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1. Aanleiding voor dit advies 
 
Op 2 februari 2006 heeft de Commissie een brief verstuurd aan België aangaande de 
waterpeilproblematiek rond het natuurreservaat de Blankaart in het Vogelrichtlijngebied 
“Ijzervallei”. De Commissie wenst “[…] een gedetailleerde beschrijving te ontvangen van zowel de 
huidige instandhoudingstatus van de soorten […] als van de biotopen en leefgebieden in de zone 
in kwestie die noodzakelijk zijn voor het voorbestaan en de voortplanting van deze soorten”. 
Onderliggend advies is een antwoord op dit verzoek, voorafgaand aan de opmaak van 
instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied IJzervallei, die momenteel op het 
INBO in voorbereiding zijn.   
 
De brief van de Commissie kadert in een klacht die ze ontving, geregistreerd onder het nummer 
2005/5144”. Inzake de hoger vernoemde waterpeilproblematiek had het Vlaamse Gewest in een 
antwoord van 26 september 1991 aan de Commissie laten weten tegen 1 januari 1994 volgende 
resultaten te zullen bereiken: “[…]dat minimumslootpeilen zouden worden vastgesteld in twee 
slootpeilzones rond de Blankaartvijver die het behoud van de vegetatiekundige en ornithologische 
kenmerken van het gebied moesten verzekeren.” Er werden toen bovendien minimumslootpeilen 
aan de Commissie medegedeeld in twee zones. Voor zone A en B geeft dat als herfstpeil telkens 
2,75m, als winterpeil telkens 2,90m, als lentepeil resp. 2,70m en 2,75m en als zomerpeil resp. 
2,60m en 2,70m. De Commissie voegt hier aan toe: “Volgens de informatie van de klager heeft het 
Vlaamse Gewest de aangekondigde maatregelen […] nooit genomen”. 
  
 
2. Algemeen kader 
 
2.1. Benoemen van de ruimtelijke elementen van het ‘Blankaartgebied’ en hun natuurwaarde 
 
De zone waarop de klacht betrekking heeft - ‘het Blankaartgebied’ - maakt deel uit van de 
IJzervallei (zie figuur 1) en wordt gekenmerkt door winterinundaties, met daaraan gebonden 
typische flora, vegetatie en bodemfauna. De uitgestrekte reliëfrijke graslanden (‘Rhillebroek’ en 
‘Merkembroek’), het Blankaartmoeras, het waterspaarbekken en een aantal waterlopen zijn de 
voornaamste ruimtelijke elementen binnen het gebied. 
 
De IJzervallei vormt, vooral bij overstromingen, een internationaal belangrijk overwinteringsgebied 
en pleisterplaats voor doortrekkende steltlopers en zeer hoge concentraties watervogels. Als 
broedgebied is het van groot belang voor weide- en watervogels. Omwille van deze reden werd het 
gebied aangeduid als Ramsar-wetland (1982) en Europees Vogelrichtlijngebied (1988). Het 
aaneengesloten graslandcomplex van de IJzervallei, doorweven door talrijke, vegetatierijke sloten, 
vertoont een microreliëf, dat aanleiding geeft tot een droog-nat gradiënt en verschillen in 
overstromingsduur, en zodoende tot een differentiatie in de graslandvegetaties. Zeker tot de jaren 
vijftig kwam nog een otterpopulatie in het gebied voor. Het Blankaartmoeras, dat deel uitmaakt van 
de IJzervallei, is ontstaan door uitveningsactiviteiten vanaf de middeleeuwen. De centraal gelegen 
vijver wordt omzoomd door moerasvegetatie en gevoed door vijf beken afkomstig van de hoger 
gelegen Zandleemstreek, waarvan de Ronebeek en vooral de Steenbeek de belangrijkste zijn.  
 
Door de lage ligging (2,5 à 2,8 m) fungeert het Blankaartgebied als een natuurlijke kom waarin 
neerslagwater uit de omgeving en het zandleemgebied toestroomt en zich verzamelt. De grote 
waterrijkdom en lage ligging was overigens ook aanleiding om in het gebied in 1974 een 
drinkwaterproduktiecentrum ‘De Blankaart’ te bouwen.  
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Figuur 1: Situering van het vogelrichtlijngebied ‘IJzervallei’ en het ‘Blankaartgebied’ (zwarte lijn). 
Deze zone is 815 ha groot. 
 
 
 
2.2. Het waterpeilbeheer in het Blankaartgebied 
 
In perioden van grote neerslag overstroomt nagenoeg het gehele gebied, zowel vanuit de IJzer als 
vanuit andere waterlopen die water aanvoeren vanuit de Zandleemstreek. Tot 1952 waterde het 
Blankaartgebied uitsluitend gravitair af via de Stenen- en Houtensluisvaart en de Engelendelft naar 
de IJzer en zo naar zee. Het waterpeil van de IJzer wordt kunstmatig geregeld aan het 
sluizencomplex van de ‘Ganzenpoot’ te Nieuwpoort.  Voor zover kon worden nagegaan is het peil 
3,14 m TAW sinds mensenheugenis het streefpeil op de IJzer. Dit peil werd op die hoogte 
ingesteld ten behoeve van de binnenscheepvaart (tegenwoordig vervangen door pleziervaart) 
tussen Nieuwpoort en Lo-Fintele.  Een kleine zomerdijk op de rechteroever van de IJzer, in 
combinatie met kleinschalige schotbalkconstructies kon – historisch - ongewenste 
zomeroverstromingen vanuit de IJzer enigszins beperken. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog trad geleidelijk een wijziging op in het waterpeilregime van het 
gebied. De belangrijkste oorzaken zijn: 
• Versnelde afvoer van neerslagwater in het stroombekken naar de IJzer door drainage, 

rechttrekking van waterlopen, oppervlakteverharding, overstorten enz.  De natuurlijke 
waterpeildalingen in de zomer, die historisch op de IJzer voorkwamen (er waren toen zelfs 
doorwaadbare plekken in de IJzer aanwezig), behoorden hierdoor tot het verleden.  Met 
andere woorden: het gemiddeld zomerpeil van de IJzer steeg en gravitaire afwatering van het 
Blankaartgebied, werd bemoeilijkt.  Vermoedelijk steeg ook het aantal overstromingspieken in 
de winterperiode (historische data zijn schaars).  Tegelijk was er de wens om de 
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landbouwuitbating van de traditionele natte hooilanden te intensiveren.  Dit vormde mee de 
aanleiding voor de bouw van een pompgemaal op de Stenensluisvaart in 1952.  

• De laatste decennia wordt op de IJzer een actiever peilbeheer gevoerd, waarbij van het 
streefpeil van 3,14 m TAW wordt afgeweken in functie van een versnelde waterpeildaling na 
winterse overstromingen.  Soms wordt het peil ook preventief verlaagd wanneer hoge 
waterstanden verwacht worden. Dit heeft een invloed op het optreden van overstromingen en 
de duur ervan. 

• Het afgelopen decennium werd de IJzer over de volledige lengte gebaggerd, waardoor het 
potentiële afvoerdebiet is toegenomen.  In combinatie met het hoger vernoemde actieve 
peilbeheer, draagt dit bij aan een versnelde ontwatering na perioden van overstroming. 

• Het pompgemaal op de Stenensluisvaart werd verschillende keren hersteld en in verschillende 
fasen geoptimaliseerd.  Ook werden terugslagkleppen gebouwd die men kan laten zakken na 
overstroming, in functie van een versnelde gravitaire waterafvoer (indien de IJzer voldoende 
laag staat).  Ook deze maatregelen hebben een invloed op de duur van de overstromingen. 

• Door de jarenlange intensieve ontwatering van het gebied (sinds de bouw van het 
pompgemaal in 1952) zijn de veenbodems in het broekengebied vermoedelijk met 
verschillende centimeter ingeklonken, waardoor het maaiveld lager is komen te liggen (geen 
harde cijfers beschikbaar).  

 
De historiek van de waterpeilen kan als volgt worden samengevat (Decleer et al. 1995, Devos 
& Decleer 1997; Decleer et al. 1998) :  
• Voor de bouw van het pompgemaal bedroeg het normale winterpeil in het Blankaartbekken ca. 

3,20 m TAW, gradueel verlagend in de zomer tengevolge van natuurlijke evapotranspiratie en 
verminderde bovenaanvoer van oppervlaktewater. 

• Vanaf de jaren ‘60 werd het peil in de broeken door het Polderbestuur gradueel verlaagd tot 
ongeveer 2,50 m à 2,60 m in de winter en 2,40 m in de zomer.  

• Eind de jaren ’80 werden door een ambtenarenwerkgroep compromis-peilen tussen landbouw 
en natuur voorgesteld in het kader van een Bijzonder Waterbeheersingsplan (2,60 m TAW in 
zomerperiode, oplopend tot 2,90 m in de midwinterperiode), doch deze werden -in afwachting 
van een nieuw en groter pompgemaal- nooit gerealiseerd.  

• Twee aanmaningen van de Europese Commissie ten aanzien van de Vlaamse/Belgische 
overheid voor het niet naleven van ecologisch verantwoorde waterpeilen in het gebied 
brachten de toenmalige Minister Kelchtermans tot de beslissing om tegen 1 januari 1994 
minimumpeilen te hanteren zoals weergegeven in figuur 3 en 4 (brief aan de Commissie van 
26/9/1991) 

• In het kader van de start van de baggerwerken op de Blankaartvijver en de sluisvaarten werd 
in 1993 (in feite om technische redenen) het minimumzomerpeil ingesteld van 2,60m in het 
Blankaartgebied.  Het instellen van de peilen in deze zone (A) gebeurt via de schotbalkenstuw 
op de Stenensluisvaart. Het Blankaartgebied wordt hierdoor opgesplitst in 2 peilzones: een 
zone stroomopwaarts de stuw (omvat het Blankaart-natuurreservaat met zomerpeil 2,60 m 
TAW) en de zone stroomafwaarts de stuw met zomerpeil 2,70 m TAW (zie figuur 2).   

• De minimumzomerpeilen worden in de praktijk onvoldoende gehaald door natuurlijke 
evapotranspiratie en neerslagtekort (figuur 3 en 4 geven ter illustratie het peilverloop in beide 
peilzones sinds 2000).  Ook de in 1991 aangekondigde minimumpeilen voor de winter en 
overgangsperioden zijn in de praktijk onvoldoende gehaald, uitgezonderd in perioden van veel 
neerslag, meestal doordat de IJzer buiten haar oevers treedt. De overstromingen worden 
gekenmerkt door hoge pieken en een relatief korte duur. Vanuit natuurbehoudstandpunt wordt 
daarentegen gestreefd naar lagere piekwaarden, maar meer langdurige inundaties van 
laaggelegen zones, zoals ten dele in de peilverhoging van 1991 is voorzien.  
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Figuur 2. Aanduiding van de zones A en B in het Blankaartgebied die onder invloed staan van het 
pompgemaal aan de Stenensluisvaart.  
 
Door het Instituut voor Natuurbehoud werden voor het Blankaartgebied herhaaldelijk ecologische 
waterpeilnormen beargumenteerd (Devos & Decleer 1997; Decleer et al. 1998), die tegemoet 
komen aan de noden voor natuurbehoud:   
 

 
De definitieve vastlegging van de ecologisch gewenste peilen, die noodzakelijk zijn om tot biotoop- 
en populatieherstel te komen en die rekening houden met de recent beschikbare gegevens van het 
Digitaal Terrein Model, dient te gebeuren in het kader van de opmaak van de  
instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied (planning: eind juni 2006). De peilen 
die in 1991 door Minister Kelchtermans werden aangehaald, dienen te worden beschouwd als 
overgangspeilen die een compromis zijn tussen natuur en landbouw.  

1 november - 15 maart 3m00 TAW 
1 april 2m90 
15 april 2m80 
15 mei 2m75 
1 augustus 2m60 
15 september peil terug laten stijgen 
1 november 3m00 

A

B 
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Figuur 3. Peilverloop in het Blankaartgebied, zone stroomopwaarts stuw (± zone A). 
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Figuur 4. Peilverloop in het Blankaartgebied, zone stroomafwaarts stuw. (± zone B) 
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2.3. Beschermingsstatus van het Blankaartgebied en beleidsmatig relevante informatie 
 

• Het Blankaartgebied (zie figuur 1, zwarte perimeter) bedraagt 815 ha. 
 

• Vogelrichtlijngebied BE2500831 ‘IJzervallei’ (5136ha, waarvan 3723ha zich in de IJzervallei 
bevindt en 1412ha in de Handzamevallei): (BVEx.: 17/10/1988) 

 
• Ramsargebied: ‘IJzervallei’(2460ha BVEx. 21/12/1982) 

 
• Gewestplanbestemming:  

code 
gewestplan Omschrijving Gewestplanbestemming 

Oppervlakte 
(ha) 

0911 valleigebied 612

0702 
natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat 91

0701 natuurgebied 56
0901 landschappelijk waardevol agrarisch gebied 48
1200 / 0701 ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied 7,5
0200 openbaar nut 1,5
0900 agrarisch gebied 0,5
0401 dagrecreatie 0.02

 
• Vlaams Ecologisch Netwerk: 291,5 ha (VEN 1ste fase) (BVR. 18/07/2003) 

 
• Vlaams en erkend natuurreservaat: van deze 815ha zijn ±365ha eigendom van het 

Vlaamse Gewest of de natuurbeherende vereniging Natuurpunt vzw. 
 

• Raamakkoord: om de verhoging van het waterpeil uit te voeren, werd in 2001 op initiatief 
van de toenmalige Minister van Leefmilieu in 2001 een ‘Raamakkoord’ afgesloten tussen 
de verschillende betrokken en belanghebbenden (vnl. natuur, landbouw en 
waterbeheerders). Dit akkoord koppelt een waterpeilverhoging aan de nodige maatregelen 
om de veiligheid van omwonenden te verzekeren bij overstromingen, een aankoopbeleid 
voor de laaggelegen gronden en de nodige financiële compensaties voor de landbouwers. 
Dit akkoord werd nog niet in uitvoering gebracht (de oorspronkelijke timing was 2005).  

 
 

 
3. Beschrijving van de actuele toestand van de biotopen en 

leefgebieden die van belang zijn voor het voortbestaan en de 
voortplanting van watergebonden soorten 

 
 
3.1. Open water 
 
De huidige oppervlakte open water binnen de het Blankaartgebied bedraagt  ca. 45 ha: het open 
water van de Blankaartvijver, de recentere visvijvers of de ‘Kleine Blankaart’, diverse 
(veedrink)poelen in het broekengebied, voormalige aanzitputten, eendenkooi etc….  
 
De waterkwaliteit is in moerasgebieden een sleutelfactor die het voorkomen van de biota in hoge 
mate bepaalt. De Blankaart is de enige grote laagveenplas in Vlaanderen. Vooral sinds de jaren 
vijftig is de achteruitgang van de biologische kwaliteit van de aquatische biotopen ingegaan, met in 
de jaren ‘80 het hoogtepunt van de vervuiling, toen nog nauwelijks sprake was van 
rioolwaterzuivering. Zeker tot de jaren ‘60 was er een zeer rijk waterleven aanwezig in sloten en 
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grachten. Meer dan 15 soorten zoetwatervissen kwamen in het gebied voor, met paling en zeelt 
als frequentste soorten. Er waren minstens 2 soorten zwanenmossels aanwezig, naast de vele 
watertorren, waterwantsen, libellen, waterspitsmuis en de otter. De plantengroei was zeer 
weelderig met als meest opvallende soorten waterviolier, gewoon blaasjeskruid, waterrannonkel, 
zwanebloem, kikkerbeet, pijlkruid, gele plomp en brede gordels mattenbies. Op heden is de 
Blankaartvijver vegetatieloos (zie vergelijkende figuren 5 en 6).  
 

 
Figuur 5:  foto J. Massart (1904) Abundante hoeveelheden drijvende en ondergedoken  
waterplanten, brede gordels riet, mattenbies en drijftillen. 
 

 
Figuur 6: foto D. Leroy (1994): een nagenoeg vegetatieloze vijver en rietlanden die  
grotendeels vervangen zijn door wilgenbroekbos. 
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De Blankaartvijver is onderdeel van een open hydrologisch systeem en de waterkwaliteit in het 
gebied wordt dan ook vooral beïnvloed door de waterkwaliteit van de toevoerbeken. De 
grondwaterstroming speelt in mindere mate een rol in de nutriëntenvrachten die worden 
aangevoerd (HASKONING 2004).   
 
De ecologische waarden van het gebied worden bedreigd door de aanvoer van water van een 
slechte kwaliteit uit het zandleemgebied, wat tot sterke eutrofiëring leidt. Door de sterke erosie in 
het hoger gelegen zandleemgebied wordt tevens nutriëntrijk slib aangevoerd dat in de centraal 
gelegen vijver sedimenteert. De waterkwaliteit in het hele Blankaartbekken is vanaf WO II in 
toenemende mate verslechterd door toenemende bemesting in de landbouw en de toevoer van 
afvalwaters. Symptomatisch zijn de zeer hoge nitraat-, ammonium-, en orthofosfaatconcentraties.  
 
Van november 1993 tot april 1995 werd in het kader van het ‘Ecologisch impulsgebied Ijzervallei’ 
gepoogd om de met sediment dichtgeslibde Blankaartvijver te baggeren. Hiervoor werd een 28ha 
groot slibbekken ‘De Nieuwe Stede’ gebouwd en werden op de Steen- en Ronebeek slibvangen 
voorzien. Er werd ongeveer 250.000m³ slib geborgen. (GERMONPRÉ 1997) Na de baggerwerken en 
andere flankerende maatregelen is de waterkwaliteit kortstondig verbeterd, maar de lange 
termijneffecten op de helderheid van het water en de rijkdom aan waterplanten bleven achterwege. 
Ondertussen ging het aanslibbingsproces voort. 
 
In 2002 werden met behulp van een meetcampagne en een oppervlaktewatermodel de sediment-, 
nitraat-, en orthofosfaatvrachten naar de Blankaart op respectievelijk 4737, 424 en 9 ton/jaar 
geschat (HASKONING 2004). Tijdens afvoerpieken kan de sedimentconcentratie oplopen tot 500 
mg/l. Uit de studie blijkt voorts: 

• Het sediment bestaat vnl. uit de fijne klei- en leemfractie en is afkomstig van de akkers uit 
het stroomgebied. Doordat het om de fijnste deeltjes gaan die moeilijk bezinken, 
veroorzaken ze een sterke vertroebeling van de Blankaartvijver, wat dan weer negatieve 
gevolgen heeft voor het waterleven (insecten, vissen en ondergedoken of drijvende water 
planten die allen van belang zijn in de voedselketen van ondermeer broed- en 
watervogels). 

  
 Blankaartvijver Ecologische norm voor een 

laagveenplas 
Orthofosfaat 0.4 mg P/l 0.05 mg P/l 
Ammonium  Tussen 0.4 en 0.7 mg N/l 0.00 mg N/l 
Nitraat Tussen 5 en 7 mg N/l 0.08 mg N/l 
Sedimentbelasting 40-50 mg/l 0.00 mg /l 

Tabel 1: Gemiddelde concentraties aan belastende stoffen in de Blankaartvijver 
(HASKONING 2004) 
 

• Ook de nitraten zijn nagenoeg volledig afkomstig van de landbouw. Het bevindt zich in de 
landbouwbodems en gaat tijdens neerslagperiodes geleidelijk uitspoelen.  

• De belangrijkste orthofosfaatfractie is eveneens afkomstig uit de landbouw en zit 
geabsorbeerd aan de sedimentdeeltjes die tijdens de regenval van de akkers eroderen. 
Ook de afwezigheid van een gebiedsdekkende riolering in het gebied draagt bij tot de 
fosfaatbelasting.  

Deze hypertrofie heeft geleid tot een sterke degradatie van het laagveenecosysteem. 
  
Naast de externe eutrofiëring komt ook interne eutrofiëring voor: door het zwevende stof en de 
nutriëntenrijke sedimenten accumuleren heel wat afgestorven algen en plantenmateriaal op de 
bodem van de Blankaartvijver. Door omwoeling van de bodem door wind of vissen als brasem en 
karper, worden deze nutriënten voortdurend teruggebracht in de waterkolom. Ze dragen bij tot het 
fenomeen van troebel water met algenbloei. Daardoor trad in de Blankaartvijver al een paar keer 
massale vissterfte op.  



 11

 
Ook de verdrogingsproblematiek speelt hier een rol. Door de combinatie van de verlaging van het 
waterpeil in de omgeving van de Blankaart en het dichtslibben van de vijver door het sediment, viel 
de vijver voor de baggering in 1993 herhaaldelijk bijna volledig droog, vooral tijdens droge zomers. 
Op de kale slikken kiemen dan pioniersplanten zoals wilgen, kattenstaart en waterpeper.  
 
Ook in de overige waterpartijen zoals grachten en sloten is de waterkwaliteit dermate slecht dat er 
nauwelijks of geen ondergedoken watervegetatie meer voorkomt. Slechts hier en daar, in 
geïsoleerde fragmenten komen nog zeldzame soorten voor als waterviolier, zwanebloem, gesteeld 
en stompbladig sterrenkroos (DEVOS et al. 1997)  
 
 
3.2. Rietmoeras  

 
Door graduele verdroging van het Blankaartmoeras nam de oppervlakte rietland significant af en 
werd het bijna volledig ingenomen door wilgenstruweel. In het kader van een Europees LIFE-
project werd op basis van orthofoto’s uit 1962, 1973, 1988 en 1995 de vermindering van het 
rietareaal ten opzichte van het struweel in kaart gebracht (zie figuur 8). De oppervlakte rietland 
rondom de Blankaartvijver bedroeg in 1962 nog ongeveer 32 ha kwaliteitsvol en aaneengesloten 
rietvegetatie. In 1995 blijft daar nog ca. 15 ha van over. Het areaal rietland is gedurende deze tijd 
met meer dan de helft verminderd (figuur 7).  
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Figuur 7: evolutie van rietmoeras naar wilgenstruweel van 1962 tot 1995. 

 
 
Ook de kwaliteit van het resterende rietmoeras is door verdroging sterk achteruitgegaan: 
• De vroegere drijftillen zijn volledig verdwenen 
• De normale verlandingssuccessie met Kleine lisdodde is nog slechts zeer plaatselijk aanwezig 
• Ter hoogte van de waterlijn is er slechts een smalle gordel van waterriet aanwezig, die sterk te 

lijden heeft van golfslag en muskusratten- en ganzenvraat. 
• Het merendeel van riet overstroomt enkel nog periodiek in de winterperiode en is hierdoor sterk 

verruigd met soorten als Grote brandnetel, Haagwinde, Liesgras en Hennegras. 
• De kwaliteit van een botanisch soortenrijke rietvegetatie kan enkel worden in stand gehouden 

door zeer arbeidsintensieve wintermaaiingen. Zo kunnen soorten als Moeraslathyrus behouden 
blijven (nog slechts 2 vindplaatsen in Vlaanderen). De natte ondergrond en de moeilijke 
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bereikbaarheid maken dit soort beheerwerk zeer omslachtig en daardoor slechts op kleine 
oppervlakte haalbaar.  

 
Om het voor de avifauna essentiële areaal rietland te vrijwaren en te versterken werd vanaf 2000, 
met de steun van het Europese natuurfonds LIFE, wilgenstruwelen gekapt. Er werd op 
verschillende locaties over een oppervlakte van ongeveer 12ha aan de oevers van het open water 
gekapt. Het grootste aaneengesloten areaal rietland dat nu nog rondom de vijver te vinden is 
bedraagt ± 5 ha (het ‘groot rietveld’). De natuurherstelwerken waren zeer succesvol: tal van 
rodelijstsoorten kiemden uit een zaadvoorraad (o.a. Moeraslathyrus, Grote boterbloem, Grote 
watereppe…).  Deze soortenrijke rietvegetaties zijn evenwel niet duurzaam, zolang de waterpeilen 
te laag zijn, waardoor opnieuw verruiging optreedt met soorten als Grote brandnetel, Haagwinde 
en uiteindelijk wilgenstruweel. 

1962 1973 

 

1988 1995 
 
Figuur 8: Ruimtelijk overzicht van de achteruitgang en verruiging van het rietlandareaal rondom de 
Blankaart (Jan Van Uytvanck ongepubliceerde gegevens) (oker= rietland, groen= wilgenstruweel) 
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3.3. Struweel en bos 
 
De actuele oppervlakte aan struweel en (broek)bos in het gebied bedraagt ± 48 ha (zie tabel 2). 
 
De wilgenstruweelontwikkeling is nagenoeg volledig te wijten aan verruiging van het biotoop 
‘rietmoeras’. De huidige oppervlakte rondom de Blankaart bedraagt ±17,3 ha, tegenover 3,7 ha in 
de jaren zestig, 5,8 ha in de jaren zeventig en 15,1 ha in de jaren tachtig. Het areaal struweel werd 
dus ongeveer 4 maal zo groot in ongeveer 30 jaar tijd.  Kieming van de wilgen gebeurt op open 
plaatsen, zoals slikoevers en storingsplaatsen. Door vegetatieve uitbreiding kunnen de wilgen zich 
geleidelijk uitbreiden. Gryseels meldt in 1976 volgende wilgensoorten of groepen: Salix alba, Salix 
triandra, Salix viminalis, Salix caprea, Salix cinerea en de Salix x multinervis (bastaard van grauwe 
en geoorde wilg).  De wilgenstruwelen zijn zeer structuurrijk met veel dood hout en epifyten.  
Hierdoor hebben ze op zich ook een zekere natuurbehoudswaarde, zij het minder voor vogels (wel 
nestplaats voor kolonie Aalscholver en Blauwe reiger). 
  

 
Tabel 2: boskartering van het Blankaartgebied, uitgedrukt in ecotopen en ha (bron: ontwerp-
natuurinrichtingsproject De Blankaart, VLM). 
 
De boomlaag van de eendekooi in het Merkembroek bestaat vooral uit populier en schietwilg. Ook 
zwarte els, zomereik en gewone esdoorn komen er voor. In de struiklaag vinden we vooral gewone 
vlier en eenstijlige meidoorn, sporkehout en hondsroos (GRYSEELS 1976). Verder komen in het 
gebied nog een paar recentere populierenaanplantingen voor.  
 
 
3.4. Graslanden 
 
Een bruikbare historische vegetatiekartering van de graslanden ontbreekt. De Biologische 
Waarderingskaart versie 1 uit  1986 leent zich niet tot dergelijke vergelijkende analyses. We 
hebben door de Biologische Waarderingskaart versie 2 (1997) wel een globaal beeld van het 
huidige grondgebruik van het gebied (zie tabel 3). 
 

Grondgebruik (obv BWK versie 2, 1997) Oppervlakte ha 
Akkers (bu, bl) 39 
Soortenarme cultuurgraslanden (hx, hp) 24.6 
Cultuurgraslanden met kle’s (hp, hpr- +kb, kh, …) 27 
Halfnatuurlijke graslanden (hpr, hpr*, hp*,..) 623.9 
Struweel, riet en open water (sf, mr, ae) 100.4 
Totaal  815 

 
Tabel 3: huidig grondgebruik en ecotopenverdeling (obv. BWK versie 2) 

 
Het is dus moeilijk een uitspraak te doen over de evolutie van graslandareaal en de ecologische 
kwaliteit ervan. Op basis van getuigenissen van oude streekbewoners en historische 
floragegevens kunnen we er van uitgaan dat de broeken één aaneengesloten complex waren van 

Ecotoop (cfr.  BWK) Biologische 
Waarde 

Oppervlakte 
Uitgangssituatie (ha) 

Kpk (kasteelpark) Waardevol 24,68
Ka (eendekooi) Zeer waardevol 2,47
Sf (wilgenstruweel) Zeer waardevol 17,62
Lh (populierenaanplant op vochtige grond) Waardevol 3,61
TOTAAL 48,39
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bloemrijke, halfnatuurlijke graslanden. Op oude foto’s is te zien dat sommige percelen niet jaarlijks 
konden gemaaid worden, waardoor plaatselijk ook structuurrijke verruigingsstadia van deze 
graslanden aanwezig waren. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een areaalverlies 
van soortenrijk grasland met ca. 90 ha. Dit zou betekenen dat 11% van de graslandbiotopen 
binnen het Blankaartgebied, omgezet werd naar akker of heringezaaid en genivelleerd werd tot 
intensief grasland. Deze berekening zegt uiteraard niets over de kwaliteit van de overblijvende 
graslanden, waarvan we weten dat ze in biodiversiteit enorm zijn achteruitgegaan. 
 
Vooral na de jaren vijftig werd een algemene achteruitgang vastgesteld van de biologische 
kwaliteit van de hooilandgemeenschappen. Een graduele waterpeilverlaging die gepaard ging met 
een intensievere landbouw, en een snel verslechterende waterkwaliteit kunnen als de belangrijkste 
oorzaken aangestipt worden. Op botanisch vlak ging heel wat verloren. Van de bloemrijke 
hooilanden in de IJzerbroeken, die enkel bemest werden via slibafzetting door de jaarlijkse 
overstromingen, is tegenwoordig nauwelijks nog iets terug te vinden (HEIRMAN 1987). Door een 
verbeterde drainage en een hogere mestgift werd een groot deel van deze graslanden omgezet tot 
intensievere graslanden en waar mogelijk tot akkers. Op vele plaatsen in het projectgebied gaat 
rietgras domineren. Op sommige plaatsen vormt ze monotone vlakten. Dit fenomeen is wellicht het 
gevolg van het te diep wegzakken van het grondwater in de zomer in veenhoudende bodems. 
Hierdoor worden alle aanwezige nutriënten in de bodem, als gevolg van de mineralisatie van het 
veen vrijgesteld (onomkeerbaar proces). In deze zeer voedselrijke omstandigheden en bij het 
wegvallen van een regelmatig beheer kan rietgras gaan domineren.  
 
Het natuurbeheer van de 365ha erkend en Vlaams natuurreservaat, waaronder ± 287ha beheerde 
natuurgraslanden kennen een positieve effect, doch door de slechte abiotische toestand is een 
volledig herstel niet mogelijk. 
 
Bij de halfnatuurlijke graslanden (biologisch zeer waardevol) vinden we volgende types in het 
gebied.  
 
• Dotterbloemgrasland (Hc):  
Deze hooilanden zijn terug te vinden op drassige tot periodiek natte, kleiige of venige bodem. Ook 
de invloed van kwelwater is belangrijk voor de ontwikkeling van dit soort van grasland. In dit type 
worden zowel soorten uit graslanden, broekbossen en moerassen aangetroffen: moerasvergeet-
mij-nietje, zompvergeet-mij-nietje (achteruitgaand), tweerijïge zegge, scherpe zegge, gewone 
waterbies, pijptorkruid, holpijp, egelboterbloem en in mindere mate echte koekoeksbloem. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat de typische kensoort, namelijk de dotterbloem, nooit voorkwam in 
de polders. Soorten als grote ratelaar hebben zich niet kunnen handhaven en zijn twintig jaar 
geleden uit het gebied verdwenen. Pas recent werd deze soort in het kader van natuurherstel 
geherintroducteerd.  
 

 Voorkomen in het gebied: 
Het dottergrasland is momenteel volledig teruggedrongen tot de perceelsranden en 
overblijvende laagtes waar het nog drassig tot periodiek nat is. Wanneer het beheer in deze 
hooilanden enkele jaren achterwege blijft, treedt verruiging op. In normale, goede 
omstandigheden ontwikkelt zich dan een waardevolle natte moerasspirearuigte. In de 
Blankaart wordt echter door de eutrofiërende omstandigheden deze evolutie meestal in de 
negatieve richting gestuurd, waarbij rietgras en liesgras gaan domineren. 

 
• Grote vossestaartgrasland (Hpr*/ Hu):  
Het gaat om graslanden op vochtige, voedselrijke bodems die ’s winters langdurig geïnundeerd 
worden door overstromingen. Dit is een frequenter voorkomend type hooiland of hooiweide, zij het 
onder erg gedegradeerde vorm of opnieuw ingezaaid. Grote vossestaart is de belangrijkste 
constante soort. Daarnaast komen ook soorten zoals rietgras, gewone glanshaver, scherpe zegge, 
veldlathyrus, vogelwikke en moerasrolklaver voor.  
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 Voorkomen in het gebied: 
In de IJzervallei vinden we lokaal nog goed ontwikkelde vormen van dit type terug.  Een 
typische soort is het zeldzame weidekerveltorkruid (RL: bedreigd). De huidige verspreiding 
van deze soort in België is beperkt tot de IJzervallei (ZWAENEPOEL et al. 1998). De soort 
komt nog op enkele percelen voor, voornamelijk in het Westbroek en op enkele percelen in 
het Blankaartgebied. Eind de jaren tachtig werd deze soort nog op een 30-tal plaatsen in de 
IJzervallei teruggevonden (HEIRMAN 1997).  

  
• Zilverschoongraslanden.  

Dit zijn pioniervegetaties die we meestal terugvinden in overgangsituaties, ruimtelijk (tussen 
nat en droog, voedselrijk-voedselarm,…) en/of in de tijd (nu eens nat, dan weer droog). 
Kenmerkende soorten zijn geknikte vossestaart, zilverschoon, gewone waterbies, watermunt, 
valse voszegge, liesgras en mannagras.  

 
 Voorkomen in het gebied: 

We vinden ze verspreid terug in het projectgebied, op de overgangszones droog-nat. 
Zilverschoongraslanden ontstaan ook wanneer het hooilandbeheer omgezet wordt tot 
graasbeheer. Vooral in de trapgaten van vee vinden we dit aspect dan terug. 

 
 
De overige permanente graslanden met halfnatuurlijke relicten (hpr*, hp* en beiden + k(hc) of 
k(mr) of kb of kh of kn) die waardevol zijn of waardevolle elementen bevatten, behoren meestal tot 
het glanshaververbond of zijn een gedegradeerde vorm van het verbond van grote vossenstaart. 
Het zijn graslanden die zich op iets drogere bodem bevinden, ze wordt intensiever gehooid en/of 
beweid en bemest, maar bezitten nog een relatief rijke soortensamenstelling. Tevens bezitten ze 
een reliëfrijke structuur met microreliëf en sloten. In de perceelsranden, aan de slootkanten en in 
de laagst gelegen delen kunnen relictvegetaties van de hoger beschreven moeras- en of 
hooilandvegetaties aangetroffen worden. 
 

• Voorkomen in het gebied: 
De gedegradeerde vorm van het verbond van grote vossestaart beslaat de grootste 
oppervlakte van het projectgebied en is alom vertegenwoordigd binnen de broeken in het 
projectgebied. Al naargelang het gebruik (hooiland of hooiweide) treedt een andere 
soortensamenstelling op die onder haar optimum ligt. 

 
 
 
4.  Beschrijving van de actuele toestand van de 
watergebonden vogelsoorten 

 
Het belang van de IJzervallei voor avifauna situeert zich hoofdzakelijk op twee vlakken:  

(1) broedende weide- en moerasvogels   
(2) overwinterende watervogels 

 
Het gebied voldoet aan meerdere criteria voor erkenning als Europees Vogelrichtlijngebied. We 
maken een onderscheid tussen de aanmeldingscriteria (in 1986) en de criteria waaraan het gebied 
nu (periode 2000-2005) voldoet.  
 
4.1. Aanmeldingscriteria:  
(gebaseerd op VAN VESSEM & KUIJKEN 1986) 
 
●  Aanwezigheid van Bijlage I -soorten 
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* Broedvogels 
 
Bruine Kiekendief (3-4) 
 
(soorten als Roerdomp, Woudaapje, Kwartelkoning en Porseleinhoen worden niet vermeld maar 
waren hier tot in het begin van de jaren ’70 vaste broedvogels) 
 
* Niet-broedvogels 
 
Aalscholver (200) 
Roerdomp (2-3) 
Wilde Zwaan (17) 
Kleine Zwaan (70) 
Dwerggans 
Brandgans (2000) 
Blauwe Kiekendief (25) 
Visarend 
Slechtvalk 

Smelleken 
Kwartelkoning 
Porseleinhoen 
Klein Waterhoen 
Goudplevier (15.000) 
Kemphaan (600) 
Zwarte Stern (100) 
Velduil (15) 

 
●  Internationaal belangrijke watervogelaantallen 
 
Brandgans (2000) 
Smient (35.000) 
Slobeend (800) 
Goudplevier (15.000)  
Min. 20.000 Kieviten + Goudplevier 
Grutto (3300) 
 
 
4.2. Huidige criteria  
 
De avifauna van het gebied kende de voorbije decennia een zekere evolutie die zowel bepaald 
wordt door interne als externe factoren. In de periode 2000-2005 werden 6 soorten van de Bijlage 
1 broedend aangetroffen (waarvan enkele eerder sporadisch). Bij 5 watervogelsoorten wordt 
regelmatig het 1 %-criterium overschreden (aanwezigheid van meer dan 1 % van de volledige 
geografische populatie). Tabel 4 geeft een samenvattend overzicht.    
 
 

 Bijlage I 
 

Bijlage I 
broedend

1 % 
watervogels 

Blauwborst x x  
Blauwe Kiekendief x   
Bosruiter x   
Bruine Kiekendief x x  
Dwerggans x   
Goudplevier x   
Grauwe Franjepoot x   
Grauwe Kiekendief x   
Grote Zilverreiger x   
Ijsvogel x x  
Kemphaan x   
Kleine Rietgans   (x) 
Klein Waterhoen x   
Kleine Zilverreiger x   
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Kleine Zwaan x   
Kluut x (x)  
Kolgans   x 
Kraanvogel x   
Kuifduiker x   
Kwak x   
Kwartelkoning x (x)  
Nachtegaal    
Nonnetje x   
Ooievaar x   
Pijlstaart   x 
Porseleinhoen x (x)  
Rode Wouw x   
Roerdomp x   
Roodhalsgans x   
Roodkeelduiker x   
Rosse Grutto x   
Slechtvalk x   
Slobeend   x 
Smelleken x   
Smient   x 
Steltkluut x   
Velduil x   
Visarend x   
Visdief x   
Wespendief x   
Wilde Zwaan x   
Wintertaling   x 
Witoogeend x   
Woudaapje x   
Zeearend x   
Zwarte Ooievaar x   

 
 
Tabel 4. Soorten van Bijlage I die in het betreffende gebied voorkomen en soorten die de 1%-norm 
overschrijden. (X)= sporadisch 
 
 
●  Aanwezigheid van Bijlage I –soorten   
 
* broedvogels  
 
Bruine Kiekendief, Blauwborst, IJsvogel, Kwartelkoning, Porseleinhoen en Kluut (alleen eerste drie 
jaarlijks broedend) 
 
* Niet broedvogels 

 
Buiten het broedseizoen kunnen heel wat soorten van de Bijlage I regelmatig in het gebied 
aangetroffen worden (zie tabel 4), de meeste echter in relatief lage aantallen die op Europees 
niveau weinig betekenisvol zijn. Vermeldenswaard is vooral de Kleine Zwaan waarvan tot 
maximaal 195 ex. werden geteld in 2003/04. De grote aantallen van o.a. Goudplevier en 
Brandgans die bij de aanmelding werden opgegeven, worden niet meer gehaald.   
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●  Internationaal belangrijke watervogelaantallen 
 
Een gebied komt in aanmerking voor erkenning als Vogelrichtlijn (- en Ramsar)gebied wanneer er 
regelmatig meer dan 1 % van de totale NW-Europese populatie aanwezig is, of wanneer het 
gebied regelmatig gebruikt wordt door minstens 20.000 watervogels. De zogenaamde 1 %-normen 
voor de verschillende soorten werden ontleend aan WETLAND INTERNATIONAL (2002).  
 
Soorten die in het VRL-gebied IJzervallei de 1 %-norm overschrijden zijn: Kolgans, Smient, 
Slobeend, Pijlstaart en Wintertaling. In Tabel 5 worden de wintermaxima per soort (en voor alle 
watervogels samen) weergegeven voor de periode 1990/91 – 2004/05.  
 

 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 
                

Kolgans 371 270 230 190 685 798 2589 3640 7330 8677 7707 10140 9310 10850 9425 
Smient 9950 19160 15020 46430 31221 25330 26746 25451 22954 36365 22097 28235 78080 29520 16560 
Wintert. 1860 4870 1560 2150 3463 599 1090 2270 5794 3340 5705 9960 4169 1282 803 
Pijlstaart 81 258 89 664 894 92 49 156 217 403 1153 2350 652 94 181 
Slobeend 424 856 764 406 806 536 307 308 611 511 1609 1319 644 458 497 

                
Totaal 15800 28000 19200 50900 37600 28300 33900 35700 31900 49600 35400 46800 94100 42100 27200 

 
Tabel 5. Maxima van verschillende watervogelsoorten per winter vanaf 1990/91. Aantallen die de 1 
%-norm of norm van 20.000 vogels overschrijden zijn aangeduid in rood.  
 
 
●  Rode Lijst-soorten 
 
Het gebied kan ook op Vlaams niveau tot één van de avifaunistisch beste gebieden worden 
gerekend. In het kader van een grondige inventarisatie voor de Vlaamse broedvogelatlas (periode 
2000-2002) bleek het Blankaartgebied en omgeving de op één na hoogste score te halen wat 
betreft aantal Rode Lijst-soorten (20 soorten) (VERMEERSCH et al. 2004). Dit hoge aantal kan 
gedeeltelijk verklaard worden door de zeer gunstige omstandigheden in 2000 (zeer nat voorjaar en 
relatief hoge waterpeilen). De recente evolutie is evenwel weinig positief. Een nieuwe 
inventarisatie in 2005, beperkt tot weide- en moerasvogels, toont bij nagenoeg alle soorten een 
aanzienlijke afname (tabel 6). Diverse Rode Lijst-soorten zijn opnieuw verdwenen uit het gebied 
(Kwartelkoning, Porseleinhoen), andere zijn meer dan gehalveerd.      
 

 
 

Rhillebroeken 
Woumen 

Merkembroek Totaal Trend 

 
 2000 2005 2000 2005 2000 2005 Toe- of afname 

 
Krakeend 0 0 2 0 2 0 - 2  
Zomertaling ® 7 5 4 0 11 5 - 6 - 65 % 
Slobeend 9 10 9 7 18 17 - 1  
Kuifeend 0 1 0 1 0 2 + 2  
Bruine Kiek 2 1 1 2 3 3 =  
Waterral 6 3 1 0 7 3 - 4  
Porseleinhoen ® 11 0 6 0 17 0 - 17 - 100 % 
Kwartelkoning ® 5 0 (3) 0 5 0 - 5  
Kievit 32 26 42 13 74 39 - 35 - 47 % 
Grutto 1 10 8 2 9 12 + 3 + 33 % 
Tureluur ® 1 0 2 0 3 0 - 3  
Wulp 0 0 1 4 1 4 + 4  
Veldleeuwerik ® 11 4 11 6 22 10 - 12 - 55 % 
Graspieper ® 13 12 11 6 24 18 - 6 - 24 % 
Rietzanger ® 64 67 67 54 131 111 - 20 - 15 % 
Sprinkhaanzanger 2 4 1 0 3 4 + 1  
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Blauwborst 2 10 6 4 8 14 + 6 + 75 % 
Paapje ® 0 0 1 1 1 1 =  
Rietgors ® 37 33 22 34 59 67 + 8 + 14 % 
Grauwe Gors ® 6 1 18 5 24 6 - 18 - 75 % 
         

 
Tabel 6. Aantal broedparen van de belangrijkste weide- en moarsvogels in het Blankaartgebied 

(Rhillbroeken en Merkembroek) in 2000 en 2005, met weergave van trends. De Rode Lijst-soorten 
zijn aangeduid in rood en met ®. 

 
 
4.3. Status en staat van instandhouding prioritaire vogelsoorten  
 
Voor de belangrijkste vogelsoorten (cf. criteria Vogelrichtlijn) geven we een bondig overzicht van 
hun voorkomen in het VRL-gebied en de instandhoudingsstatus  (getoetst aan criteria in  voorlopig 
document dat opgesteld werd door het INBO).    
 
 
BRUINE KIEKENDIEF Circus aeruginosus 
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
Is een jaarlijkse broedvogel, met toename in het begin van de jaren ’90 (maximum 13 paren in 
1994), gevolgd door een terugval (6-9 paren in 1996-1999). Sinds 2000 maximum een 5-tal paren. 
De soort verdween uit het oudste broedgebied (de rietkragen van de Blankaart), wellicht als gevolg 
van predatie door Vossen. De voorbije 10 tot 15 jaar gingen steeds meer paren nestelen in 
hooilanden, een submarginaal broedhabitat. De meeste nesten worden er uitgemaaid of 
gepredeerd. Het broedsucces van de soort is bijgevolg zeer laag (de laatste jaren soms bijna 0).     
 
Instandhoudingsstatus – Broedseizoen 
 

 
Gebruik Habitat Habitateigenschap Gewenste Staat Meetfactor(en) 

Foerageren Alle open 
habitats 

Voedselaanbod Abundantie kleine tot 
middelgrote prooien 
(vogels/zoogdieren) 

Toezien op voldoende grote oppervlakte 
(onverstoord) foerageergebied. 

Landschap Uitgestrekte, 
ononderbroken 

riet/moerasvegetatie 

Aaneengesloten vochtig biotoop van c. 
100 ha in open landschap, met 

aaneengesloten moeras-/rietvegetatie van 
> 5 ha. 

Gemiddelde territoriumgrootte (incl. 
foerageergebied) = 270 tot 420 ha per 
koppel. In landbouwpercelen actieve 
nestbeschermingsmaatregelen nemen 

tegen uitmaaien in de eifase (mei-juni) en 
in de periode dat de jongen er zijn (juli-

augustus). 
Hydrologie Stabiel waterniveau Fluctuaties < 10 cm tijdens broedseizoen 
Zoutgehalte Voornamelijk 

zoetwater 
Zoutgehalte < 5 % tijdens broedseizoen 

Vegetatie-
samenstelling 

Dichte bedden van 
natte moeras- en 
rietvegetatie, met 

weinig bomen 

Minstens 30 % van rietbed niet gemaaid, 
rest niet ouder dan 6 jaar. Minder dan 10 

bomen per ha. 

Nest/ 
broedplaats 

Moeras, rietland 
(soms akkers 

met korte 
graangewassen) 

Rust Broedplaats moet 
voldoende rustig zijn. 

Binnen 50 meter van nestplaats geen 
menselijke verstoring (bebouwing of 

drukke wegen). In wijdere omgeving geen 
grote verstoring (b.v. jacht, 

vogelschrikkanon) 



 20

 

 
Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De actuele staat van instandhouding kan bestempeld worden als eerder ongunstig. De 
beschikbaarheid van geschikt nesthabitat lijkt een beperkende factor waardoor veel paren 
gedwongen worden om in een suboptimaal habitat te broeden. Rietvelden groeien dicht door 
opmars wilgenbroekbos. Het overblijvende rietareaal wordt te klein en gefragmenteerd om nog 
broedparen te huisvesten. Slechts op één plaats is nog een aaneengesloten rietoppervlakte van > 
5 ha aanwezig. 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 de voorbije jaren nauwelijks nog 
jonge kiekendieven worden grootgebracht in de rietkragen. Ook het broedsucces van de paren die 
in grasland broeden is zeer laag door landbouwverliezen en predatie.   
    
 
PORSELEINHOEN Porzana porzana 
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
Niet jaarlijkse broedvogel in de rietkragen van de Blankaart of in de hooilanden van de 
IJzerbroeken. In de jaren ’60 en ’70 was de soort een onregelmatige broedvogel in het 
Blankaartgebied. Na 1976 waren er lange tijd geen meldingen meer, maar mogelijk bleven 
territoria of broedgevallen soms onopgemerkt. Sinds 1994 werden af en toe vaste territoria 
vastgesteld, met een uitschieter in het natte voorjaar van 2000 (33 territoria in het volledige VRL-
gebied, waarvan 17 in het Blankaartbekken). Na 2001 waren er geen meldingen meer van vaste 
territoria en/of broedgevallen.     
 
Instandhoudingsstatus – Broedseizoen 

 
Gebruik Habitat Habitateigenschap Gewenste Staat Meetfactor(en) 

Foerageren Alle 
open 

habitats 

Voedselaanbod Abundantie kleine 
tot middelgrote 
invertebraten 

Toezien op voldoende grote oppervlakte 
nat moerasgebied. 

Landschap Uitgestrekte, 
ononderbroken riet- 
of moerasvegetatie 

(b.v. Carex) 

Aaneengesloten moeras/rietvegetatie > 5 
ha in open landschap 

Hydrologie Stabiel, voldoende 
hoog waterniveau 

Fluctuaties < 10cm tijdens broedseizoen, 
open water tot in de zomerperiode 

Zoutgehalte Voornamelijk 
zoetwater 

Zoutgehalte < 5 % tijdens broedseizoen 

Vegetatie-
samenstelling 

Dichte bedden van 
natte moeras- en 
rietvegetatie, met 

weinig bomen 

Minstens 30 % van rietbed ongemaaid, 
rest niet ouder dan 6 jaar. Minder dan 10 

bomen per ha. 

Nest/ 
broedplaats 

Moeras, 
rietland 

Rust Broedplaats moet 
voldoende rustig 

zijn. 

Binnen 50 m van nestplaats geen 
menselijke verstoring. In wijdere 

omgeving geen grote verstoring (b.v. 
jacht, vogelschrikkanon, harde recreatie) 

  Waterdiepte Uitgestrekte, 
ondiepe zones 

< 15 cm diep over meer dan 50 % van het 
open water 
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Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De actuele staat van instandhouding is 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). De verbossing en verruiging van de rietkragen van de 
Blankaart zijn eveneens een negatieve factor. 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.  
 
 
KWARTELKONING Crex crex 
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
In de eerste helft van de 20ste eeuw was de soort wellicht een typische soort van de hooilanden in 
de IJzerbroeken maar reeds in de jaren ’60 namen de aantallen sterk af. Sinds de jaren ’70 werden 
er slechts zeer sporadisch territoria opgetekend. De voorbije jaren werden territoria van deze 
Europees bedreigde soort vastgesteld in 1999 (2), 2000 (5) en 2002 (3). Hiermee is het gebied één 
van de laatste gebieden in Vlaanderen waar nog af en toe broedgevallen plaatsvinden.  
 
Instandhoudingsstatus – Broedseizoen 
 

Gebruik Habitat Habitat-
eigenschap 

Gewenste staat Meetfactor(en) 

Foerageren Hooiland, 
bloemrijk 
grasland 

Voedselaanbod Abundantie van 
invertebraten, 

jonge amfibieën 
en 

plantenmateriaal 

Toezien op voldoende aanwezigheid van 
kleine prooien (wormen, slakken, 

insecten, amfibieën en plantenzaden) 
door extensief beheer. 

Landschap Open gebieden, 
inclusief kleine 

percelen 

Gebieden met ononderbroken zicht over 
meer dan 200 m met een effectieve 

perceelsgrootte van max. 1 ha. 

Vegetatiestructuur Grote planten 
van vochtige, 

licht moerassige 
bodems in 

hooilandcomplex

Broedplaats met 1.5 ha aan planten van 
vochtige tot licht moerassige bodem en 
7.5 ha aan hoge grassen (hooiland) per 

zingend mannetje 

Hydrologie Deels vochtig 
maar 

overwegend 
droog 

Grote delen van hooiland niet drassig of 
geïnundeerd na mei 

Nest/ 
broedplaats 

Hooiland, 
bloemrijk 
grasland 

Vegetatiehoogte Vrij hoog Vegetatie 20-50 cm hoog 
 
 
Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
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 LIFE-project in functie van deze soort heeft daar voorlopig nog geen verandering in 
gebracht. Hoewel vooral op reservaatspercelen de randvoorwaarden voor deze soort (o.a. verlate 
maaidatum) aanzienlijk verbeterd zijn, staan versnippering en te weinig variatie (afwisseling droog 
en nat) wellicht een blijvend populatieherstel in de weg.    
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IJSVOGEL  Alcedo atthis 
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
De IJsvogel is pas eind de jaren ’90 als broedvogel verschenen in het VRL-gebied. Sinds 2000 
broeden naar schatting elk jaar 1 tot 3 paren in het gebied. Broedplaatsen zijn natuurlijke, steile 
oevers van de IJzer en mogelijk wortelkluiten van omgevallen bomen in het Blankaartgebied.   
 
Instandhoudingsstatus – Broedseizoen 

 
Gebruik Habitat Habitateigenschap Gewenste Staat Meetfactor(en) 

Landschap Zandige of lemige 
steile oeverwand of 
boomwortels nabij 

water. 

Beken, rivieren, sloten, vijvers met 
natuurlijke oeverwanden of 
omgevallen bomen intact 

gehouden. Zeker geen kanalisering 
of systematisch weghalen van 
omgevallen bomen toelaten. 

Uitkijkposten voorzien 
(overhangende takken). 

Grootte Voldoende grote 
oppervlakte/lengte 
van broedgebied 

Beken, rivieren, sloten, e.d. van 
gemiddeld 0.2 tot 3 km per koppel

Voedselaanbod Abundantie van 
amfibieën, 

waterinsekten en 
vooral (kleine) 

vissen. 

Toezien op voldoende 
aanwezigheid van kleine vissen 
(zowel kleine soorten als jongen 
van grote soorten) door geschikte 

paaiplaatsen te 
behouden/ontwikkelen. 

Waterkwaliteit/ 
hydrologie 

Zuiver tot vrij zuiver 
(stilstaand tot traag 

stromend) water, met 
een grote helderheid.

Toezien op waterkwaliteit door het 
vermijden van vervuilende 
invloeden van antropogene 

oorsprong. 

Nest/ 
broedplaats 

Waterrijke 
omgeving 

Verstoring Voorzien van rust 
rond nestplaats. 

Geen verstoring toelaten nabij 
nestplaats tijdens het 

broedseizoen: vissers, recreatie, 
(beheers)werken. 

 
Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De actuele staat van instandhouding is matig positief. De opkomst van deze soort als broedvogel 
kan toegeschreven worden aan een globale toename van de soort in Vlaanderen tengevolge van 
gestage verbetering van de waterkwaliteit (in combinatie met de lange reeks van zachte winters). 
Om in de Ijzervallei 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 van belang.  
 
 
BLAUWBORST   Luscinia svecica 
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
De vestiging van deze nieuwe broedvogelsoort in het Blankaartbekken 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. In 1999 werden in het natuurreservaat de Blankaart en de 
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IJzerbroeken respectievelijk 7 en 14 territoria geteld. Recente gegevens wijzen op een verdere 
aantalstijging (+ 75 % in het Blankaartbekken tussen 2000 en 2005).   
 
Instandhoudingsstatus – Broedseizoen 

 
Gebruik Habitat Habitat-

eigenschap 
Gewenste Staat Meetfactor(en) 

Foerageren Alle open 
habitats 

Voedselaanbod Abundantie 
kleine tot 

middelgrote 
invertebraten 

Toezien op voldoende grote 
oppervlakte nat moerasgebied/natte 

ruigte. 

Landschap Voldoende 
grote 

riet/moeras-
vegetatie/natte 
ruigte in open 

landschap 

Aaneengesloten moeras/rietvegetatie 
> 1 ha in open landschap, netwerk 

van aaneengesloten rietkragen 

Hydrologie Stabiel, 
voldoende hoog 

waterniveau 

Fluctuaties < 10 cm tijdens 
broedseizoen, open water tot in de 

zomerperiode 
Zoutgehalte Voornamelijk 

zoetwater 
Zoutgehalte < 5 % tijdens 

broedseizoen 
Vegetatie-

samenstelling 
Dichte bedden 

van natte 
moeras- en 

rietvegetatie, 
met weinig 

bomen en met 
open plekken 

Minstens 30 % van rietbed 
ongemaaid, rest niet ouder dan 6 jaar. 

Minder dan 20 %  bomen per ha. 
Vegetatie van 1 tot 2 m hoog, met 

open plekken (met slik) tussen 
vegetatie. Wel wilgenstruweel, maar 

hoge bomen (vooral coniferen) 
worden vermeden. 

Nest/ 

broedplaats 

 

Moeras, 
rietland 

Rust Broedplaats 
moet voldoende 

rustig zijn. 

Binnen 50 meter van nestplaats geen 
menselijke verstoring. In wijdere 

omgeving geen grote verstoring (b.v. 
jacht, vogelschrikkanon, harde 

recreatie) 
 
Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De actuele staat van instandhouding is gunstig. De Blauwborst is een soort die een zekere mate 
van verruiging van rietkragen goed verdraagt en die in grote delen van West-Europa aan een 
opmars bezig is. Indien de verbossing van de Blankaart-rietkragen zich verder doorzet ten koste 
van verruigd rietland, dan zal de oppervlakte aan geschikt broedbiotoop in dit gebied steeds kleiner 
worden en is een kentering in het Blauwborst-bestand mogelijk.     
 
 
4.4. Status en staat van instandhouding overwinterende watervogels 
 
KOLGANS  Anser albifrons 
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
De Kolgans is met ruime voorsprong de talrijkste overwinterende ganzensoort in de IJzervallei. 
Vooral sinds 1995 is de soort sterk toegenomen. Vanaf de winter 2001/02 lijkt zich een 
stabilisering voor te doen. Het gemiddeld wintermaximum bedraagt sindsdien ongeveer 10.000 
exemplaren. Het hoogste getelde aantal betreft 10.960 ex. op 30/01/2004. Het gros van de 
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Kolganzenpopulatie houdt zich op in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken waar ze diverse 
deelcomplexen benutten  
 
Instandhoudingsstatus – Buiten broedseizoen 
 

Gebruik Habitat Habitat-
eigenschap 

Gewenste Staat Meetfactor(en) 

Landschap Open gebieden Gebieden met een 
ononderbroken zicht > 500 
m, inclusief grote percelen 

tot 6 ha 

Alle habitats 

Rust Voldoende rust in wijde 
omgeving 

Geen storende invloeden 
zoals jacht, 

vogelschrikkanon, 
overrecreatie, 

landbouwactiviteiten.  
Voedselaanbod Abundantie van 

zachtbladige 
grassen/kruiden 

> 25 % bedekking van één 
of meer voedselsoorten: 

Lolium perenne, Trifolium 
repens, Poa trivialis, Holcus 

lanatus. 

Graslanden 

Vegetatiehoogte Kort tot middelhoog < 20 cm binnen het 
foerageergebied tijdens de 

winterperiode 

Foerageren 

Akkers Voedselaanbod Abundantie van 
achtergebleven resten 

Foerageren ook op resten 
van aardappel- en 

bietenteelt. Deze lijken zo 
belangrijk dat de 

aanwezigheid hiervan 
wenselijk is. 

 
Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De staat van instandhouding is gunstig. De soort kent in een  algemene populatietoename in 
Noordwest-Europa. In de IJzervallei is dankzij beperkingen in de jachtwetgeving de periode zonder 
verstoring aanzienlijk toegenomen. Er is een groot areaal aan relatief voedselrijke graslanden 
aanwezig.    
 
 
SMIENT Anas penelope  
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
Het Blankaartgebied is het belangrijke overwinteringsgebied voor deze soort in Vlaanderen. 
Gezien de 1 %-norm jaarlijks wordt overschreden, is het gebied ook van aanzienlijk internationaal 
belang. De voorbije 15 jaren schommelde het maximale winteraantal tusen 9950 en 78080, met 
een globaal stijgende trend sinds de jaren ‘80. De grote jaarlijkse variaties hebben vnl. te maken 
met temperatuursinvloeden en het al of niet voorkomen van overstromingen in de IJzerbroeken.  
 
Instandhoudingsstatus – Buiten broedseizoen 
 

Gebruik Habitat Habitat-
eigenschap 

Gewenste Staat Meetfactor(en) 

Foerageren Alle 
habitats 

Connectiviteit Grasland 
grenzend aan 
open water  

Foerageergebied < 50 m van open water 
verwijderd tijdens de winterperiode 
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 Rust Voldoende rust 
in wijde 

omgeving 

Geen storende invloeden zoals jacht, 
vogelschrikkanon, overrecreatie, 

landbouwactiviteiten 
Voedselaanbod Abundantie van 

zachtbladige 
grassen/kruiden 

> 25 % bedekking van één of meer 
voedselsoorten: Lolium perenne, Trifolium 
repens, Alopecurus geniculatus, Agrostis 
stolonifera, Poa trivialis, Holcus lanatus. 

Grasland en 
moeras 

Vegetatiehoogte Zeer kort < 5 cm binnen het foerageergebied tijdens de 
winter 

Intertidaal Voedselaanbod Abundantie van 
invertebrata en 
groene algen 

Voldoende grote oppervlakte van 
onvervuilde slikken voldoen aan 

voedselbehoeften van soort   
Schorren Voedselaanbod Abundantie van 

zachtbladige 
grassen/kruiden 

> 25 % bedekking tijdens de winter van één 
of meer doelsoorten: Agrostis stolonifera, 
Puccinellia maritima, Salicornia spp., ... 

 

Open water Trofische 
status/pH 

Eutrofe 
condities 

pH >6 tijdens de winterperiode 
(Indicatorplanten: Lemna spp., Potamogeton 
pectinatus, Ceratophyllum spp., Chara spp., 

Nuphar lutea) 
 
Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De staat van instandhouding is gunstig. De 1 %-norm wordt 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 
hebben een gunstig effect op de soort.  
 
 
WINTERTALING  Anas crecca 
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
Het Blankaartgebied is een belangrijke overwinteringsgebied met sterk variabele aantallen (tusen 
600 en bijna 10.000 exemplaren). In ongeveer 1/3 van de winters wordt de internationale 1 %-
norm (= 4000) overschreden. Overstromingen en temperatuursinvloeden spelen daarbij een 
belangrijke rol. Een duidelijke trend over langere termijn is niet merkbaar.  
 
Instandhoudingsstatus – Buiten broedseizoen 
 

Gebruik Habitat Habitat-
eigenschap 

Gewenste 
Staat 

Meetfactor(en) 

Alle 
habitats 

Rust Voldoende rust 
in wijde 

omgeving 

Geen storende invloeden zoals jacht, 
vogelschrikkanon, overrecreatie, 

landbouwactiviteiten 
Waterdiepte Uitgestrekte, 

ondiepe zones 
< 25 cm diep over meer dan 50 % van het 

open water tijdens de winterperiode 
Open 
water 

Voedselaanbod Abundantie van 
aquatische 

invertebrata, 
zaden en 
planten 

Gebieden met genoeg open, onvervuild 
water voldoen aan de voedselbehoeften van 

de soort. 
Abundantie van zaadhoudende planten in het 

Winterperiode: Polygonum, Eleocharis, 
Rumex, Ranunculus 

Foerageren 

Slikken Voedselaanbod Abundantie van 
zaden, planten 
en invertebrata 

Uitgestrekte, onvervuilde slikken voldoen 
normaal aan de voedselbehoeften van de 

soort  
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Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De staat van instandhouding is gunstig in winters met overstromingen en ongunstig in drogere 
winters. De soort is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van ondiep water, zowel in rietvegaties 
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.   
 
 
PIJLSTAART  Anas acuta 
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
Net als bij de Wintertaling zijn de aantallen sterk variabel. De wintermaxima 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 illusteren 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).    
 
Instandhoudingsstatus – Buiten broedseizoen 
 

Gebruik Habitat Habitat-
eigenschap 

Gewenste 
Staat 

Meetfactor(en) 

Voedselaanbod Abundantie 
van planten-

materiaal 

> 25 % bedekking van één of meer 
doelsoorten tijdens de winter: Eleocharis 

palustris, Rorippa spp., Alopecurus 
geniculatus, Agrostis stolonifera 

 

Grasland/ 
Moeras 

Rust Voldoende 
rust in wijde 
omgeving 

Geen storende invloeden zoals jacht, 
vogelschrikkanon, overrecreatie, 

landbouwactiviteiten 
Voedselaanbod Abundantie 

van 
waterplanten 

en zaden 

> 25 % bedekking van één of meer 
doelsoorten tijdens de winter: Lemna spp., 
Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum 

spp., Chara spp., Nuphar lutea ... 

Foerageren 

Open water 

Waterdiepte Uitgestrekte, 
ondiepe zones

< 25 cm diep over meer dan 50 % van het 
open water tijdens de winterperiode 

 
Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De staat van instandhouding is gunstig in winters met overstromingen maar ongunstig in drogere 
winters. De soort is zeer sterk afhankelijk van de aanwezigheid van ondiep water op graslanden. 
Gezien overstromingen in de IJzerbroeken zelden langer dan enkele weken duren, zijn 
piekaantallen van de Pijlstaart vaak maar kort aanwezig.    
 
 
 
SLOBEEND Anas clypeata  
 
Status in VRL-gebied IJzervallei 
 
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.    
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Instandhoudingsstatus – Buiten broedseizoen 
 

Gebruik Habitat Habitat-
eigenschap 

Gewenste 
Staat 

Meetfactor(en) 

Voedselaanbod  Abundantie 
van 

aquatische 
invertebraten, 

insecten en 
plantenmateri

aal 

Uitgestrekte, onvervuilde natte gebieden 
voldoen aan deze voedselbehoeften 

Alle habitats 

Rust Voldoende 
rust in wijde 
omgeving 

Geen storende invloeden zoals jacht, 
vogelschrikkanon, overrecreatie, 

landbouwactiviteiten 

Foerageren 

Open water Waterdiepte Uitgestrekte, 
ondiepe zones

< 25 cm diep over meer dan 50 % van het 
open water tijdens de winterperiode 

 
Toetsing staat van instandhouding – knelpunten 
 
De staat van instandhouding is vrij gunstig.  De soort is minder afhankelijk van winterse 
overstromingen dan soorten zoals Pijlstaart en Wintertaling, en foerageert in belangrijke mate op 
de Blankaartvijver en het waterspaarbekken. .  
 
 
4.5. Conclusies instandhoudingstatus avifauna 
 
Broedvogels 
 
We kunnen spreken van duidelijk verarmde weide- en moerasvogelgemeenschappen, waarbij de 
meest kritische soorten ontbreken of sterk afgenomen zijn (bv. Roerdomp, Porseleinhoen, 
Kwartelkoning). Met uitzondering van Blauwborst kent het gebied momenteel geen stabiele en 
zelfonderhoudende kernpopulaties van Bijlage 1-soorten (Bruine Kiekendief, Kwartelkoning, 
Porseleinhoen,…).      
Dit is in hoofdzaak het gevolg van habitatveranderingen die in de loop van de tijd hebben 
plaatsgevonden. Eén van de sturende processen achter die habitatveranderingen zijn de 
waterpeilverlaging en eutrofiëring die geleid hebben tot een afname van zowel de oppervlakte als 
de kwaliteit van het rietareaal en vochtige graslanden.  
Dat het gebied grote potenties voor zeldzame moeras- en weidevogels blijft behouden, blijkt in 
jaren met tijdelijk gunstige omstandigheden (bv. met veel neerslag).  
 
Overwinterende watervogels 
 
Het aantal overwinterende watervogels kende de afgelopen decennia een duidelijke toename, 
hoewel bij veel soorten grote jaarlijkse fluctuaties kunnen optreden. Die fluctuaties worden vooral 
bepaald door het al of niet voorkomen van overstromingen in de IJzerbroeken. Dit blijkt duidelijk uit 
Tabel 7. 
 
Winterse overstromingen hebben op alle eendensoorten een belangrijk positief effect. Vooral 
Pijlstaart en Wintertaling zijn sterk afhankelijk van overstroomde graslanden. Hoewel winterse 
overstromingen in belangrijke mate bepaald worden door de hoeveelheid neerslag is ook 
waterpeilbeheer een belangrijke factor in het al of niet voorkomen van inundaties. Momenteel is 
het waterpeilbeheer in het Blankaartbekken nog steeds gericht op het zo snel mogelijk evacueren 
van alle water uit de IJzerbroeken. De overstromingsduur is dan ook vaak slechts zeer beperkt. Dit 
betekent dat ook gunstige omstandigheden voor watervogels een zeer onregelmatig karakter 
kennen.      
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Soort Gemiddeld 

wintermaximum 
winters 

zonder overstromingen 

Gemiddeld 
wintermaximum 

winters 
met overstromingen 

 

Gemiddeld 
wintermaximum 

1990/91 – 2004/05 

Toename 
natte ten op 
zichte van 

droge 
winters 

Smient 21230 35570 28875 + 68 % 
(x 1,7) 

Wintertaling 1350 4930 3261 + 265 % 
(x 3,7) 

Pijlstaart 106 825 489 + 678 % 
(x 7,8) 

Slobeend 410 845 670 + 106 % 
(x 2,0) 

 
Tabel 7. Gemiddeld wintermaximum van de belangrijkste watervogelsoorten in winters met en 
zonder overstromingen in de periode 1990/91 – 2004/05.  
 
 
 

5. Algemene conclusies (globale beoordeling van de 
actuele toestand)  
 
In het Blankaartgebied treedt een gestage en snelle verlanding op waarbij moeras- en 
rietvegetaties vervangen worden door wilgenbroekbos. Meer dan de helft van het rietareaal 
op de Blankaart is in de loop van de laatste decennia op die manier verdwenen. Reeds in de 
jaren ’70 verdwenen hierdoor tal van moerasvogelsoorten uit het gebied (Roerdomp, 
Woudaapje, Grote Karekiet,…). Niet alleen het verlies aan oppervlakte maar ook 
kwaliteitsverlies (minder waterriet, meer verruiging) ligt hier aan de basis. Soorten van 
verruigde rietvegetaties konden wel vrij goed standhouden of namen zelfs toe (bv. 
Blauwborst). Een verdere verlanding/verbossing zal evenwel op termijn ook die soorten in de 
problemen brengen. Een bijkomend probleem is dat droge, verruigde rietkragen beter 
toegankelijk worden voor landpredatoren waardoor grondbroedende vogelsoorten zoals 
Bruine Kiekendief niet meer succesvol kunnen broeden (zoals werd vastgesteld op de 
Blankaart).      
Alleen dankzij intensieve beheerswerken kon één aaneengesloten rietveld van 5 ha bewaard 
blijven. De overige 8 à 9 ha zijn sterk versnipperd waardoor niet meer aan de 
oppervlaktevereisten van bepaalde soorten wordt voldaan. Beheerswerken (kappen 
struwelen, maaien riet) hebben slechts een tijdelijk positief effect. Om het verlandingsproces 
met verruiging en verbossing tegen te gaan of op zijn minst sterk te vertragen is een 
waterpeilverhoging (en reductie van de eutrofiëring) de meest duurzame oplossing. Een 
waterpeilverhoging laat eventueel ook toe om de verloren gegane oppervlakte aan rietlanden 
te compenseren op andere plaatsen.    
 
De graslanden in de IJzerbroeken kenden een evolutie van extensief beheerde, vochtige  
hooilanden naar intensieve en meer productieve graslanden, een trend die in de hand werd 
gewerkt door een graduele peilverlaging. Hierdoor zijn de broeken grotendeels ongeschikt 
geworden als broedgebied voor kritische broedvogelsoorten zoals Kwartelkoning, 
Porseleinhoen, Watersnip en Paapje. Bij bepaalde watervogelsoorten (Pijlstaart, 
Wintertaling) worden de aanwezige aantallen vooral bepaald door het al of niet voorkomen 
van overstroomde gebieden. Gunstige omstandigheden doen zich alleen voor bij langdurige 
regenval en zijn meestal zeer beperkt in de tijd (max. 1-3 weken per winter). Peilen worden 
immers ook in de winter laag gehouden door het zo vlug mogelijk evacueren van water in de 
broeken naar de IJzer (en de Noordzee). Een waterbeheer dat gericht is op minder hoge 
pieken en meer langdurige inundaties in de laagst gelegen delen zou beter aansluiten bij de 
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ecologische behoeften van deze soorten. Voor een aantal watervogelsoorten die hier vnl. 
overwinteren en minder afhankelijk zijn van inundaties (Kolgans, in mindere mate ook 
Smient), is het actueel gevoerde waterpeil minder problematisch, hoewel ook voor die 
soorten meer afwisseling tussen droge en natte delen op de grasl anden een gunstige invloed 
kan hebben. 
 
De ecologisch gewenste waterpeilen voor vogelsoorten waarvoor het gebied is aangemeld 
en voor kritische soorten die op het moment van de aanmelding al verdwenen waren (o.a. 
Roerdomp, Woudaapje en Grote karekiet), maar die nog steeds als doelsoorten gelden voor 
het gebied, zullen in het kader van de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen worden 
onderbouwd. 
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