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Aanleiding
De VLM biedt landbouwers de mogelijkheid om beheerovereenkomsten voor weidevogels af
te sluiten. Dit kan enkel in daarvoor aangeduide beheergebieden. Op die locaties hebben de
beheermaatregelen de grootste meerwaarde voor weidevogels. Binnen dit pakket zijn ook
maatregelen op akkers mogelijk die gericht kunnen zijn op foerageermogelijkheden voor
andere soorten zoals de bruine kiekendief.
De Vlaamse Landmaatschappij stelt, op basis van potenties op het terrein, een aanvulling
voor op de beheergebieden voor weidevogels afgebakend op de Linkerscheldeoever.

Vraag
Kan het voorgestelde gebied op de Linkerscheldeoever weerhouden worden als beheergebied
voor weidevogels?

Toelichting
Het Linkerscheldeoevergebied herbergt een omvangrijke populatie weidevogels. Het gros
daarvan bevindt zich in de weidevogelgebieden binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en
Polders van de Beneden-Schelde’ (Doelpolder Noord, Putten West, Prosperpolder Noord…)
ten noorden van de Waaslandhaven. De resultaten van de monitoring die het INBO uitvoert
in dit gebied, zijn terug te vinden op
http://linkerscheldeoever.beheercommissienatuur.be/monitoring.
Het deel van de voorgestelde uitbreiding (Figuur 1) dat niet tot het Vogelrichtlijngebied
behoort, ten westen van Verrebroek en Kieldrecht, bestaat vrijwel alleen uit akkers. Hier
komen enkel kievit en scholekster tot broeden. Dat gebeurt in veel lagere dichtheden dan in
de weidevogelgebieden. De focus ligt in deze zone niet zozeer op deze broedvogels, maar op
de bruine kiekendief. Het afsluiten van beheerovereenkomsten in dit akkergebied biedt een
meerwaarde voor foeragerende bruine kiekendieven en is conform het ‘Individueel Soorten
BeschermingsProgramma (ISBP) Bruine Kiekendief’ (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen &
Natuurpunt, 2014).
Deze soort heeft binnen het Vogelrichtlijngebied momenteel een populatie van een 7-tal
broedparen (monitoringresultaten INBO) terwijl de Instandhoudingsdoelstellingen voor het
Linkerscheldeoevergebied 25 à 30 bedragen (Van Hove et al., 2004). De bruine kiekendief
broedt verspreid over de volledige oostelijke helft van het voorgestelde gebied. In de
westelijke helft zijn jaarlijks broedgevallen bekend in de Grote Geule (soms net in, soms net
buiten het Vogelrichtlijngebied) en in de Kreken van Saleghem. In de Grote Geule zal door
natuurinrichting de broedhabitat voor deze soort vergroten en verbeteren. Gezien de
bovengenoemde verspreiding van de broedende bruine kiekendieven en rekening houdend
met hun foerageergewoontes, kan de voorgestelde uitbreidingsperimeter weerhouden
worden met volgende aanpassingen:
1) Het gebied wordt in het westen best beperkt tot aan de KlingedijkstraatKluizendijkstraat. Het Stropersbos en de onmiddellijke omgeving daarvan hebben
geen potentie voor akker- of weidevogels. De oppervlakte is te beperkt en deze
percelen liggen ingesloten in bos. De ‘kleine’ zone ten westen van de Trompstraat
(N403) heeft door haar geïsoleerde ligging ten opzichte van het geheel en de afstand
tot de dichtstbijzijnde broedplaats van bruine kiekendief ook geen potentie.
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2) Daarnaast stellen wij voor om geen maatregelen te nemen op percelen waarvan de
helft van de oppervlakte op minder dan 100 m van aaneengesloten bebouwing of een
bomenrij ligt. In het eerste geval gaat dit over de bebouwde kom van Verrebroek,
Kieldrecht, Meerdonk, De Klinge, Prosperdorp en enkele gehuchten. In het tweede
geval gaat dit over met populieren aangeplante dijken zoals de Krekeldijk, de
Dijkstraat en de Groenedijkstraat.

Figuur 1: Voorstel van de Vlaamse Landmaatschappij voor uitbreiding van het beheergebied voor
weidevogels op Linkerscheldeoever.

Conclusie
De voorgestelde uitbreidingsperimeter kan behouden worden mits enkele, hierboven
aangegeven kleine aanpassingen.
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