
 

www.inbo.be INBO.A.4152 1 

Advies over de effecten van het 
suppen, surfen en zeilen op de 
Hamputten te Waasmunster op 
bepaalde fauna 

Adviesnummer: INBO.A.4152 

Auteurs: Gunther Van Ryckegem & Koen Devos 

Contact:  Gunther Van Ryckegem (gunther.vanryckegem@inbo.be) 

Kenmerk aanvraag:  e-mail van 25 februari 2021 ; ANB 2021_03 

Geadresseerde:  Agentschap voor Natuur en Bos 

  

T.a.v. Elias Verbanck 
VAC Gent 
Virginie Lovelinggebouw 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 
9000 Gent 
 
elias.verbanck@vlaanderen.be  

 CC: Agentschap voor Natuur en Bos 

Centrale diensten, t.a.v. Joris Janssens 

 Joris.janssens@vlaanderen.be 
 
Dr. Maurice Hoffmann 
Administrateur-generaal wnd. 
 

 

mailto:koen.devos@inbo.be
mailto:elias.verbanck@vlaanderen.be
mailto:Joris.janssens@vlaanderen.be


 

www.inbo.be INBO.A.4152 2 

Aanleiding 
 
De Putten van Ham zijn een plassencomplex van ongeveer 60 ha groot gelegen op het 
grondgebied van Waasmunster naast het Molsbroek. Het noordelijke deel van de plas is in 
eigendom van een privaat bedrijf. Het zuidelijk deel (27 ha, met diepe plas van 22 ha) is in 
eigendom van ANB (een stuk van het zuidelijk deel is in onverdeeld eigendom met de 
gemeente Waasmunster) en sinds 2020, als deelgebied Hamputten binnen het erkend 
natuurreservaat Groot Molsbroek, in beheer door de vzw Durme. Beide delen zijn gescheiden 
door een tussendijk.  
 
 

 
Figuur 1: situering van de ‘Putten van Ham’ d.i. het gehele plassencomplex (met o.a. de ‘Hamputten’ dit 

is de zuidelijke plas) en aanduiding van het gevraagde project. 
 
 
 
De Putten van Ham zijn als gebied opgenomen in het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) 
van het Geactualiseerde Sigmaplan (Couderé et al., 2005). Hierbij zijn specifieke 
doelstellingen geformuleerd voor doortrekkende en overwinterende watervogels voor de 
volledige Zeeschelde, zijrivieren en hun valleien. Daarnaast zijn er ook doelstellingen 
geformuleerd voor broedvogels. Volgens de S-IHD1 is het gebied ook aangewezen als 
leefgebied voor de roerdomp, een soort die veel ruimte nodig heeft. Tenslotte zijn er 
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor Europese otter en Europese bever voor de 
Speciale Beschermingszones van de Zeeschelde (IHD-Z, Adriaensen et al., 20052). Voor elk 
van deze soorten zijn er opgaven tot het realiseren van de gunstige staat van 
instandhouding.   
                                                
1 Besluit van Vlaamse Regering van 23 april 2014, zie https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicatie/s-ihd-besluit-
36-zeeschelde-sigma 
2 Adriaensen et al. (2005) is toegevoegd als bijlage 7 bij het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 2005 inzake de 
Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, met name inzake de Ontwikkelingsschets 2010, het geactualiseerd 
Sigmaplan ter beheersing van overstromingsrisico's en het behalen van natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, 
instandhoudingsdoelstellingen en flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie, met name de in 
bijlage 7 bij deze beslissing opgenomen instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden “Schorren en polders van de 
Beneden-Schelde” (code: BE2301336), “Durme en middenloop van de Schelde” (code: BE2301235), “Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent” (code: BE2300006) en “De Kuifeend en Blokkersdijk” (code: 
BE2300222) 

‘De Paepe’ plas 
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Sinds 2020 is het zuidelijk deel van de Putten van Ham als deelgebied Hamputten 
opgenomen in het erkend natuurreservaat Groot Molsbroek. Hiervoor is een beheerplan en 
toegankelijkheidsregeling goedgekeurd. In het beheerplan zijn specifieke doelstellingen 
geformuleerd voor het deelgebied Hamputten: “Inrichten van de aanwezige diepe plas tot 
geschikte habitat voor de aanwezige visfauna, avifauna en IHD-doelsoorten roerdomp en 
Europese bever in het bijzonder. Ontwikkelen van 3150 habitat in ondiepere oeverzones.” 
Voor de Hamputten en dus ook de oeverzones (incl. twee schiereilanden verlagen tot plas-
dras rietzones in zuidwestelijk deel) is nog een andere specifieke doelstelling de 
“ontwikkeling van structuurrijke waterriet- en andere moerasvegetaties i.f.v. avifauna in het 
algemeen en doelsoorten roerdomp en Europese bever in het bijzonder.” (Scheldeman, 
2018). Hierdoor ontstaat er over quasi de volledige oeverzone van de Hamputten waterriet, 
met verspreid ook bredere rietzones. Om verstoring door wandelaars tegen te gaan zijn de 
te verlagen schiereilanden recent met een brede gracht afgesloten. Verschillende grote 
bomen zijn in de rand van de Hamputten geduwd om zodoende extra structuur en geschikte 
schuilmogelijkheden te bieden aan de onderwaterbiotoop respectievelijk aanwezige visfauna. 
De roerdomp is te beschouwen als een ‘vlaggenschip’ soort – een ruimte behoevende soort 
die voorkomt in habitats waar ook tal van andere (door Adriaensen et al. (2005) 
vooropgestelde) doelsoorten (bv. blauwborst, snor, grote karekiet, rietzanger, bruine 
kiekendief, woudaap, slobeend, …) van kunnen profiteren.  
 
Op het noordelijk deel van de Putten van Ham (nog geen reservaat) wordt momenteel zand 
gewonnen. Het meeste zand is reeds geëxploiteerd en de resterende hoeveelheid zand is 
beperkt. Actueel is de belangrijkste activiteit hier  het opvullen van de plas met gronden die 
minstens voldoen aan 80 % van de bodemsaneringsnorm type III (Lettens et al., 2019). Er 
is een grote bergingscapaciteit en het vullen zal nog vele jaren doorgaan.  
  
Het ANB heeft onderhandeld met de exploitant om ook met dit deel van de Putten van Ham 
de natuurdoelen te kunnen realiseren. Het is de bedoeling om het gebied na de opvulling af 
te werken als ondiep moeras in functie van de roerdomp. Het gaat om een habitat met 
ondiep open water en riet. Hiervoor zijn ontwerpplannen gemaakt.  
 
Op het oostelijk deel van de exploitatie is een zeilclub aanwezig. Hun watersportactiviteiten 
bestaan enkel uit suppen, surfen en zeilen. Er zijn geen gemotoriseerde vaartuigen, behalve 
misschien van lesgevers tijdens de cursussen. De clubactiviteiten (WSV Del Mare) worden 
aangeboden van eind maart tot november. De club heeft van de eigenaar/exploitant enkel 
een tijdelijke toestemming gekregen om de plas te gebruiken. De gemeente wil echter dat de 
zeilclub kan blijven op de vijver. Het behoud van dieper water in functie van de watersport is 
in strijd met de belangen van de exploitant, die de plas maximaal wil vullen. Het behoud van 
dieper water en de zeilactiviteiten zijn ook niet te combineren met een optimale inrichting 
voor de roerdomp.  
 
Tijdens het laatste overleg vroeg de gemeente om de watersportclub te verplaatsen. De 
watersport activiteiten zouden dan niet meer op het noordelijke deel van de plas gebeuren 
maar op het zuidelijke deel dat reeds erkend reservaat is. Het accommoderen van de zeilclub 
op de zuidelijke plas heeft vermoedelijk impact op de aanwezige natuurwaarden. 
 
 

Vragen 
 

1) Wat zijn de te verwachten effecten van suppen, surfen en zeilen op de zuidelijke plas op 
de voorkomende watervogels (broed- en overwinterende vogels) en zoogdieren (otter en 
bever)? Welk effect wordt verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen? 
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2) Is het mogelijk om eventuele negatieve effecten te milderen (bijvoorbeeld door 
activiteiten slechts gedurende een beperkte periode van het jaar toe te laten)? 

 
3) Is het mogelijk om bepaalde kwetsbare zones uit te sluiten zodat de negatieve impact van 

waterrecreatie beperkt blijft? Waarmee moeten we rekening houden bij het afbakenen 
van de zones waar watersport wel en niet toegelaten is? 

 
 

Toelichting 
 
1. Wat zijn de te verwachten effecten van suppen, surfen en 

zeilen op watervogels en bepaalde zoogdieren?  
 
Menselijke aanwezigheid op de plas zal onvermijdelijk leiden tot een zekere vorm van 
verstoring onder broedende en overwinterende watervogels. Afhankelijk van de intensiteit en 
aard van de verstoringsbron kan die verstoring verschillende vormen aannemen. In het 
ergste geval verlaten de aanwezige watervogels, al dan niet tijdelijk, het gebied. Of ze 
verplaatsen zich weg van de verstoringsbron naar een ander deel van het gebied. 
Herhaaldelijke verstoring kan leiden tot energieverlies bij vogels met mogelijk een zwakkere 
conditie en geringer broedsucces tot gevolg. Of deze effecten al dan niet optreden hangt af 
van factoren als overlap in seizoen, tijd van de dag, en locatie, alsook van frequentie en 
intensiteit van de verstoring, en afstand tussen verstoringsbron en vogelsoort (Krijgsveld et 
al., 2008). 
 
In het kader van dit advies baseren we ons op de uitgebreide literatuurstudie van Krijgsveld 
et al. (2008) aangevuld met enkele recente studies voor wat betreft verstorende effecten 
van recreatie (en suppen, windsurfen en zeilen in het bijzonder).  
 
Volgende algemene effecten worden aangehaald in de studies:  
 

• Snel bewegende vormen van waterrecreatie veroorzaken de meeste verstoring 
(surfen > zeilen > suppen) 

• Onvoorspelbaar gedrag veroorzaakt meer verstoring dan vaste patronen in 
verstoring. Bijvoorbeeld recreanten die zich buiten de vaarzone begeven.  

• Naarmate er meer recreanten zijn, neemt verstoring toe (aantal events en lawaai) 
 
Specifiek worden volgende effecten aangehaald: 
 
Suppen: 
 
• Suppen (peddel surfen, ‘stand-up-paddling’) is een relatief nieuwe vorm van 

waterrecreatie. Er is amper onderzoek gedaan naar de effecten op de biodiversiteit 
ten gevolge van deze vorm van recreatie. Algemeen verwachten we dat ten opzichte 
van de andere vormen van waterrecreatie er door deze vorm van recreatie relatief 
minder verstoring zal zijn omdat suppers trager bewegen (zoals bijvoorbeeld ook een 
klein visserbootje). Echter Bull & Rödl (2018) tonen aan dat de verstoringsafstand 
van suppen groter is dan zeilen. De auteurs vermoeden dat een staande mens op 
een ‘sup’plank op open water een groot verstoringseffect heeft. Bovendien is er meer 
kans op het (ongeoorloofd/onvoorspelbaar) doordringen in gebieden met geringe 
diepgang (oever en moeraszones). Deze zones zijn vaak de gebieden waar vogels 
meer voorkomen omwille van de rust en omdat er in gebieden met geringe diepte 
vaak veel voedsel te halen valt.  

 
Surfen: 
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• De aanwezigheid van windsurfers op het water leidt ertoe dat het gros van de 
watervogels zich verplaatst buiten de verstoringsrange. Over het algemeen is de 
verstoring veroorzaakt door windsurfers groter dan de verstoring door zeilboten. 

• De aanwezigheid van windsurfers is mogelijk belangrijker dan het totale aantal 
windsurfers 

• Er is een duidelijk negatief verband vastgesteld tussen het windsurfen en de 
aanwezigheid van watervogels. 

• De verstoring door kitesurfers is nog groter.  
 
Zeilen: 
 
• Gemotoriseerde boten (inclusief waterscooters en jetski’s) veroorzaken de meeste 

verstoring, hoewel uit enkele studies blijkt dat de verstoring door windsurfers nog 
groter kan zijn dan motorboten. Zeilboten zijn relatief minder verstorend dan 
motorboten, doordat ze stil zijn en langzamer voortbewegen. Grotere zeilboten 
veroorzaken doorgaans minder verstoring dan kleinere bootjes omdat deze kleine 
bootjes vaker onvoorspelbaar/ongeoorloofd gedrag vertonen in ondiepe delen van 
waterzones. 

• Uit heel wat studies blijkt dat door deze vorm van waterrecreatie het aantal vogels in 
een gebied kan afnemen en het broedsucces achteruit kan gaan.  

  
Overwinterende watervogels 
 
Op de Hamputten te Waasmunster komen verschillende soorten overwinterende watervogels 
voor van oktober tot en met maart. De belangrijkste soorten zijn (met tussen haakjes 
telkens het minimum- en maximumaantal vastgesteld tijdens de midmaandelijkse 
watervogeltellingen sinds 2005): 

- Dodaars (3 - 13) 
- Fuut (21 - 75) 
- Krakeend (8 - 69) 
- Wilde eend (45 - 1.110) 
- Tafeleend (4 - 81) 
- Kuifeend (55 - 387) 
- Meerkoet (28 - 66) 

 
Aanvullende losse gegevens wijzen op de tijdelijke aanwezigheid van soms nog grotere 
aantallen (o.a. tot ruim 300 slobeenden en 2.000 wilde eenden in 2008) en de aanwezigheid 
van zeldzame en zeer verstoringsgevoelige soorten zoals ijsduiker, parelduiker, 
roodkeelduiker, kuifduiker, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, roodhalsfuut, topper, grote 
zee-eend, en zwarte zee-eend. 
 
Op basis van de soorten en aantallen kunnen we stellen dat de Hamputten van groot 
regionaal belang zijn voor diverse soorten watervogels. Ze maken echter ook deel uit van 
een groter wetlandcomplex langsheen de Durme (met het Molsbroek als kerngebied) dat van 
internationaal belang voor overwinterende watervogels kan worden beschouwd. Voor de 
belangrijkste soorten voorkomend op de Hamputten, met name krakeend, tafeleend en 
slobeend zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. 
 
Broedvogels 
 
In 2019 werd een eerste broedvogelkartering uitgevoerd in de Hamputten (Everaert, 2019). 
De moeras- en rietvogels worden hieronder voorgesteld (met tussen haakjes het aantal 
territoria) (volledige lijst in bijlage): 

- Dodaars (1) 
- Fuut (9) 
- Bergeend (1) 



 

www.inbo.be INBO.A.4152 6 

- Krakeend (5) 
- Kuifeend (2) 
- Blauwborst (1) 
- Rietgors (2) 
- Cetti’s zanger (2) 
- Bosrietzanger (17) 
- Kleine karekiet (50) 
- Wilde eend, waterhoen en meerkoet (enkele koppels) 
- IJsvogel (1)  

 
Voor de broedvogels voorkomend op de Hamputten blauwborst, ijsvogel en dodaars zijn 
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Vooral de oeverzones zijn verstoringsgevoelig 
voor deze soorten. Daarnaast voorziet het Sigmaplan de toekomstige inrichting van de 
oeverzones als potentieel broedgebied voor roerdomp en andere (meeliftende) doelsoorten 
zoals blauwborst, snor, grote karekiet, rietzanger, bruine kiekendief, woudaap, slobeend, … . 
Momenteel zijn de oevers al actueel foerageergebied voor woudaap (in deelgebied Molsbroek 
bv. 2 koppels in 2020 met toen ook minstens tijdelijk een zangpost in de oeverzones van de 
Hamputten). In 2020 werd midden de diepe vijver van de Hamputten een boeienlijn gelegd 
tot waar het volgens de geldende toegankelijkheidsregeling toegelaten is om met kleine 
vissersbootjes te vissen tussen 15 juli en 15 oktober3. Centraal in de plas (voorbij de 
boeienlijn) ligt sinds 2020 een groot broedvlot voor visdief. 
 
Zoogdieren 
 
In de Hamputten komen er ook bevers en otters voor4. 
 
Effecten van waterrecreatie  
 
De verstoringsgevoeligheid van foeragerende en rustende watervogels verschilt van soort tot 
soort. In een literatuuroverzicht in Krijgsveld et al. (2008) vinden we volgende gemiddelde 
verstoringsafstanden (= afstand tot verstoringbron vanaf wanneer de vogel opvliegt om te 
vluchten) van verschillende soorten watervogels ten aanzien van zeilboten terug: 

- Dodaars: 50 meter 
- Fuut: 100 meter 
- Krakeend: 430 meter 
- Wilde eend: geen data 
- Slobeend: 350 tot 430 meter 
- Tafeleend: 340 tot 350 meter  
- Kuifeend: 340 meter  
- Meerkoet: 50 tot 350 meter 
- Visdief: geen data 

 
De verstoringsafstanden zijn hoger bij suppen (op basis van Bull & Rödl, 2018), wind- en 
kitesurfen. Een studie naar verstoringseffecten door kitesurfers van vogels in de 
Westerschelde stelt de verstoringsafstand op 700 m (Verbeek & Krijgsveld, 2013). Er zijn 
geen specifieke verstoringsafstanden door waterrecreatie beschreven voor riet- en 
moerasvogels zoals roerdomp. 
 
Voor broedende vogels die hun nesten maken in de oeverzones zijn de verstoringsafstanden 
kleiner. Echter ook deze broeders foerageren tussendoor waardoor we de verstoringsafstand 
voor foerageren en rusten als maatgevend hanteren. Bovendien is er ook de gevoeligheid 
voor directe territorium- en nestverstoring. De vestiging van territoria kan mislukken of het 
                                                
3 Ministerieel besluit van 19 januari 2021 houdende wijziging van de toegankelijkheidsregeling voor het erkend 
natuurreservaat E-002 Groot Molsbroek, gelegen op het grondgebied van Lokeren en Waasmunster. 

4 www.waarnemingen.be 
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broedsucces kan sterk afnemen. Hierbij speelt de onvoorspelbaarheid en de ongeoorloofde 
toegang tot oeverzones door waterrecreanten vooral. Deze betreding moet ten alle tijden 
verboden worden. 
 
Wetenschappelijk onderzoek naar verstoring van waterrecreatie (suppen, surfen en zeilen) 
op bever en otter is ons niet gekend, maar we kunnen verwachten dat er een verstorend 
effect kan optreden, zeker nabij hun verblijfplaatsen in de oeverzones.   
 
Als suppen, surfen en zeilen onbeperkt wordt toegelaten op de zuidelijke vijver van de 
Putten van Ham, kunnen we op basis van bovenstaande gegevens verwachten dat er een 
grote negatieve impact zal zijn op de watervogels. De verstoring zal leiden tot een afname 
van de kwaliteit van het leefgebied waardoor het behalen van de natuurdoelstellingen in het 
gedrang komt.  
 
2. Milderende maatregelen 
 
Sommige effecten van verstoring kunnen op verschillende manieren gemilderd worden. De 
meest voor de hand liggende optie is een zonering van de verstorende activiteiten in tijd 
en/of ruimte. Wanneer het van belang is om minder vogels te verstoren is het in de eerste 
plaats aangewezen om verstoring door met name snel bewegende vormen van 
waterrecreatie en zich onvoorspelbaar gedragende watersporters te voorkomen of niet toe te 
staan op die plaatsen die dienst doen als leefgebied voor vogels. Wanneer het eerder van 
belang is om de ernst van een verstoring te beperken, is het vooral aangewezen om de 
verstoring door waterrecreanten die lang op één plek blijven, die nabij oeverzones komen of 
die veel lawaai produceren, te beperken. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in het broedseizoen 
en op plaatsen waar kwetsbare vogelsoorten kunnen broeden (Krijgsveld et al., 2008). 
 
De meest kwetsbare periodes zijn het winterhalfjaar oktober-maart (overwinterende 
watervogels) en het voorjaar tot de vroege zomer van maart tot en met juli (meeste 
broedvogels).  
 
Bever en otter zijn jaarrond aanwezig en voornamelijk kwetsbaar nabij hun verblijfplaats en 
gedurende het foerageren. Beide soorten zijn vooral schemer- en nachtactief maar ook soms 
overdag (Swinnen, 2015; Vandamme et al., 2019).  
 
De huidige clubactiviteit op de noordelijke plas situeert zich tussen eind maart en november. 
Deze periode overlapt met de meest kwetsbare overwinterings- en broedperiode. De periode 
met relatief gezien het minst verstoring voor vogels situeert zich in augustus en september, 
hoewel zeker in augustus ook nog betekenisvolle verstoring kan optreden voor broedvogels 
van de oeverzones zoals voor woudaap en roerdomp (uitvliegen van de jongen) die in het 
gebied tot doel zijn gesteld.  
   
Om verstoring ruimtelijk te beperken zou een waterplas kunnen onderverdeeld worden in 
een deel dat wel en een deel dat niet toegankelijk is voor bepaalde vormen van 
waterrecreatie. Gezien de bovenvermelde verstoringsafstanden dient ook een voldoende 
grote bufferzone (> 350 m) tussen beide delen (het niet toegankelijke en het toegankelijke 
deel) te worden voorzien. Het betreffende gebied (deelgebied Hamputten binnen het erkend 
reservaat) is meestal smaller, de langste strijklengte in de plas is ca. 540 m. Dit zal 
betekenen dat bij het toelaten van waterrecreatie op een klein deel van de plas (in de meest 
verstoringsgevoelige periode), de plas quasi volledig verstoring zal ondervinden voor 
bepaalde soorten.  
 
Tenslotte kan in de periode met activiteit het aantal recreanten beperkt worden. Deze 
mitigerende maatregel is echter minder effectief dan het verbieden van activiteit in ruimte of 
tijd.  
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3. Afbakenen van kwetsbare zones 
 
Afgebakende rustzones voor watervogels in een waterplas kunnen best voorzien worden in 
die delen die voldoen aan de behoeften van de aanwezige soorten in het gebied (of 
doelsoorten). Voor watervogels in de winter kunnen dit bijvoorbeeld plaatsen zijn die redelijk 
beschut liggen tegen de wind of waar voldoende voedsel beschikbaar (en bereikbaar) is, 
waarbij o.a. waterdiepte een rol kan spelen. Voor broedvogels liggen de gevoelige zones 
langs de randen van de plas. De meest gevoelige zones zijn de breedste oeverzones. Ook het 
aanwezige visdief broedvlot is een zeer kwetsbare zone gedurende het broedseizoen, alsook 
alle zones met rietstroken en geplande verdere rietuitbreiding (cfr. huidig beheerplan en de 
instandhoudingsdoelstellingen). Rond de meest gevoelige zones wordt best steeds een buffer 
voorzien.  
 
Een zonering gebeurt het best in het kader van een beheerplan, op basis van o.a. actuele 
verspreidingsgegevens en kennis van gebiedsexperten. Gezien de oppervlakte van de plas en 
de grote verstoringsafstanden lijkt het afbakenen van zones die niet verstoord worden door 
suppers, surfers en zeilers niet mogelijk (zie ook punt 2. Milderende maatregelen).  
 
 

Conclusies 
 
1. Wat zijn de te verwachten effecten van suppen, surfen en zeilen op watervogels 

en bepaalde zoogdieren? 
 
De effecten van suppen, surfen en zeilen op overwinterende en broedende watervogels in het 
zuidelijke deel van de Putten van Ham zal significant zijn. Een verstoringseffect tot minimaal 
ongeveer 350 meter wordt op basis van literatuur verwacht. Hierdoor zal de kwaliteit van het 
leefgebied van de soorten afnemen en kan het behalen van de gestelde natuurdoelstellingen 
in het gedrang komen.  

 
2. Welke milderende maatregelen worden geadviseerd?  

 
Bij een eventuele zonering van de verstorende recreatieve activiteiten dienen de aspecten 
tijd, ruimte en intensiteit in rekening worden gebracht:  

a. Tijd: de belangrijkste aantallen overwinterende watervogels zijn aanwezig tussen 
oktober en maart, broedvogels zijn vooral aanwezig tussen maart en juli, hoewel de 
doelsoorten woudaap en roerdomp nog tot zeker eind augustus aanwezig kunnen zijn. 
Bever en otter zijn jaarrond vooral schemer- en nachtactief in het gebied, en bijgevolg 
heel het jaar door gevoelig voor verstoring tijdens de schemer en de nacht, maar ook 
overdag in de buurt van verblijfplaatsen. Er is voor vogels relatief het minst verstoring 
indien er enkel in de maand september recreatieve activiteiten plaats vinden. Het 
afbakenen van een buffer rond kwetsbare zones is steeds nodig (zie punt 3). 

b. Ruimte: zonering van het recreatief ruimtegebruik is moeilijk te realiseren gezien de 
beperkte oppervlakte van de plas en de verstoringsafstand (> 350 m). Het toelaten 
van waterrecreatie op een deel van de plas zal verstoring veroorzaken op de volledige 
plas. 

c. Beperken van aantal recreanten is minder effectief dan het verbieden van activiteit in 
ruimte of tijd. 

 
3. Afbakenen van kwetsbare zones 
 
De meest beschutte zones met de hoogste voedselvoorziening gelden als de meest 
kwetsbare zones. Alle oeverzones (voor watervogels, bever en otter) en het broedeiland zijn 
zeer kwetsbaar. Tot deze zones wordt best ten allen tijde een buffer voorzien.  
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Gezien de beperkte oppervlakte van de plas en de grote verstoringsafstanden lijkt het 
afbaken van zones die niet verstoord worden door suppers, surfers en zeilers in de 
verstoringsgevoelige periode niet mogelijk. 
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