staat van instandhouding als ongunstig. In het kader van het 

natuurinrichtingsproject werden weliswaar een reeks eerste maatregelen genomen voor het herstel van het 

rietmoeras op de Blankaart (met o.a. het kappen van wilgenstruwelen), maar er blijven belangrijke 

knelpunten die de vestiging als broedvogel in de weg staan.  
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2.9.4.  Potenties 

Als één van de grootste moerasgebieden in Vlaanderen blijft het Blankaartgebied een potentieel geschikt 

broedgebied voor de roerdomp. De afwezigheid van broedgevallen heeft in de eerste plaats te maken met 

een onvoldoende habitatkwaliteit. 

2.9.5.  Eventuele knelpunten 

De waterpeilen in het voorjaar en vroege zomer zijn op dit ogenblik nog steeds te laag voor de ontwikkeling 

van een voldoende grote oppervlakte waterriet en/of vochtig rietland (waardoor de soort ook gevoelig blijft 

voor predatie). Ook de slechte waterkwaliteit van de Blankaartvijver (gebrek aan helder en visrijk water) kan 

als een negatieve factor gezien worden. Op dit ogenblik ontbreken nog voldoende overgangszones tussen 

open water en rietvegetaties. De potentiële impact van de recreatieve ontsluiting van het Blankaartgebied 

vergt de nodige aandacht. De geïsoleerde ligging van het gebied ten aanzien van bestaande broedkernen 

kan de ontwikkeling van een duurzame broedpopulatie ook in de toekomst bemoeilijken. 

2.10. Woudaap – Ixobrychus minutus 

2.10.1. Voorkomen 

De soort is een zeldzame gast in het Blankaartgebied. In 2009 was tijdelijk een roepend mannetje 

aanwezig aan een grote poel nabij de ANB-hoeve aan de Blankaart, maar dit heeft niet geleid tot een 

broedgeval. In mei 2011 was er éénmalige waarneming van een adulte vogel op de Blankaart. 

2.10.2. Trend 

In de periode 1959-1971 was de soort een nagenoeg jaarlijkse broedvogel op de Blankaart. Slechts van 

een klein aantal jaren (1961,1967) zijn geen waarnemingen bekend. In 1960 en 1964 werd melding 

gemaakt van 4 territoria. Een hoogtepunt werd bereikt in 1965 met ongeveer 10 broedparen. In de tweede 

helft van de jaren '60 was er wellicht een terugval tot 1 à 2 broedparen. Na 1972 waren er slechts enkele 

sporadische waarnemingen van trekkende of rondzwervende exemplaren. 

2.10.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is ongunstig. De soort is minder afhankelijk van waterriet dan de roerdomp en 

kan ook in kleinere moerasgebieden gedijen, maar blijkt vooralsnog geen profijt te halen uit de eerste 

fasen van moerasherstel in het Blankaartgebied. 

2.10.4. Potenties 

Er zijn ruime potenties aanwezig voor de vestiging van een broedpopulatie in het Blankaartgebied. 

Maatregelen dienen zich hoofdzakelijk te richten op een verbetering van de waterkwaliteit. De regelmatige 

aanwezigheid van broedende woudaapjes in andere gebieden in West-Vlaanderen (en aangrenzende delen 

van Frankrijk) zorgt voor betere kansen op hervestiging op de Blankaart dan bij roerdomp. 

2.10.5. Eventuele knelpunten 

Het belangrijkste knelpunt voor deze soort blijft wellicht de slechte waterkwaliteit in een groot deel van het 

Blankaartgebied (met een geringe helderheid van het water en een te gering voedselaanbod). De potentiële 

impact van de recreatieve ontsluiting van het Blankaartgebied vergt ook bij deze soort de nodige aandacht. 

2.11. Smient - Anas penelope 

2.11.1. Voorkomen 

Het Blankaartgebied is het belangrijke overwinteringsgebied voor deze soort in Vlaanderen. Gezien de 1 %-

norm (bijna) jaarlijks wordt overschreden, is het gebied ook van aanzienlijk internationaal belang. Het 

gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken over de 

laatste vijf winters bedroegen respectievelijk 24.250 en 10.950 exemplaren. De wintermaxima varieerden 

tussen 14.125 en 41.431 exemplaren. In de Handzamevallei werden tot maximaal 4150 ex. geteld.  

2.11.2. Trend 

De voorbije 15 jaren schommelde het maximale winteraantal tussen 14.008 en 78.080, met een globaal 

stijgende trend sinds de jaren ‘80. De laatste 10 jaar lijkt sprake van een afname. In de periode 1993/94 

– 2002/03 bedroegen het gemiddelde seizoensgemiddelde en seizoensmaximum nog resp. 16.000 en 

34.300 exemplaren. De soms grote jaarlijkse variaties hebben vnl. te maken met temperatuurinvloeden en 

het al of niet voorkomen van overstromingen in de IJzerbroeken. In de Handzamevallei zijn doorgaans veel 

kleinere aantallen aanwezig. Grote concentraties blijven er beperkt tot perioden van overstromingen (tot 

max. 13.078 ex. in 2002/03). 
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2.11.3. Actuele staat van instandhouding 

Ondanks de recente afname wordt de staat van instandhouding nog steeds als gunstig beoordeeld. De 1 %-

norm wordt (bijna) jaarlijks overschreden. De combinatie van grote rustgebieden (Blankaartvijver en 

waterspaarbekken) en een groot areaal aan vochtige graslanden maakt het gebied zeer geschikt voor deze 

soort. Overstromingen in de IJzerbroeken en Handzamevallei hebben een gunstig effect op de soort.  

2.11.4. Potenties 

De potenties van dit gebied voor smienten kunnen verder verhoogd worden door te voorzien in een langere 

beschikbaarheid van overstroomde graslanden.   

2.11.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van belangrijkste pleisterplaatsen, te lage waterpeilen in de IJzerbroeken 

en Handzamevallei in bepaalde perioden van de winter en verruiging van graslandenpercelen (wegens een 

te extensief maai- en graasbeheer). 

2.12. Kolgans - Anser albifrons 

2.12.1. Voorkomen 

Het gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in de IJzerbroeken over de laatste vijf winters 

bedroegen respectievelijk 22.550 en 9065 exemplaren. De wintermaxima varieerden tussen 15.855 en 

33.750 exemplaren. De soort komt nagenoeg niet voor de Handzamevallei. 

2.12.2. Trend 

De kolgans is met ruime voorsprong de talrijkste overwinterende ganzensoort in het Blankaartgebied en de 

IJzerbroeken. Vooral sinds 1995 is de soort sterk toegenomen. Sinds 2009/10 worden regelmatig tot meer 

dan 15.000 exemplaren geteld in het Vogelrichtlijngebied, met een maximum van 33.750 ex. in december 

2010. De IJzervallei is daarmee uitgegroeid tot een internationaal belangrijk overwinteringsgebied voor 

kolgans. De 1%-norm wordt tegenwoordig jaarlijks overschreden. 

2.12.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is gunstig. Er is een groot areaal aan relatief voedselrijke graslanden 

aanwezig, evenals een aantal grote waterplassen die als slaapplaats fungeren. In de IJzervallei is dankzij 

beperkingen in de jachtwetgeving de periode zonder verstoring aanzienlijk toegenomen. De soort kent ook 

een  algemene populatietoename in Noordwest-Europa. 

2.12.4. Potenties 

Het open landschap, de grote oppervlakte aan graslanden en vele waterpartijen in de IJzervallei bieden  

heel wat potenties voor deze soort. Maatregelen dienen vooral gericht te worden op een behoud van het 

grasareaal met een maai- en graasbeheer dat er op gericht is om verruiging te voorkomen.  

2.12.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van slaapplaatsen en belangrijke foerageergebieden, en verruiging van 

graslandenpercelen (wegens een te extensief maai- en graasbeheer). 

2.13. Kleine rietgans - Anser brachyrhynchus 

2.13.1. Voorkomen 

De wintermaxima tijdens de vijf laatste winters varieerden tussen 14 en 57 exemplaren (met een 

gemiddelde van 37). De soort sluit zich meestal aan bij groepen kolganzen.  

2.13.2. Trend 

Samen met de toename van overwinterende kolganzen sinds midden de jaren ’90, is ook het aantal 

waarnemingen van kleine rietganzen merkelijk toegenomen. De aantallen blijven echter zeer klein met 

wintermaxima die variëren tussen 6 en 351 exemplaren. Van een vast overwinteringsgebied of een 

duidelijke trend kan daarom moeilijk gesproken worden. Het gaat eerder om kleine groepjes die af en toe 

de oversteek naar de IJzervallei maken vanuit de Oostkustpolders.  

2.13.3. Actuele staat van instandhouding 

Moeilijk te bepalen wegens de lage aantallen en het ontbreken van een echte overwinteringspopulatie. 
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2.13.4. Potenties 

Het open landschap, de grote oppervlakte aan graslanden en vele waterpartijen in de IJzervallei bieden net 

als bij kolgans heel wat potenties voor deze soort. Het feit dat ze desondanks nauwelijks voorkomt, heeft 

wellicht te maken met reeds lang bestaande overwinteringstradities. 

2.13.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van slaapplaatsen en belangrijke foerageergebieden, en verruiging van 

graslandenpercelen (wegens een te extensief maai- en graasbeheer). 

2.14. Kleine zwaan - Cygnus bewickii 

2.14.1. Voorkomen 

Het gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in de IJzerbroeken over de laatste vijf winters 

bedroegen respectievelijk 136 en 69 exemplaren. De wintermaxima varieerden tussen 83 en 228 

exemplaren. Daarvan bevinden zich regelmatig grote groepen buiten de grenzen van de speciale 

beschermingszone. In de Handzamevallei was de aanwezigheid onregelmatiger (tot max. 29 ex.).   

2.14.2. Trend 

Kleine zwanen kenden de voorbije decennia een duidelijke toename in de IJzervallei. Vooral na 2000 

worden regelmatig piekaantallen van meer dan 100 exemplaren geteld. In 2012/13 werd voor het eerst de 

1%-norm overschreden. De soort was vroeger sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van natte, 

overstroomde graslanden maar foerageert de laatste jaren in toenemende mate ook op oogstresten op 

akkers (en vaak ook buiten de grenzen van de huidige SBZ). Ook in de Handzamevallei worden af en toe 

kleine groepjes van maximum enkele tientallen ex. gezien. De Blankaartvijver en het spaarbekken fungeren 

als slaapplaats. 

2.14.3. Actuele staat van instandhouding 

De actuele staat van instandhouding is gunstig, mede doordat de soort minder afhankelijk is geworden van 

natte graslanden (die niet altijd in voldoende mate beschikbaar zijn).  

2.14.4. Potenties 

Het gedeeltelijk overschakelen naar akkers (als foerageergebied) heeft de soort minder afhankelijk 

gemaakt van natte graslanden en winterse overstromingen in de vallei. Toch is het belangrijk dat de 

zwanen kunnen terugvallen op het primaire voedselhabitat in jaren wanneer weinig oogstresten op akkers 

beschikbaar zijn. De potenties als overwinteringsgebied kunnen verhoogd worden door het aanbod aan 

overstroomde graslanden een meer permanent karakter te geven.      

2.14.5. Eventuele knelpunten 

Een aandachtspunt is verstoring van slaapplaatsen en belangrijke foerageergebieden. 

2.15. Grote zilverreiger - Egretta alba 

2.15.1. Voorkomen 

Tijdens de laatste vijf winters stegen de maximaal aanwezige aantallen van 12 naar 41 exemplaren. Het 

gaat hier om aantallen die geteld werden op de slaapplaats op de Blankaart. Tijdens de dag verspreiden de 

vogels zich over de IJzerbroeken maar ook in poldergebieden buiten de speciale beschermingszone. In de 

Handzamevallei werd in 2013/14 een afzonderlijke slaapplaats ontdekt (tot 7 ex.).  

2.15.2. Trend 

De soort is pas sinds eind de jaren ’90 een vaste wintergast geworden in de IJzer- en Handzamevallei. De 

aantallen namen jaar na jaar toe en aan deze stijgende trend lijkt nog steeds geen einde gekomen. 

2.15.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is gunstig.   

2.15.4. Potenties 

In de IJzer- en Handzamevallei zijn ruime foerageermogelijkheden voorhanden. Grote zilverreigers 

foerageren zowel in en langs ondiep water (op vissen, amfibieën,…) als op graslanden (op kleine 

zoogdieren). Aanwezige rietvelden en kleine bosjes fungeren als slaapplaats. 

2.15.5. Eventuele knelpunten 

Een aandachtspunt is verstoring van slaapplaatsen en belangrijke pleisterplaatsen. 
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2.16. Kemphaan - Philomachus pugnax 

2.16.1. Voorkomen 

Het gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in de IJzerbroeken bedroegen over de laatste vijf 

winters respectievelijk 356 en 140 exemplaren. De wintermaxima varieerden tussen 126 en 503 

exemplaren. In de Handzamevallei werden tot maximaal 180 ex. geteld.    

2.16.2. Trend 

Grote aantallen kemphanen komen bijna uitsluitend voor tijdens overstromingsperioden, wanneer ze 

kunnen foerageren op ondiep overstroomde graslanden en akkers. De maximale aantallen in de 

IJzerbroeken overschreden in de jaren ’90 en het begin van de 21ste eeuw regelmatig de 1000 ex., met 

uitschieters van ruim 2300 ex. tijdens de winters 1998/99 en 1999/00. In de Handzamevallei werden 

soms tot meer dan 500 ex. geteld. Na 2003 zijn de wintermaxima in zowel de IJzer- als de Handzamevallei 

fors afgenomen en worden in het volledige Vogelrichtlijngebied nog zelden meer dan 500 ex. geteld.   

2.16.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is over het algemeen gunstig in winters met langdurige overstromingen maar 

eerder ongunstig in drogere winters.  

2.16.4. Potenties 

De potenties van dit gebied kunnen verder verhoogd worden door te voorzien in een langere 

beschikbaarheid van overstroomde graslanden. 

2.16.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van belangrijke pleisterplaatsen, te lage waterpeilen in de IJzerbroeken en 

Handzamevallei in bepaalde perioden van de winter en verruiging van graslandenpercelen (wegens een te 

extensief maai- en graasbeheer).   

2.17. Goudplevier - Pluvialis aHpricaria 

2.17.1. Voorkomen 

Het gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in de IJzerbroeken bedroegen over de laatste vijf 

winters respectievelijk 1753 en 350 exemplaren. De wintermaxima varieerden tussen 106 en 5460 

exemplaren. In de Handzamevallei werden tot maximaal 1950 ex. geteld.    

2.17.2. Trend 

Goudplevieren zijn in sterk wisselende aantallen aanwezig in de IJzerbroeken en Handzamevallei. In 

bepaalde winters worden nooit meer dan enkele honderden exemplaren gezien, in andere kunnen de 

piekaantallen oplopen tot boven 1000 of 2000 exemplaren. Aantallen van meer dan 5000 ex. zoals in 

februari 2014 zijn uitzonderlijk. 

2.17.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is over het algemeen gunstig in (zachte) winters met langdurige 

overstromingen maar eerder ongunstig in koudere en/of drogere winters.  

2.17.4. Potenties 

De potenties van dit gebied kunnen verder verhoogd worden door te voorzien in een langere 

beschikbaarheid van overstroomde graslanden. De soort heeft ook een sterke voorkeur voor graslanden 

met een korte grasmat (aandachtspunt voor beheer van graslanden). 

2.17.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van belangrijke pleisterplaatsen, te lage waterpeilen in de IJzerbroeken en 

Handzamevallei in bepaalde perioden van de winter en verruiging van graslandenpercelen (wegens een te 

extensief maai- en graasbeheer). 

2.18. Pijlstaart - Anas acuta 

2.18.1. Voorkomen 

Het gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken over de 

laatste vijf winters bedroegen respectievelijk 380 en 112 exemplaren. De wintermaxima varieerden tussen 

134 en 721 exemplaren. De 1%-norm werd gehaald in 2012/13. In de Handzamevallei werden tot 

maximum 151 ex. geteld. 
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2.18.2. Trend 

Net als bij de wintertaling zijn de aantallen sterk variabel. De wintermaxima in de IJzerbroeken variëren 

tussen 50 en 2350 exemplaren, zonder een duidelijke trend. Aantallen van meer dan 1000 ex. (zoals in de 

winters 2000/01 en 2001/02) zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen en illustreren het grote (potentiële) belang 

van de IJzervallei voor deze soort. Er is een duidelijk relatie met het voorkomen van overstromingen (vooral 

in najaar en late winter/vroege voorjaar). In de Handzamevallei is dat nog meer het geval (met een 

maximum van 843 ex. in 2002/03). Gezien overstromingen in de IJzerbroeken en Handzamevallei zelden 

langer dan enkele weken duren, zijn piekaantallen van de pijlstaart vaak maar kort aanwezig.    

2.18.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is over het algemeen gunstig in winters met langdurige overstromingen maar 

eerder ongunstig in drogere winters. De soort is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van ondiep water op 

graslanden.  

2.18.4. Potenties 

De potenties van dit gebied kunnen verder verhoogd worden door te voorzien in een langere 

beschikbaarheid van overstroomde graslanden. 

2.18.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van belangrijke pleisterplaatsen en te lage waterpeilen in de IJzerbroeken 

en Handzamevallei in bepaalde perioden van het winterhalfjaar. 

2.19. Slobeend - Anas clypeata 

2.19.1. Voorkomen 

Het gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken over de 

laatste vijf winters bedroegen respectievelijk 495 en 251 exemplaren. De wintermaxima varieerden tussen 

396 en 584 exemplaren. De 1%-norm werd gehaald in vier van de vijf winters. In de Handzamevallei 

werden zelden meer dan een 50-tal ex. geteld.  

2.19.2. Trend 

Slobeenden zijn bijna elke winter in internationaal belangrijke aantallen aanwezig, met wintermaxima die 

variëren tussen ongeveer 300 en 1600 exemplaren. Er is geen duidelijke trend waarneembaar. De soort 

komt vooral voor op de grotere, permanente waterpartijen maar kent tevens een toename bij het optreden 

van winterse overstromingen. In de Handzamevallei is de aanwezigheid bijna uitsluitend beperkt tot 

perioden met overstromingen, met aantallen die kunnen oplopen tot ca. 200 exemplaren.      

2.19.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is vrij gunstig. De soort is iets minder afhankelijk van winterse overstromingen 

dan soorten zoals pijlstaart en wintertaling, en foerageert in belangrijke mate op de Blankaartvijver en het 

waterspaarbekken. 

2.19.4. Potenties 

De potenties van dit gebied kunnen verder verhoogd worden door te voorzien in een langere 

beschikbaarheid van overstroomde graslanden. 

2.19.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van belangrijke pleisterplaatsen en te lage waterpeilen in de IJzerbroeken 

en Handzamevallei in bepaalde perioden van het winterhalfjaar. 

2.20. Wulp - Numenius arquata 

2.20.1. Voorkomen 

Het gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in de IJzerbroeken bedroegen over de laatste vijf 

winters respectievelijk 995 en 471 exemplaren. De wintermaxima varieerden tussen 616 en 1289 

exemplaren. In de Handzamevallei werden tot maximaal 604 ex. geteld.    

2.20.2. Trend 

Het aantal wulpen kende de voorbije decennia een stijgende trend in de IJzer-- en Handzamevallei. In de 

eerste jaren '80 en de eerste helft van de jaren '90 weren zelden wintermaxima van meer dan 500 

exemplaren genoteerd. Tegenwoordig worden regelmatig meer dan 1000 ex. geteld. 
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2.20.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is over het algemeen gunstig in winters met langdurige overstromingen maar 

eerder ongunstig in drogere winters.  

2.20.4. Potenties 

De potenties van dit gebied kunnen verder verhoogd worden door te voorzien in een langere 

beschikbaarheid van overstroomde graslanden en door het beperken van verstoring op de belangrijkste 

pleisterplaatsen in de IJzerbroeken en Handzamevallei. De soort is echter minder afhankelijk van natte 

graslanden dan de meeste andere soorten steltlopers.   

2.20.5. Eventuele knelpunten 

De slaapplaatsen waar de vogels zich verzamelen om te overnachten (meestal ondiepe plassen of 

overstroomde graslanden) zijn extra gevoelig voor verstoring. 

2.21. Waterrietzanger – Acrocephalus paludicola 

2.21.1. Voorkomen 

Er is weinig geweten over het actueel voorkomen. Gericht ringwerk op deze soort heeft de voorbije jaren 

geleid tot enkele ringvangsten op de Blankaart. Dit toont aan dat hier doortrek van deze zeldzame soort 

plaatsvindt.    

2.21.2. Trend 

Er is geen informatie beschikbaar over de trend van deze soort in de IJzer- en Handzamevallei.  

2.21.3. Actuele staat van instandhouding 

Onduidelijk wegens gebrek aan gegevens. 

2.21.4. Potenties 

Tijdens de trek komt de soort vooral voor in ondiepe en voedselrijke moerassen gedomineerd door lage 

zeggen- en pitrusvegetaties; oevers van rivieren en sloten met veel zeggen, lisdodde en riet. Deze habitats 

zijn ruim aanwezig in de IJzer- en Handzamevallei.   

2.21.5. Eventuele knelpunten 

Onduidelijk wegens gebrek aan gegevens. 

2.22. Wintertaling – Anas crecca 

2.22.1. Voorkomen 

Het gemiddeld wintermaximum en seizoensgemiddelde in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken over de 

laatste vijf winters bedroegen respectievelijk 2260 en 950 exemplaren. De wintermaxima varieerden 

tussen 1028 en 2860 exemplaren. De 1%-norm werd in deze periode niet meer gehaald. In de 

Handzamevallei werden tot maximum 667 ex. geteld. 

2.22.2. Trend 

Het Blankaartgebied is een belangrijk overwinteringsgebied met sterk variabele aantallen die kunnen 

variëren tussen minder dan 1000 en bijna 10.000 exemplaren. In een aantal winters werd de 

internationale 1 %-norm overschreden. Overstromingen en temperatuursinvloeden spelen een belangrijke 

rol in de aanwezigheid van de soort in de IJzervallei. Een duidelijke trend over langere termijn is niet 

merkbaar. In de Handzamevallei worden grotere aantallen doorgaans alleen in perioden met 

overstromingen genoteerd (500 tot 1000 ex.). 

2.22.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is over het algemeen gunstig in winters met langdurige overstromingen en 

eerder ongunstig in drogere winters. De soort is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van ondiep water, 

zowel in rietvegetaties en wilgenbroekbossen als op graslanden. Gezien overstromingen in de IJzerbroeken 

zelden langer dan enkele weken duren, zijn piekaantallen van de wintertaling vaak maar kort aanwezig. 

2.22.4. Potenties 

De potenties van dit gebied kunnen verder verhoogd worden door te voorzien in een langere 

beschikbaarheid van overstroomde graslanden. 
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2.22.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van belangrijke pleisterplaatsen en te lage waterpeilen in de IJzerbroeken 

en Handzamevallei in bepaalde perioden van het winterhalfjaar. 

2.23. Stormmeeuw - Larus canus 

2.23.1. Voorkomen 

Het waterspaarbekken vormt één van de grootste slaapplaatsen van deze soort in Vlaanderen, met 

aantallen die geregeld de 1%-norm overschrijden. Tijdens de laatste vijf winters vond slechts één 

slaapplaatstelling plaats (15.700 ex. in januari 2013). Door strenge vorst en een dik sneeuwtapijt waren de 

aantallen toen echter uitzonderlijk laag. We kunnen aannemen dat ook in recente jaren nog geregeld 

aantallen aanwezig waren die in dezelfde grootteorde lagen als in de periode 2000-2008 (gemiddeld 

wintermaximum van 48.000 ex.). In perioden van overstromingen blijven soms ook grote groepen 

meeuwen slapen op de overstroomde graslanden.  

In de IJzerbroeken en Handzamevallei zijn ook overdag soms grote groepen van foeragerende 

stormmeeuwen aanwezig (vooral in perioden van overstromingen) maar hiervan zijn geen telgegevens 

beschikbaar.   

2.23.2. Trend 

We beschikken slechts over één slaapplaatstelling per winter (vooral uit de periode 2000-2008), met 

sterke fluctuaties van jaar tot jaar (variërend van 26.000 tot 84.000 ex.). Er is geen duidelijke trend af te 

leiden. 

2.23.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is gunstig. 

2.23.4. Potenties 

De combinatie van grote waterplassen (slaapplaats) en een ruim aanbod van graslanden en akkers in de 

ruime omgeving (voedselgebieden) biedt goede overwinteringsomstandigheden voor deze soort. 

2.23.5. Eventuele knelpunten 

Om de functie van het spaarbekken als slaapplaats te behouden, is vooral het vermijden van verstoring 

belangrijk. 

2.24. Blauwe kiekendief - Circus cyaneus 

2.24.1. Voorkomen 

De maximale aantallen die op slaapplaatsen in het Blankaartgebied werden geteld, varieerden de voorbije 

winters tussen 6 en 15 exemplaren. In 2008/09 werden tot minstens 22 en mogelijk zelfs meer dan 30 

exemplaren vastgesteld. Mogelijk bleven daarnaast nog een aantal kleinere slaapplaatsen in de rest van de 

IJzerbroeken en de Handzamevallei onopgemerkt.  

2.24.2. Trend 

Gecoördineerde tellingen vinden niet elke winter plaats. De aantallen blijken sterk te fluctueren van winter 

tot winter, vooral onder invloed van voedselaanbod en weersomstandigheden. In ‘goede’ winters kan het 

totaalaantal blauwe kiekendieven in de speciale beschermingszone oplopen tot boven de 20. Begin 2005 

werden verdeeld over vier slaapplaatsen 25 tot 27 exemplaren geteld. Het absolute maximum bedraagt 32-

39 ex. in januari 1991 (slaapplaats groot rietveld op de Blankaart). In minder gunstige jaren overwinteren 

slechts een 10-tal exemplaren in het gebied.  

2.24.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding wordt als gunstig beoordeeld.   

2.24.4. Potenties 

De IJzervallei vormt één van de belangrijkste overwinteringsgebieden in Vlaanderen dankzij de 

aanwezigheid van uitgestrekte grasland- en akkercomplexen die als foerageergebied fungeren, en nattere 

moerasgebieden waar de vogels veilig kunnen overnachten.  

2.24.5. Eventuele knelpunten 

Zeer grote, gebiedsdekkende overstromingen hebben wellicht een negatieve impact omdat deze nefast zijn 

voor het prooiaanbod (vnl. muizen en mollen).  De slaapplaatsen zijn verstoringsgevoelig.   
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2.25. Velduil – Asio flammeus 

2.25.1. Voorkomen 

De voorbije vijf winters varieerden de aantallen in de IJzerbroeken tussen 2 en 8 exemplaren. Ook in de 

Handzamevallei werden af en toe enkele velduilen waargenomen. Deze cijfers moeten gezien worden als 

een minimum omdat de soort gemakkelijk over het hoofd kan gezien worden.   

2.25.2. Trend 

Velduilen waren tot begin de jaren ’80 jaarlijkse wintergasten in het gebied maar daarna werd hun 

aanwezigheid meer onregelmatig. De laatste 10 jaren zijn er opnieuw meer waarnemingen maar met grote 

fluctuaties van winter tot winter. In sommige winters worden hooguit 1 tot 2 ex. gesignaleerd, in andere 

winters kunnen de aantallen oplopen tot een 10-tal exemplaren (bv. in 2005/06).  

2.25.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding wordt als gunstig beoordeeld.  

2.25.4. Potenties 

De IJzervallei vormt één van de belangrijkste overwinteringsgebieden in Vlaanderen dankzij de 

aanwezigheid van uitgestrekte graslandcomplexen die als foerageergebied fungeren.  

2.25.5. Eventuele knelpunten 

Zeer grote, gebiedsdekkende overstromingen hebben wellicht een negatieve impact omdat deze nefast zijn 

voor het prooiaanbod (vnl. muizen en mollen). De slaapplaatsen zijn verstoringsgevoelig. 

2.26. Kokmeeuw - Larus ridibundus 

2.26.1. Voorkomen 

Het waterspaarbekken vormt één van de grootste slaapplaatsen van deze soort in Vlaanderen, met 

aantallen die geregeld de 1%-norm overschrijden. Tijdens de laatste vijf winters vond slechts één 

slaapplaatstelling plaats (met amper 2100 ex. in januari 2013). Door strenge vorst en een dik sneeuwtapijt 

waren de aantallen toen echter uitzonderlijk laag. We kunnen aannemen dat ook in recente jaren nog 

geregeld aantallen aanwezig waren die in dezelfde grootteorde lagen als in de periode 2000-2008 

(gemiddeld wintermaximum van 25.500 ex.). In perioden van overstromingen blijven soms ook grote 

groepen meeuwen slapen op de overstroomde graslanden.  

In de IJzerbroeken en Handzamevallei zijn ook overdag soms grote groepen van foeragerende kokmeeuwen 

aanwezig (vooral in perioden van overstromingen) maar hiervan zijn geen telgegevens beschikbaar. 

2.26.2. Trend 

We beschikken slechts over één slaapplaatstelling per winter (vooral uit de periode 2000-2008), met 

sterke fluctuaties van jaar tot jaar (variërend van 10.000 tot 55.000 ex.). Er is geen duidelijke trend af te 

leiden.   

2.26.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is gunstig.  

2.26.4. Potenties 

De combinatie van grote waterplassen (slaapplaats) en een ruim aanbod van graslanden en akkers in de 

ruime omgeving (voedselgebieden) biedt goede overwinteringsomstandigheden voor deze soort. 

2.26.5. Eventuele knelpunten 

Om de functie van het spaarbekken als slaapplaats te behouden, is vooral het vermijden van verstoring 

belangrijk. 

2.27. Grutto – Limosa limosa 

2.27.1. Voorkomen 

Het gemiddelde voorjaarsmaximum van de laatste vijf jaren in de IJzerbroeken bedraagt 1900 exemplaren, 

met als uitersten 611 en 5465. In de Handzamevallei varieerden de aantallen in dezelfde periode van 

enkele tientallen tot 800 exemplaren.    
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2.27.2. Trend 

Grote groepen pleisterende grutto’s worden bijna uitsluitend tijdens de voorjaarstrek waargenomen (eind 

februari tot eind april). Net als bij de andere soorten steltlopers zijn er sterke jaarlijkse fluctuaties die zowel 

met weersomstandigheden als met de aan/afwezigheid van overstroomde graslanden te maken hebben. 

Hierdoor is geen duidelijke trend merkbaar. De voorjaarsmaxima in de IJzerbroeken situeren zich meestal 

tussen 500 en 1300 exemplaren, met uitschieters tot ongeveer 2000 (o.a. in 2001/02) en uitzonderlijk 

zelfs meer dan 5000 ex. (maart 2013). In de Handzamevallei worden zelden meer dan enkele honderden 

exemplaren waargenomen.  

2.27.3. Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding is over het algemeen gunstig in voorjaren met langdurige overstromingen, 

maar eerder ongunstig in drogere voorjaren.  

2.27.4. Potenties 

De potenties van dit gebied kunnen verder verhoogd worden door te voorzien in een langere 

beschikbaarheid van overstroomde graslanden in het vroege voorjaar.  

2.27.5. Eventuele knelpunten 

Aandachtspunten zijn verstoring van belangrijke pleisterplaatsen en te lage waterpeilen in de IJzerbroeken 

en Handzamevallei in het voorjaar. 

3. Soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn 

3.1. Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus 

3.1.1.  Voorkomen 

 
Figuur 2: Voorkomen van bittervoorn in het Vogelrichtlijngebied IJzervallei (1996-2012) 

Bittervoorn werd in de periode 1996-2012, 616 keer (op 386 locaties) in Vlaanderen gevangen door 

middel van elektrovisserij of fuikvisserij (bron: dataset IUCN Rode-lijstvissoorten, Verreycken et al, 2012). 

Bittervoorn werd 22 keer (op 17 verschillende locaties) gelegen in de SBZ-V IJzervallei gevangen (zie ook 

figuur 2). 4,5% van de vindplaatsen zijn dus gelegen in deze speciale beschermingszone. 

Bittervoorn wordt op volgende waterlopen gelegen in dit Vogelrichtlijngebied aangetroffen: 
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Tabel 1: Waterlopen in de SBZ-V IJzervallei met bittervoorn en hun oppervlakte (in m²) gelegen in deze SBZ 

NAAM Oppervlakte (in m²) van de waterloop gelegen in SBZ-V IJzervallei 

HANDZAMEVAART 118875 

BOEZINGEGRACHT 26881 

LANDDIJKGRACHT 4660 

KANAAL IEPER-IJZER 102863 

VLADSLOVAART 43445 

MARTJEVAART 11029 

IJZER 303010 

KEMMELBEEK 17012 

STENENSLUISVAART 95013 

TOTAAL 722788 

 

3.1.2.  Trend 

Om de trend van de soort in het Vogelrichtlijngebied te bepalen kijken we naar het verloop van het 

procentueel aandeel bemonsteringen met bittervoorn per bemonsteringsperiode in de SBZ de IJzervallei.  

 

Figuur 3: Procentueel aandeel bemonsteringen met bittervoorn ten opzichte van het totaal aantal 

bemonsteringen in de SBZ-V IJzervallei in verschillende vangstperiodes (bron: INBO VIS-databank) 

In de periode 1996-2000 zien we dat op 17% van de bemonsteringen in de IJzervallei bittervoorn wordt 

gevangen (N= 6). In de periode 2001-2005 is dit gestegen tot 35% (N= 20). In de periode 2006-2012 

vangen we in 42% van de bemonsteringen, bittervoorn (N= 24). 

Uit deze cijfers kunnen we besluiten dat het aandeel van de vangsten met bittervoorn blijft  toenemen met 

de tijd en we kunnen spreken van een gunstige trend. 
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3.1.3.  Actuele staat van instandhouding 

In het kader van de rapportage van de Habitatrichtlijn 2013 werd een modus operandi uitgewerkt om 

populatieschattingen te doen op Vlaams niveau maar ook per HR-gebied. Dezelfde werkwijze passen we 

toe om tot een minimum en maximumpopulatie schatting te komen voor het wateroppervlakte gelegen in 

dit Vogelrichtlijngebied. 

‘De schatting bekomen we door de geschatte visdensiteit van de elektrisch afgeviste oever te extrapoleren 

naar het ganse wateroppervlak waar deze soort aanwezig is. We beschikken over CPUE gegevens (Catch 

Per Unit of Effort) die hier uitgedrukt zijn in aantallen/100 m. Aangezien we de oeverstroken over een 

breedte van ongeveer 2,5 m elektrisch bevissen kunnen we dit ook uitdrukken in aantallen/250 m².’ 

De minimum CPUE voor bittervoorn in de waterlopen gelegen in de SBZ-V IJzervallei bedraagt 0,2 

stuks/250 m², de maximum CPUE bedraagt hier 76/250 m². De gemiddelde CPUE bedraagt 10 stuks/250 

m2 (of 400 stuks/ha). Via GIS (Geografisch Informatie Systeem) werd het wateroppervlakte berekend van 

de waterlopen met bittervoorn gelegen in deze speciale beschermingszone. Zo komt men tot 722788 m2. 

De minimale geschatte bittervoornpopulatie bedraagt dus (0,2/250 m2 )*722788 m2 = 578 stuks. 

De maximale geschatte bittervoornpopulatie bedraagt (76/250 m2)*722788 m2 = 219 728 stuks. 

De relatieve geschatte populatiegrootte in deze speciale beschermingszone t.o.v. de nationale geschatte 

populatiegrootte bedraagt daarmee 0,3%. 

De gemiddelde CPUE vangst (400 stuks/ha) werd getoetst aan het populatiecriterium gesteld in Coeck et 

al. 2008, waarbij dit als gunstig mag beoordeeld worden (zie bijlage 3 ter vergelijking met de staat van 

instandhouding op niveau Vlaanderen). 

3.1.4. Potenties  

De soort is gebonden aan wateren waar zoetwatermossels van het geslacht Unio of Anodonta voorkomen, 

zoals vijvers, plassen, sloten en afgesloten riviermeanders met goed ontwikkelde waterplantenvegetatie (cf. 

habitattype 3150) en oeverzones van traagstromende beken en rivieren met een goede tot vrij goede 

waterkwaliteit (cf. habitattype 3260). De visjes zoeken de beschutting van waterplanten op, waar ze vooral 

van plantaardig plankton leven (sporadisch ook van zoöplankton en kleine ongewervelden). De eitjes 

ontwikkelen tussen de kieuwen van een zoetwatermossel. De larven verlaten pas enkele weken na het 

uitkomen de veilige omgeving van de mossel (Coeck et al. 2008). 

De gunstige toestand van de populatie en verspreiding/voorkomen van deze soort in dit 

Vogelrichtlijngebied doen aannemen dat de belangrijkste habitatvereisten in dit gebied vervuld zijn. Er zijn 

momenteel ook geen enkele aanwijzingen dat het toekomstperspectief (door bv. bijkomende drukken) voor 

deze soort ongunstig zou zijn. 

3.1.5.  Eventuele knelpunten 

Deze worden samen met deze voor kleine modderkruiper verder in dit document besproken. 

3.2. Kleine modderkruiper - Cobitis taenia 

3.2.1.  Voorkomen 

Kleine modderkruiper werd in de periode 1996-2012, 175 keer (op 129 locaties) in Vlaanderen gevangen 

(bron: dataset IUCN Rode-lijst vissoorten). Kleine modderkruiper werd 9 keer (op 7 verschillende locaties) 

gelegen in de SBZ-V IJzervallei gevangen (zie ook figuur 4). 5 % van de vindplaatsen zijn dus gelegen in 

deze speciale beschermingszone. 

Kleine modderkruiper wordt op volgende waterlopen gelegen in dit Vogelrichtlijngebied aangetroffen: 

Tabel 2: Waterlopen in de SBZ-V IJzervallei met kleine modderkruiper en hun oppervlakte (in m²) gelegen in 

deze speciale beschermingszone 

NAAM Oppervlakte (in m²) van de waterloop gelegen in SBZ-V IJzervallei 

HOUTENSLUISVAART 33026 

IJZER 303010 

KEMMELBEEK 17708 

STENENSLUISVAART 95013 

TOTAAL 448758 
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Figuur 4: Voorkomen van kleine modderkruiper in het Vogelrichtlijngebied IJzervallei (1996-2012) 

3.2.2.  Trend 

Om de trend van de soort in het Vogelrichtlijngebied te bepalen kijken we naar het verloop van het 

procentueel aandeel bemonsteringen met kleine modderkruiper per bemonsteringsperiode in de SBZ-V de 

IJzervallei.  

 

Figuur 5: Procentueel aandeel bemonsteringen met kleine modderkruiper ten opzichte van het totaal 

aantal bemonsteringen in SBZ-V IJzervallei in verschillende vangstperiodes (bron: INBO: VIS-databank) 
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Noch in de periode 1996-2000 (N= 6) als in 2001-20005 (N=20) vingen we in deze SBZ-V kleine 

modderkruiper. 

Kleine modderkruiper vingen we aanvankelijk enkel op de IJzer, op de grens met Frankrijk (vanaf 1996). 

Vandaar heeft deze soort, sinds 2001, zich verder stroomafwaarts op de IJzer weten uit te breiden (bron: 

VIS-databank). Een verbeterde waterkwaliteit en connectiviteit zorgden ervoor dat deze soort ook de 

zijlopen kon koloniseren.  

In de periode 2006-2012 vingen we dan ook al kleine modderkruiper in 33% van de bemonsteringen in 

deze SBZ-V (N=24).  

De trend voor de kleine modderkruiper in de IJzervallei is gunstig. 

3.2.3.  Actuele staat van instandhouding 

Op dezelfde manier als hierboven beschreven voor bittervoorn wordt een schatting gedaan van de kleine 

modderkruiperpopulatie in de SBZ-V.  

De minimum CPUE voor kleine modderkruiper in de waterlopen gelegen in het Vogelrichtlijngebied SBZ-V 

IJzervallei bedraagt 0,2 stuks/250 m2, de maximum CPUE bedraagt hier 1,2 stuks/ 250 m2. Via GIS werd 

het wateroppervlakte berekend van de waterlopen met kleine modderkruiper gelegen in deze SBZ-V. Zo 

komt men tot een oppervlakte van 448758 m2. 

De minimale geschatte kleine modderkruiperpopulatie bedraagt dus (0,2/250 m2 )*448758 m2 = 359 

stuks. 

De maximale geschatte kleine modderkruiperpopulatie bedraagt (1,2/250 m2)* 448758 m2 = 2154 stuks. 

De relatieve geschatte populatiegrootte in deze SBZ t.o.v. de nationale geschatte  populatiegrootte 

bedraagt daarmee 3%. 

Om tot een beoordeling van de lokale toestand van de populatie te bekomen voor deze SBZ werden hier de 

maximale CPUE vangsten getoetst aan de populatiecriteria gesteld in Coeck et al. 2008 en dan nog komen 

we op een ongunstige beoordeling uit. Deze bedraagt immers 48 stuks/ha terwijl men pas een populatie 

tussen 50-200 stuks/ha als voldoende beschouwt.  

Gezien de toestand van de populatie nog niet in een gunstige staat is beschouwen we de staat van 

instandhouding op dit moment als matig ongunstig (zie bijlage 3 ter vergelijking met de staat van 

instandhouding op niveau Vlaanderen). 

3.2.4. Potenties  

De kleine modderkruiper is een typische bodembewoner van beken en rivieren (cf. habitattype 3260), maar 

ook van sloten en vijvers met een zandbodem en een goede waterkwaliteit (cf. habitattypen 3150 en 

3140). Overdag zit dit visje ingegraven in het substraat. Dit substraat mag ook een modderpakket zijn, 

maar er moet dan wel een zandig of stenig substraat in de buurt zijn als paaiplaats. Dit visje is vooral actief 

bij schemering en ’s nachts en voedt zich door substraat op te zuigen en er de plantaardige en dierlijke 

voedseldeeltjes uit te zeven (Coeck et al., 2008). 

De goede toename van verspreiding/voorkomen van deze soort in dit Vogelrichtlijngebied doen aannemen 

dat er een aantal belangrijke habitatvereisten in dit gebied de laatste jaren vervuld zijn en het habitat dus 

gunstig geëvolueerd is. Er zijn momenteel geen enkele aanwijzingen dat het toekomstperspectief (door bv. 

bijkomende drukken) voor deze soort opnieuw ongunstig zou worden. 

3.2.5.  Eventuele knelpunten voor bittervoorn en kleine modderkuiper 

Om eventuele plaatselijke knelpunten in dit gebied vast te stellen is het noodzakelijk om per waterloop 

gelegen in dit gebied, alle randvoorwaarden, om te voldoen aan de habitateisen voor deze soort, te toetsen 

(cf. Coeck et al. 2008). Dit is binnen het kader van dit advies onmogelijk en dient onderwerp te zijn van een 

aparte lokale studie. Om toch enigszins een aantal drukken te duiden waar de soort in Vlaanderen mee te 

maken krijgt, worden in onderstaande tabel een aantal knelpunten voor Vlaanderen samengevat. Deze 

gegevens zijn afkomstig van de soortenfiches die werden gemaakt in kader de rapportage over de staat 

van instandhouding van de habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn voor de periode 2007-2012 die 

in 2013 aan de Europese Commissie werd overgemaakt (zie ook Louette et al. 2013). Door de Europese 

Commissie werd een lijst met mogelijke drukken/bedreigingen beschikbaar gesteld. Er werd gekeken welke 

drukken op welke vissoorten van toepassing waren. In het kader van een lopend ANB advies (keren 

dalende trend HR-soorten) werden reeds een deel algemene remediërende maatregelen voorgesteld. Ook 

deze zijn in onderstaande tabel opgenomen en eventueel aangepast aan de soort.  
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Tabel 3: Knelpunten en mogelijke maatregelen 

Druk Soort Maatregel 

A07 Use of biocides, hormones and 

chemicals 

bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Gebruik en inspoeling 

chemicaliën (huishoudelijk en 

agrarische) beperken.  

A08 Fertilisation bittervoorn Bescherming van de 

zoetwatermossel, nodig voor de 

voortplanting van de bittervoorn 

E01 Urbanised areas, human habitation bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Regelgeving in verband met 

ruimtelijke ordening in bron- en 

valleigebieden aanpassen. 

Ontwikkeling van bufferzones. 

Huishoudelijke puntvervuilingen 

vermijden. 

H01.05 diffuse pollution to surface 

waters due to agricultural and forestry 

activities 

bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Gebruik en inspoeling van 

gewasbeschermingsmiddelen 

en belasting met meststoffen 

beperken. 

H01.08 Diffuse pollution to surface 

waters due to household sewage and 

waste waters 

bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Verdere verbetering van de 

waterkwaliteit 

Uitbreiding rioleringsnetwerk 

Beperking overstorten 

Kleinschalige waterzuivering 

Bufferzones 

H02 Pollution to groundwater (point 

sources and diffuse sources) 

bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Gebruik en insijpeling van 

gewasbeschermingsmiddelen 

en belasting met meststoffen 

beperken. 

J02.02 Removal of sediments (mud...) bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Ecologisch beheer van 

waterlopen 

Geen of aangepaste 

beekruimingen op geschikte 

habitats en op plaatsen met 

bittervoorn- en of kleine 

modderkruiperpopulaties 

(kleine modderkruiper zit 

immers ingegraven in de bodem 

en de voor bittervoorn 

voortplanting noodzakelijke 

zoetwatermossels leven op de 

bodem). 

J02.03.02 Canalisation 

 

bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Herstel van de natuurlijke 

waterhuishouding en/of 

verbetering van de 

waterhuishouding en natuurlijke 

hydrologie en structuur in het 

beek/rivierlandschap 

J02.04 Flooding modifications bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Verbetering structuur: plaatsen 

met lage stroomsnelheid, 

aanwezigheid waterplanten 

(voor bittervoorn) 

Zandbodem met goede 

waterkwaliteit, mag ook 

modderpakket zijn maar er is 

zandig of stenig substraat nodig 

voor voortplanting 

J02.05.02 Modifying structures of inland 

water courses 

kleine modderkruiper Herstel en behoud natuurlijke 

structuurkwaliteit in de 
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 waterlopen met aandacht voor 

het herstel/behoud van de 

specifiek optimale 

habitatvereisten voor de 

voortplanting van de kleine 

modderkruiper 

J02.06 Water abstractions from surface 

waters 

bittervoorn Aangepast en doordacht 

waterpeilbeheer 

J02.07 Water abstractions from 

groundwater 

bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Aangepast en doordacht 

waterpeilbeheer 

J02.11 Siltation rate changes, dumping, 

depositing of dredged deposits 

bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Ontwikkeling van bufferzones. 

Vermijden dooizout en instroom 

via afkoppeling van de 

regenwaterafvoer wegennet ter 

hoogte van gevoelige habitats. 

J03.02.01 Reduction in migration/ 

migration barriers 

bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Opheffen lokale knelpunten 

Vismigratie en connectiviteit 

met uiterwaarden vrijwaren en 

herstellen 

 

3.3. Rivierprik - Lampetra fluviatilis 

3.3.1.  Voorkomen  

We beschikken over geen visbestandgegevens die het voorkomen van rivierprik in de SBZ-V IJzervallei 

bevestigen. Ook vonden we geen enkele historische melding van deze soort in de ganse IJzervallei 

(Vrielynck et al., 2002). Tijdens een vrij recente glasaalstudie aan de spuisluizen van de IJzer in Nieuwpoort 

werden in 2012 een vijftal rivierprikken gevangen als bijvangst (persoonlijke mededeling Ans Mouton). 

Mogelijks trekken ze dus wel de IJzer op, al werden ze er tot nu toe nog nooit gevangen. Rivierprikken 

worden in Vlaanderen meer gevangen in het Scheldebekken. De paaiplaatsen en het paaisucces van de 

Vlaamse prikkenpopulaties zijn echter niet gekend (Maes & Ollevier, 2005). 

3.3.2.  Trend 

Geen gegevens beschikbaar, vermits de soort hier nog niet gevangen is. 

3.3.3.  Actuele staat van instandhouding 

Niet van toepassingl (zie bijlage 3 ter vergelijking met de staat van instandhouding op niveau Vlaanderen). 

3.3.4.  Potenties 

Jonge dieren groeien op in beken en rivieren met goede waterkwaliteit, waar ze zich in slibbanken ingraven 

en voeden met detritus, algen en kleine organismen. Na de metamorfose trekken de adulten zeewaarts. Ze 

verblijven er 2,5 tot 3,5 jaar in kustwateren en riviermondingen, waar ze - in tegenstelling tot de beekprik - 

een parasitair leven leiden op andere vissen (vnl. haring- en kabeljauwachtigen). Bij het aanbreken van de 

paaitijd trekken ze opnieuw naar de midden- en bovenlopen van rivieren met matige tot sterke stroming om 

er eieren af te zetten in grof zandige tot kiezelachtige riviersedimenten op een diepte van 0,5 tot 1 m, 

waarna de dieren sterven (Coeck et al., 2008).  

Er zijn geen gegevens in hoeverre deze habitatvereisten aanwezig zijn/ontbreken in de IJzervallei en wat de 

wat de potenties zijn voor deze rondbeksoort in het IJzerstroomgebied. 

3.4. Kamsalamander - Triturus cristatus 

3.4.1.  Voorkomen  

Binnen de SBZ-V IJzervallei zijn gegevens van het voorkomen van de kamsalamander beschikbaar van twee 

bronnen die eigendom zijn van Natuurpunt: de databank van de herpetologische werkgroep Hyla (verder 

Hyla-data) en gegevens uit het platform www.waarnemingen.be. 

De gegevens uit waarnemingen.be zijn eerder beperkt – 20 waarnemingen (van 3/06/2008 tot 

10/09/2012), in totaal goed voor 27 post-metamorfe organismen en 1 larve. Soms werden tijdens één 

waarneming meerdere individuen gemeld. Van de 20 waarnemingen hebben er 14 betrekking op dieren die 

in de directe omgeving van het kasteel (+/- binnen een straal van enkele meters, in de traphal, kelder, enz.) 
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werden gevonden in het vroege voorjaar. Het gaat hierbij dus om dieren die nog maar pas hun winterverblijf 

hebben verlaten. 

 

Figuur 6: Voorkomen van kamsalamander in het Vogelrichtlijngebied IJzervallei (2000-2012) 

 

Figuur 7: Detail van de waarnemingen bij het kasteel van Woumen. Groene punten zijn Hyla-data; rode 

punten komen van www.waarnemingen.be. Blauwe ellipsen duiden op adulten in water (dus aanduiding 

van waterhabitat); De rode ellips betreft een larvevondst; Van de overige is de aard onduidelijk. 

http://www.waarnemingen.be/
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De Hyla-data omvatten 123 waarnemingen (van 1/10/2000 tot 10/9/2012), in totaal goed voor melding 

van 224 adulte dieren, 7 juvenielen en geen larven. Van de 123 waarnemingen heeft ook hier een heel 

groot deel betrekking op vondsten op het land in of nabij het kasteel, namelijk 101. De waarnemingen 

werden gekoppeld aan slechts 10 locaties.  

Onder meer door het overwicht aan vondsten op het land nabij het kasteel vertonen de waarnemingen een 

sterk geconcentreerde, niet-homogene verspreiding binnen het SBZ-V-gebied (zie figuur 6 ). 

3.4.2.  Trend 

Vermits we niet beschikken over gestandaardiseerde gegevens uit twee perioden voor het specifieke 

gebied kan er geen trend bepaald worden. 

3.4.3.  Actuele staat van instandhouding 

Adriaens et al. (2008) stelden criteria op voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding van de 

kamsalamander. Deze hebben betrekking op de toestand van de populatie (populatiegrootte, aantal larven, 

afstand tussen nabije populaties) of op de kwaliteit van zowel het water- als het landhabitat. Vermits deze 

gegevens niet beschikbaar zijn, kunnen we geen gefundeerde uitspraak doen wat betreft de actuele staat 

van instandhouding. Op niveau Vlaanderen verkeert de soort in een ongunstige staat van instandhouding 

(zie bijlage 3). 

3.4.4.  Potenties 

De kamsalamander bewoont vooral open landschappen met een hoge diversiteit aan biotooptypes. Vaak 

zijn dit kleinschalige landbouwgebieden. Gunstige landbiotopen zijn bossen, struwelen, boomgaarden, 

vochtige en extensief beheerde weilanden, heideterreinen, houtwallen en hagen. De migratie van land- 

naar waterbiotoop en tussen voortplantingspoelen gebeurt veelal langs heggen, rijen knotbomen, 

rietkragen en perceelsranden met ruigtekruiden (Decleer et al., 2007). 

De voortplantingsplaatsen zijn veedrinkpoelen of andere plassen met stilstaand, vrij voedselrijk water met 

een nagenoeg neutrale pH. Kamsalamanders worden vaak aangetroffen in gebieden met groepen van dicht 

bij elkaar gelegen waterpartijen. De plassen zijn bij voorkeur weinig of niet beschaduwd, relatief diep en/of 

bevatten (nagenoeg) jaarrond water. De aanwezigheid van vissen heeft een nadelige invloed. De 

aanwezigheid van waterplanten is vereist; afwisseling tussen plaatsen met een dichte watervegetatie en 

stukken met open water is optimaal. Voor het foerageren en overwinteren is het belangrijk dat geschikt 

landhabitat in de onmiddellijke omgeving van de voortplantingsplas ligt. Om genetische uitwisseling tussen 

lokale populaties toe te laten dienen de waterhabitats onderling verbonden te zijn door geschikt 

landhabitat. Voor de overleving van een metapopulatie zijn oppervlaktes van 15 tot 25 ha nodig (Mergeay 

2012).  

Binnen het gegeven tijdsbestek kunnen geen gegevens verzameld worden om te bepalen in hoeverre deze 

habitatvereisten aanwezig zijn/ontbreken in de IJzervallei. 

3.4.5.  Eventuele knelpunten 

Eutrofiëring en beschaduwing van de voortplantingsplaatsen kan een knelpunt vormen, naast het feit dat 

door het verdwijnen van plassen en kleine landschapselementen populaties onvoldoende verbonden zijn. 

3.5. Meervleermuis – Myotis dasycneme 

3.5.1.  Voorkomen 

Er zijn waarnemingen geweest tussen 1998 en 2006 (Van de Sijpe, 2006). Het gaat daarbij vooral om 

dieren die afkomstig waren uit een kolonie te Boezinge (brouwerij) en het gebied bereikten via het kanaal 

Ieper-IJzer. De IJzer zelf en het waterspaarbekken van vormen het jachthabitat, mogelijk wordt ook gejaagd 

op andere open wateroppervlaktes (Blankaartvijver, weilanden met poldersloten, …). Verder werd de soort 

volgens www.waarnemingen.be in het gebied nog waargenomen in 2012 en 2013. Het gaat daarbij om 

waarnemingen in het deel van het gebied ten zuiden van Diksmuide. 

3.5.2.  Trend 

De waarnemingen in de periode 1998-2006 geven een achteruitgaande trend aan. De kolonie in Boezinge 

is er niet meer.  

3.5.3.  Actuele staat van instandhouding 

Gebaseerd op de waarnemingen die er voorhanden zijn lijkt de populatie momenteel niet in een goede 

staat van instandhouding (zie bijlage 3 ter vergelijking met de staat van instandhouding op niveau 

Vlaanderen). 
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3.5.4.  Potenties 

Meervleermuis is een soort die vooral foerageert boven grote, open plassen, rivieren en kanalen of boven 

vochtige weilanden in de buurt van open water. Deze zijn in het gebied talrijk aanwezig. 

3.5.5.  Eventuele knelpunten 

Mogelijke knelpunten zijn een slechte waterkwaliteit, te hoge lichtintensiteit boven vliegroutes en 

jachtgebieden, gebrek aan geschikte kolonieplaatsen in gebouwen in de omgeving die goed en onverlicht 

verbonden zijn met het waternetwerk. 

3.6. Platte schijfhorenslak Anisus vorticulus 

3.6.1.  Voorkomen  

De IJzervallei is het enige gebied in Vlaanderen met meerdere waarnemingen. Al deze waarnemingen zijn 

uit de periode 2005-2009 en afkomstig van één waarnemer (ANB). Binnen het SBZ-gebied situeren de 

vindplaatsen zich enkel in de ruime omgeving van De Blankaart (Figuren 8 en 9) en dit verspreid over 5 

verschillende km-hokken (UTM). De soort werd er zowel waargenomen in heldere en vegetatierijke 

stilstaande plassen (Kasteel- en visvijver De Blankaart), als in vegetatierijke sloten en grachten in onder 

meer de Rhillebroeken en IJzerbroeken te Merkem (incl. ringgracht van het waterspaarbekken). Deze 

waarnemingen zijn het resultaat van gericht maar ongestructureerd zoeken naar de soort in de omgeving 

van de Blankaart (mond. med. F. Verhaeghe). Mogelijks komt de soort in de SBZ meer voor dan de huidige 

verspreiding laat vermoeden. Een gebiedsdekkende inventarisatie zou dit kennishiaat kunnen oplossen 

(Packet, in voorbereiding).  

 

Figuur 8: Voorkomen van platte schijfhoren in het Vogelrichtlijngebied IJzervallei (2005-2009) 



 

 

 

 

INBO.A.3119- 27/33 

 

 

Figuur 9: Gedetailleerde situering van de vindplaatsen van de platte schijfhoren in de omgeving van de 

Blankaart en het waterspaarbekken 

3.6.2.  Trend 

Op basis van de beperkte gegevens kan geen trend bepaald worden. 

3.6.3.  Actuele staat van instandhouding 

De actuele staat van instandhouding van de soort in het SBZ-gebied is tot op heden onbepaald, ook niet op 

schaal Vlaanderen (zie bijlage 3). Toepassing van de criteria voor lokale staat van instandhouding volgens 

Vercoutere (2008) op de beschikbare gegevens levert een ongunstige staat (gedegradeerd) op voor 

‘toestand van de populatie’ wegens een te kleine populatiegrootte (< 10 ex./m2). Er zijn geen gegevens 

bekend betreffende de populatiestructuur. Voor het criterium ‘habitatkwaliteit’ scoren de vindplaatsen, 

afhankelijk van de deelcriteria, ongunstig (gedegradeerd) tot gunstig (goed en voldoende). Voor de 

deelcriteria met betrekking tot de habitatkwaliteit scoort de pH goed, de vegetatie en trofietoestand 

voldoende, het sediment en waterniveau voldoende tot ongunstig.  

Op vraag van de Europese Commissie wordt tegen 2015 het SGF (Standaard Gegevens Formulier) 

geactualiseerd voor ieder HR. Uit het manuscript (De Knijf & Pollet, in voorbereiding) blijkt dat: 

 de gegevenskwaliteit van de soort voor het gebied matig is;  

 de soort er permanent aanwezig is (geen winter- of zomergast);  

 de geschatte relatieve populatiegrootte in de SBZ meer dan 15% van de nationale 

populatiegrootte bedraagt;  

 de elementen van het habitat van de soort als goed geconserveerd worden beschouwd en 

bijgevolg: 

 er een goede behoudsstatus wordt bereikt.  

3.6.4.  Potenties 

De platte schijfhoren bewoont onbeschaduwde, permanente tot periodiek droogvallende zoete wateren met 

veel ondergedoken vegetatie, maar zonder dicht kroosdek (Boesveld et al. 2011a; Jurkiewics-Karnkowska 

2011). Hypertrofe omstandigheden worden niet getolereerd (Schultes 2013). Het zijn vaak ondiepe en 

heldere, stilstaande of licht stromende wateren, zoals sloten en plassen met een veenbodem (Vercoutere 

2008; Boesveld et al. 2011a, 2011b). Snelle opwarming wordt belangrijk geacht (Terrier et al. 2006, Gloër 
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& Groh 2007). In de SBZ IJzervallei zijn dergelijke wateren (vijvers, poelen, grachten en sloten) nog in 

geruime mate aanwezig. De toestand van de meeste van deze wateren lijkt ook in de tijd stabiel te zijn 

(eigen waarnemingen). Gezien de soort voorkomt in een gebied met veel geschikt habitat heeft de SBZ 

IJzervallei sterke potenties voor een duurzame populatie. Om de geschiktheid van de aanwezige habitats 

en de verspreiding van de soort in het gebied nader te bepalen is een gerichte inventarisatie nodig. Een 

methodiek wordt voorgesteld door Packet (in voorbereiding). 

3.6.5.  Eventuele knelpunten 

Een goede waterkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor het behoud van de populaties, waarbij 

nutriëntenaanrijking vanuit intensief landbouwgebied of verontreiniging door afvalwater knelpunten kunnen 

zijn. Schultes (2013) vermeldt ook vertrappeling van de oevers door vee als negatieve invloed. Te frequente 

vegetatie- en slibruimingen in waterlopen zijn ongunstig, maar na beperkte ruiming kunnen de aantallen 

terug snel oplopen. Een verregaande verlanding van het leefgebied is nadelig (Watson et al. 2004) 

waardoor het gefaseerd schonen van grachten noodzakelijk is. Hoewel de soort niet beperkt is tot 

permanente wateren (Jurkiewicz-Karnkowska, 2011), is het langdurig uitdrogen van waterlopen niet 

optimaal voor het voortbestaan van een populatie (Decleer et al., 2007). Peilbeheer dient dus afgestemd te 

worden op het veeleer permanent water houden van potentiële vindplaatsen. 

CONCLUSIE 

 Het actueel voorkomen van de vogelsoorten van bijlage IV van de Vogelrichtlijn (bijlage 1)  wordt 

tekstueel beschreven in de toelichting en is in detail beschikbaar in de Excelbestanden in bijlage 4. 

Van de opgesomde broedvogelsoorten komen steltkluut, roerdomp en woudaap niet tot broeden 

binnen de grenzen van dit Vogelrichtlijngebied. Het voorkomen van de soorten van bijlage II van de 

Habitatrichtlijn is wat vissen betreft goed gedocumenteerd. Hieruit blijkt dat rivierprik tot nu toe nog 

niet gevangen werd binnen deze speciale beschermingszone. De gegevens over kamsalamander, 

meervleermuis en platte schijfhorenslak zijn afkomstig van externe bronnen. Het is niet duidelijk in 

welke mate deze waarnemingen representatief en volledig zijn. Op basis van deze data besluiten we 

dat deze soorten slechts plaatselijk en in kleine aantallen voorkomen in dit gebied. 

 Van de 10 broedvogels zijn er 6 waarvan het aantal broedgevallen een min of meer stijgende trend 

vertoont. Het broedsucces van bruine kiekendief en kwartelkoning is eerder wisselvallig. Steltkluut is in 

de voorbije 10 jaar geëvolueerd van een niet-jaarlijkse naar jaarlijkse doortrekker. Roerdomp en 

woudaap kennen een dalende trend, sinds de jaren ’70 zijn er geen broedgevallen meer vastgesteld. 

Van 17 doortrekkers en overwinteraars vertonen 4 soorten een stijgende trend, bij een aantal soorten 

(6) is geen duidelijke trend merkbaar (met fluctuaties naargelang weeromstandigheden en het 

optreden van overstromingen). De aantallen van smient en kemphaan daalden aanzienlijk in de laatste 

10 jaar. Bij 4 soorten is er geen duidelijke trend af te leiden. De trend bij de vissoorten is gunstig voor 

bittervoorn en kleine modderkruiper, onbepaald voor rivierprik. Bittervoorn wordt sinds 1996 in steeds 

stijgende aantallen gevangen. Kleine modderkruiper heeft zich vanuit de grens met Frankrijk weten 

uitbreiden, maar werd pas na 2006 binnen het Vogelrichtlijngebied gevangen. Op basis van de 

beperkte gegevens kan er geen trend bepaald worden voor kamsalamander en platte schijfhorenslak; 

alvast één kolonie meervleermuis is verdwenen uit gebied.  

 De actuele staat van instandhouding is slechts voor één broedvogel gunstig. Enkel blauwborst doet het 

goed. 4 broedvogelssoorten verkeren in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding. Dit 

heeft vooral te maken met wisselvallige weeromstandigheden, maar ook met onvoldoende 

beschikbaarheid van kwalitatief broedbiotoop. Wegens de afhankelijkheid van dynamische 

omstandigheden is het creëren van een duurzame populatie van porseleinhoen niet eenvoudig. Bij 

gebrek aan broedgevallen is de staat van instandhouding van roerdomp en woudaap ongunstig. Heel 

wat overwinteraars en doortrekkers doen het goed (10 van de 17 soorten). Voor andere soorten is de 

staat van instandhouding over het algemeen gunstig in winters of voorjaren met langdurige 

overstromingen, maar eerder ongunstig in perioden met weinig of geen inundaties. Van de soorten van 

bijlage II van de Habitatrichtlijn verkeert enkel bittervoorn in een gunstige staat van instandhouding. 

Gezien de toestand van de populatie kleine modderkruiper nog niet gunstig is, beschouwen we de 

staat van instandhouding op dit moment als matig ongunstig. Afhankelijk van de deelcriteria, stellen 

we een gunstige tot ongunstige staat van instandhouding vast van platte schijfhoren. De populatie 

meervleermuis lijkt in een eerder ongunstige staat te verkeren.  

 Algemeen kan gesteld worden dat het open landschap, de grote oppervlakte aan overstroombare 

graslanden, de aanwezige moerasvegetaties, het netwerk van waterlopen en de zoetwaterpartijen in de 

IJzervallei voorzien in voldoende potentieel leef-, foerageer-, en voortplantingsgebied voor de soorten 

opgenoemd in bijlage 1. De kwaliteit van deze biotopen is echter bepalend voor de mate waarin die 
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potenties optimaal benut worden. In hoeverre voor iedere soort binnen dit Vogelrichtlijngebied voldaan 

wordt aan de habitateisen kon binnen het tijdsbestek van dit advies niet worden nagegaan. Waar 

mogelijk werd dit op basis van expertkennis globaal ingeschat. 

 Om de habitatkwaliteit te verbeteren dienen een aantal knelpunten opgelost te worden. Wat betreft de 

vogels van bijlage IV van de Vogelrichtlijn zijn deze gelijklopend voor heel wat soorten. Voor een aantal 

broedvogelsoorten is er onvoldoende geschikt nesthabitat aanwezig, waardoor paren gedwongen 

worden om in een suboptimaal habitat te broeden, met uitmaaien en predatie als mogelijk gevolg. 

Verder is verdroging een belangrijk knelpunt. Vooral in zones waar het waterpeil geregeld wordt met 

een pompgemaal, is dit een probleem. Maar het peilbeheer van de IJzer is ook gericht op een zo snel 

mogelijke waterafvoer naar zee. Hierdoor zijn winteroverstromingen meestal van korte duur en dat 

vormt een knelpunt voor doortrekkende en overwinterende watervogels. In de zomer zakt het peil vaak 

te laag voor waterafhankelijke dieren (o.a. platte schijfhoren) en planten. De aanhoudende lage 

waterpeilen in de zomer zorgen er tevens voor dat moeraszones verlanden, waardoor het habitat voor 

bepaalde vogelsoorten minder geschikt wordt, en predatie kan toenemen. In een groot deel van het 

Vogelrichtlijngebied voldoet de waterkwaliteit niet aan de wettelijke vastgelegde streefdoelen (Willems 

et al., 2013), met een geringe helderheid en een te gering voedselaanbod voor avifauna als gevolg. 

Ook voor de betreffende soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn is een goede waterkwaliteit 

belangrijk en kan nutriëntenaanrijking (vanuit intensief bemeste landbouwgronden, bladafval) en 

verontreiniging een knelpunt vormen. Tenslotte vergt de recreatieve ontsluiting van het 

Blankaartgebied, de IJzerbroeken en de Handzamevallei de nodige omzichtigheid omdat heel wat 

vogelsoorten verstoringsgevoelig zijn. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1. Soorten van Bijlage IV van de Vogelrichtlijn en van Bijlage II van de Habitatrichtlijn 

Broedvogels 

  

IJsvogel - Alcedo atthis 

Bruine kiekendief - Circus aeruginosus 

Blauwborst - Luscinia svecica 

Kluut - Recurvirostra avosetta 

Steltkluut - Himantopus himantopus 

Porseleinhoen - Porzana porzana 

Kwartelkoning – Crex crex 

Lepelaar – Platalea leucorodia  

Roerdomp – Botaurus stellaris 

Woudaap – Ixobrychus minutus 

  

Doortrekkers en 

overwinteraars 

Smient - Anas penelope 

Kolgans - Anser albifrons 

Kleine rietgans - Anser brachyrhynchus 

Kleine zwaan - Cygnus bewickii 

Grote zilverreiger - Egretta alba 

Kemphaan - Philomachus pugnax 

Goudplevier - Pluvialis apricaria 

Pijlstaart - Anas acuta 

Slobeend - Anas clypeata 

Wulp - Numenius arquata 

Waterrietzanger – Acrocephalus paludicola 

Wintertaling – Anas crecca  

Stormmeeuw - Larus canus  

Blauwe kiekendief - Circus cyaneus  

Velduil – Asio flammeus  

Kokmeeuw - Larus ridibundus  

Grutto – Limosa limosa  

 

Soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn 

   
 Kleine Modderkruiper 

Rivierprik 

Bittervoorn 

Kamsalamander 

Meervleermuis 

Platte schijfhorenslak 
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Bijlage 2: Biologische Waarderingskaart van het Vogelrichtlijngebied ‘IJzervallei’ (De Saeger et al., 

2014) 
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Bijlage 3: Staat van instandhouding van habitatrichtlijnsoorten op niveau Vlaanderen (zie Louette 

et al. 2013)  

De Habitatrichtlijn (CD 92/43/EEC) voorziet dat elke zes jaar aan de Europese Commissie via het European  

Environmental  Agency een overzicht wordt gegeven van de staat van instandhouding van de natuurlijke 

habitattypen en soorten die op de van de richtlijn staan vermeld. De laatste rapportage (juni 2013) omvat 

de periode 2007-2012). Voor soorten (Bijlage II, IV en V) bevat deze een beoordeling van de toestand van 

het areaal, de populatie en het leefgebied. Ook werden de toekomstperspectieven ingeschat. De 

beoordeling gebeurt in termen van gunstig (FV), matig ongunstig (U1) of zeer ongunstig (U2). De trend kan 

toenemend (+), stabiel (=), afnemend (-) of onbekend (x) zijn. Het afwegingskader is terug te vinden in 

Louette et al. ( 2013). Onderstaande tabel geeft een samenvatting betreffende de soorten die van belang 

zijn voor de IJzervallei.   

 

 

 Areaal Populatie Leefgebied Toekomst- 

perspectief 

TOTAAL 

Bittervoorn 

 

FV FV FV FV FV 

Kleine 

Modderkruiper 

 

FV  U1 U1 U1 U1 

Rivierprik U2+ U2+ U2+ U2+ U2+ 

Kamsalamander 

 

FV U2- U2- U2- U2- 

Platte 

schijfhorenslak 

 

XX XX XX XX XX 

Meervleermuis 

 

U2- U2- XX U1x U2- 

 

 


