
 1 

ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD A.2002.203 
 

Wetenschappenlijke onderbouwing van de afbakening van de kandidaat-
habitatrichtlijngebieden BE2500001-24 en BE2500002-31,-16,-25,-30 en -32 

 
 
Nummer :  Advies IN.A.2002. 203 
Datum :  30/10/2002 
Auteurs: Eckhart Kuijken, Kris Decleer, Griet Ameeuw 
Vragen naar : Griet Ameeuw, 02/558.18.15, griet.ameeuw@instnat.be0 
Geadresseerde : Meester Bart Bronders; Luc De Ridder (AJD), Afdeling Natuur 
Aantal bladzijden : 12 
 
 
 
Betreft: Wetenschappelijke onderbouwing van de habitatrichtlijngebieden BE2500001 
‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (meer bepaald deelgebied BE2500001-24) en 
BE2500002 ‘Polders’ (meer bepaald deelgebieden BE2500002-31, -16, -25, -30 en –32) en 
de aanwezigheid van de habitats 91EO*, 1310 en 1330 en de soorten 1318 en 1166,  in het 
kader van een verzoekschrift vanwege de MBZ bij de Raad van State tot schorsing van het 
BVR van 24/05/2002 tot aanmelding aan de Europese Commissie van kandidaat-
Habitatrichtlijngebieden 
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Methodologie van afbakening 
 
Na de eerste aanmelding in 1996 werd door de Europese Commissie voor iedere lidstaat 
binnen het Atlantisch Biogeografisch gebied nagegaan, in hoeverre er binnen de 
voorgestelde habitatrichtlijngebieden voldoende oppervlakte was van elk habitattype van 
Bijlage I en voldoende populaties van Bijlage II voorkwamen. Voor een aantal habitattypes 
bleek dat Vlaanderen minder dan 20% van de totale oppervlakte aangeduid had. Dit werd als 
strikt onvoldoende beschouwd. Door het kabinet Leefmilieu werd de vraag aan het Instituut 
voor Natuurbehoud (IN) gericht om wetenschappelijk onderbouwde voorstellen te doen voor 
bijkomende afbakeningen. 
 
 
I.1.  Habitats 
 
Op basis van de ‘Interpretation Manual of European Union Habitats’ werd door het IN voor de 
verschillende habitats een vertaalsleutel opgemaakt naar BWK-karteringseenheden, omdat 
het Vlaams Gewest hiermee over een gebiedsdekkende kartering beschikt. In het geval van 
de betreffende gebieden dateerde de BWK-kartering van 1997, waardoor recente  informatie 
beschikbaar was.  Facultatief werd deze gebiedsdekkende informatie aangevuld met 
specifieke informatie afkomstig van deskundigen die het terrein goed kennen (bv. ambtenaren 
van de buitendiensten van afdeling Natuur, medewerkers IN) of gespecialiseerde kennis in 
huis hebben (bv. in het geval van de bossen werd een beroep gedaan op de collega’s van het 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer).  
 
BWK-KE1 ‘da’ (al dan niet in complex met hp, hpr, hpr* of hpr-) kan beschouwd worden als 
habitattype 1310 (eenjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met 
salicorniasoorten en andere zoutminnende planten) en 1330 (atlantische schorren). De BWK 
maakt geen onderscheid tussen deze 2 types. 
 Dit type komt zowel in deelgebied BE2500001-24 (kleiputten van Heist)  voor als in 
deelgebieden BE2500002-16 (Ter Doest), -25, -30 en –32 ( Dudzeelse polder). (zie Figuur 1) 
 
BWK-KE ‘V*’ (va, vo, vm, vc, vf, vn, sf) zijn overeenkomstige eenheden voor  het prioritaire 
habitat 91EO* ‘Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae))’.  
In de voorstellen tot uitbreiding van het IBW, met bijzondere aandacht voor de bostypes 
dieonvoldoende vertegenwoordigd waren in de afbakening van 1996, wordt expliciet 
verwezen naar het kleine maar zeer belangrijke gebied ‘Blauwe Torenbosje’ . Dit type bos is 
het enige stukje oud bos dat ons rest op polderklei. Het is dus uniek. 
 

                                                 
1 Karteringseenheid van de Biologische Waarderingskaart 
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Figuur 1: lokalisatie van de habitats 91EO* (groen) en 1310/1330 (rood) in betreffende 
deelgebieden (op basis van BWK 1997) 
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I.2. Soorten en populaties 
 

Voor het bepalen van het voorkomen van de soorten van Bijlage II en hun populaties werd 
voor de verschillende groepen gebruik gemaakt van de talrijke recente gegevens aanwezig in 
fauna- en floradatabanken, lokale informatie, kennis aanwezig bij de natuurwachters en 
medewerkers van de buitendiensten van afd. Natuur, en diverse publicaties. Specialisten van 
bepaalde soorten(groepen) werden gecontacteerd. Voor een overzicht van de belangrijkste 
informatiebronnen, zie rapport IN.R. 2000.17. Zowel voor meervleermuis als voor 
kamsalamander moesten in Vlaanderen meer gebieden aangeduid worden. 
 
 
I.2.1. Meervleermuis 
 
Momenteel zijn in Vlaanderen (of net over de grens) slechts 2 voortplantingskolonies met 
zekerheid bekend : één in Boezinge (Ieper) en één in Oostburg-Sluis (Nederland). Verder zijn 
in de regio verschillende waarnemingen bekend van foeragerende meervleermuizen langs 
het kanaal Brugge - Sluis. Ten westen van Brugge werden jagende dieren aangetroffen op de 
Roksemput (Jabbeke). In Oostkamp ten zuiden van Brugge werden ook reeds 
overwinterende meervleermuizen waargenomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat zich in het 
poldergebied nog onontdekte broedkolonies moeten bevinden. De meervleermuis verplaatst 
zich gemakkelijk 10-14 km van de kolonie om te gaan jagen en voor een afbakening van het 
leefgebied van deze soort dienen dus ook de geschikte jachtgebieden aangeduid te worden 
in de ruime omgeving van de broedkolonie. Het voornaamste jachtgebied voor de 
meervleermuis zijn grote waterpartijen, kanalen en grote plassen in het bijzonder. Vooral in 
Nederland werd gedetailleerd onderzoek gevoerd naar het habitatgebruik en daaruit blijkt dat 
polders ook als jachtgebied gebruikt worden, maar dan vooral de sloten en 
afwateringskanalen van meer dan 2,5 meter breed.  Langsheen het Boudewijn-, Leopold- en 
Schipdonkkanaal zijn nog geen waarnemingen van meervleermuis beschikbaar, voornamelijk 
omdat hier nog geen onderzoek is verricht (de percelen, ter discussie liggen langs het 
Boudewijnkanaal). Het zijn echter potentiële jachtgebieden die minstens binnen de 
verplaatsingsperimeter en dus het leefgebied liggen van de broedkolonie in Oostburg-Sluis. 
Voor een overzicht van het voorkomen van de soort in Vlaanderen wordt verwezen naar 
Figuur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 
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I.2.2. Kamsalamander 
 
De kamsalamander werd zowel voor gebied BE2500001 als voor gebied BE2500002 
aangemeld. Kamsalamanders werden verspreid over de ganse strook kustduinen 
aangetroffen (zie Figuur 3). De hoogste aantallen werden gezien in verschillende 
duingebieden aan de Westkust. Aan de Oostkust werden ze ook gevonden op de binnenrand 
van de duinen en zelfs op enkele plaatsen in de kustpolders (ondermeer Fort St.Donaas, 
Lapscheure-Hoeke, Kleiputten Heist). Met uitzondering van deze plaatsen, is de soort niet 
aanwezig in het kustpoldergebied. Een erg belangrijke concentratie vindplaatsen bestrijkt 
nagenoeg de hele zuidelijke helft van de provincie West-Vlaanderen. De soort werd er 
gemeld in ongeveer 50 kilometerhokken. Opvallend veel vindplaatsen liggen in of op de rand 
van de smalle valleien gevormd door de bovenloop van de talrijke beken die behoren tot het 
IJzerbekken (bv. Kemmelbeek, Broembeek, Stroombeek). De meest zuidelijk gelegen 
locaties van deze concentratie werden gevonden nabij beken die uitmonden in de Leie. Even 
frappant is het ontbreken van meldingen uit de valleigronden in de IJzervlakte.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3 :Verspreiding van de kamsalamander in West-Vlaanderen 
 
 

II.Deelgebieden 
 
II.1. De Kleiputten van Heist (deelgebied BE2500001-24) (31ha)  
 
Dit gebied was reeds in 1996 aangemeld maar is nu lichtjes uitgebreid. Dit gebied werd 
aangemeld als habitatrichtlijnggebied op basis van het plaatselijk voorkomen van habitattype 
1310 (éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en 
andere zoutminnende planten). De laagste en natste delen worden ingenomen door 
combinaties van zilte pioniersvegetaties met zilte schijnspurrie als meest verspreide 
plantensoort. Lokaal is dit vegetatietype soortenrijk met oa. zilte rus, zeeaster, stomp 
kweldergras, aardbeiklaver, fioringras en zeekraal. De niet-zilte weilanden die binnen de 
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perimeter van het Habitatrichtlijngebied  werden aangeduid, sluiten onmiddellijk aan bij het 
grotere complex van Bijlage I-habitats.  Zij vormen hiervoor een belangrijke buffer. Anderzijds 
hebben zij, mits gerichte inrichtingsmaatregelen, ook een grote potentie tot ontwikkeling van 
een Bijlage I-habitat.  
 
In dit deelgebied komt ook een populatie van de kamsalamander voor. Het is tevens 
potentieel belangrijk als foerageer- en broedgebied voor de meervleermuis.  Het actueel 
voorkomen van de soort in dit deelgebied kan op basis van de beschikbare kennis momenteel 
noch worden bevestigd, noch ontkend.  Alleszins is zeker dat de vereiste habitatkenmerken in 
het betreffende deelgebied aanwezig zijn, de soort in naburige deelgebieden binnen het 
habitatrichtlijngebied “polders” wel met zekerheid voorkomt, en de soort een vrij grote 
mobiliteit heeft. 
 
 
II.2. De brakke poldergraslanden aan het Boudewijnkanaal (deelgebieden BE2500002-32, -
30, -25,-16) (oppervlakte 39.8 + 36 ha op resp. rechter- en linkeroever) 
 
In de afbakening van 1996 werden slechts 39,8 ha aangeduid als Bijlage I-habitat in de 
Dudzeelse Polder en 30 ha in Ter Doest. Deze zones kwamen tot stand op basis van de 
toenmalig beschikbare informatie (nog geen recente BWK-kartering !) en beschikbare GIS-
lagen (oude topografische kaart van de jaren 70 en nog geen digitale luchtfoto’s).  Figuur 4 
geeft de aangemelde gebieden weer, geprojecteerd op de toemalig beschikbare 
topografische kaart.   
 
Bij de opmaak van bijkomende voorstellen in 2000 bleek de afbakening van 1996 
achterhaald. Een veel grotere oppervlakte in de Dudzeelse polder bleek met de beschikbare 
kennis te voldoen aan de wetenschappelijke criteria voor afbakening, terwijl kleinere 
deelzones niet (meer) voldeden (bv. tengevolge van opspuiting). Een nieuwe perimeter werd 
voorgesteld (figuur 4)(oppervlakte 193ha), waarin ook niet-zilte weilanden en akkers waren 
opgenomen die onmiddellijk aansluiten bij het grotere complex van Bijlage I-habitats en 
hiervoor een belangrijke buffer vormen. Anderzijds hebben zij, mits gerichte 
inrichtingsmaatregelen, ook een grote potentie tot ontwikkeling van een Bijlage I-habitat. 
Uiteindelijk werd deze nieuwe perimeter voor de Dudzeelse polder in de politieke 
besluitvorming niet behouden en bleef het habitatrichtlijngebied zoals aangemeld in 1996 
behouden.   
 
Analoog werd ook op de linkeroever door het IN een bijkomende oppervlakte als 
habitatrichtlijngebied voorgesteld.  Voor het deelgebied BE2500002-16 heeft dit geleid tot een 
toename van de oppervlakte met 6 ha. 
 
De detailstudie van het brakke poldergebied aan weerszijden van het  Boudewijnkanaal 
(Lissewege, Dudzele) wijst op de uitzonderlijk hoge soortenrijkdom van het gebied, vnl. van 
zoutindicatoren, en de zeer zeldzame vegetatietypes die er voorkomen (oa. Salicornietum 
brachystachyae, Juncetum gerardii en Puccinellietum distantis en fasciculatae) 
Zonder twijfel behoren de op figuur 1 aangeduide gebieden tot de beste voorbeelden van dit 
habitattype in de Vlaamse kustpolders en dus België.  Het belang van deze gebieden voor het 
betreffende habitat kan niet ter discussie worden gesteld. 
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De betreffende deelgebieden vormen tevens een potentieel foerageer- en broedgebied voor 
de meervleermuis.  Het actueel voorkomen van de soort in deze deelgebieden kan op basis 
van de beschikbare kennis momenteel noch worden bevestigd, noch ontkend.  Alleszins is 
zeker dat de vereiste habitatkenmerken aanwezig zijn, de soort in naburige deelgebieden van 
het ruimere habitatrichtlijngebied “polders” wel met zekerheid voorkomt en de soort een vrij 
grote mobiliteit heeft. 
 

 
Figuur 4: oude (1996) en nieuwe afbakening (2001) van de HRL-gebieden en gemotivieerd 
voorstel IN (2000). 
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II.3. Het bosje ‘Blauwe toren’ (deelgebied BE2500002-31) (opp: 5.4ha) 
 
Het betreft een nieuwe aanmelding. Dit weliswaar kleine gebied behoort onmiskenbaar tot het 
prioritaire habitattype 91EO*.  Het betreft een historisch zeer oud bosje en het is het laatste, 
min of meer goed bewaarde voorbeeld van dit habitattype op de kleibodem van de polder-
ecoregio.  Derhalve is het uniek en kan het belang van dit gebied niet ter discussie worden 
gesteld.  
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Verspreiding van de Meervleermuis in het atlantisch  deel van Wallonië 
 
 
Referentie : http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/especes/ecologie/mammiferes/chauvessouris/myotis.dasycneme.html 
 
 
Op basis van de beschikbare gegevens moet worden geconcludeerd dat in het atlantische deel van 
Wallonië geen zomerverblijfplaatsen (gele sterretjes) van de Meervleermuis gekend zijn.  Wel zijn er 
enkele overwinteringsplaatsen (rode sterretjes) bekend.  Het betreft dieren afkomstig uit Nederland die 
in zuidelijker streken komen overwinteren (de dieren zijn zeer mobiel en kunnen grote afstanden 
afleggen).  De Meervleermuis is een typische soort van laaglandgebieden (gezien zijn voorkeur voor 
grote waterrijke gebieden). 
 
Voor de afbakening van de leefgebieden (zomerverblijfplaatsen en jachtgebieden) van de 
Meervleermuis, in het kader van de habitatrichtlijn, kan worden geconcludeerd dat Vlaanderen als 
referentiegebied kan worden beschouwd bij de selectie van de beste leefgebieden voor het atlantisch 
deel van België. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grens atlantische en 
continentale regio 
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Uit : J. Fairon (1967), Vingt-cinq annees de baguage des Cheiroptères en Belgique, Bulletin KBIN 
 
 

 
Verspreidingskaart Kamsalamander Vlaanderen 
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Verspreidingskaart Kamsalamander Wallonië (referentie : 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/especes/ecologie/amprep/triturus.cristatus.html) 
 
Duidelijk is dat in het Atlantische deel van Wallonië de Kamsalamander slechts sporadisch voorkomt.  
De kennis over de verspreiding van de soort in Vlaanderen is ondertussen sterk toegenomen in 
vergelijking met Wallonië.  Op basis van de beschikbare gegevens moet dus besloten worden dat het 
zwaartepunt van de verspreiding van de Kamsalamander in Vlaanderen gelegen is. 
 

Grens Atlantische en 
Continentale regio 


