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I. Inleiding 
 
Een groot deel van de IJzervallei stroomopwaarts Diksmuide is erkend als Speciale 
Beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en maakt 
daardoor onderdeel uit van het NATURA 2000-netwerk, een coherent netwerk van 
beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit 
netwerk omvat alle gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de 
Habitatrichtlijn (1992) en vormt de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor 
behoud en herstel van biodiversiteit.  
De speciale beschermingszones die deel uitmaken van NATURA 2000 zijn van internationaal 
belang en de bescherming ervan moet specifiek gericht zijn op de instandhouding van hun 
internationale natuurwaarden. De lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de habitats en 
soorten waarvoor deze gebieden werden aangeduid in stand gehouden en zelfs hersteld 
worden (EUROPESE COMMISSIE 2000a). De instrumenten om dit te doen, de 
instandhoudingmaatregelen, mogen door elke lidstaat vrij worden vastgesteld. Voor er echter 
tot een duidelijke beschrijving van deze maatregelen kan worden overgegaan, is het 
aangewezen eerst duidelijke streefdoelen, de instandhoudingdoelstellingen, te bepalen. Deze 
instandhoudingdoelstellingen schetsen dus wat bereikt zou moeten worden om aan de 
algemene doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te voldoen.  
Het opstellen van instandhoudingdoelstellingen voor Speciale Beschermingszones vindt zijn 
oorsprong in het artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), dat krachtens artikel 7 
van dezelfde richtlijn ook van toepassing is op de Speciale Beschermingszones die werden 
aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) (EUROPESE COMMISSIE 2000b).  
 
In Vlaanderen is pas vrij recent een aanvang gemaakt met het opstellen van 
instandhoudingdoelstellingen voor Europese Vogelrichtlijngebieden (‘BE2500121 Westkust’, 
BE2500932 Poldercomplex’ en ‘BE2501033 Het Zwin’) en Europese 
Habitatrichtlijngebieden (‘BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ en 
‘BE2500002 Polders’).   
In dit rapport worden instandhoudingdoelstellingen opgemaakt voor de avifauna van de in het 
kader van de Vogelrichtlijn aangewezen Speciale Beschermingszone ’BE2500831 
IJzervallei‘. In een apart hoofdstuk worden concrete voorstellen geformuleerd voor het 
instellen van waterpeilen in het Blankaartbekken in functie van de 
instandhoudingdoelstellingen, dit naar aanleiding van een procedure voor de Europese 
Commissie over te lage waterstanden in dit gebied en de negatieve gevolgen hiervan op de 
aanwezige vogelpopulaties.  
 
 
II. Het studiegebied 
 
II.1. Algemene beschrijving 
 
Het grootste deel van het gebied bestaat uit de zogenaamde 'IJzerbroeken'; dit zijn laaggelegen, 
permanente hooi- en weilanden die gelegen zijn langs de rechteroever van de IJzer tussen 
Diksmuide en de Belgisch-Franse grens. Deze broeken fungeren bij piekdebieten als een 
natuurlijk wachtbekken van de IJzer en worden gekenmerkt door periodieke winterse 
overstromingen die in sterke mate het landschap in de IJzerbroeken bepalen. Van nature zijn 
deze natte valleigronden slechts als hooiland of graasweide geschikt, en kunnen er geen 
veeleisende landbouwgewassen geteeld worden (akkerbouw). De broeken worden doorsneden 
door talrijke waterlopen en een netwerk van sloten die zorgen voor de afwatering naar de IJzer. 
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Kenmerkend zijn ook de vele aanzitputten die vooral vroeger gebruikt werden ten behoeve van 
de jacht. Het gaat om ondiep uitgegraven plassen die vooral buiten het jachtseizoen een 
belangrijke functie als foerageergebied voor watervogels vervullen. In de broeken van Merkem 
is nog een oude eendenkooi bewaard gebleven.  
 
In dit broekenlandschap liggen enkele grote waterplassen: de Blankaartvijver - onderdeel van het 
natuurreservaat De Blankaart en eigendom van Natuurpunt vzw. - en het waterspaarbekken van 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De Blankaartvijver is ongeveer 30 ha groot en 
is het resultaat van turfontginning in de 16de eeuw. De plas is over het algemeen zeer ondiep en 
wordt omgeven door moeilijk toegankelijke rietmoerassen en wilgenbroekbossen. Voor een 
verdere beschrijving verwijzen we naar DEVOS et al. (2006). Tot begin de jaren ’70 was de 
Blankaart het enige gebied met een grote oppervlakte open water. Dit veranderde in 1973 toen 
door de toenmalige Nationale Maatschappij der Waterleidingen een waterspaarbekken en 
waterproductiecentrum werd opgericht in het laagst gelegen deel van het 'Merkembroek', ten 
zuidwesten van De Blankaart en op ca. 500 m van de IJzer. Dit spaarbekken heeft een 
oppervlakte van 60 ha (in de vorm van een regelmatige achthoek) en wordt omgeven door 7 
meter hoge betonnen muren. De maximale waterdiepte bedraagt 5 meter.  
 
De Handzamevallei maakt onderdeel uit van het Vogelrichtlijngebied IJzervallei maar ligt 
enigszins geïsoleerd van de IJzerbroeken. Wat ecologische karakteristieken betreft zijn beide 
echter goed vergelijkbaar. De Handzamevallei wordt in het vervolg van dit rapport 
grotendeels buiten beschouwing gelaten. De geformuleerde doelstellingen wat betreft 
populatieaantallen en oppervlaktes gelden enkel voor het Blankaartgebied en de IJzerbroeken 
en niet voor dit deelgebied.    
 
 

 
 

Figuur 1. Situering van het Vogelrichtlijngebied IJzervallei  
met daarbinnen het Blankaartbekken (zie verder).  
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II.2.  Aanwezige habitats 
 
Het Blankaartgebied en IJzerbroeken bestaan hoofdzakelijk uit graslanden die hetzij als 
graasweide hetzij als hooiland worden gebruikt (zie ook Tabel 1). Het gaat om ruim 2400 ha 
(= 67,5 % van de oppervlakte van het totale gebied). Ruim 1900 ha daarvan kunnen als zeer 
waardevol worden bestempeld. De akkers (807 ha) situeren zich vooral in de hoger gelegen 
zandleemstreek. Opvallend is de kleine oppervlakte aan rietlanden en bossen/struwelen. 
Rietmoerassen worden vooral aangetroffen in het natuurreservaat De Blankaart waar het 
huidige rietareaal nog 14,8 ha bedraagt. Een groot gedeelte van de vroegere rietkragen zijn nu 
vervangen door wilgenstruwelen (17,3 ha). Bosbiotopen situeren zich in het kasteelpark van 
de Blankaart (33,9 ha), de Eendenkooi van Merkem (3 ha) en enkele populierenaanplanten (4 
ha).      
 
 

 Oppervlakte 
(ha) 

% 

Plassen en vijvers 124 3,4 
Rietlanden 19 0,5 
Akkers 807 22,4 
Permanent grasland zonder microreliëf 331 9,2 
Historisch permanent graslandcomplex met veel sloten en/of microreliëf 1905 53,0 
Andere verruigde/ingezaaide graslanden 190 5,3 
Struwelen 21 0,6 
Bos en park 41 1,1 
Urbane gebieden 159 4,4 

 
Tabel 1. Oppervlakte van verschillende biotopen in het Vogelrichtlijngebied IJzervallei (exclusief 
Handzamevallei), gebaseerd op BWK-eenheden (geïntegreerde versie 052006, kartering in 1997). 

 
 
Voor een uitvoerige beschrijving van de verschillende habitats kunnen we ondermeer 
verwijzen naar DE RYCKE et al. (2000) en DEVOS et al. (2006).  
 
De Handzamevallei telt ongeveer 846 ha historisch permanente graslanden met 
microreliëf/sloten, 89 ha permanent graslanden zonder microreliëf, 190 ha verruigde of 
ingezaaide graslanden en 285 ha akkers. Iets meer dan 10 ha is bebost terwijl open water en 
rietlanden er niet of nauwelijks voorkomen.  
 
 
II.3. Hydrologie en waterpeilbeheer 
 
De waterpeilen in het Vogelrichtlijngebied worden in belangrijke mate bepaald door het peil 
van de IJzer (streefpeil jaarrond 3m14 TAW) die in Nieuwpoort via het sluizencomplex ‘De 
ganzepoot’ in zee uitmondt. Het grootste deel van de IJzerbroeken ontwatert gravitair naar de 
IJzer, met uitzondering van het Blankaartbekken dat voor een groot deel lager gelegen is dan 
het IJzerpeil. Een beperkte zomerdijk en terugslagkleppen op een aantal waterlopen 
verhinderen daar in normale omstandigheden de instroom van IJzerwater. Het water in het 
Blankaartbekken zelf wordt via een pompgemaal op de Stenensluisvaart (gebouwd in 1952) 
overgepompt van de broeken naar de rivier.  
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Luchtfoto met zicht op de Rhillebroeken te Woumen. Goed zichtbaar zijn de natte depressies 
 in de graslanden. (Foto: A. Vervaeke) 

 

 
 

Overstromingen in de winterperiode zijn een belangrijke factor voor de instandhouding van de 
ecologische karakteristieken van het gebied..(Foto: K. Devos) 
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Bij hevige regenval wordt vanuit de hoger gelegen zandleemstreek in korte tijd (en in de loop 
van de laatste decennia steeds sneller) veel water afgevoerd naar de IJzer. Daar IJzerwater 
alleen bij laag water via het sluizencomplex in zee kan geloosd worden, kan het peil van de 
rivier aanzienlijk stijgen tijdens perioden van langdurige neerslag. De IJzerbroeken fungeren 
dan als een soort wachtbekken om het overtollige water op te vangen. Die overstromingen in 
de broeken zijn in de winterperiode een belangrijke factor voor de instandhouding van de 
ecologische karakteristieken van het gebied.     
 
Zoals eerder vermeld heeft de bouw van een pompgemaal in het Blankaartbekken (1952) een 
belangrijke impact gehad in de waterhuishouding in dit deelgebied. Hierdoor was men in staat 
om lagere peilen in te stellen dan het peil van de IJzer (vnl. in functie van landbouw). Die 
streefpeilen werden door het polderbestuur vanaf de jaren ’60 in verschillende fasen verlaagd 
tot 2m50 TAW en op een gegeven ogenblik zelfs 2m40. Later vond opnieuw een verhoging 
plaats tot 2m60 (Blankaartgebied) of 2m55 (Merkembroek). Vooral in droge zomers zakt het 
waterpeil echter vaak onder deze streefwaarden (o.a. door evapotranspiratie en mogelijk ook 
via het oppompen van water in de toevoerbeken).  
 
De belangrijkste waterbeheerders zijn W&Z die het peil van de IJzer regelen (via de sluizen in 
Nieuwpoort en in mindere mate te Fintele), Afdeling Water van het Vlaams Gewest (beheert  
het pompgemaal op de Stenensluisvaart) en de Zuidijzerpolder. Ook de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is betrokken partij in het water(peil)beheer 
gezien zij in bepaalde perioden van het jaar water oppompen uit het Blankaartgebied en/of de 
IJzer.  
 
 
II.4. Bescherming 
 
De natuurwaarden in het gebied kregen op verschillende manier een beschermd statuut, zowel 
op Vlaams als op internationaal niveau.    
 
Europees/internationaal: 
 

• Vogelrichtlijngebied BE2500831 ‘IJzervallei’ (5136ha, waarvan 3723ha zich in de 
IJzervallei bevindt en 1412ha in de Handzamevallei) [BVEx.: 17/10/1988 (BS, 
29/10/1988)] 

  
Het laaggelegen Blankaartgebied is, net zoals de rest van de overstroombare IJzerbroeken, 
beschermd als het Europees Vogelrichtlijngebied ‘IJzervallei’ en maakt dus deel uit van het 
NATURA2000-netwerk. Binnen deze speciale beschermingszone inzake het behoud van de 
vogelstand zijn onder andere de poldergraslanden en hun microreliëf, vijvers en moerassen, 
broekbossen, rietvelden en zeggenvelden, oude veenwinningen, verlaten kleigroeven en 
dijken als natuurlijke habitats beschermd. De vogelsoorten waarvoor de Speciale 
Beschermingszone werd afgebakend en de internationaal belangrijke aantallen vogels 
(winter/migratie) zijn terug te vinden in Bijlage 1. 
 

• Ramsargebied: ‘Het reservaat ‘De Blankaart’ en valleigebied’ (2461ha, KB 
31/10/1984) 

 
De RAMSAR-conventie of de “Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale 
betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels” beoogt het wereldwijd 
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behoud en duurzaam beheer van “wetlands” met bijzondere aandacht voor de bescherming 
van de leefgebieden van watervogels. De conventie werd opgesteld in 1971 en werd van 
kracht in 1975. België ondertekende de RAMSAR-conventie in 1975. Via het KB van 
27/09/84 (BS, 31/10/84) werden zes waterrijke gebieden aangeduid en erkend als RAMSAR-
gebied waaronder het natuurreservaat De Blankaart. Daar werden later de IJzerbroeken aan 
toegevoegd, als compensatie voor het gedeeltelijk verlies van een Ramsar-gebied aan de 
Beneden-Zeeschelde.  
 
 
Vlaams niveau: 
 

• Gewestplanbestemming:  
 
Ruim 88 % van het VRL-gebied (exclusief Handzamevallei) heeft een agrarische bestemming 
op het Gewestplan (Tabel 2). Ongeveer 2/3 daarvan (2055 ha) is ingekleurd als Valleigebied 
of Agrarisch gebied met ecologisch belang. Het gaat hier voornamelijk om de eigenlijke, 
overstroombare IJzerbroeken. Natuurgebieden en natuurreservaten nemen 4,5 % voor hun 
rekening. Het betreft hier in hoofdzaak het natuurreservaat de Blankaart en aanpalende 
graslanden.   
 
 
Code gewestplan Omschrijving Gewestplanbestemming Oppervlakte (ha) 

 
0910 / 0911 Valleigebied / Agrarisch gebied met ecologisch belang 2055,10 
0901 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 1187,38 
0900 Agrarisch gebied 56,09 

 
0702 Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 91,54 
0701 Natuurgebied 77,61 
1200 (0701) Ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied 7,48 
0800 Bosgebied 1,16 
0500 Parkgebied 27,27 

 
0200 Openbaar nut 89,07 
0401 / 0402 Gebieden voor dag- en/of verblijfsrecreatie 13,63 
0100 - 0103 Woongebied 12,60 
1002 / 1082 Milieubelastende industrie / Reservegebied industrie 53,45 

 
1504 Bestaande waterweg 47,70 

 
Tabel 2. Oppervlakte van de diverse gewestplanbestemmingen in het VRL-gebied IJzervallei (exclusief 

Handzamevallei). 
 
 
 

• Vlaams Ecologisch Netwerk:  
 
In het VEN werden 321 ha opgenomen (BVR. 18/07/2003), voornamelijk gelegen in het 
Blankaartgebied (niets in de Handzamevallei).  
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• Vlaams en erkend natuurreservaat 
 
In totaal zijn in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken 648 ha in eigendom of in beheer van 
het Agentschap voor Natuur en Bos of Natuurpunt vzw. (situatie september 2006), verdeeld 
volgens de volgende statuten:.   

- Erkend reservaat: 183,5 ha 
- Niet erkend: 25,9 ha 
- Vlaamse natuurreservaat: 363.7 ha 
- Natuurdomein: 74,9 ha 
 

In de Handzamevallei zijn 55 ha aangewezen als Vlaams natuurreservaat.  
 
 
II.5 Beleid 
 
Vooral sinds het begin van de jaren ’90 - toen het gebied als eerste Ecologisch Impulsgebied 
in Vlaanderen werd aangeduid - werden maatregelen genomen om de natuurwaarden van het 
gebied beter te beschermen. Er werd zowel door Natuurpunt vzw. (toen nog Natuurreservaten 
vzw.) als de Vlaamse overheid fors geïnvesteerd in een aankoopbeleid. Herzieningen van de 
jachtopeningsbesluiten hebben ook geleid tot gefaseerde beperkingen van de jacht in het 
gebied. Belangrijke knelpunten blijven de lage waterpeilen en de over het algemeen povere 
waterkwaliteit in het gebied. Vooral het eerste knelpunt heeft geleid tot lopende procedures 
met betrekking tot het niet of onvoldoende naleven van internationale richtlijnen in het kader 
van de Europese Vogelrichtlijn en de Ramsar-Conventie. Ingevolge het niet nemen van de 
passende maatregelen voor het instandhouden van de speciale beschermingszone 'De 
Blankaart', stuurde de commissie van de E.G. op 8 augustus 1991 een met redenen omkleed 
advies aan de Belgische regering. Minister Kelchtermans, Vlaams minister bevoegd voor 
Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting antwoordde op 26 september 1992, met o.a. het 
vaststellen van een aantal minimumslootpeilen tegen 1 januari 1994. Deze werden echter 
nooit ingesteld, ondermeer omwille van een blijvend dispuut over de noodzakelijke capaciteit 
van de pompen aan de Stenensluisvaart. Een nieuwe klacht in 2005 over té lage waterpeilen in 
het Blankaartbekken, zorgde ervoor dat een herstel van vochtige biotopen bovenaan de 
agenda staat als tegemoetkoming aan de eisen van de Europese instanties.   
Het Blankaartgebied en de IJzerbroeken zijn bovendien ook opgenomen in de ‘Montreux 
record’ van de Ramsar-Conventie. Het betreft hier gebieden die ecologische veranderingen 
ondergaan of waarschijnlijk zullen ondergaan ten gevolge van menselijke activiteiten (bv. 
vervuiling en industriële ontwikkelingen). Voor deze gebieden wordt de “Ramsar Monitoring 
Procedure” opgestart. De landen waarvan één of meerdere Ramsar-gebieden op deze lijst van 
bedreigde gebieden opgenomen zijn, worden verondersteld om - in overleg met het Ramsar 
Bureau - gepaste maatregelen te nemen om de ongewenste ontwikkelingen te stoppen of te 
verhinderen. 
 
De maatregelen inzake waterbeheer die momenteel voorzien worden in het Blankaartbekken 
kaderen hoofdzakelijk in een soort ‘Raamakkoord’ tussen alle betrokken partijen dat dateert 
van 29/03/2001. Toen in de jaren ’90 in toenemende mate hoge waterstanden op de IJzer en in 
de IJzerbroeken werden genoteerd, werd geopteerd voor een integrale aanpak waarbij 
knelpunten i.v.m. natuur, veiligheid en landbouw werden samengelegd. Basisprincipes zijn 
het beveiligen van bewoning en wegen tegen overstromingen, een verhoging van de 
waterpeilen in de laagste gelegen zones in functie van natuur (gekoppeld aan een 
aankoopbeleid) en een vergoeding voor inkomensderving voor de landbouwers.  
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De verhoging van de waterpeilen vormde reeds onderwerp van diverse nota’s en artikels (zie 
o.a. DECLEER et al. 1995 & 1998, DEVOS et al. 1997).  De stuurgroep die de uitvoering van het 
Raamakkoord begeleidt, wenste evenwel een betere onderbouwing van de gewenste 
waterpeilen en een koppeling aan instandhoudingdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied, 
zoals voorzien in de Europese richtlijnen. Met deze adviesnota wordt hieraan voldaan.  
 
 
 
III. Materiaal en methode 
 
III.1 Beschikbare gegevens 
 
De meeste avifaunistische gegevens van de voorbije twintig jaar werden verzameld in het 
kader van langetermijnonderzoeken op het INBO, en dit op een gestandaardiseerde manier 
volgens wetenschappelijk onderbouwde methoden. Oudere, meer fragmentarische gegevens 
werden ontleend aan diverse publicaties en waarnemingsarchieven.   
 
Broedvogels 
 
Vooral vanaf 1988 hebben we een vrij goed beeld van de broedvogelaantallen in het 
Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Toen werd door het toenmalige Instituut voor Natuurbehoud (nu 
INBO) gestart met systematische broedvogelinventarisaties volgens de methode van de 
uitgebreide territoriumkartering (met hulp van vrijwillige medewerkers). Aanvankelijk beperkten 
de inventarisaties zich vooral tot bepaalde soorten of soortgroepen en/of deelgebieden. Vooral in 
de periode 1996-1999 werd de volledigheid heel wat groter, zowel wat aantal soorten als 
gebiedsdekking betreft. De resultaten uit deze periode werden gepubliceerd in COURTENS (2000).  
 
Gegevens van vóór 1988 zijn eerder fragmentarisch, behalve voor enkele soorten die jaarlijks 
goed opgevolgd werden zoals Blauwe Reiger en Bruine Kiekendief. Wat het Blankaartgebied 
betreft is voor de periode 1960-1980 heel wat nuttige informatie terug te vinden in de 
notaboeken en verslagen van wijlen conservator Paul Houwen. Voor een overzicht van de lange 
termijn-ontwikkeling van het broedbestand in het natuurreservaat De Blankaart verwijzen we 
naar DEVOS (2003).  
 
Watervogels 
 
De eerste watervogeltellingen dateren van de jaren ’60 toen vooral geteld werd in het kader van 
internationale tellingen. Tijdens de winters 1977/1978 t.e.m. 1981/1982 voerde Konjev Desender 
nagenoeg wekelijkse tellingen van watervogels uit op De Blankaart en het waterspaarbekken 
tijdens de periode oktober t.e.m. maart. Tellingen in de IJzerbroeken beperkten zich tot perioden 
van (grote) overstromingen. Resultaten werden gepubliceerd in DESENDER (1978, 1982). Na 
enkele jaren van geringe telactiviteit, nam Koen Devos de draad weer op in 1984. Vooral sinds 
1986/87 werd de frequentie van de tellingen - die vanaf dan kaderden in een monitoringproject 
op de Rijksuniversiteit Gent en later op het Instituut voor Natuurbehoud - opgevoerd. De 
wekelijkse tellingen vonden niet alleen meer in het winterhalfjaar maar gedurende het ganse jaar 
plaats. Bovendien werden vanaf dan de IJzerbroeken veel grondiger geteld dan voorheen.  
De duur van de tellingen varieert van een halve dag in de zomerperiode tot één volledige dag in 
de winterperiode. De verschillende deelgebieden worden zo vlug mogelijk na elkaar geteld, om 
tussentijdse verplaatsingen van watervogels te vermijden.   
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III.2 Methode 
 
III.2.1 Inleiding 
 
Voor het opstellen van de instandhoudingdoelstellingen voor de IJzervallei hanteerden we de 
algemene methodiek die werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen (Departement 
Biologie, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer). Deze werd reeds toegepast bij het opstellen 
van IHD voor de havengebieden van Antwerpen en Gent en het Vogelrichtlijngebied 
‘Poldercomplex’ (VAN HOVE et al., 2004b; VAN HOVE et al., 2004c; VAN HOVE et al., 
2004d). Voor een uitgebreide bespreking van deze methode verwijzen we naar het rapport 
‘Opstellen van instandhoudingdoelstellingen voor speciale beschermingszones in het kader 
van de Vogelrichtlijn 79/409/EEG, de Habitatrichtlijn 92/43/EEG en eventuele watergebieden 
van internationale betekenis (Conventie van Ramsar) in de Zeehaven van Antwerpen, poort 
van Vlaanderen in het Ruimtelijk Structuurplan’ (VAN HOVE et al., 2004a).  
 
Het basisprincipe van deze methode is dat instandhoudingdoelstellingen worden geformuleerd 
voor habitats, waarbij wordt gesteund op het feit dat soorten enkel kunnen overleven wanneer 
de habitats waarin ze voorkomen (broeden, foerageren, rusten,…) worden beschermd en 
behouden. Twee belangrijke zaken bij het in stand houden van deze habitats, zijn enerzijds de 
kwaliteit en anderzijds de kwantiteit (oppervlakte) ervan. Het kwaliteitsaspect van de 
verschillende habitats werd reeds behandeld in de studie door SPANOGHE et al. (2003) waarbij 
voor de belangrijkste habitattypes en voor de belangrijkste soorten beoordelingstabellen 
werden opgesteld.  
 
 
III.2.2 Selectie in stand te houden soorten en habitats 
 
Avifauna 
 
Net als bij de instandhoudingdoelstellingen voor andere gebieden in Vlaanderen werd een lijst 
van aandachtssoorten opgesteld die in aanmerking komen voor het opstellen van 
instandhoudingdoelstellingen. Die bevat alle soorten die aan één of meerdere van de volgende 
criteria voldoen:    
 
Criteria:  
 

- Soort voorkomend op Bijlage I van de Vogelrichtlijn 
- Soort voorkomend op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels 
- Soort waarvan minstens 5 % van de volledige Vlaamse broedpopulatie in het 

Vogelrichtlijngebied voorkomt 
- Watervogelsoort waarvan minstens 1 % van de volledige geografische populatie in 

Europa in het Vogelrichtlijngebied voorkomt (het zogenaamde 1 %-criterium) 
 
Bij soorten die op de Bijlage I voorkomen en niet tot broeden komen in het gebied, werden 
alleen die soorten geselecteerd die in internationale aantallen voorkomen of waarvan minstens 
5 tot 10 % van de Vlaamse winterpopulatie in de IJzervallei pleistert.  
  
Daarnaast werden een aantal Bijlage I-soorten toegevoegd die vroeger in het gebied tot 
broeden kwamen maar nu als broedvogel verdwenen zijn als gevolg van ongunstige 
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leefomstandigheden (bv. Roerdomp, Woudaapje, en die als indicatoren worden beschouwd 
voor een goede staat van instandhouding.  
 
De grootte van de Vlaamse broedpopulatie werd ontleend aan de Vlaamse broedvogelatlas 
(VERMEERSCH et al. 2004). De meest recente internationale 1 %-criteria  zijn gepubliceerd in 
WETLANDS INTERNATIONAL (2002).    
 
Habitats 
 
Voor de analyse van de te behouden habitats werd de Biologische Waarderingskaart (BWK) 
voor Vlaanderen als basis genomen. De eerste versie van de BWK (BWK 1) is een 
gebiedsdekkende globale landschapsecologische kartering op schaal 1/25.000, waarbij aan de 
hand van een reeks vooraf gedefinieerde karteringseenheden, de aanwezige ecotopentypen 
werden gekarteerd en gewaardeerd. Deze karteringseenheden zijn gebaseerd op de 
gezamenlijke aanwezigheid van karakteristieke plantensoorten (fytosociologische basis), de 
daardoor gevormde vegetatiestructuur en omgevingskenmerken (DE BLUST et al. 1985).  
Mede door de sterk toegenomen vereisten rond de bruikbaarheid van de BWK in functie van 
het beleidsvoorbereidend onderzoek werd in 1997 door het Instituut voor Natuurbehoud een 
aanvang genomen met de actualisatie van de BWK versie 2. Deze verschilt van de eerste 
versie onder meer door een veel grotere mate van detail (kartering op perceelsniveau en 
publicatie op schaal 1/10.000) en door het besteden van extra aandacht aan de verschillende 
graslandtypes en het voorkomen van kleine biotopen en kleine landschapselementen.  
 
Om het verwerken van de resultaten te vereenvoudigen werd er voor geopteerd om de 
gedetailleerde habitattypes (daar deze in veel gevallen niet relevant zijn voor het voorkomen 
van vogelsoorten) in een aantal grotere klassen onder te brengen.Tabel 3 geeft de weerhouden 
klassen weer. 
 
 

Habitattype Beschrijving 
a Waterlopen en stilstaande waters 
b Akkers 
ba Bossen en aanplantingen 
hp Permanent grasland zonder microreliëf 
hpr Historisch permanent weilandcomplex met zeer veel sloten en/of microreliëf 
m-mr Rietmoeras/rietland 
u Urbane gebieden 
s Struwelen 

 
Tabel 3: Habitatklassen en omschrijving 

 
a Waterlopen en stilstaande waters. Alle grote open wateroppervlakken (b.v. de Blankaartvijver) en brede 

waterlopen (b.v. IJzer, Houten- en Stenensluisvaart). 
b Akkers. Alle typen akkers, inbegrepen grasakkers (zeer soortenarm grasland, BWK-code Hx). 
ba Bossen en aanplantingen. Alle bosjes en aanplantingen (b.v. Eendekooi van Merkem, kasteelpark 

Blankaart). 
hp Permanent grasland zonder microreliëf. Alle permanente graslanden zonder microreliëf. 
hpr Historisch permanent weilandcomplex met zeer veel sloten en/of microreliëf. Al dan niet met brede 

rietkragen met oud riet (riet van het vorige jaar dat niet werd gemaaid en belangrijk is voor rietvogels) 
langs de sloten. 

m-mr Rietmoeras/rietland. Ondiep water afgeboord met uitgebreide rietkragen (rietkragen Blankaartvijver). 
u Urbane gebieden. Alle bebouwde terreinen, inclusief tuinen en parken. 
s Struwelen. Gesloten vegetatie, opgebouwd uit houtige planten, tot 2 à 4m hoog (b.v. wilgenbroekbos 

Blankaart). 
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III.2.3. Kwalitatieve instandhoudingdoelstellingen 
 
De geselecteerde aandachtssoorten worden in een eerste fase aan een kwalitatieve analyse 
onderworpen. Aan de hand van de biotoopvereisten van elke soort wordt met deze analyse 
bepaald welke habitats prioritair beschermd moeten worden. 
In een eerste stap wordt aan elk van de aandachtssoorten een relatief belang (prioriteitsscore) 
toegekend op basis van een combinatie van juridische, zeldzaamheids- en soortkarakteristieke 
criteria (Tabel 4). Voor elk van de aandachtssoorten worden de gebiedseisen beschreven naar 
broed-, rust- en foerageerhabitat, deze zijn gebaseerd op de resultaten van de uitgebreide 
literatuurstudie door VAN HOVE et al. (2004a). Aan deze habitats wordt dan een prioriteit 
toegekend op basis van de soorten die er in leven en hun respectievelijke score. Het resultaat 
is een zogenaamde Soort-habitatprioriteitenlijst, welke het relatieve belang van elk habitat 
voor de erin voorkomende aandachtssoorten weergeeft.  
 
 

Juridische criteria   Score 
Mondiaal niveau Conventie van Bern (Bijlage II) 2 
  Conventie van Bonn (Bijlage II) 2 
  Conventie van Ramsar (1 %-norm) 4 
  Andere soorten 1 
Europees niveau Vogelrichtlijn (Bijlage I) 4 
  Andere soorten 1 

Vlaams niveau 
Onvoorwaardelijk beschermde 
soorten 3 

  Voorwaardelijk beschermde soorten 2 
  Niet beschermde soorten 1 
Zeldzaamheidscriteria   Score 
Rode lijst broedvogels Uitgestorven 4 
  Met uitsterven bedreigd 4 
  Bedreigd 4 
  Kwetsbaar 3 
  Zeldzaam 3 
  Momenteel niet bedreigd 1 
Broedvogels > 5%-norm Soorten > 5 %-norm 3 
  Andere soorten 1 
Soortkarakteristieke criteria   Score 
Soorten die jaarlijks in het gebied Broeden 4 
  Voorkomen 2 
  Niet voorkomen of broeden 1 
Soorten die in het natuurlijk 
verspreidingsgebied Broeden 4 
  Voorkomen 2 
  Niet voorkomen of broeden 1 

 
Tabel 4: Overzicht van de verschillende criteria voor de soortprioriteitenlijst 

 
 
Toelichting van de verschillende criteria (naar VAN HOVE et al., 2004a): 
 
Mondiaal niveau: De Conventie van Bern dateert van 1979 en is een initiatief van de Raad van 

Europa. Het verdrag beoogt het behoud van bedreigde wilde dieren en planten en hun natuurlijk 
milieu. Het werd door België goedgekeurd bij Wet van 20/04/89 (BS, 29 december 1990). De 
Conventie van Bonn, eveneens opgesteld in 1979, beoogt de bescherming van trekkende wilde 
diersoorten. Deze Conventie werd door België goedgekeurd bij Wet van 27/04/90 (BS, 29 
december 1990). De landen die de Conventies ondertekenden, worden geacht alle passende 
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maatregelen te nemen om de habitats van de soorten vermeld op bijlagen te beschermen. De 
Ramsar-Conventie beoogt het wereldwijd behoud en duurzaam beheer van wetlands. Hierbij 
worden aan gebieden waar regelmatig meer dan 1% van de biogeografische populatie van een 
bepaalde soort voorkomt, internationaal belang toegekend. 

 
Europees niveau: In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) 

uitgevaardigd. De soorten vermeld op de bijlagen van deze richtlijn zijn van communautair 
belang. Bijlage IV van het Decreet Natuurbehoud omvat de vogelsoorten van Bijlage I van de 
Vogelrichtlijn die in Vlaanderen voorkomen.  

 
Vlaams niveau: Het KB van 22 september 1980 (BS 31 oktober 1980) geeft de maatregelen die in het 

Vlaamse gewest van toepassing zijn voor de bescherming van bepaalde in het wild levende 
inheemse diersoorten, die niet onder de wetgeving op jacht, riviervisserij en vogelbescherming 
vallen. De meeste vogels worden beschermd door het KB van 9 september 1981 (BS 31 oktober 
1981). 

 
Rode lijst broedvogels: De Rode Lijst van de Vlaamse Broedvogels geeft aan in welke mate een soort 

bedreigd is, door de soorten onder te brengen in verschillende categorieën. De recentste lijst werd 
gepubliceerd in de Vlaamse broedvogelatlas (DEVOS et al. 2004). Dit criterium is uiteraard enkel 
van toepassing op de broedende aandachtssoorten.  

 
Broedvogels >5%-norm: Soorten waarvan minstens 5% van de totale Vlaamse populatie in het 

studiegebied broedt vallen binnen deze categorie. 
 
Soortkarakteristieke criteria: Hierbij wordt nagegaan met welke frequentie de soorten in het gebied 

voorkomen of broeden en of het projectgebied binnen het natuurlijke verspreidings- of 
broedgebied van de soort valt. Hierbij wordt een hogere waarde toegekend aan soorten die typisch 
zijn voor het studiegebied. 

 
 
 
III.2.4 Kwantitatieve instandhoudingdoelstellingen  
 
In stand te houden populatie 
 
In een tweede fase worden de kwantitatieve instandhoudingdoelstellingen opgesteld, waarbij 
voor de relevante vogelsoorten berekend wordt welke oppervlakte van welk type habitat in 
stand moet worden gehouden om de ‘gebiedseigen in stand te houden populatie’ te kunnen 
behouden. Gezien het grote aantal aandachtssoorten is de kwantitatieve analyse gebaseerd op 
een selectie van soorten. Bij de broedvogels werden alleen soorten met een prioriteitsscore 
van meer dan 100 in beschouwing. Bij de winter- of trekvogels gaat het om soorten die de 
internationale 1%-norm halen of op de Bijlage I staan en/of regelmatig > 5 tot 10 % van de 
Vlaamse populatie uitmaken. 
Het bepalen van de gebiedseigen in stand te houden populatie vormt een essentieel onderdeel 
van het formuleren van de instandhoudingdoelstellingen: enerzijds bepaalt de Vogelrichtlijn 
dat ten minste de soorten waarvoor het gebied is aangewezen in stand dienen te worden 
gehouden, anderzijds bepaalt het stand-stillprincipe dat er zich geen achteruitgang van de 
populatie mag voordoen.  
 
De in stand te houden populatie wordt bepaald als het maximum van twee waarden: de 
aangemelde populatie en de huidige populatie. 
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De aangemelde populatie is het aantal dat als aanmeldingscriterium werd opgenomen bij de 
aanduiding van het vogelrichtlijngebied (zie VAN VESSEM & KUIJKEN 1986). 
De huidige populatie wordt bepaald door de variatie in de aantallen van de betrokken soort in 
de laatste vijf jaar te beschouwen. Hierbij wordt het gemiddelde over de vijf jaren als de 
huidige populatiegrootte genomen. Voor vele soorten is de meest recente periode met 
voldoende kwantitatieve gegevens voor het volledige studiegebied de periode 1996-2000 
(COURTENS 2000 + inventarisatie in kader van de Vlaamse broedvogelatlas).   
 
In dit rapport wordt er voor geopteerd de hoogste van deze twee waarden aan te houden als in 
stand te houden populatie. Dit enerzijds omdat de Vogelrichtlijn bepaalt dat ten minste de 
soorten waarvoor het gebied werd aangeduid in stand dienen te worden gehouden, en 
anderzijds omdat het stand-still principe bepaalt dat er zich geen achteruitgang van de huidige 
situatie mag voordoen. Door de huidige populatie als te selecteren waarde op te nemen wordt 
ook rekening gehouden met eventuele positieve aantalevoluties. Indien de huidige populatie 
een sterke afname kende tijdens de voorbije jaren als gevolg van (te vermijden) negatieve 
factoren werd de in stand te houden populatie bepaald op basis van het populatieniveau van 
vóór de afname.  
Bij enkele soorten wordt verwezen naar de vroegere populatie (vóór de aanmelding van het 
Vogelrichtlijngebied) omdat die cijfers indicatief zijn voor een goede staat van 
instandhouding van de betreffende habitats. 
 
Het cijfer voor de in stand te houden populatie moet gezien worden als een na te streven 
gemiddelde waarde over een periode van 5 jaar, gezien populatieschommelingen op jaarlijkse 
basis een natuurlijk gegeven zijn.  
 
De ‘minimaal in stand te houden populatie’ of ‘minimaal leefbare populatie’ zoals in VAN 
HOVE et al. (2004) werd niet of nauwelijks opgenomen omdat dit alleen maar mogelijk is na 
zeer gericht onderzoek en voor veel vogelsoorten onvoldoende informatie beschikbaar is.  
 
 
In stand te houden oppervlakte 
 
Voor het bepalen van de in stand te houden oppervlakte voor elke soort, werd waar mogelijk  
met gebiedseigen dichtheden gewerkt. Indien dit niet mogelijk was, werd gewerkt met 
dichtheden die werden vastgesteld in vergelijkbare gebieden. Hierbij wordt gesteund op de 
literatuurstudie die tot nu toe gebeurd is in het kader van het opstellen van 
instandhoudingdoelstellingen voor de haven van Antwerpen (VAN HOVE et al., 2004a). Voor 
een aantal soorten kunnen we ons beroepen op gedetailleerd habitatgericht onderzoek in het 
buitenland.  
 
Voor de in stand te houden broedpopulatie werd op basis van een eenvoudige rekenoefening 
een ruwe inschatting gemaakt van de verwachte nodige oppervlakte broedhabitat. Het gaat 
hier om een ruwe benadering en een rechtlijnig denken: soort x heeft y in stand te houden 
broedparen, voor y broedparen is z oppervlakte vereist. Daar broeddichtheden variëren met 
kwaliteit van het habitat moet hier echter mee worden opgelet. De dichtheid van broedende 
soorten tussen overeenkomstige gebieden en zelfs binnen een klein gebied kunnen sterk 
verschillen. Factoren als voedselbeschikbaarheid, beheer, rust, grondsoort, vochttoestand, ... 
kunnen een invloed hebben op de broeddensiteit van vogels. De benodigde oppervlakte voor 
broedvogels kan kleiner zijn naarmate de kwaliteit van het leefgebied en de ecologische 
infrastructuur (verbindingen met andere terreinen en/of populaties) beter ontwikkeld zijn. 
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Daarom werd vaak een oppervlakterange bepaald, deze dient later door monitoring en verder 
onderzoek te worden verfijnd.  
 
Cijfers voor in stand te houden populaties worden afgerond op 10 boven de 100 en op 5 onder 
de 100 (behalve voor getallen kleiner dan 10).   
 
 
Instandhoudingdoelstellingen 
 
De instandhoudingdoelstellingen in hun uiteindelijke vorm bestaan uit een combinatie van de 
kwalitatieve en de kwantitatieve instandhoudingdoelstellingen, waarbij deze laatste de in 
stand te houden populaties en oppervlaktes behelzen. 
 
 
IV. Resultaten 
 
IV.1. Kwalitatieve instandhoudingdoelstellingen 
 
IV.1.2. Broedvogels 
 
Op basis van verschillende criteria werd voor het VRL-gebied IJzervallei een lijst van 36  
aandachtssoorten samengesteld. De volledige lijst van die soorten en de criteria waaraan ze 
voldoen op het vlak van juridische aspecten, zeldzaamheid en soortkarakteristieken is 
weergegeven in de Soortenprioriteitenmatrix in Bijlage 2. Elke soort kreeg op die 
verschillende vlakken een score toebedeeld. Het product van die verschillende scores geeft 
een goed beeld van hoe belangrijk een soort mag worden geacht voor het studiegebied.  
Vervolgens werd een Soorthabitatmatrix opgesteld (zie Bijlage 3). Voor alle aandachtsoorten 
wordt een overzicht gegeven van de habitats die deel uitmaken van de broed- of 
zomerbiotopen. Hiervoor baseerden we ons in hoofdzaak op de habitatbeschrijvingen per 
soort in VAN HOVE et al. (2004), met een beperkt aantal aanpassingen indien de habitatkeuze 
in de IJzervallei hiervan afweek.    
 
In Tabel 5 wordt voor de verschillende onderscheiden habitattypes weergegeven voor hoeveel 
soorten ze belangrijk zijn en wat de som is van alle prioriteitscores van de betreffende 
soorten. Voor het bepalen van de prioriteit van elk habitat wordt op die manier een dubbele 
wegingsfactor gehanteerd. Historisch permanente graslanden en rietmoeras kunnen duidelijk 
als de meest prioritaire broedhabitats in de IJzervallei worden beschouwd.  
 
 

Habitattype Habitatbeschrijving Aantal soorten Prioriteitsscore 

a Waterlopen en stilstaande waters 10 3724 
b Akkers 4 4008 
ba Bossen en aanplanten 7 1476 
hp Graslanden zonder microreliëf 11 7740 
hpr Historisch permanent weilandcomplex 23 12289 
m-mr Rietmoeras 16 10185 
u Urbane gebieden 3 432 

s Struwelen 5 1044 
 

Tabel 5: Habitat-soortmatrix broedende aandachtssoorten 
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Tabel 6 geeft voor de verschillende onderscheiden habitattypes het relatieve belang voor de 
aanwezige broedvogelsoorten weer, berekend op basis van de totale prioriteitsscore (product 
van het totale aantal soorten en hun gezamenlijke prioriteitsscore).  
 
 
 

Habitattype Habitat-beschrijving Totale prioriteitscore Percentage 
hpr Historisch permanent weilandcomplex 282647 47,0 
m-mr Rietmoeras 162960 27,1 
hp Graslanden zonder microreliëf 85140 14,2 
a Waterlopen en stilstaande waters 37240 6,2 
b Akkers 16032 2,7 
ba Bossen en aanplanten 10332 1,7 
s Struwelen 5220 0,9 
u Urbane gebieden 1296 0,2 

 
Tabel 6: Soort-habitatprioriteitenlijst broedende aandachtssoorten 

 
 
IV.1.2. Niet-broedvogels 
 
In totaal kwamen tussen 1991 en 2003 73 van de geselecteerde aandachtssoorten (al dan niet) 
regelmatig in het studiegebied voor. De volledige lijst van deze soorten met hun 
respectievelijke scores (juridisch, soortkarakteristiek en totaal) is terug te vinden in de Soort-
prioriteitenmatrix in Bijlage 4. De totale prioriteit van een soort wordt berekend als het 
product van de verschillende scores. Deze waarde geeft het relatieve belang van een bepaalde 
soort voor het studiegebied weer. In het geval van het VRL-gebied geeft deze methode ons 
inziens te weinig prioriteit aan watervogelsoorten die de internationale 1 %-norm 
overschrijden, en scoren relatief zeldzame en toevallige gasten in verhouding te hoog.  
Daarom werden alleen voor soorten die in  internationaal of op Vlaamse niveau belangrijke 
aantallen voorkomen instandhoudingsdoelstellingen opgesteld.   
 
Een schematische voorstelling van de habitats waarin deze soorten tijdens de trekperiode of 
het winterhalfjaar voorkomen Soort-habitatmatrix in Bijlage 5. Voor het opstellen van deze 
matrix werd in grote mate gesteund op de habitatbeschrijving per soort in VAN HOVE et al. 
(2004). Indien de habitatkeuze in de IJzervallei hier in belangrijke mate afwijkt werd hiervoor 
gecorrigeerd. 
 
Tabel 7 geeft voor de verschillende onderscheiden habitattypes aan voor hoeveel soorten ze  
 
 

Habitattype Habitat-beschrijving 
Aantal 
soorten Prioriteitsscore 

a Waterlopen en stilstaande waters 36 2188 
b Akkers 40 1312 
ba Bossen en aanplanten 10 432 
hp Graslanden zonder microreliëf 31 1760 
hpr Historisch permanent weilandcomplex 56 2964 
m-mr Rietmoeras 35 1869 
u Urbane gebieden 3 128 
s Struwelen 6 153 

 
Tabel 7: Habitat-soortmatrix niet-broedende soorten 
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van belang zijn en de som van hun prioriteitsscores, voor het bepalen van de prioriteit van elk 
habitat wordt aldus een dubbele wegingsfactor gebruikt. 
 
Tabel 8 geeft voor de verschillende onderscheiden habitattypes het relatieve belang voor de 
aanwezige broedvogelsoorten weer, berekend op basis van de totale prioriteitsscore (product 
van het totale aantal soorten en hun gezamenlijke prioriteitsscore). 
 
 

Habitattype Habitat-beschrijving 
Totale 

prioriteitsscore Percentage 
hpr Historisch permanent weilandcomplex 165984 41,3 
a Waterlopen en stilstaande waters 78768 19,6 
m-mr Rietmoeras 65415 16,3 
hp Graslanden zonder microreliëf 54560 13,6 
b Akkers 31488 7,8 
ba Bossen en aanplanten 4320 1,1 
s Struwelen 918 0,2 
u Urbane gebieden 384 0,1 

 
Tabel 8: Soort-habitatprioriteitenlijst niet-broedende soorten 

 
 
 
 
IV.2. Kwantitatieve instandhoudingdoelstellingen  
 
BROEDVOGELS 
 
Algemeen 
 
Op basis van de selectiecriteria werden 36 broedende aandachtssoorten geselecteerd (Bijlage 
1). In Bijlage 2 wordt een prioriteitenmatrix weergegeven. Als we soorten met een 
prioriteitsscore van minder dan 100 buiten beschouwing laten, dan houden we 25 prioritaire 
soorten over waarvoor we in dit hoofdstuk instandhoudingdoelstellingen formuleren. De 
klemtoon ligt op soorten van moerassen en vochtige graslanden.  
 
Voor de meeste soorten moeten we voor de meest recente cijfers terugvallen op intensief 
inventarisatiewerk dat plaatsvond in de periode 1996-1999 (Tabel 9). De resultaten werden 
gepubliceerd in COURTENS (2000).  
 
Het gebied kan 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. 
 
 
 
 



 18 

 
 1996 1997 1998 1999 
Zomertaling ® 11 12 15 11 
Slobeend 58 59 75 71 
Bruine Kiekendief 6 7 12 11 
Porseleinhoen ® 0 0 0 1 
Kwartelkoning ® 0 0 0 2 
Kievit 355 248 238 287 
Grutto 91 82 85 90 
Tureluur ® 0 0 0 0 
Veldleeuwerik ® 196 179 145 131 
Graspieper ® 142 92 117 112 
Rietzanger ® 241 260 248 279 
Sprinkhaanzanger 0 0 0 2 
Blauwborst 8 7 11 21 
Paapje ® 8 11 5 5 
Rietgors ® 144 114 120 128 
Grauwe Gors ® 89 100 108 88 

 
Tabel 9. Aantal broedparen van de belangrijkste weide- en moerasvogels in het Blankaartgebied en de 

IJzerbroeken. De Rode Lijst-soorten zijn aangeduid met ®. 
 

 
Een nieuwe inventarisatie in 2005, beperkt tot weide- en moerasvogels en het 
Blankaartbekken, toont bij nagenoeg alle soorten een aanzienlijke afname (Tabel 10). De 
factoren die geleid hebben tot die afname zijn velerlei maar kunnen in veel gevallen 
gerelateerd worden met een slechte staat van instandhouding van de broedhabitats.   
 
 
 
 

Rhillebroeken 
Woumen 

Merkembroek Totaal Trend 

 
 2000 2005 2000 2005 2000 2005 Toe- of afname 

 
Zomertaling ® 7 5 4 0 11 5 - 6 - 55 % 
Slobeend 9 10 9 7 18 17 - 1 -6 % 
Bruine Kiekendief 2 1 1 2 3 3 =  
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  
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 10. Aantal broedparen van de belangrijkste weide- en moerasvogels in het Blankaartgebied 
(Rhillebroeken en Merkembroek) in 2000 en 2005, met weergave van trends. De Rode Lijst-soorten 

zijn aangeduid met ®. Bij aantallen < 5 werd geen percentage af- of toename berekend.  
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Soortbespreking 
 
In de hiernavolgende bespreking worden moerasvogels en weidevogels gegroepeerd gezien de 
soorten binnen beide groepen vaak gelijklopende instandhoudingdoelstellingen vertonen. Bij 
elke soort bespreken we bondig habitatpreferentie, status in de IJzervallei en de reden waarom 
ze als prioritaire soort werden geselecteerd, de in stand te houden populatie en de benodigde 
oppervlakte geschikt habitat. Belangrijke algemene referenties die geraadpleegd werden, zijn 
ondermeer (1) voor moerasvogels: ALTERRA (2003), FOPPEN et al. (1998), VAN BEUSEKOM et 
al. (2003) en (2) voor weidevogels:  RIN (1983), SMART et al. (2006), GULDEMOND et al. 
(1995), diverse bijdragen in themanummer weidevogels van De Levende Natuur (jg. 107, nr. 
3). Meer soortspecifieke referenties worden bij de soortteksten vermeld.   
 
 
 
MOERASVOGELS 
 
Aalscholver Phalacrocorax carbo 
 
Habitatpreferentie 
 
Aalscholvers zijn viseters die hun voedsel zoeken in visrijke, eutrofe meren, plassen, rivieren 
en waterlopen of op zee. Ze broeden in kolonies die bestaan uit enkele tientallen tot 
uitzonderlijk zelfs meerdere duizenden paren. Ze nestelen doorgaans in bomen in de nabijheid 
van water, zodat ze veilig zijn grondpredatoren. Het voedsel voor de jongen wordt 
voornamelijk gezocht in een straal van 15 tot 20 km rond de broedkolonie.  
 
Status in de IJzervallei 
 
Na een afwezigheid van 37 jaar - en een mislukte herintroductiepoging in de jaren ’60 en ‘70 -
vestigden zich in 1993 opnieuw broedende wilde Aalscholvers op de Blankaart. Er werden vier 
broedparen genoteerd aan de rand van de reigerkolonie in de oude eendenkooi. Daarna liep het 
aantal bewoonde nesten snel op om een piek te bereiken in 1999 (185 broedparen). In de 
daaropvolgende jaren verplaatsten de Aalscholvers zich echter geleidelijk naar de eendenkooi 
van Merkem en in 2003 was de Blankaart-kolonie opnieuw volledig verlaten. Over de oorzaken 
van deze verplaatsing blijft het gissen. Een overzicht van de aantalevolutie is terug te vinden in 
Tabel 11. Daaruit blijkt dat de exponentiële toename van de eerste zeven jaar inmiddels 
grotendeels gestagneerd is.  
 
 
Verantwoording opname  
 
In 2005 bedroeg de Vlaamse populatie ongeveer 1100 paren. Bijna 20 % daarvan broedde in 
het Blankaartgebied. De kolonie te Woumen-Merkem is de tweede grootste van Vlaanderen. 
Tot enkele jaren geleden kwam de soort ook voor op de Bijlage I van de Europese 
Vogelrichtlijn en op de Vlaamse Rode Lijst maar door de sterke toename tijdens de voorbije 
jaren werd de Aalscholver op beide lijsten afgevoerd.  
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Blankaart 

Eendenkooi  
Merkem 

Totaal 

1993 4 0 4 

1994 39 0 39 

1995 70 0 70 

1996 70 0 70 

1997 86 0 86 

1998 126 0 126 

1999 185 7 192 

2000 140 44 184 

2001 7 197 204 

2002 4 203 207 

2003 0 211 211 

2004 0 207 207 

2005 0 217 217 

2006 0 256 256 
 
 Tabel 11. Aantal broedparen van de Aalscholver op de Blankaart te Woumen,  
 en in de nabijgelegen eendenkooi te Merkem, 1993-2003. 
 
 
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld  
Huidige populatie: 219 paren (207-256) 
 
De in stand te houden populatie wordt vastgelegd op 220 paren.  
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
De huidige oppervlakte open water in een straal van 20 km rond de kolonie volstaat wellicht 
ruimschoots als voedselgebied voor zowel adulten als jongen. Een deel van de vogels gaat 
ook op zee vissen. Een minimale basiskwaliteit voor de oppervlaktewateren met voldoende 
hoge (natuurlijke) visdensiteiten is noodzakelijk.  
 
Het behoud van de eendenkooi of andere kleine bosjes met voldoende grote, oude bomen is 
belangrijk om de broedkolonie te kunnen huisvesten. Dit impliceert dat omgevallen bomen 
best vervangen worden door jongere exemplaren zodat nestgelegenheid ook in de toekomst 
gegarandeerd blijft. Belangrijk is ook het garanderen van de nodige rust in de loop van het 
broedseizoen (februari-juli).    
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Roerdomp Botaurus stellaris 
 
Habitatpreferentie 
 
Roerdompen hebben een voorkeur voor open, jonge moerassen en overjarig waterriet. Minder 
frequent wordt er ook gebroed in grote velden van lisdodden en grote zeggen, terwijl Liesgras 
wordt gemeden. Wanneer rietlanden dicht en gesloten worden door verruiging of veroudering 
verliest het zijn aantrekkingskracht voor Roerdompen.  
Een goed peilbeheer is voor deze soort essentieel (hoog winterpeil en lager zomerpeil). Het 
nest wordt altijd gevonden in enkel- tot kniediep water (waterdiepte tot 50 cm).  
Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis (hoofdvoedsel), amfibieën, grote insecten en 
muizen.Er wordt vooral gefoerageerd langs beschutte oevers, zoals drijftillen en visrijke 
rietsloten. Moerassen met helder water en een gezond visbestand genieten de voorkeur. 
Eutroof water kan heel troebel zijn en daardoor minder aantrekkelijk worden als viswater (te 
grote vissen en slechtere vangbaarheid van vis).   
 
Status in de IJzervallei 
 
In de periode 1959-1963 waren er jaarlijks 1 tot 2 broedgevallen van deze soort op de Blankaart. 
In 1960 waren er 2 tot 3 broedparen aanwezig. De soort was afwezig in 1964. In het voorjaar van 
1965, 1968 en 1971 was de kenmerkende roep gedurende een lange periode te horen en kwam de 
soort wellicht nog tot broeden. Tot 1977 waren er nog jaarlijks meerdere waarnemingen van 
Roerdompen. Ondanks een klein aantal waarnemingen in het voorjaar is het onwaarschijnlijk dat 
er in die periode nog broedpogingen waren. Sinds het einde van de jaren '70 zijn alleen nog 
winterwaarnemingen bekend (met een duidelijke toename sinds eind de jaren ’90). In 2006 werd 
in het voorjaar een roepende Roerdomp gehoord maar verdere aanwijzingen voor een eventueel 
broedgeval ontbreken.   
 
Verantwoording opname 
 
De Roerdomp is een voormalige broedvogel van het Blankaartgebied, en vormt momenteel 
één van de meest bedreigde broedvogelsoorten in Vlaanderen (categorie ‘Met uitsterven 
bedreigd’ op de Rode Lijst). Het Blankaartgebied is één van de weinige gebieden in westelijk 
Vlaanderen waar potenties aanwezig blijven voor een terugkeer van deze soort als 
broedvogel. De aanwezigheid van de soort is een goede graadmeter voor de kwaliteit en staat 
van instandhouding van het moeras.  
 
In stand te houden populatie 
 
Vroegere populatie: 1-3 paren 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: verdwenen 
 
De vroegere populatie bedroeg maximaal 2-3 broedparen. Dit aantal moet als een minimale na 
te streven doelstelling gezien worden om de ‘leefbaarheid’ van een dergelijke geïsoleerde 
populatie te garanderen.  
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In stand te houden oppervlakten + maatregelen 
 
In optimaal ontwikkelde Nederlandse moerasgebieden (Oostvaardersplassen, Wieden) wordt 
melding gemaakt van 4 tot 5 territoria per 100 ha. In extreem voedselrijke gebieden zoals 
visvijvers kunnen de dichtheden uitzonderlijk oplopen tot 3-4 territoria op 10-15 ha. De 
‘home range’ van een mannetje Roerdomp bedraagt volgens Brits onderzoek 10 tot 20 ha.   
Voor de instandhouding van 2 tot 3 territoria dient bijgevolg gestreefd te worden naar 20 tot 
60 ha geschikt biotoop, waarvan een groot deel bestaat uit kwaliteitsvol overjarig riet dat in 
het water staat. Voor een echte kernpopulatie (> 20 territoria) is dit evenwel nog niet 
voldoende.    
In moerassen zonder natuurlijke dynamiek of intensief beheer moet regelmatig krachtig 
ingegrepen worden om nieuwe (riet)verlanding op gang te brengen. Ook de verbetering van 
de waterkwaliteit is een absolute voorwaarde voor de uitbouw van een duurzame populatie.  
(TYLER et al. 1998, GILBERT et al. 2003)  
 
 
Woudaapje Ixobrychus minutus 
 
Habitatpreferentie 
 
Het Woudaapje is een typische soort van moerassen met veel overjarig riet, uitgestrekte 
rietlanden en rijk begroeide oeverzones van plassen met zuiver water. In tegenstelling tot 
Roerdomp stellen Woudaapjes zich soms tevreden met iets kleinere gebieden en tolereren ze 
ook iets verder gevorderde verlandingsstadia met wilgenopslag e.d.  Van belang zijn een grote 
afwisseling tussen open water en riet, veel oevervegetatie, ondiep helder water en de 
beschikbaarheid van veel kleine prooien (vooral vis, amfibieën en waterinsecten). Ze nestelen 
bij voorkeur in natte verlandingssituaties van brede waterrietzones (> 3 m in > 20 cm staand 
water), al of niet vermengd met lisdodden.   
 
Status in de IJzervallei 
 
In de periode 1959-1971 was de soort een nagenoeg jaarlijkse broedvogel op de Blankaart. 
Slechts van een klein aantal jaren (1961,1967) zijn geen waarnemingen bekend. In 1960 en 1964 
werd melding gemaakt van 4 territoria. Een hoogtepunt werd bereikt in 1965 met ongeveer 10 
broedparen. In de tweede helft van de jaren '60 was er wellicht een terugval tot 1 à 2 broedparen. 
Na 1972 waren er slechts enkele sporadische waarnemingen meer (de laatste in 1976, 1980, 1982 
en 2000).   
 
Verantwoording opname 
 
Het Woudaapje is een voormalige broedvogel van het Blankaartgebied, en vormt momenteel 
één van de meest bedreigde broedvogelsoorten in Vlaanderen (categorie ‘Met uitsterven 
bedreigd op de Rode Lijst). Het Blankaartgebied is net als bij de Roerdomp één van de 
weinige gebieden in westelijk Vlaanderen waar potenties aanwezig blijven voor een terugkeer 
van deze soort als broedvogel. Net als bij de Roerdomp is de aanwezigheid van de soort een 
goede graadmeter voor de kwaliteit en staat van instandhouding van het moeras.  
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In stand te houden populatie 
 
Vroegere populatie: 4-10 paren 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: verdwenen 
 
Na te streven populatie: ca. 5 paren wat vermoedelijk de gemiddelde populatie was in de jaren 
’60.    
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
De soort heeft kleinere territoria dan de Roerdomp. De oppervlaktedoelstellingen voor de 
Roerdomp zullen bijgevolg wellicht voldoende habitat opleveren voor het Woudaapje. 
Daartegenover staat dat in FLADE (1994) als dichtheden voor kleimoerassen en 
laagveengebieden slechts 0,5 tot 2 paren per 100 ha worden vermeld. In de eerst plaats dient 
gestreefd te worden naar een herstel van de oppervlakte moeras die op de Blankaart 
beschikbaar was voor deze soort in de jaren ’60.     
  
 
Bruine Kiekendief  Circus aeruginosus 
 
Habitatpreferentie 
 
De Bruine Kiekendief is een typische broedvogel van rietvegetaties die stilstaand, ondiep, 
zoet of brak water afboorden. De voorbije tien tot twintig jaar was er wel een toenemende 
tendens van broedgevallen in graangewassen (tarwe of gerst) en hooi- en maaigraslanden. Het 
is een grondbroeder waardoor de soort kwetsbaar is voor predatie door landdieren en voor 
landbouwactiviteiten (uitmaaien).  
De soort jaagt in open, bij voorkeur waterrijke gebieden waarbij vooral kleinere zoogdieren 
en vogels tot de prooien behoren.   
 
Status in IJzervallei 
 
Het Blankaartbekken kon lange tijd als het belangrijkste broedgebied voor de Bruine Kiekendief 
in Vlaanderen beschouwd worden. Van 1959 tot 1975 werden jaarlijks 1 of 2 broedparen 
vastgesteld. Daarna deed zich een lichte toename voor: 2-3 paar in 1976, zeker 3 paar in 1976 en 
3-4 paar in 1978. Uit de jaren '80 zijn weinig concrete gegevens bekend over het aantal 
broedparen. Er zijn echter aanwijzingen dat de populatie vrij stabiel bleef met jaarlijks 2 tot 3 
broedparen.  
Een uitgesproken stijging deed zich voor na 1989 (3 paar). In 1990 en 1991 werden resp. 5 en 4-
5 nesten op de Blankaart gelokaliseerd. In 1992 en 1993 kwamen telkens 6 tot 7 paren tot 
broeden. In dezelfde periode koloniseerde de soort de omliggende IJzerbroeken waarbij gebroed 
werd in hooilanden of kleine rietkragen aan aanzitputten. Het totale broedbestand in het 
Blankaartgebied steeg daarmee van 3 in 1989 naar 10-13 in 1993. In de tweede helft van de jaren 
’90 volgde evenwel een terugval. De meeste nesten in de IJzerbroeken werden uitgemaaid wat 
resulteerde in een zeer laag broedsucces. Op de Blankaart is vermoedelijk predatie door Vossen 
(in de hand gewerkt door de lage waterpeilen) verantwoordelijk voor het lage broedsucces. De 
huidige populatie bedraagt 5-6 paren.   
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Verantwoording opname 
 
De Bruine Kiekendief is opgenomen op de Bijlage I van de Vogelrichtlijn en is gecatalogeerd 
als kwetsbaar op de Rode Lijst van Vlaamse broedvogels. In bepaalde jaren komt ook meer 
dan 5 % van de volledige Vlaamse populatie in het gebied tot broeden. Het Blankaartgebied 
en de IJzervallei vormen van oudsher één van de belangrijkste broedgebieden van deze soort  
in Vlaanderen die een beperkt verspreidingsgebied heeft.  
Gezien de hoge beschermingsstatus van de soort en het belang op Vlaams niveau dient aan de 
instandhouding van deze soort een hoge prioriteit te worden gegeven.  
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: 3-4 paren  
Huidige populatie: 5-6 paren, max. 10-13 eerste helft van de jaren ’90.  
 
De minimaal in stand te houden populatie wordt bepaald op 9 paren. De lagere cijfers sinds 
2000 (5-tal paren) worden niet als richtwaarde gebruikt omdat die het gevolg zijn van 
ongunstige omgevingsfactoren die predatie in de hand werken.    
 
In stand te houden oppervlakten + maatregelen  
 
De minimale rietoppervlakte voor de nestplaats bedraagt volgens diverse literatuurbronnen ca. 
5 ha hoewel in de praktijk ook wel in merkelijk kleinere rietpartijen wordt gebroed. Dit laatste 
is wellicht een suboptimale situatie die in de hand wordt gewerkt door het ontbreken van beter 
geschikte biotopen. Het jachtterritorium van een paartje kiekendieven in de nabijheid van de 
nestplaats bedraagt al vlug ca. 100 ha.  
Indien gestreefd wordt naar een herstel van het oorspronkelijke rietareaal van De Blankaart 
(ongeveer 30-40 ha tegenover max. 10-15 ha nu), dan wordt ruimte geboden voor 6-8 paren. 
Dit kan aangevuld worden met iets kleinere rietvelden (opp. van enkele ha) en/of brede 
rietkragen in bepaalde gedeelten van de IJzerbroeken. Bijzondere aandacht dient te gaan naar 
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het voorkomen van predatie door landpredatoren, vnl. door een voldoende vernatting of door 
het aanleggen van brede waterpartijen (> 5 meter breed) rond en in de rietvelden.    
Bij broedgevallen in hooilandvegetaties dienen actieve nestbeschermingsmaatregelen 
genomen te worden (bv. uitstellen maaidatum).  
   
 
Porseleinhoen Porzana porzana 
 
Habitatpreferentie 
 
Het Porseleinhoen heeft een voorkeur voor relatief grootschalige, lage, jonge 
moerasvegetaties en grazige vegetaties, die permanent of periodiek in ondiep water staan 
(VAN DER HUT 2003). In de meeste gevallen gaat het om jonge vegetaties: gemaaid riet en 
hooiland. De soort vertoont een binding aan gebieden met zeer dynamische milieus (bv. 
veranderende waterpeilen). Om te kunnen foerageren hebben Porseleinhoenen zeer ondiep 
water nodig, een toegankelijke sliblaag en een vegetatie die niet al te dicht is bij de bodem.   
 
Status in IJzervallei 
 
Door de nachtelijke levenswijze van de soort is informatie relatief schaars. De soort kan 
beschouwd worden als een niet jaarlijkse broedvogel. Over de vroegere status is weinig 
bekend. In de jaren ’60 en ’70 broedde de soort wellicht af en toe op De Blankaart. Sinds 
1994 zijn er meer waarnemingen van Porseleinhoenen - wellicht ook of vooral door een 
grotere waarnemingsinspanning.  
Het aantal territoria en/of broedparen is zeer variabel van jaar tot jaar, naargelang de 
plaatselijke omstandigheden. In 2000 zorgde het uiterst natte voorjaar voor ideale condities in 
de IJzerbroeken tussen Diksmuide en Vleteren. Op de laagst gelegen hooilanden stond tot in 
juni bijna doorlopend 5 tot 10 cm water. Intensieve nachtelijke inventarisaties in mei en juni 
leverden hier 33 vaste territoria op, verdeeld over verschillende clusters (o.a. Rhillebroeken, 
Merkembroek en Westbroek). Over eventueel broedsucces is niets geweten, maar wellicht 
werden heel wat territoria in de tweede helft van juni verlaten na het grotendeels uitdrogen 
van het gebied en massale maaiactiviteiten. Dat het hier om een uitzonderlijk voorjaar ging, 
werd nog eens bevestigd door de zwakke broedresultaten in 2001  (2 tot 3 territoria) en 2002-
2005 (soort afwezig). In 2006 waren er wellicht opnieuw een 8-tal territoria.   
 
Verantwoording opname 
 
In gunstige (natte) jaren vormen de IJzerbroeken één van de belangrijkste broedgebieden van 
Vlaanderen voor deze Bijlage I soort, met grote potenties voor de uitbouw van een meer 
duurzame populatie. De soort is ook opgenomen op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie 
‘bedreigd’.    
 
In stand te houden populatie 
 
Omdat het waterpeil in geschikte gebieden in de loop van het voorjaar sterk kan veranderen 
onder invloed van neerslag en verdamping en zo ook grote jaarlijkse variaties kan vertonen, is 
het zeer moeilijk om op een kleine oppervlakte een duurzame populatie van deze soort te 
handhaven.  
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Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 0-33 paren 
 
In stand te houden populatie: 7-8 broedparen (gemiddelde 2000-2006). Sterke jaarlijkse 
schommelingen zijn inherent aan deze soort. Het streefdoel is om Porseleinhoen te laten 
evolueren naar een jaarlijkse broedvogel met minimaal enkele territoria, en in bepaalde 
gunstige jaren uitschieters tot 30-40 territoria.  
 
In stand te houden oppervlakten + maatregelen  
 
Voor het ontwikkelen van een duurzame populatie zijn grote moerasgebieden noodzakelijk 
met voldoende dynamiek en variatie.  
Dichtheden in Nederland varieerden van 0,2 tot 1,6 territoria per 100 ha, met een uitschieter 
van 7,6 territoria per 100 ha. Op basis van een habitatmodel in Nederland kunnen volgende 
richtlijnen gehanteerd worden (VAN DER HUT 2003): 
 
Terreinkenmerk Streefwaarde 
 
Oppervlak moerasgebied Minimaal 16 ha of minder 
Oppervlak moerasvegetatie Minimaal 4-8 ha 
Schaal moerasvegetatie Minimaal 51-100 m 
Oppervlak moerasvegetatie in water Minimaal 2-4 ha 
Oppervlak lage moeras- en grazige vegetatie Minimaal 1251 – 2500 m² 
Oppervlak jonge moeras- en grazige vegetatie Minimaal 2-4 ha 
Schaal lage moeras- en grazige vegetatie Minimaal 2-4 ha 
 
 
In KALKHOVEN et al. (1996) wordt als richtwaarde voor een kernpopulatie een cijfer van 20 
broedparen opgegeven. Voor een kernpopulatie van een 20-tal broedparen zou 300 tot 350 ha 
geschikt biotoop moeten gecreëerd worden, verdeeld over verschillende clusters van min. 16 
ha. Voor de minimale doelstelling van 7-8 paren gaat het om ca. 110 ha. zeer vochtige 
graslanden of jonge moerasvegetaties.   
 
 
Blauwborst 
 
Habitatpreferentie 
  
De soort broedt voornamelijk in natte gebieden zoals verlandingszones van vennen of meren, 
moerasbosjes, (verruigende) rietvelden en met riet afgeboorde slootkanten. In de meest 
geschikte biotopen is de gecombineerde aanwezigheid van een kale bodem 
(foerageermogelijkheden), een weelderige, grasrijke vegetatie (voor nestgelegenheid, bv. riet) 
en enkele boven de vegetatie uitstekende elementen (als uitkijkpost, bv. een struik of boom).     
 
Status in IJzervallei 
 
De soort vestigde zich vermoedelijk pas in de eerste helft van de jaren ’90 in de IJzervallei. 
Aanvankelijk broedde de soort bijna hoofdzakelijk op de Blankaart maar later werden ook de 
IJzerbroeken (en aangrenzende polders) gekoloniseerd. In 1999 werden reeds 21 paren geteld 
waarvan 7 op de Blankaart. De inventarisatie in de atlasperiode (2000-2002) leverde minstens 
een 35-tal territoria op. Sindsdien nam de soort verder toe maar gebiedsdekkende 
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inventarisaties ontbreken in recente jaren. De huidige populatie in het Vogelrichtlijngebied 
wordt geschat op ca. 50 paren.   
 
Verantwoording opname 
 
De Blauwborst is een soort van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn. Hoewel de populatie in de 
IJzervallei weinig betekenisvol is op Vlaams niveau (3000-3700 paren), vormen de 
Kustpolders en de IJzervallei in hun geheel een belangrijk kerngebied.    
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 50 paren 
 
De in stand te houden populatie bedraagt 50 paren 
 
In stand te houden oppervlakten + maatregelen  
 
Dichtheden in rietland kunnen oplopen tot 30-60 paren per 100 ha, zoals in het Krekengebied 
in Noord-Oost-Vlaanderen. In poldergebieden met veel graslanden en rietsloten worden 
dichtheden gehaald van 2,6 paren/100 ha.  
Voor de instandhouding van 50 paren is 100 ha rietland of 2000 ha graslandgebieden met veel 
rietsloten noodzakelijk. Bij voorkeur wordt voor een combinatie van de twee gekozen.  
Het huidige (verruigde) rietareaal (inclusief rietsloten) in het Blankaartgebied en de 
IJzerbroeken volstaat ruimschoots om het vooropgestelde populatiecijfer in stand te houden, 
en biedt mogelijkheden voor een verdere aangroei. Een verregaande vernatting van de 
rietmoerassen op de Blankaart zal mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de huidige 
broedplaatsen van de soort en wellicht zal een zekere verplaatsing plaatshebben naar drogere 
delen van het moeras.  
 
 
Cetti’s Zanger Cettia cetti  
 
Habitatpreferentie 
 
Het broedbiotoop bestaat vooral uit verruigde, vochtige vegetaties met struikopslag en een 
dichte bedekking van riet, bramen en brandnetels. De soort broedt meestal in de onmiddellijke 
omgeving van water, o.a. langs rivieren en eutrofe plassen.   
 
Status in de IJzervallei 
 
De eerste waarneming van deze soort betreft een ringvangst in november 1965. Het eerste 
broedgeval dateert vermoedelijk van 1972. Het aantal zangposten in april nam sterk toe in de 
daaropvolgende jaren met een piek in 1974 (15 zangposten). Daarna was er een lichte terugval 
(zie ook DESENDER, 1978).  
De soort kende zeer harde klappen tijdens de strenge winter 1978/1979 en verdween als 
broedvogel in het Blankaartgebied. Pas in 1994 was er opnieuw 1 territorium aanwezig, en in 
1995 en 1996 2 territoria. De strenge vorst in de winter 1996/97 maakte echter tijdelijk een einde 
aan deze kolonisatiepoging. In 2000 en 2001 werden opnieuw 1 à 2 territoria vastgesteld, 
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oplopend tot 3 in 2002 en minimaal een 7-tal territoria in recente jaren. In het volledige 
Vogelrichtlijngebied wordt de populatie geschat op 10-15 territoria.  
 
Verantwoording opname 
 
Het Blankaartgebied vormt momenteel één van de belangrijkste broedgebieden in Vlaanderen 
(ca. 10 % van de Vlaamse populatie).    
 
In stand te houden populatie en oppervlakte 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 10-15 paren 
 
Er worden geen nader bepaalde instandhoudingdoelstellingen gedefinieerd voor deze soort. 
De aanwezige aantallen van de soort zijn immers in de eerste plaats gerelateerd aan de 
weersomstandigheden in de winter. Er kan van uitgegaan worden dat de 
instandhoudingdoelstellingen voor andere moerasvogelsoorten in het Blankaartgebied 
voldoende garanties bieden voor broedende Cetti’s Zangers.      
 
 
Snor   Locustella luscinoides 
 
Habitatpreferentie 
  
Snorren komen voornamelijk voor in vochtige, uitgestrekte riet- en lisdoddenvelden, met een 
mediumhoge vegetatie en een dichte grondlaag. Moerasgebieden op veenbodems genieten de 
voorkeur.  
 
Status in de IJzervallei 
 
De Snor was een regelmatige broedvogel op de Blankaart in de periode 1959-1978, met een 
maximum van 8 zangposten in 1960 en 10 zangposten in 1964. In 1979 waren er nog twee 
zangposten, in 1980 nog één. Of er in dat laatste jaar nog een broedgeval plaatsvond is trouwens 
niet zeker. Na 1984 is de soort lange tijd niet meer waargenomen op de Blankaart, tot in 1997 
opnieuw een territorium werd genoteerd. In 2000 en 2001 waren telkens 4 territoria aanwezig. 
Sindsdien is de Snor een onregelmatige broedvogel met maximaal 1 tot 2 broedparen.   
 
Verantwoording opname 
 
De soort is een Rode Lijst soort die in Vlaanderen met uitsterven is bedreigd. De volledige 
Vlaamse populatie bedraagt nog hooguit 9-20 paren. De Blankaart is nog één van de weinige 
resterende broedgebieden die regelmatig bezet zijn.  
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Vroegere populatie: max. 8-10 paren 
Huidige populatie: 3 paren (1-4) 
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De in stand te houden populatie wordt vastgelegd op (minstens) 3 paren, gebaseerd op de 
huidige situatie. Het streefdoel is een herstel van de vroegere situatie (8-10 paren) die beter 
aansluit bij een goede staat van instandhouding.  
   
In stand te houden oppervlakten + maatregelen  
 
Op basis van het Nederlandse moerasvogelproject en literatuurgegevens omschrijven VAN 
TURNHOUT et al. (2001) de habitateisen van de Snor als volgt:  

- De minimale oppervlakte van een moerasperceel, bij voorkeur bestaande uit riet of 
lisdodde, moet ongeveer 0,3 tot 0,5 ha bedragen, met een minimale breedte van 
ongeveer 5-10 meter.   

- Naarmate de oppervlakte riet groter is, neemt ook de kans op broeden toe. 
- Overjarig riet is vereist, de minimale leeftijd van het riet is 2-3 jaar en de optimale 

leeftijd is wellicht 5-15 jaar. 
- Een goed ontwikkelde laag van oude, geknakte stengels of bladeren dient aanwezig te 

zijn.  
- De moerasvegetatie staat in het broedseizoen in ondiep water (bij voorkeur plasdras 

tot 10 cm boven het maaiveld).  
- Er is een voorkeur voor opgaande, besloten moerasvegetaties, met een ondergroei van 

zeggen of varens en met een verspreide opslag van struiken of boompjes.  
- Moerassen op veenbodems lijken geprefereerd te worden.  

 
Maatregelen ten gunste van deze soort dienen vooral gericht te worden op een verhoging van 
het waterpeil in verdroogde rietvelden (verhogen van het peil of verlagen van het maaiveld 
via afplaggen) en een aangepast maaibeheer. Bij frequent maaibeheer is het aangeraden om 
stroken of overhoeken van minimaal 5-10 m breed niet mee te maaien. Begrazing dient 
vermeden te worden.  
 
Het huidige rietareaal op de Blankaart volstaat om zowel de vooropgestelde populatiegrootte 
te halen. Er dient vooral gestreefd te worden naar een verbeterde kwaliteit van het habitat (in 
de eerste plaats waterpeilverhoging). Bijkomend broedhabitat kan gecreëerd worden in de 
buurt van aanzitputten in de IJzerbroeken.  
 
 
Grote Karekiet     
 
Habitatpreferentie 
 
De Grote Karekiet is sterk aan water gebonden en verkiest fors ontwikkeld en stevig, 
overjarig riet dat met de voeten in het water staat (zogenaamd ‘waterriet’) en op voldoende 
grote oppervlakte voorkomt langs zoet of brak water. Het voedsel bestaat uit allerhande 
water- en oeverinsecten.  
 
Status in de IJzervallei  
 
In de periode 1959-1970 was de Grote Karekiet een jaarlijkse broedvogel op de Blankaart. In 
1959 wordt melding gemaakt van het feit dat de Grote Karekiet broedvogel was van het jonge 
riet aan de oostelijke oever. De beste jaren waren 1960 en 1964 met respectievelijk 5 en 6 
zangposten. In 1971 was de soort afwezig; in 1972 werd de eerste zangpost pas op 20 juni 
genoteerd; en in 1973 vond het laatste broedgeval plaats. Sindsdien waren er in het voorjaar zeer 
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sporadisch kortstondig zingende mannetjes aanwezig, maar tot broeden kwam het niet (o.a. 1 
zangpost op 25 en 29 mei 1990, en 2 zangposten van 31 mei tot 11 juni 1993). In 1994 had voor 
het eerst in twintig jaar weer een broedgeval plaats in het riet langs de noordoostelijke oever 
maar sindsdien werd de krassende zang helaas niet of nauwelijks meer gehoord.  
 
Verantwoording opname 
 
De Grote Karekiet is één van de zeldzaamste Rode Lijst-broedvogels in Vlaanderen geworden 
en staat op de rand van definitief uitsterven. De Blankaart is één van de weinige grotere 
moerassen in Vlaanderen waar de potentie voor een terugkeer als broedvogel aanwezig blijft. 
De soort is ook indicatief voor een goede staat van instandhouding van natte rietmoerassen.  
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Vroegere populatie: max. 5-6 
Huidige populatie: 0-1 
 
Er wordt gestreefd naar een terugkeer van deze soort die een belangrijke indicator is voor een 
goede staat van instandhouding van vochtige rietmoerassen. De in stand te houden populatie 
bedraagt minimaal enkele paren.  
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen  
 
De soort heeft brede waterrietzones nodig (> 3 m breed) met een waterdiepte van > 20 cm (zie 
o.a. GRAVELAND 1996).  
 
 
Rietzanger Acrocephalus schoenobanus  
 
Habitatpreferentie 
 
De soort broedt in allerhande verlandingsvegetaties met in onze streken een voorkeur voor 
enigszins verruigde rietmoerassen, vaak ook met een lokale opslag van struiken. Ook relatief 
smalle rietkragen langs poldersloten kunnen grote aantallen broedvogels herbergen. De 
aanwezigheid van overjarig riet is zeer belangrijk. Uit onderzoek in de IJzerbroeken door 
COURTENS (2000) bleek dat ook de breedte van de rietkraag van belang is: ruim 90 % van alle 
territoria bevindt zich in rietkragen van minstens 1,5 meter breed.  
 
Status in de IJzervallei 
 
De Rietzanger is goed vertegenwoordigd in de IJzerbroeken. Daarmee heeft de soort zich de 
voorbije 10 tot 20 jaar goed hersteld van een afname in de jaren ’70. Het totale aantal 
territoria in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken varieerde in de periode 1996-1999 tussen 
241 en 279 (waarvan max. 42 in de Blankaart). Gegevens uit de periode ervoor en erna zijn te 
fragmentarisch om de volledige populatiegrootte te kunnen bepalen, maar wijzen op een vrij 
stabiele tot licht stijgende trend.   
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Verantwoording opname 
 
Nadat de Rietzanger in nagenoeg geheel Vlaanderen in aantal afnam en/of plaatselijk zelfs 
helemaal verdween, bleven de poldergebieden en vooral de IJzervallei over als belangrijkste 
bolwerken. De totale Vlaamse populatie werd in 2000-2002 geschat op 2100-2600 paren, 
waarvan dus ongeveer 10 % voorkomt in het Vogelrichtlijngebied IJzervallei. De soort is 
opgenomen op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie ‘Bedreigd’.    
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 257 paren (241-279) 
 
In stand te houden populatie: 260 
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen  
 
De gebiedseigen dichtheid van 12,2 territoria per 100 ha is de hoogste die je in Vlaanderen 
kunt aantreffen. Als we deze dichtheid hanteren, dan heeft de in stand te houden populatie een 
oppervlakte nodig van 2130 ha graslandgebied, doorsneden met talrijke rietsloten. Deze 
oppervlakte wordt kleiner indien er grotere moerassen worden gecreëerd rondom de 
Blankaart. Daartegenover staat dat bij een te hoog waterpeil (bv. in functie van Roerdomp of 
Snor) de rietvelden onaantrekkelijker worden voor een soort als Rietzanger die 
verdergevorderde verlandingsstadia prefereert. Er kan echter verwacht worden dat ook bij een 
verhoging van het waterpeil op iets hoger gelegen delen voldoende drogere, verruigde 
moerasgedeelten beschikbaar zullen blijven.  
Het beheer van rietvelden en rietkragen (bv. maaibeurten in de winter) dient zich vooral te 
richten op het behoud van een voldoende oppervlakte overjarig riet.   
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Rietgors Emberiza schoeniclus 
 
Habitatpreferentie 
 
Rietgorzen broeden in moerasgebieden met overjarig Riet of andere opgaande 
oevervegetaties, vaak ook met opslag van struiken. Ook in landbouwgebied dat doorsneden 
wordt door (riet)sloten kan de soort algemeen voorkomen. In de IJzerbroeken was er een 
duidelijke preferentie voor brede rietkragen met veel oud riet (COURTENS 2000). Het nest 
wordt meestal op de grond gebouwd of onder een pol zeggen.    
 
Status in de IJzervallei 
 
Kwantitatieve gegevens zijn slechts beschikbaar uit de periode 1996-1999 toen het 
broedbestand in het volledige gebied geraamd werd op 114-144 paren (COURTENS 2000). De 
belangrijkste broedkernen zijn gesitueerd in de Rhillebroeken en het Merkembroek.   
 
Verantwoording opname 
 
De Rietgors is opgenomen op de Rode Lijst in de categorie ‘bedreigd’. De Vlaamse 
broedpopulatie werd in 2000-2002 geraamd op 2100-3000 broedparen. Dit betekent dat 
ongeveer 5 % van dat aantal in het VRL-gebied IJzervallei voorkomt. Uit de resultaten van de 
broedvogelatlas blijkt tevens dat nergens in Vlaanderen hogere dichtheden voorkomen.   
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 127 paren (114-144) 
 
De in stand te houden populatie wordt bepaald op 130 paren.   
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
De gebiedseigen dichtheden in de periode 1996-2000 bedroegen 4 tot 5 territoria per 100 ha, 
met plaatselijk 7 tot 9 territoria in de echte kerngebieden. De rietvelden van de Blankaart 
haalden dichtheden van 11 tot 17 territoria/100 ha (COURTENS 2000).  
  
Uitgaande van deze dichtheden is 2600-3250 ha vochtig grasland- en valleigebied 
noodzakelijk met talrijke brede rietsloten. Indien echt optimale gebieden worden gecreëerd 
volstaat wellicht 1450-1850 ha, en wellicht nog iets minder wanneer grotere rietmoerassen 
worden gecreëerd in en rond de Blankaart.   
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WEIDEVOGELS 
 
Kwartelkoning Crex crex  
 
Habitatpreferentie 
 
Kwartelkoningen broeden in hoge vegetaties met een voorkeur voor laat gemaaide en 
kruidenrijke hooilanden in rivier- en beekvalleien. Broedgevallen in akkergebieden zijn 
evenwel niet uitzonderlijk, met wintertarwe en luzerne als meest geprefereerde gewassen 
(KOFFIJBERG & NIENHUIS 2003). De soort is gebonden aan vegetatietypes van minstens 20 cm 
die een zekere afwisseling en structuur hebben. Dichte vegetaties worden vermeden omdat de 
soort zich hier moeilijk kunnen verplaatsen. Het is een late broeder zodat de soort afhankelijk  
is van vegetaties die laat in het seizoen gemaaid of geoogst worden, of in het geheel geen 
maaiactiviteit kennen (b.v. extensieve begrazing). In traditionele, meer intensieve 
landbouwgebieden gaan bijgevolg veel legsels verloren, tenzij actieve 
beschermingsmaatregelen op de nestplaats worden genomen.  
 
Status in IJzervallei 
 
Omstreeks 1970 werden nog een 6-tal broedparen opgegeven voor de IJzerbroeken (LIPPENS 
& WILLE 1972). Inventarisaties tussen 1973 en 1977 leverden echter slechts 1 mogelijk 
broedgeval meer op (DEVILLERS et al. 1988). De soort werd daarna lange tijd niet meer 
vastgesteld, tot in 1999 opnieuw 2 roepende vogels aanwezig waren in de IJzerbroeken te 
Merkem. In 2000 doken eind mei en begin juni 4 tot 5 roepende mannetjes op in de 
IJzerbroeken te Woumen. Drie nieuwe territoria in de broeken te Merkem in de eerste helft 
van juli hadden zo goed als zeker betrekking op dezelfde mannetjes (oude en nieuwe territoria 
in vogelvlucht ongeveer 700 meter van elkaar verwijderd). De soort verscheen opnieuw in de 
IJzervallei in 2002 met dit keer 3 territoria te Reninge. In beide jaren vormden de roepende 
vogels duidelijke clusters en werd hun aanwezigheid gedurende meerdere weken vastgesteld. 
In 2003 was er een zeker broedgeval in de Handzamevallei nabij Esen. Het beste 
Kwartelkoningenjaar werd echter 2006 met een 6-tal territoria in de Rhillebroeken te 
Woumen.   
 
Verantwoording opname 
 
Gezien de IJzervallei steun ontvangen heeft van het Europese Life-project voor de 
bescherming van de Kwartelkoning is het logisch dat dit een doelsoort wordt voor het gebied. 
In een Europees actieplan voor de Kwartelkoning (CROCKFORD et al. 1996) wordt aan de 
lidstaten voorgesteld om waar mogelijk reservaten te stichten voor Kwartelkoningen die als 
kerngebieden fungeren, in samenhang met Kwartelkoning-vriendelijk beheer in het 
omliggende agrarisch gebied. De IJzerbroeken zijn mogelijk de enige plaats in Vlaanderen 
waar nog ruimte is voor een echte kernpopulatie (2500 ha).  
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld: 
Huidige populatie: 0-6  
 
In stand te houden populatie: 5 (4-6) territoria.  
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Als referentiewaarde worden alleen de aantallen in gunstige Kwartelkoningjaren in 
beschouwing genomen. Hoewel ook dit aantal nog steeds niet als een duurzame kernpopulatie 
kan worden gezien, wordt er vooral gehoopt dat er zich bij een geschikt beheer verschillende 
clusters van meerdere broedparen zullen vormen.   
 
In stand te houden oppervlakten + maatregelen  
 
Een analyse in Nederland toonde aan dat vrijwel nergens meer dan 1 territorium per 100 ha 
voorkomt (KOFFIJBERG 2001). Dit betekent dat minstens 400-600 ha graslandgebied op een 
Kwartelkoning-vriendelijke manier dient ingericht te worden. Het beheer dient daar gericht te 
worden op het ontwikkelen van voldoende geschikte vegetaties in de periode mei-juni (= 
aankomstperiode van Kwartelkoningen uit de overwinteringsgebieden) en het veilig stellen 
van de reproductie (voldoende hoge vegetatie in de periode juli-augustus).  
 
Kwartelkoningen zijn minder afhankelijk van natte terreinen dan andere rallen. Toch 
prefereren ze vaak vochtige gebieden waar relatief laat gemaaid wordt. Hoge waterstanden in 
de winter kunnen voor de nodige dynamiek zorgen die de vegetatiesuccessie vertraagt en 
meer structuurvariatie aanbrengt.  
 
 
Paapje  Saxicola rubetra 
 
Habitatpreferentie 
 
Het Paapje komt voor in natte, kruidenrijke hooilanden en graasweiden maar ook in venen en 
vochtige heide. Ze prefereren structuurrijke vegetaties met een rijke invertebratenfauna en 
met voldoende uitkijkposten (zoals weidepaaltjes). Het zijn vrij late broeders waardoor ze 
kwetsbaar zijn voor te vroege maaidata en beweiding. Het nest wordt op de grond gebouwd, 
verborgen tussen de vegetatie.    
 
Status in IJzervallei 
 
Uit de jaren ’60 en ’70 is weinig concrete informatie beschikbaar. Eind de jaren ’60 worden 
voor de IJzervallei nog een 70-tal broedparen opgegeven. Midden de jaren ’70 schiet daar 
maar een fractie meer van over (1-5 paren). In 1983 en 1984 werden in de IJzerbroeken 4 
paren vastgesteld. Tot eind de jaren ’90 bleef de soort een jaarlijkse broedvogel, in wisselende 
aantallen (meestal tussen 2 en 5 paren). In gunstige jaren zoals 1993 (8 paren), 1996 (8 paren) 
en 1997 (11 paren) lag het aantal territoria iets hoger. Tijdens de periode 1996-1999 werden 
respectievelijk 8, 11, 5 en 5 territoria geteld. Vanaf 2000 lijkt het verder bergafwaarts tegaan 
met in geen enkel jaar nog meer dan 1-3 paren. De meest traditionele broedplaatsen zijn 
gesitueerd in het Merkembroek en het Westbroek.    
 
Verantwoording opname 
 
Het Paapje is één van de meest bedreigde broedvogels in Vlaanderen en opgenomen op de 
Rode Lijst. In de tweede helft van de jaren ’90 vormden de IJzerbroeken het laatste 
overblijvende ‘kerngebied’.   
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In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie:  5-11 paren in tweede helft van de jaren ‘90, afgenomen tot 1-3 sinds 
2000.    
 
In stand te houden populatie: 7 paren (gemiddelde 1996-1999)  
Hoewel de huidige populatie de laatste jaren is afgenomen tot enkele paren worden de cijfers 
voor de periode 1996-1999 genomen omdat een populatie van 1-3 paren niet beschouwd kan 
worden als een leefbare populatie. Ook het aantal van 7 paren is wellicht te laag om een 
duurzame aanwezigheid te garanderen. Eerder dient gestreefd te worden naar enkele 10-tallen 
territoria.   
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
Een territorium beslaat gemiddeld een 3-tal ha. Dit betekent dat 20-30 ha (binnen een ruimer 
graslandcomplex) volstaan om de vooropgestelde populatie van 7 paren te herbergen, en dat 
er ruimte is voor een merkelijk grotere populatie (zeker wanneer een grotere oppervlakte 
beheerd wordt in functie van Kwartelkoning). Er dient vooral aandacht te gaan naar het 
verbeteren van de kwaliteit van het broedhabitat (rijke structuurvariatie door afwisseling van 
beheersvormen, grote bloemenrijkdom met rijk insectenleven, uitkijkposten, late 
maaidata,….) (OPPERMANN 1999, LUICK et al. 2004).  
 
 
Zomertaling Anas querquedula 
 
Habitatpreferentie 
 
Zomertalingen houden van uitgestrekte open landschappen met veel natte depressies, ondiep 
water en rijke oevervegetaties. Ze broeden hoofdzakelijk in moerassen, valleigebieden en 
polders met vochtige graslanden die doorsneden worden met talrijke sloten.  
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Status in de IJzervallei 
 
In 1996-1999 werden in het studiegebied jaarlijks tussen 11 en 15 paren geteld. In het natte 
voorjaar van 2000 liep dit op tot een 20-tal. Een vergelijking met oudere gegevens wijst op en 
aanzienlijke aantalsafname tijdens de voorbije decennia. Een inventarisatie in 1984 leverde 
nog 28-29 paren op (BECUWE & KUIJKEN 1985). Dit aantal was in 1990-1991 teruggelopen tot 
respectievelijk 16 en 12 paren. 1992 was dan weer een topjaar met 26 paren.      
De broedgebieden liggen vrij verspreid over de IJzerbroeken, maar de hoogste aantallen 
treffen we aan in het Westbroek, Noordschotebroek en de Rhillebroeken.   
 
Verantwoording opname 
 
De totale Vlaamse populatie werd in 2000-2002 geraamd op 160-200 paren. Dankzij enkele 
natte voorjaren lag dit aantal hoger dan in doorsnee jaren. In drogere jaren bedraagt het 
broedbestand wellicht minder dan 100 paren. Gemiddeld komt ongeveer 10 % van de 
Vlaamse populatie voor in het Vogelrichtlijngebied IJzervallei en daarmee is dit één van de 
belangrijkste broedgebieden van Vlaanderen. Wegens een sterke afname tijdens de voorbije 
decennia is de soort tevens opgenomen op de Vlaamse Rode Lijst (categorie ‘Bedreigd’).  
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 14 paren (11-20) 
 
Het gemiddeld aantal broedparen in de periode 1996-2000 bedraagt 14. Dit is minder dan het 
populatieniveau in het begin van de jaren ’90. In 1990-1994 werden gemiddeld 17 paren 
geteld met in gunstige jaren uitschieters tot 26 paren.  
 
De in stand te houden populatie wordt vastgelegd op 17 paren (= gemiddelde situatie eerste 
helft van de jaren ’90).     
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
In de meest optimale gebieden in de IJzervallei worden dichtheden bereikt van 0,5 tot 0,7 
paren/100 ha, wat overeenkomt met de waarden voor een aantal gebieden in Nederland. Om 
de vooropgestelde populatie te huisvesten, is bijgevolg 2400-3400 ha vochtige 
graslanden/moerassen noodzakelijk. Bij optimale inrichting van het gebied (o.a. wat betreft 
waterpeilen en beheer) zijn wellicht hogere densiteiten mogelijk en volstaat een iets kleinere 
oppervlakte geschikt habitat.    
 
 
Slobeend Anas clypeata 
 
Habitatpreferentie 
 
Slobeenden broeden meestal in laaggelegen, vochtige gebieden, variërend van weidegebieden 
met brede, ondiepe poldersloten tot ondiepe meren, plassen en moerassen met een goed 
ontwikkelde water- en oevervegetatie. Vooral in weidegebieden kunnen de aantallen sterk 
schommelen naargelang de waterstanden in het voorjaar.   
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Status in de IJzervallei 
 
De soort is een algemeen verspreide broedvogel in de IJzerbroeken. Het totale broedbestand 
liep begin de jaren ’90 regelmatig op tot meer dan 100 paren (max. 118-138 paren in 1992). In 
de periode 1996-1999 varieerde het aantal koppels tussen 58 en 80; maar in gunstige (natte) 
jaren zoals in 2001 kan dit nog altijd oplopen tot 100 paren en meer.   
 
Verantwoording opname  
 
De IJzerbroeken vormen één van de kerngebieden in Vlaanderen waar de totale 
broedpopulatie in 2000-2002 op 800 tot 1000 paren werd geschat. Het 5 %-criterium (= 40-50 
paren) wordt bijgevolg ruimschoots overschreden.    
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 58-100 paren.   
 
De in stand te houden populatie wordt bepaald op 80 paren, gebaseerd op een gemiddelde 
situatie tussen ongunstige jaren (60 paren) en gunstige jaren (100 paren).  
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
De gemiddelde dichtheid in de IJzerbroeken bedraagt 2,0 tot 2,8 paren per 100 ha. In de echte 
kerngebieden loopt dit op tot 5 paren per 100 ha. Voor het instandhouden van 80 paren is 
bijgevolg 2900 tot 4000 ha permanent vochtig grasland vereist, bij voorkeur met veel brede 
sloten. Maatregelen die de kwaliteit van de broedbiotopen sterk verbeteren (b.v. vernatting) 
kan deze oppervlakte mogelijk reduceren tot ca. 1600 ha.  
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Grutto Limosa limosa 
 
Habitatpreferentie 
 
Daar waar vroeger ook kleine populaties in uitgestrekte heidegebieden voorkwamen, broeden 
nagenoeg alle Grutto’s in Vlaanderen momenteel op matig tot intensief gebruikte laaggelegen 
cultuurgraslanden en (vochtige) hooilanden. Het voedsel van de volwassen vogels bestaat 
voornamelijk uit wormen en larven (emelten) terwijl de kuikens vooral tijdens de eerste 
levensweken afhankelijk zijn van insecten. De soort lijkt vooral baat te hebben bij een 
mozaïekbeheer waarbij gradaties optreden tussen percelen met verschillende 
bemestingsgraad, maaidata en veebezetting.     
 
Status in de IJzervallei 
 
De eerste betrouwbare en volledige kwantitatieve gegevens dateren van 1983-1984 toen in de 
IJzerbroeken in totaal 34 tot 38 broedparen werden geteld (BECUWE & KUIJKEN 1985). Tot 
eind de jaren ’80 bleef deze populatie wellicht vrij stabiel met in 1988 ca. 32 paren (DEVOS & 
DEBRUYNE 1989). Tussen 1989 en 1992 deed zich een jaarlijkse stijging van 17 % voor (van 
50 naar 82 paren), gevolgd door een zekere stabilisering. Tussen 1996 en 1999 schommelde 
het aantal broedparen tussen 82 en 91 paren (COURTENS 2000). Sinds 2001 nam de 
Gruttopopulatie opnieuw aanzienlijk af. Jaarlijks worden nu hooguit nog 50 tot 60 paren 
geteld.    
 
 

 
 
 
Verantwoording opname 
 
Eind de jaren ’80 tot begin de jaren ’90 broedde minstens ongeveer 10 % van de Vlaamse 
broedpopulatie in de IJzerbroeken. Ondanks het feit dat dit percentage inmiddels gehalveerd 
is, blijven de uitgestrekte hooilanden langs de IJzer één van de kerngebieden voor de Grutto 
in Vlaanderen. In 2000-2002 werd de Vlaamse populatie geschat op 1050-1200 paren (5 %-
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criterium = 50-60 paren). Gezien de sterke afname van deze soort op Europees niveau is het 
instandhouden van de populatie niet onbelangrijk.   
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 85-91 paren (1996-1999), nu ca. 50-60.  
 
In stand te houden populatie: 85 paren.  
 
Voor de in stand te houden populatie baseren we ons op de aantallen van vóór de recente 
afname, met gemiddeld 87 paren.   
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
In de periode 1996-1999 kwamen in de IJzerbroeken gemiddeld ca. 3 paren voor per 100 ha, 
oplopend tot 6 tot 10 paren/100 ha in de echte kerngebieden. De soort broedt vooral in 
vochtige hooilanden waar dichtheden oplopen tot 13 paren per 100 ha .  
 
Voor het instandhouden van 85 paren is ca. 2700 ha weidevogelbiotoop vereist. Bij optimaal 
beheer kan het grootste deel van de populatie wellicht gehuisvest worden op ongeveer 615 ha 
vochtige hooilanden.   
 
 
Graspieper Antus pratensis 
 
Habitatpreferentie 
 
De Graspieper heeft een voorkeur voor open landschappen met een verscheidenheid aan 
grazige terreinen, liefst op een vochtige tot natte bodem. De soort vermijdt hoge bomen maar 
verspreide struiken vormen geen probleem. Ze komen het meest voor in grote weidegebieden 
in valleigebieden en polders. De soort verkiest plaatsen met een vrij korte of open grazige 
vegetatie om in te foerageren maar heeft langer gras nodig om in te broeden (liefst op een 
helling zoals een berm of een slootkant). Het nest wordt op de grond gebouwd, verborgen 
tussen de vegetatie.  
 
Status in de IJzervallei 
 
Pas in 1996 beschikken we voor het eerst over kwantitatieve gegevens over het aantal 
broedparen in de IJzerbroeken. In de jaren 1996-1999 werd het broedbestand op 
respectievelijk 142, 92, 117 en 112 paren geteld. De terugval in 1996 is mogelijk te wijten aan 
de voorafgaande strenge winter. Sinds 2000 zijn geen gebiedsdekkende gegevens meer 
beschikbaar maar het is duidelijk dat de aantallen de voorbije jaren aanzienlijk afgenomen 
zijn. Tussen 2000 en 2005 nam het aantal broedparen in het Blankaartbekken met 24 % af.  
De soort komt verspreid over de volledige IJzerbroeken voor met de hoogste dichtheden in 
het Noordschotebroek, het Westbroek, de Rhillebroeken en Diksmuidebroek.   
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Verantwoording opname  
 
De Vlaamse populatie kende in bijna 30 jaar tijd een afname van minstens 70 %. De huidige 
populatie (2000-2002) bedraagt niet meer dan 3800-5500 paren, met de IJzervallei als één van 
de betere broedgebieden. De soort is sinds 2004 opgenomen op de Vlaamse Rode Lijst in de 
categorie ‘Bedreigd’.  
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 116 paren (92-142) periode 1996-1999, in recente jaren wellicht < 100.   
 
De in stand te houden populatie bedraagt 120 paren.  
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
De gemiddelde dichtheid in de IJzerbroeken bedroeg in de periode 1996-1999 3,2 tot 5,0 
paren per 100 ha. In de kerngebieden kan dit plaatselijk oplopen tot 6 à 9 paren per 100 ha.  
Voor het instandhouden van de vooropgestelde populatie zijn 2400-3750 ha graslanden 
noodzakelijk. Mits een gunstige inrichting en een goed beheer kunnen wellicht hogere 
gemiddelde dichtheden bekomen worden en volstaat de realisatie van 1300-2000 ha geschikt 
habitat.  
 
 
Veldleeuwerik Alauda arvensis 
 
Habitatpreferentie 
 
De Veldleeuwerik is een broedvogel van allerhande open landschappen, (deels) begroeid met 
een lage vegetatie. Hij broedt zowel in (half)natuurlijke vegetaties (bv. heiden en schorren) als 
in agrarisch gebieden (graslanden en akkers). Voldoende afwisseling is nodig om aan het 
vereiste voedsel (insecten en zaden) te geraken.   
 
Status in de IJzervallei 
 
Pas sinds 1996 zijn betrouwbare cijfergegevens beschikbaar. In de periode 1996-1999 nam de 
soort af van 196 naar 131 paren. Recentere gegevens die alleen op het Blankaartbekken 
betrekking hebben, wijzen op een verdere achteruitgang van 55 % tussen 2000 en 2005. De 
huidige populatie bedraagt dus mogelijk maar een 70-tal paren meer.   
 
Verantwoording opname  
 
De Vlaamse populatie bedraagt nog hooguit 10.000 paren en is daarmee met ruim 90 % 
afgenomen ten opzichte van de jaren ’60. De soort verscheen in 2004 voor het eerst op de 
Vlaamse Rode Lijst (categorie ‘Kwetsbaar’).   
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In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 162 (131-196) in periode 1996-1999, sindsdien afgenomen.  
 
In stand te houden populatie 160 paren.  
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
De gemiddelde dichtheid in de IJzerbroeken varieerde in 1996-1999 tussen 4,6 tot 6,9 paren 
per 100 ha. Dit impliceert dat 2300 tot 3500 ha graslanden en akkers noodzakelijk zijn om de 
vooropgestelde populatie te huisvesten. .  
Plaatselijk werden in het gebied dichtheden bereikt van 8 tot 11 paren per 100 ha. In 
kwaliteitsvolle, goed beheerde gebieden heeft de in stand te houden populatie wellicht 
voldoende aan 1500-2000 ha geschikte biotopen.    
 
 
Grauwe Gors Miliaria calandra 
 
Habitatpreferentie 
 
In NW-Europa komt de soort vrijwel uitsluitend voor in open agrarische landschappen waar 
zowel in akkergewassen (vnl. graanakkers) als in vochtige graslanden (hooilanden) gebroed 
wordt. In de IJzervallei komt de soort bijna uitsluitend voor in grote hooilandcomplexen. In 
de winterperiode wordt voornamelijk gefoerageerd op akkers waarbij onkruidzaden en granen 
het belangrijkste voedsel vormen. . 
 
 Status in de IJzervallei 
 
In de periode 1996-1999 werd het volledige bestand in de IJzerbroeken geschat op 88 tot 100 
territoria. Ook in 2000 lag het aantal broedparen in deze grootteorde maar in de 
daaropvolgende jaren vond een echte ‘crash’ plaats, met in bepaalde jaren minder dan 10 
paren. In 2006 werd zelfs maar één territorium opgetekend. Hiermee volgt de soort een trend 
die zich in een groot deel van Vlaanderen (en West-Europa) afspeelt. Eén van de belangrijkste 
oorzaken ligt wellicht in een verminderde voeselbeschikbaarheid op de akkers in de 
winterperiode.   
 
Verantwoording opname 
 
De Grauwe Gorzen in de IJzerbroeken vormen samen met een kleine populatie op het 
aangrenzende Plateau van Izenberge de enige overblijvende populatie in westelijk 
Vlaanderen. Tot in 2000 herbergde de IJzervallei ongeveer 10 % van de Vlaamse populatie 
(850-1100 paren in 2000-2002). Indien we deze Rode Lijst-soort hier willen behouden en 
kansen geven op herstel zijn dringende maatregelen nodig wat betreft de beïnvloedende 
negatieve factoren.     
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
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Huidige populatie: 96 paren (88-108) in periode 1996-1999, afgenomen tot < 10 in recente 
jaren.  
 
In stand te houden populatie: 100 paren.  
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
De gemiddelde dichtheden in de tweede helft van de jaren ’90 lagen meestal tussen 2,4 tot 3,8 
paren per 100 ha. In kerngebieden liep dit op tot gemiddeld 4,5 paren per 100 ha.  
Om de populatie in stand te houden is 2700-4200 ha valleigebied noodzakelijk, met het 
behoud en/of herstel van ca. 2200 ha vochtige hooilanden die als kerngebied fungeren.   
 
 
Kluut Recurvirostra avosetta 
 
De Kluut is een onregelmatige broedvogel in het gebied (met max. 1 paar). Er worden 
bijgevolg geen specifieke instandhoudingdoelstellingen voor deze soort geformuleerd.  
 
 
 
OVERIGE SOORTEN 
 
In het VRL-gebied komen een aantal soorten voor die niet kunnen ingedeeld worden bij de 
moeras- of weidevogels.    
 
 
IJsvogel  Alcedo atthis 
 
Habitatpreferentie 
 
IJsvogels broeden in de omgeving van niet of weinig vervuilde en ondiepe beekjes, meren of 
rivieren. Een goede visstand met veel kleine visjes (3-7 cm) en waterinsecten, en een 
geschikte broedplaats zijn noodzakelijk. Die broedplaats bestaat uit steile oeverwanden of 
stevige wortelkluiten van omgevallen bomen waarin een nesthol kan uitgegraven worden. De 
plek heeft bij voorkeur rondom wat opgaande begroeiing van bomen en struiken, met wat 
overhangende takken boven het water die als uitkijkpost kunnen fungeren.   
 
Status in IJzervallei 
 
Na een toenemend aantal waarnemingen in de tweede helft van de jaren ‘90 werd pas in 1999 
een eerste waarschijnlijk broedgeval opgetekend in het Vogelrichtlijngebied. Sindsdien is de 
soort een jaarlijkse broedvogel geworden met 1 tot 3 paren. Gekende broedplaatsen zijn 
stukjes steile oever langs de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer. Ook op of rond de Blankaart 
wordt er waarschijnlijk gebroed maar een nestplaats is er nog niet gevonden.  
 
Verantwoording opname 
 
De IJsvogel is opgenomen op de Bijlage I van de Vogelrichtlijn. De soort is een vrij recente 
broedvogel in de IJzervallei, in kleine aantallen.  De aanwezigheid van IJsvogels is een goede 
graadmeter voor de structurele kwaliteit én waterkwaliteit van waterlopen en -plassen.  
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In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: > 3 paren 
 
In stand te houden populatie: 3 paren 
 
In stand te houden oppervlakten + maatregelen  
 
Het in stand te houden populatiecijfer is moeilijk te vertalen naar een vereiste oppervlakte. 
Elk broedpaar heeft een zekere lengte van een waterloop met een goede waterkwaliteit nodig 
(als foerageergebied) en een steile oever (ca. 100 meter lang) waarin het nesthol kan 
uitgegraven worden. Maatregelen dienen vooral gericht te worden op het verder verbeteren 
van de waterkwaliteit en het behoud/herstel van natuurlijke, steile oevers langs de IJzer en 
andere grotere waterlopen. In het Blankaartgebied kunnen ook omgevallen bomen met grote 
wortelkluiten nestgelegenheid bieden (dus best niet allemaal opruimen).  
 
 
Zomertortel  Streptopelia turtur 
 
Habitatpreferentie 
 
Zomertortels komen vooral voor in gefragmenteerde landschappen met tal van verspreide 
bosjes, houtkanten, boomgaarden en losse bomenrijen. Als broedplaats prefereren ze dichte 
struiken met een hoogte van 3 tot 4 meter. Zomertortels eten voornamelijk allerlei 
onkruidzaden en granen.   
 
Status in de IJzervallei 
 
De gebiedsdekkende inventarisatie tijdens de periode van de Vlaamse broedvogelatlas leverde 
in totaal ca. 38 territoria op. Het gros daarvan situeerde zich in struwelen langs de IJzer en in 
de overgangszone van de IJzerbroeken naar de Zandleemstreek (vooral ter hoogte van het 
Blankaartgebied en het Westbroek).  
Oudere gegevens zijn helaas niet beschikbaar zodat er geen trend kan bepaald worden. Een 
afname ligt evenwel in de lijn van de verwachtigingen, gezien de ontwikkelingen in de rest 
van Vlaanderen.   
 
Verantwoording opname 
  
De Zomertortel kende de voorbije decennia een sterke afname in Vlaanderen en is opgenomen 
op de Vlaamse Rode Lijst. De IJzervallei is anno 2000-2002 nog één van de laatste 
kerngebieden in Vlaanderen met relatief hoge dichtheden.   
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 38 paren in periode 2000-2002 
 
In stand te houden populatie: 40 paren 
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In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
De in stand te houden oppervlakte is moeilijk te bepalen wegens een gebrek over 
kwantitatieve dichtheidgegevens. De soort is vooral afhankelijk van de beschikbare opgaande 
landschapselementen en extensief landbouwgebruik. Hagen, struwelen, houtkanten - vooral 
gesitueerd langs de IJzer en in de overgangszone tussen de vallei en de Zandleemstreek - 
moeten dan ook maximaal behouden blijven en waar mogelijk hersteld/uitgebreid worden.    
 
 
Wielewaal Oriolus oriolus 
 
De soort heeft een voorkeur voor bossen (of lineaire elementen) met hoge bomen, met een 
groot bladvolume en een gesloten bladerdek. In onze streken vormen vooral 
populierenaanplanten een geprefereerd broedbiotoop. Ze eten vooral rupsen en grote insecten.   
In het VRL-gebied IJzervallei is de soort een relatief zeldzame broedvogel, wat gemakkelijk 
te verklaren valt door het schaars voorkomen van geschikte broedbiotopen. Er zijn jaarlijks 
ene 2-tal broedparen aanwezig op de Blankaart (vnl. kasteelpark). Af en toe worden af en toe 
ook broedgevallen vastgesteld in de brede houtwal langs het Ieperleekanaal tussen de 
Knokke-brug en de Drie Grachten, in de populierenaanplanten in de buurt van Vijf Huizen te 
Woumen en in de Eendenkooi van Merkem. Het jaarlijkse broedbestand bedraagt gemiddeld 
3-4 paren.   
Er worden voor deze soort geen specifieke instandhoudingdoelstellingen opgesteld. Het 
behoud van enkele kleine bosjes met hoge bomen is aangewezen.  
 
 
Huiszwaluw Delichon urbica 
 
In het VRL-gebied komen meerdere broedkolonies van Huiszwaluwen voor, sinds 2004 een 
nieuwe Rode Lijst-soort. De kolonies bevinden zich voornamelijk op boerderijen en op de 
gebouwen van het waterspaarbekken. Er is geen goede informatie beschikbaar over het aantal 



 45 

broedparen. In 2000 leverde een onvolledige census minstens 54 bewoonde nesten op. Het 
totale broedbestand bedraagt in de meeste jaren wellicht meer dan 100.  
Er worden geen specifieke instandhoudingdoelstellingen voor deze soort opgesteld. Wel is het 
aangeraden om zwaluwvriendelijke maatregelen te promoten bij de inwoners van het gebied.    
 
 
Matkop Parus montanus 
 
De Matkop is een broedvogel van jonge wilgen-, berken- en elzenbossen met een groot 
aandeel dood hout waar ze zelf een nestholte in uithakken. In Vlaanderen is de soort de 
voorbije decennia sterk afgenomen waardoor de soort recent op de Rode Lijst terechtgekomen 
is. In het VRL-gebied IJzervallei broedt de soort uitsluitend op de Blankaart waar zowel in het 
kasteelpark als in het wilgenbroekbos territoria werden vastgesteld. Goede 
inventarisatieresultaten ontbreken maar wellicht gaat het hooguit om een 3-tal paren.     
Het behoud van (een deel van) het wilgenbroekbos op de Blankaart is voor de soort 
belangrijk. Bij het beheer van het kasteelpark van de Blankaart moet gestreefd worden naar 
een voldoende grote beschikbaarheid van dood staand hout.  
 
 
 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN BROEDVOGELS 
 
We kunnen spreken van duidelijk verarmde weide- en moerasvogelgemeenschappen, waarbij 
de meest kritische soorten ontbreken of sterk afgenomen zijn (b.v. Roerdomp, Porseleinhoen, 
Kwartelkoning). Met uitzondering van Blauwborst kent het gebied momenteel geen stabiele 
en zelfonderhoudende kernpopulaties van Bijlage I 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 evenwel in jaren met tijdelijk 
gunstige omstandigheden (b.v. met veel neerslag).  
 
De kwantitatieve doelstellingen voor de geselecteerde aandachtssoorten worden in Tabel 12 
op een rijtje gezet. In een aantal gevallen valt te betwijfelen of de vooropgestelde 
populatiegroottes voldoende groot zijn om de minimale leefbaarheidgrens te garanderen. 
Kleine populaties in de IJzervallei vormen momenteel vaak kleine eilandjes in een groot 
gebied waar de soort volledig verdwenen is (b.v. Paapje en Kwartelkoning). Ook voor een 
duurzame terugkeer van soorten als Roerdomp en Woudaapje is dit een knelpunt. Hopelijk 
zorgt de verdere uitbouw van een ecologisch netwerk in de kustpolders op termijn voor 
meerdere, voldoende grote moeras- en graslandreservaten op relatief korte afstand van elkaar 
zodat er een uitwisseling van lokale populaties kan plaatsvinden.        
 
De vertaling van populatiegrootte’s naar oppervlaktes is niet in alle gevallen mogelijk wegens 
te weinig beschikbare informatie. Veel hangt bovendien ook af van de ‘kwaliteit’ van de 
broedgebieden. In optimale, goed beheerde gebieden kunnen veel hogere dichtheden 
voorkomen en is bijgevolg minder oppervlakte noodzakelijk om een vooropgestelde populatie 
te huisvesten. De vermelde oppervlaktecijfers moeten dus met de nodige voorzichtigheid 
worden benaderd. De soms brede range die wordt gegeven, moet vooral gezien worden als 
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een richtwaarde die verder moet verfijnd worden door specifiek onderzoek. Dit heeft in het 
buitenland reeds geleid tot meer betrouwbare cijfergegevens voor de oppervlaktebehoeften 
van moerasvogels.  
 
 
 

 
Soort 

 
Prioriteit 

 

In stand te houden 
populatie 

(broedparen 
In stand te houden oppervlakte / maatregelen 

 
Bruine 
Kiekendief 3456 9 (6-12) 45 ha riet - 900 ha graslanden en akkers 

Rietzanger 1152 260 (241-279 2130 ha vochtige graslanden doorsneden met talrijke rietsloten 

Rietgors 1152 130 (114-144) 
2600-3250 ha valleigebied,  

1450-1850 ha vochtige graslanden doorsneden met talrijke 
rietsloten / moerassen 

Aalscholver 432 220 (207-256) Bos(je) van 2-3 ha met voldoende grote bomen 

Roerdomp 384 (2-3) 40 ha (20-60) vochtig rietland 
 

Woudaapje 384 (5) Zie Roerdomp 
Porseleinhoen 384 7 110 ha zeer natte graslanden of jonge moerasvegetaties 

Blauwborst 384 50 100 ha rietland of 2000 ha vochtige graslanden doorsneden met 
talrijke rietsloten 

Grote Karekiet 288 1-5 Voldoende brede gordel waterriet Blankaartvijver 
Snor 288 3 Enkele ha vochtig riet 
Cetti’s Zanger 108 - - 

M
oe

ra
sv

og
el

s 

 
 

Kwartelkoning 1152 5 (4-6) 400-600 ha extensief beheerde hooilanden 
Paapje 1152 8 30-tal ha extensief beheerde, bloemrijke hooilanden 

Zomertaling 768 17 (11-26) 2400-3400 ha vochtige graslanden met veel sloten, open 
moerassen 

Grauwe Gors 576 100 (88-108) 2200 ha vochtige graslanden 

Graspieper 384 120 (92-142) 2400-3750 ha graslanden, 1300-2000 ha optimaal (extensief)  
beheerd biotoop 

Kluut 288 - - 

Grutto 288 85 2700 ha weidevogelbiotoop / 615 ha optimaal (extensief) 
beheerde hooilanden 

Slobeend 192 80 
2900-4000 ha vochtige graslanden met veel sloten en 

moerassen 
 1600 ha optimaal (extensief) beheerd biotoop 

Veldleeuwerik 144 160 (131-196) 2300-3500 ha open graslanden en akkers, 1500-2000 ha 
optimaal (extensief) beheerd biotoop 

W
ei

de
vo
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IJsvogel 1152 3 Behoud steile, natuurlijke oevers. Goede waterkwaliteit. 
Wielewaal 384 3 Enkele ha bos of bomenrijen met hoge bomen 
Zomertortel 192 40 Behoud lineaire landschapselementen 
Huiszwaluw 288 - Zwaluwvriendelijke maatregelen  O

ve
ri

ge
 

so
or

te
n 

Matkop 288 3 Behoud gedeelte vochtig wilgenbroek 
 

 
Tabel 12. Kwantitatieve instandhoudingdoelstellingen voor broedende soorten, ingedeeld volgens 

habitatkeuze en gerangschikt volgens prioriteitscore. Voor meer informatie over in stand te houden 
oppervlakte en te nemen maatregelen: zie soortbesprekingen.    
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De instandhoudingdoelstellingen verschillen van soort tot soort en zijn niet steeds verenigbaar 
met elkaar. Toch lopen de doelstellingen binnen een bepaalde soortgroep (weidevogels, 
moerasvogels) vrij gelijklopend.  
Wat moerasvogels betreft kunnen we samenvatten dat er nood is aan 40-45 ha rietland met 
(hoofdzakelijk) overjarig riet en een waterpeil waardoor het riet jaarrond voor een groot deel 
onder water staat. Het winterpeil moet merkelijk hoger zijn dan het zomerpeil. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de gestelde doelstellingen voor Bruine Kiekendief, Roerdomp, 
Woudaapje, Grote Karekiet en Snor. Daarnaast dient vooral voor Porseleinhoen gestreefd te 
worden naar de ontwikkeling van 110 ha zeer jonge moerasvegetaties (met inbegrip van 
gemaaid riet) of zeer natte graslandsituaties (tot ver in het voorjaar en zelfs vroege zomer). In 
de IJzerbroeken dient het bestaande netwerk van rietsloten behouden te blijven, met meer 
aandacht voor een goed beheer (vooral inzake ruimingen en maaibeurten).    
De oppervlaktebehoeften van de graslandsoorten variëren meestal van 2200 tot 4000 ha. Met 
het huidige graslandareaal wordt daar net aan voldaan. Als een aantal graslandgebieden mits 
het nemen van passende beheers- en inrichtingmaatregelen evolueren naar echte kerngebieden 
met hogere dichtheden, dan volstaat mogelijk ca. 1500 ha vochtige graslanden om de 
vooropgestelde broedvogelpopulaties te huisvesten. Rekening houdend met randeffecten ten 
opzichte van wegen, bebouwing, bomen e.d. kom je dan wat het totale graslandareaal betreft 
opnieuw boven een 2000-tal ha. Voor de terugkeer/herstel van kritische soorten zoals 
Kwartelkoning en Paapje dienen vooral maatregelen genomen te worden om de kwaliteit van 
de broedbiotopen te verbeteren (verschralen, later maaien enz….).       
 
Een gebied inrichten en beheren vergt in veel gevallen een aantal keuzes tussen verschillende 
doelstellingen en/of doelgroepen (b.v. botanische waarden versus avifaunistische waarden, 
moerasvogels versus weidevogels). De grote oppervlakte van het Vogelrichtlijngebied laat 
eventueel toe om een gebiedsinrichting en -beheer na te streven waarbij 
instandhoudingdoelstellingen voor verschillende soorten en soortgroepen kunnen 
gecombineerd worden via een zorgvuldig geplande zonering. Compensaties voor 
moerashabitats die verloren gegaan zijn op de Blankaart worden best aansluitend in de 
onmiddellijke omgeving van het bestaande rietmoeras aangelegd. Het gaat hier niet alleen om 
de laagst gelegen delen met de grootste potenties maar op die manier wordt ook een grotere 
aaneengesloten oppervlakte moeras gecreëerd. De onmiddellijke omgeving van de Blankaart 
is bovendien weinig belangrijk voor graslandsoorten (wellicht iets te gesloten landschap). 
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IV.1.3 Overwinterende en doortrekkende vogels 
 
Algemeen 
 
De IJzervallei is één van de belangrijkste overwinteringsgebieden voor watervogels in 
Vlaanderen. Een gebied komt in aanmerking voor erkenning als Vogelrichtlijn- en 
Ramsargebied 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 13 worden de wintermaxima per soort (en voor 
alle watervogels samen) weergegeven voor de periode 1990/91-2004/05. Daarnaast fungeert 
het gebied als een slaapplaats voor meeuwen met internationaal belangrijke aantallen van 
voornamelijk Stormmeeuw en in mindere mate Kokmeeuw.  
 
 

 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 

 
Tabel 13. Maxima van internationaal belangrijke watervogelsoorten per winter vanaf 1990/91.  

Aantallen die de 1 %-norm overschrijden zijn aangeduid in rood. 
 
 

Tabel 14 geeft per winter het maximale aantal watervogels dat in het VRL-gebied IJzervallei 
werd vastgesteld (meeuwen niet meegerekend). Het criterium voor internationaal belang (> 
20.000 watervogels) wordt zo goed als elke winter gehaald en soms zelfs ruim overschreden 
(max. 94.000 in 2002/03).  
 

 
 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 

 
Totaalaantal 
watervogels 

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

 
Tabel 14. Maximumaantal watervogels per winter vanaf de winter 1990/91.  

 
 
Naast de reeds vermelde soorten die de 1 %-norm overschreden, komen buiten het 
broedseizoen nog heel wat soorten watervogels voor die opgenomen zijn op de Bijlage I van 
de Vogelrichtlijn. In Tabel 15 worden alleen de seizoensmaxima gegeven voor die soorten 
waarvoor de IJzervallei een groot aandeel van de totale Vlaamse populatie herbergt (> 10 %).   
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 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 
 

Kleine 
Zwaan 36 46 40 54 64 72 61 59 39 143 45 128 109 195 44 

Goud-
plevier x 200 150 2215 1810 922 224 955 1125 910 580 1015 169 128 745 

Kemp-
haan 102 1335 230 1195 1060 1063 565 856 2314 2330 1432 590 1019 88 x 

Grutto  
      432 280 209 1023 1980 1213 277 364 163 791 544 2005 837 1235 549 

 
Tabel 15. Wintermaxima van enkele soorten die voorkomen op de Bijlage I van de Vogelrichtlijn vanaf 

de winter 1990/91.  
 
 
 
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, zoals 
ondermeer blijkt uit Tabel 16. 
 
 

Soort Gemiddeld 
wintermaximum 

winters 
zonder overstromingen 

Gemiddeld 
wintermaximum 

winters 
met overstromingen 

 

Gemiddeld 
wintermaximum 

1990/91 – 2004/05 

Toename 
natte versus 

droge 
winters 

Kolgans 
 

4044 5328 4814 + 32 % 
(x 1,3) 

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) 

 
Kleine Zwaan 
 

75 76 76 + 1 % 
( = ) 

Goudplevier 
 

434 998 796 + 130 % 
(x 2,3) 

Kemphaan 
 

410 1348 942 + 229 % 
(x 3,3) 

Grutto 
 

653 865 727 + 32 % 
(x 1,3) 

 
Tabel 16. Vergelijking tussen de gemiddelde wintermaxima in seizoenen met en zonder 

noemenswaardige overstromingen, bij soorten die de 1 %-norm overschrijden of belangrijke soorten 
op de Bijlage I.  

 
 
 
Winterse overstromingen hebben op bijna alle eenden- (en steltloper)soorten een belangrijk 
positief effect. Vooral Pijlstaart, Wintertaling en Kemphaan 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 
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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 gunstige 
omstandigheden voor watervogels een zeer onregelmatig karakter kennen.      
 
De IJzervallei ook een belangrijk overwinteringsgebied voor roofvogels, met aanzienlijke 
fluctuaties naargelang voedselbeschikbaarheid. Blauwe Kiekendief en Velduil komen op de 
Bijlage I van de Vogelrichtlijn voor.   
 
 
 
Soortbespreking 
 
Kolgans Anser albifrons 
 
Habitatpreferentie 
 
Kolganzen foerageren voornamelijk op uitgestrekte permanente graslanden die gelegen zijn in 
open (polder)landschappen. De aanwezigheid van water op of nabij de graslanden heeft een 
positief effect. De grashoogte mag maximaal 10 tot 20 cm bedragen. Kolganzen zoeken 
regelmatig ook voedsel op akkers waar ze foerageren op oogstresten (b.v. aardappelen) of op 
wintertarwe. Ganzen foerageren overwegend overdag en gaan ’s nachts geschikte 
slaapplaatsen opzoeken (meestal grote waterplassen). In de IJzervallei fungeert vooral de 
Blankaartvijver als belangrijke slaapplaats.  
 
Status in de IJzervallei 
 
Het aantal overwinterende Kolganzen is vooral in de tweede helft van de jaren ’90 sterk 
toegenomen maar 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. Afgelopen winter werden tot 11.800 
exemplaren geteld.  Naarmate de aantallen toenamen, groeide ook het areaal aan graslanden 
dat door de ganzen werd gebruikt. Aanvankelijk bleef die uitbreiding beperkt tot verschillende 
complexen binnen de IJzerbroeken te Diksmuide-Woumen-Merkem-Noordschote, maar sinds 
de winter 2002/03 worden regelmatig ook grotere groepen aangetroffen in de polders rond 
Stuivekenskerke. 
 
Verantwoording opname  
 
De voorbije vijf winters wordt regelmatig meer dan 1 % van de NW-Europese populatie in de 
IJzervallei aangetroffen. De IJzervallei is tevens uitgegroeid tot het tweede belangrijkste 
overwinteringsgebied in Vlaanderen, na de Oostkustpolders.  
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 9486 (9500) 
 
In stand te houden populatie: 9500 
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Figuur 2. Trend van de Kolgans in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken op basis van 
wintermaxima en aantal vogeldagen 

 
 

 
 
 
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen  
 
De voorbije jaren bedroeg de oppervlakte aan frequent gebruikte graslandgebieden in het 
Vogelrichtlijngebied ongeveer 830 ha. Naargelang plaatselijke omstandigheden (b.v. 
overstromingen) passen de vogels hun foerageerterreinen aan en worden ook gebieden buiten 
het Vogelrichtlijngebied opgezocht.   
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Smient Anas penelope 
 
Habitatpreferentie 
 
Smienten komen in de winter in een grote variëteit aan wetlands voor, met een duidelijke 
voorkeur voor laaggelegen graslandgebieden (vnl. in de polders). Hoewel in het buitenland 
belangrijke aantallen voorkomen in estuariene gebieden, komen ze in Vlaanderen vooral voor 
in inlandse gebieden waar de combinatie van open water en vochtige, permanente graslanden 
aanwezig is. Ze prefereren korte, voedselrijke graslandvegetaties met zachte grassoorten zoals 
Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus. De aanwezigheid van water op of vlakbij de 
foerageergebieden is een belangrijke factor in de habitatkeuze.  
In veel gebieden vertoont de soort een uitgesproken dag- en nachtritme waarbij overdag 
gerust wordt op grote waterplassen waar weinig of geen verstoring is terwijl ze zich ’s nachts 
verspreiden over de foerageergebieden.  
 
Status in de IJzervallei 
 
Smienten vormen de talrijkste overwinterende watervogelsoort in de IJzervallei. Het 
wintermaximum varieerde voorbije 20 jaar tussen 6270 (1989/90) en 78.080 exemplaren 
(2002/03). In de jaren ’90 waren de aantallen duidelijk hoger dan in de jaren ’80, maar recent 
lijkt zich weer een afname voor te doen.  
Overdag pleisteren de meeste Smienten op het waterspaarbekken of op de Blankaartvijver 
terwijl ze ’s nachts voedsel zoeken in omliggende graslandgebieden zoals de IJzerbroeken, de 
Handzamevallei en het weidecomplex van Lampernisse.   
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Figuur 3. Trend van de Smient in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken op basis van wintermaxima 

en aantal vogeldagen.  
 
 
 



 53 

Verantwoording opname  
 
Het Blankaartgebied en de IJzerbroeken zijn van groot internationaal belang voor 
overwinterende Smienten. Het aandeel in de volledige Noordwest-Europese populatie varieert 
tussen 1,5 en 4 %; daarmee valt het gebied in de top tien van de belangrijkste 
overwinteringsgebieden in NW-Europa (huidige 1 %-norm = 12.500). De IJzervallei vormt 
tevens het belangrijkste overwinteringsgebied van deze soort in Vlaanderen.   
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: 35.000 
Huidige populatie: 34.898 (gemiddelde laatste 5 winters) 
 
De aangemelde en de huidige populatie zijn gelijk. Het eerste cijfer betreft evenwel een 
maximum voor die periode terwijl het huidige populatiecijfer een gemiddelde is.  
De in stand te houden populatie wordt vastgelegd op 35.000 (gemiddeld wintermaximum over 
periode van 5 jaren).  
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een oppervlakte te berekenen die voor het 
instandhouden van de vooropgestelde populatie noodzakelijk is. De huidige populatie 
verspreidt zich over enkele duizenden hectaren graslandgebied in de IJzer- en Handzamevallei 
en aangrenzende polders in een straal van 10-15 km rond de dagrustverblijven 
(Blankaartvijver en waterspaarbekken).   
Smienten foerageren vooral al grazend en houden van een korte grashoogte (max. 5 cm). De 
aanwezigheid van water op of vlakbij de foerageergebieden blijkt een belangrijke factor te 
zijn.   
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Wintertaling Anas crecca 
 
Habitatpreferentie 
 
De soort komt zowel in brakke wateren als in zoetwaterbiotopen voor. In het binnenland 
verkiezen ze ondiepe, beschutte wateren zoals overstroombare of drassige graslanden, vijvers 
met een goed ontwikkelde oevervegetatie en eendenkooien. De soort stelt vrij specifieke eisen 
aan het voedselhabitat en foerageert voornamelijk in ondiep water van maximaal een 15-tal 
cm diep en in een slibrijke, modderige bodem. Het voedsel in de winterperiode is 
hoofdzakelijk plantaardig (vooral zaden).    
 
Status in de IJzervallei 
 
De aantallen in de IJzervallei kunnen sterk schommelen. Tijdens de voorbije 20 jaar 
schommelden de wintermaxima tussen 599 en 9960 exemplaren. Piekaantallen komen vrijwel 
uitsluitend tijdens overstromingsperioden voor.  
De grootste aantallen houden zich op in en rond De Blankaart waar veel beschutting 
beschikbaar is in de vorm van rietkragen en wilgenbroekbossen. Bij overstromingen is het 
verspreidingsgebied ruimer en kunnen overal in het Vogelrichtlijngebied groepjes 
Wintertalingen aangetroffen worden.     
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Figuur 4. Trend van de Wintertaling in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken op basis van 

wintermaxima en aantal vogeldagen.  
 
 
 
Verantwoording opname  
 
De IJzervallei is een overwinteringsgebied waar in meerdere jaren internationaal belangrijke 
aantallen werden vastgesteld (overschrijding van 1 %-criterium van 4000 ex.). Daarnaast gaat 
het om één van de belangrijkste pleisterplaatsen in Vlaanderen (na de Zeeschelde).  
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In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld 
Huidige populatie: 4383  
 
De in stand te houden populatie wordt afgerond naar 4400 ex. (gemiddeld wintermaximum 
over een periode van 5 jaren).  
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een oppervlakte te berekenen die voor het 
instandhouden van de vooropgestelde populatie noodzakelijk is. Inrichting- en 
beheermaatregelen dienen vooral gericht te worden op de langdurige beschikbaarheid van 
ondiep water en slibrijke situaties op de graslanden en het voorzien van de nodige rust 
(maatregelen ten aanzien van jacht en recreatie). Ook de creatie van moerasgebieden met riet 
en vochtige struwelen kan voor deze soort een gunstig effect hebben.   
 
 
Pijlstaart Anas penelope 
 
Habitatpreferentie 
 
In West-Europa vertonen Pijlstaarten buiten het broedseizoen een voorkeur voor grote 
riviermondingen en estuariene gebieden, uitgestrekte en geïnundeerde graslanden en 
moerassen of ondiepe vijvers langs de kust. Ze foerageren vooral in ondiep water van 
maximaal 25 tot 30 cm diep. Het voedsel bestaat uit een grote variëteit aan plantaardig (vnl. 
zaden) en dierlijk voedsel (vnl. insecten, vooral in de zomerperiode). Hoewel af en toe ook 
wel op akkerland wordt gefoerageerd (b.v. graanstoppels) kan dit als een eerder marginaal 
verschijnsel worden beschouwd.     
 
Status in IJzervallei 
 
De aantallen kunnen zeer sterk schommelen van jaar tot jaar: van minder dan 100 ex. tot 
maximaal 2350 in 2001/02. De vijf winters die er bovenuit steken kenden allemaal 
overstromingen.   
 
Verantwoording opname 
 
De IJzervallei is samen met de Zeeschelde één van de belangrijkste doortrek- en 
overwinteringsgebieden in Vlaanderen. Het aantal van 2350 ex. betreft het hoogste aantal dat 
hier de voorbije decennia in één gebied werd geteld. Bij overstromingen is het gebied van 
groot internationaal belang met 1 tot 4 % van de NW-Europese populatie (1 %-norm = 600).  
De Pijlstaart is één van de zeer weinige eendensoorten die in Europa geen stijgende trend 
vertoont en op veel plaatsen zelfs achteruit gaat, wat geleid heeft tot het opstellen van een 
Europees beheersplan voor deze soort.  
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Figuur 5. Trend van de Pijlstaart in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken op basis van 
wintermaxima en aantal vogeldagen. 

 
 
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: niet aangemeld  
Huidige populatie: 886  
 
In stand te houden populatie wordt vastgelegd op 900 (gemiddeld wintermaximum over 
periode van 5 jaren) 
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een oppervlakte te berekenen die voor het 
instandhouden van de vooropgestelde populatie noodzakelijk is. Weinig soorten zijn zo 
afhankelijk van overstromingen als de Pijlstaart. De waterdiepte bedraagt bij voorkeur niet 
meer dan 25-30 cm.  
 
 
Slobeend Anas clypeata 
 
Habitatpreferentie 
 
Slobeenden verkiezen laaggelegen, ondiepe zoetwaterplassen en -moerassen met modderige 
oevers en drassige weilanden. Toch kunnen ze ook in diepere, voedselrijke wateren 
voorkomen waarbij het voedsel met de typische zeefsnavel uit de bovenste waterlagen wordt 
gefilterd. Het voedsel is zowel plantaardig (vnl. zaden) als dierlijk (vnl. planctonische 
kreeftachtigen). Er is een minder uitgesproken differentiatie tussen rust- en voedselterreinen 
en wat betreft dag- en nachtritme dan bij veel andere eendensoorten.    
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Status in de IJzervallei 
 
Dit gebied kan als één van de belangrijkste overwinteringsgebieden in Vlaanderen worden 
beschouwd. De internationale 1 %-norm (400 ex.) wordt nagenoeg jaarlijks ruim 
overschreden. De wintermaxima variëren tussen ca. 200 ex. in 1986/87 en ruim 1600 in 
2000/01. Dit laatste aantal is één van de hoogste aantallen die ooit in Vlaanderen werden 
vastgesteld.  
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Figuur 6. Trend van de Slobeend in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken op basis van 
wintermaxima en aantal vogeldagen. 

 
 
 
Verantwoording opname 
 
De internationale 1 %-norm wordt nagenoeg elke winter overschreden. Daarmee is de 
IJzervallei ook één van de belangrijkste doortrek- en overwinteringsgebieden in Vlaanderen.  
 
In stand te houden populatie 
 
Aangemelde populatie: 800 
Huidige populatie: 905  
 
In stand te houden populatie: 900 
 
In stand te houden oppervlakte + maatregelen 
 
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een oppervlakte te berekenen die voor het 
instandhouden van de vooropgestelde populatie noodzakelijk is. Belangrijk bij deze soort is 
een voldoende grote oppervlakte open water.  
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Stormmeeuw Larus canus / Kokmeeuw Larus ridibundus 
 
Er bevindt zich een belangrijke meeuwenslaapplaats op het waterspaarbekken, met aantallen 
die in de winter kunnen oplopen tot meer dan 50.000 en zelfs 100.000. Hiermee is dit de 
grootste meeuwenslaapplaats van Vlaanderen. Overdag verspreiden de meeuwen zich over 
een ruim gebied in een straal van enkele tientallen kilometer rondom de slaapplaats. Ze 
foerageren dan voornmalijk op graslanden en akkers.  
Het gaat voornamelijk om Stormmeeuwen en Kokmeeuwen. De resultaten van de jaarlijkse 
meeuwentelling sinds 2000 zijn weergegeven in onderstaande tabel. De 1 %-norm voor 
Stormmeeuw en Kokmeeuw (respectievelijk 17.000 en 20.000) wordt jaarlijks overschreden. 
Het aantal Zilvermeeuwen op de slaapplaats varieert tussen 1000 en 4000 exemplaren. 
 
 

 Stormmeeuw Kokmeeuw 
   
29/01/2000 42.000 28.000 
30/01/2001 33.500 18.500 
27/01/2002 66.000 18.000 
25/01/2003 75.000 29.000 
24/01/2004 84.000 55.000 
22/01/2005 26.000 32.000 
23/01/2006 29.000 10.000 

 
Tabel 17. Resultaten van de meeuwenslaapplaatstellingen op het waterspaarbekken te Woumen-

Merkem (2000-2006). 
 
 
Er worden voor de meeuwen geen aparte instandhoudingdoelstellingen geformuleerd. De 
functie van het gebied als overnachtingsplaats voor meeuwen dient wel gehandhaafd te 
worden. Dit impliceert dat grote permanente, verstoringvrije waterplassen beschikbaar 
blijven. Bij langdurige winterse overstromingen zal wellicht een (gedeeltelijke) verschuiving 
van de slaapplaats optreden van het waterspaarbekken naar de overstroomde graslanden (waar 
de vogels meer beschut zitten), een fenomeen dat ook de voorbije jaren merkbaar was.  
 
 
Overige soorten 
 
Naast de soorten die in internationaal belangrijke aantallen voorkomen (> 1 %-norm), treffen 
we in de IJzervallei nog heel wat niet-broedende soorten aan die opgenomen zijn op de 
Bijlage I van de Vogelrichtlijn. Het gaat in totaal om (ongeveer)  27   soorten. De meeste 
soorten komen slechts onregelmatig en in zeer kleine aantallen voor zodat 
instandhoudingdoelstellingen meestal niet relevant zijn. We bespreken bondig de 
belangrijkste soorten warvan de aantallen op Vlaams niveau zeer betekenisvol zijn.    
 
Kleine Zwaan Cygnus columbianus  
 
Kleine Zwanen prefereren grootschalige, laaggelegen wetlands zoals meren en vochtige of 
overstroombare graslanden. Ze foerageren zowel op waterplanten als op gras en 
akkergewassen. 
 
De soort is een jaarlijkse overwinteraar in de IJzer- (en Handzame)vallei). Groepen kunnen 
verspreid over de volledige IJzerbroeken voorkomen, afhankelijk van waar overstromingen 
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voorkomen en de nodige rust heerst. Een belangrijk kerngebied situeert zich net buiten het 
Vogelrichtlijngebied, namelijk in de akkergebieden van Stavele-Gijverinkhove. Slaapplaatsen 
situeren zich op het waterspaarbekken, de Blankaartvijver en/of de Put van Nieuwkapelle. Bij 
overstromingen kan ook in de broeken zelf overnacht worden.   
 
Het aantal Kleine Zwanen kan vrij sterk schommelen van winter tot winter, hoewel een 
stijgende tendens merkbaar is in de loop van de jaren ’90. De wintermaxima situeren zich 
meestal tussen 40 en 140 ex. Het hoogste aantal betreft 195 ex. in 2003/04. Het gemiddeld 
maximum over de meest recente 5 winters bedraagt 104. De aangemelde populatie was 70.  
De in stand te houden populatie wordt vastgelegd op 105 exemplaren.  
 
 
Goudplevier Pluvialis apricaria 
 
In de winterperiode komt de soort hoofdzakelijk voor in estuaria en in open, uitgestrekte 
landbouwgebieden waar ze zowel op akkers als op graslanden pleisteren. Ze prefereren een 
korte grasvegetatie, in combinatie met veel plas-dras situaties.   
 
De aangemelde populatie bedroeg niet minder dan 15.000. Hoewel het hier mogelijk een 
overschatting betreft, staat het vast dat het aantal doortrekkende en overwinterende 
Goudplevieren de voorbije decennia aanzienlijk is afgenomen. Het gemiddeld 
wintermaximum tijdens de recentste vijf jaren komt niet hoger dan 530 exemplaren. Pieken 
van ruim 2000 ex. zoals die occasioneel nog gehaald werden in de jaren ’80 en ’90 werden 
recent niet meer vastgesteld.  
De minimaal in stand te houden populatie wordt vastgelegd op 530. De vroegere populatie 
van 15.000 wordt gezien als een niet te realiseren doelstelling gezien de algemene afname van 
de soort in Vlaanderen en delen van West-Europa.  
 
 
Kemphaan Philomachus pugnax 
 
Grote aantallen Kemphanen komen bijna uitsluitend voor tijdens overstromingsperioden, 
wanneer ze kunnen foerageren op ondiep overstroomde graslanden en akkers. De maximale 
aantallen in dergelijke omstandigheden overschrijden regelmatig de 1000 ex., met uitschieters 
van ruim 2300 ex. tijdens de winters 1998/99 en 1999/00. Daarmee is de IJzervallei één van 
de belangrijkste overwinteringsgebieden in NW-Europa (de meeste Kemphanen overwinteren 
in Afrika). De aangemelde populatie bedroeg 600. De in stand te houden populatie bedraagt 
1100 exemplaren.  
 
 
Grutto Limosa limosa  
 
Grote groepen pleisterende Grutto’s worden bijna uitsluitend tijdens de voorjaarstrek 
waargenomen (eind februari tot eind april). Net als bij de andere soorten steltlopers zijn er 
sterke jaarlijkse fluctuaties die zowel met weersomstandigheden als met de aan/afwezigheid 
van overstroomde graslanden te maken hebben. De voorjaarsmaxima situeren zich meestal 
tussen 500en 1300 exemplaren, met uitschieters tot ongeveer 2000 (o.a. in 2001/02). Deze 
dagmaxima geven echter geen goed beeld van de werkelijke aantallen die in de loop van het 
voorjaar de IJzer aandoen om er te foerageren en te rusten. Er is een hoge turnover waardoor 
het gebied wellicht voldoet aan de 1 %-norm.  
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De aangemelde populatie (3300) wordt evenwel niet meer gehaald, vooral door de sterke 
afname van de soort op Europees niveau. De in stand  te houden populatie wordt om die reden 
gebaseerd op het gemiddelde van de recente seizoensmaxima en bedraagt 1000 ex.. 
 
 
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus 
 
De IJzervallei vormt één van de belangrijkste overwinteringsgebieden in Vlaanderen. Typisch 
voor roofvogels zijn de aantalsschommingen van jaar tot jaar afhankelijk van het 
voedselaanbod (kleine vogels en zoogdieren). Het foerageren gebeurt voornamelijk boven de 
uitgestrekte grasland- en akkercomplexen. Gebiedsdekkende overstromingen hebben wellicht 
een negatieve impact omdat deze nefast zijn voor het prooiaanbod (vnl. muizen en mollen). ’s 
Avonds verzamelen de vogels zich op gezamenlijke slaapplaatsen. Deze waren voor de jaren 
’90 bijna uitsluitend gesitueerd in de grotere rietkragen van de Blankaart, maar daarna vond 
een verschuiving plaats naar (verruigde) hooilanden met een voldoende hoge vegetatie in de 
winter.  
Gecoördineerde tellingen vinden niet elke winter plaats. In ‘goede’ winters kan het 
totaalaantal Blauwe Kiekendieven oplopen tot boven de 20. Begin 2005 werden verdeeld over 
vier slaapplaatsen 25 tot 27 exemplaren geteld. Het absolute maximum bedraagt 32-39 ex. op 
21/01/1991 (Blankaart-slaapplaats). In minder gunstige jaren overwinteren slechts een 10-tal 
exemplaren in het gebied. De aangemelde populatie bedraagt 25, een cijfer dat ook die 
periode als een maximum dient gezien te worden.  
De in stand te houden populatie wordt bepaald op 10-25 exemplaren.  
 
 
Velduil Asio flammeus 
 
Velduilen waren tot begin de jaren ’80 jaarlijkse wintergasten in het gebied maar sindsdien is 
hun aanwezigheid zeer onregelmatig geworden. In de meeste winters wordt de soort 
tegenwoordig slechts af en toe gesignaleerd (1-2 exemplaren). Een positieve uitschieter 
betreft de winter 2005/06. Toen werden in totaal tot een 10-tal exemplaren geteld in de 
volledige IJzerbroeken. Net als andere roofvogelsoorten profiteerde de soort toen wellicht van 
een uitzonderlijk muizenaanbod.  
De aangemelde populatie bedraagt 15, de huidige winterpopulatie 1-2, met zeldzame 
uitschieters tot 10. Daarmee zijn de IJzerbroeken nog één van de weinige gebieden in 
Vlaanderen waar regelmatig Velduilen worden vastgesteld. De in stand te houden populatie 
bedraagt 15, een aantal dat wellicht moeilijk nog haalbaar is wegens een algemene afname 
van de overwinterende aantallen in geheel Vlaanderen en aangrenzende regio’s. Anderzijds 
bewijst de plotse toename in 2005/06 dat de potenties van het gebied voor deze soort 
aanwezig blijven.   
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Conclusies en aanbevelingen overwinterende en doortrekkende vogels 
 
Het gebied is van groot internationaal (en nationaal) belang voor overwinterende en 
doortrekkende watervogels, met name voor Smient, Slobeend, Wintertaling, Pijlstaart en 
Kolgans. Ook Kleine Zwaan, Goudplevier, Kemphaan en Grutto - soorten van de Bijlage I - 
komen in bepaalde jaren in belangrijke aantallen voor.  
De kwantitatieve doelstellingen over de in stand te houden populaties worden samengevat in 
Tabel 18.   
 
 
Soorten die 1 %-norm 
overschrijden 

In stand te houden 
populatie 

Soorten Bijlage I In stand te houden 
populatie 

    
Kolgans 9500 Kleine Zwaan 105 
Smient 35.000 Goudplevier 530 
Wintertaling 4400 Kemphaan 1100 
Pijlstaart 900 Grutto 1000 
Slobeend 900 Blauwe Kiekendief 10-25 
  Velduil 15 
Totaal aantal watervogels 49.000   
 
Tabel 18. Samenvattend overzicht van de instandhoudingdoelstellingen wat betreft de populatiegrootte 

van overwinterende watervogels in de IJzervallei. 
 
 
De in stand te houden populatiegroottes moeten gezien worden als richtgetallen (= gemiddeld 
wintermaximum over een periode van 5 winters). Het hoge aantal van 15.000 Goudplevieren 
bij de aanmelding als VRL-gebied wordt niet meer gezien als realistisch en werd niet meer 
weerhouden als streefcijfer.   
 
Het is bij deze soorten niet eenvoudig om oppervlaktedoelstellingen voor geschikte habitats te 
formuleren. Algemeen kan worden gesteld dat de aanwezige watervogelpopulaties voor hun 
voedsel sterk afhankelijk zijn van de natte graslanden in de IJzerbroeken en omliggende 
poldercomplexen, waarbij de aanwezigheid van ondiep water (vnl. via overstromingen) vaak 
een bepalende factor is in hun aanwezigheid. Ook vochtige moerasbiotopen worden door een 
soort als Wintertaling benut. Het behoud van grote aaneengesloten oppervlakten permanente 
graslanden en het instellen van gunstige waterpeilen (met behoud van winteroverstromingen) 
en beheersvormen moeten als een absolute prioriteit worden gezien.  
 
De instandhoudingdoelstellingen voor de habitats variëren relatief weinig tussen verschillende 
soorten watervogels hoewel de preferentie voor waterdieptes, vegetatiehoogtes e.d. meestal 
wel wat verschillen vertoont van soort tot soort. De grote oppervlakte van het 
Vogelrichtlijngebied moet het evenwel mogelijk maken om een vrij gediversifieerd beheer te 
realiseren dat tegemoet komt aan de habitatvereisten van alle geselecteerde aandachtssoorten. 
Belangrijke aspecten bij inrichting en beheer van het gebied in functie van niet-broedende 
vogels zijn waterpeilen, graslandbeheer, rust en in mindere mate waterkwaliteit.    
 
De preferentiële waterdieptes liggen meestal tussen 5 en 25 cm. Te hoge waterpeilen waarbij 
(nagenoeg) alle graslanden van de volledige IJzerbroeken overstromen zijn eerder ongunstig, 
voornamelijk voor ganzen en soorten die in zeer ondiep water foerageren (vnl. steltlopers). 
Ook roofvogels zoals Blauwe Kiekendief en Velduil ondervinden een negatieve invloed van 
te grootschalige winterse overstromingen (reductie prooipopulaties van kleine zoogdieren). 
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Gezien de topografie van het gebied kunnen waterpeilen (via het pompstation en een 
aangepast peilbeheer op de IJzer) zo ingesteld worden dat er een grote variatie optreedt tussen 
ondiep overstroomde en niet overstroomde graslanden.  
Maatregelen om piekdebieten van de IJzer en andere waterlopen af te toppen (b.v. door 
aanleggen van voldoende buffercapaciteit in bovenstroomse gebieden) kunnen helpen om zeer 
grote overstromingen enigszins te beperken in tijd en ruimte.     
 
Naast waterdiepte spelen ook structuur en voedselrijkdom van de graslanden een rol. Een 
sterke verschraling van graslanden kan mogelijk een negatief effect hebben op foeragerende 
watervogels (vnl. Kolgans en Smient). Er wordt verwacht dat het stopzetten van bemesting tot 
een geleidelijke verschraling zal leiden, hoewel vooral de winterse overstromingen vanuit de 
IJzer (met slibafzetting) steeds voor een natuurlijke vorm van bemesting zullen blijven 
zorgen. Momenteel kan vastgesteld worden dat percelen die al meer dan 10 jaren niet meer 
bemest worden nog steeds intensief gebruikt worden door foeragerende ganzen en Smienten. 
Het lijkt er dan ook op dat niet zozeer verschraling maar vooral verruiging van graslanden een 
negatief effect heeft op watervogels. De meeste eendensoorten en Smient in het bijzonder 
prefereren een grashoogte van maximaal 5 cm. Bij Kolganzen mag de grashoogte niet meer 
dan 20 cm bedragen. Dit vergt een aangepast maai- en graasbeheer (met soms intensieve 
nabegrazing) zodat graslanden met een korte vegetatie de winter ingaan.    
Daartegenover staat dat roofvogels wél profiteren van een mate van verruiging. Niet gemaaide 
percelen herbergen immers vaak hogere prooipopulaties (vnl. muizen) en worden ook als rust- 
en slaapplaatsen gebruikt.  
 
Ten aanzien van waterkwaliteit hebben overwinterende en doortrekkende watervogels een 
breed tolerantievermogen. Voedselrijke wateren genieten vaak de voorkeur boven 
voedselarme plassen en waterlopen. Een te sterke eutrofiëring waarbij ook 
waterplantenvegetaties degraderen of verdwijnen door een vertroebeling van het water, kan 
echter negatieve effecten hebben op (overwegend) herbivore soorten (b.v. Kleine Zwaan, 
Krakeend). Ook voor viseters (b.v. Roerdomp en andere reigerachtigen) is een sterke 
eutrofiëring met uitbundige algenbloei en een geringe helderheid in het water negatief.      
 
Naast het voorzien van voldoende foerageerhabitat (vochtige graslanden) is ook de 
beschikbaarheid van voldoende rustgebieden een belangrijke voorwaarde voor het 
instandhouden van watervogelpopulaties. Dit vereist een nauwkeurige planning en zonering 
van recreatie (inclusief jacht) in het gebied. Nieuwe recreatievormen in het luchtruim (zoals 
paramotoren) vormen de laatste jaren een belangrijke verstoringsbron en vergen een 
specifieke regelgeving.   
  
Een verdere uitwerking van deze aspecten is noodzakelijk via inrichting- en beheerplannen 
van het gebied. 
 



 63 

IV.3. Waterpeilbeheer in het Blankaartbekken 
 
IV.3.1. Inleiding 
 
De graduele peilverlagingen in het Blankaartbekken vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw 
hebben het aanzien en de ecologische karakteristieken van het gebied grondig gewijzigd. De 
omvorming van rietland naar wilgenbroekbos in het natuurreservaat de Blankaart, het steeds 
vroeger maaien van hooilanden in de IJzerbroeken en een toegenomen mineralisatie van de 
veenpakketten in de bodem zijn enkele gekende voorbeelden van negatieve ontwikkelingen 
die hieraan (minstens gedeeltelijk) gerelateerd zijn. Zowel naar avifauna als naar vegetaties 
toe heeft dit bijgedragen tot een duidelijke verarming met het verdwijnen van kritische 
soorten tot gevolg. De staat van instandhouding van diverse vogelsoorten en habitats werd 
bijgevolg als ongunstig beoordeeld (DEVOS et al. 2006).   
 
Een herstel/verhoging van het waterpeil vormt al decennialang een belangrijk streefdoel voor 
de natuurbehoudsector die zich hierin gesteund voelt door de internationale bescherming van 
het gebied en een aanmaning van de Europese Commissie. In het verleden werden reeds 
verschillende voorstellen voor waterpeilverhogingen gepubliceerd met als belangrijkste 
DECLEER et al. (1998). Deze werden echter nooit in de praktijk gerealiseerd omwille van 
twistpunten die bleven bestaan tussen de verschillende sectoren en/of waterbeheerders.  
  
Na het tot stand komen van het zogenaamde Raamakkoord en een nieuwe klacht van 
Natuurpunt vzw. bij Europa is een verhoging van de waterpeilen opnieuw zeer actueel. Daar 
inmiddels zowel over waterpeilen, hoogtemetingen als avifauna de voorbije jaren heel wat 
nieuwe gegevens beschikbaar zijn geworden, werd de vraag gesteld om tot een nieuw goed 
onderbouwd voorstel te komen voor een waterpeilverhoging in het Blankaartbekken, rekening 
houdend met de instandhoudingdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied. In het 
Raamakkoord staat bovendien vermeld dat binnen het ingedijkte gebied de waterpeilen 
afgestemd worden op de ‘noden’ van de natuur.  
 
Bij het opstellen van het gewenste waterpeilbeheer werd in de eerste plaats rekening 
gehouden met de ecologische vereisten van de doelsoorten (zowel wat betreft broedende als 
overwinterende soorten), hoewel ook dan soms keuzes moeten gemaakt worden tussen 
verschillende soortgroepen en scenario’s zoals ook beschreven wordt in de verschillende 
natuurstreefbeelden voor de IJzervallei in DE RYCKE et al. (2000). Bij de keuze tussen 
verschillende scenario’s en beheersopties is in zekere mate nog rekening gehouden met de 
functie die in het kader van de huidige ontwikkelingen en het Raamakkoord nog voorzien 
wordt voor landbouwactiviteiten. De optie van een verregaande vernatting met extensieve 
begrazing in grote begrazingsblokken en een uitgesproken, grootschalige verschuiving van 
landbouwgebied naar meer moeras is in dat opzicht niet beschouwd als een doelstelling op 
korte termijn, maar is een piste die openblijft indien landbouwers op een gegeven ogenblik 
niet meer bereid zijn om de aangekochte hooilanden zelf te beheren.   
 
Het is aangewezen om de ingestelde waterpeilen na verloop van tijd aan een evaluatie te 
onderwerpen, zowel wat het aspect natuur als beheer (inclusief agrarisch gebruik) betreft. Het 
opzetten van een wetenschappelijk onderbouwd monitoringproject is dan ook aangewezen.   
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IV.3.2. Materiaal en methode 
 
Sinds enkele jaren is een gedetailleerde hoogtekaart beschikbaar van het Blankaartbekken. 
Het Digitaal Terrein Model (DTM) beschikt over een hoogtemeting per oppervlakte-eenheid 
van 5 op 5 meter (25 m²). Dit liet ons toe om (bij benadering) te berekenen welke oppervlakte 
overstroomd wordt bij verschillende waterpeilen. Dit is gebeurd per peilhoogte-categorie van 
5 cm. Alles werd tevens gevisualiseerd op kaarten.      
Op basis van literatuurgegevens werd informatie opgezocht over de geprefereerde 
waterdieptes van verschillende soorten vogels en vogelgroepen. Zo kon voor elk ingesteld 
waterpeil  bepaald worden hoeveel geschikt habitat gecreëerd werd voor een bepaalde soort of 
soortgroep.    
 
 
IV.3.3. Uitgangspunten 
 
Er werden instandhoudingdoelstellingen opgesteld voor een vrij groot aantal soorten die elk 
hun eigen, specifieke habitatvereisten hebben, ook en soms vooral ten aanzien van 
waterpeilen. Er is dan ook onmogelijk om één waterpeil in te stellen dat voor àlle doelsoorten 
het meest optimaal is. Er wordt daarom vertrokken van vier grote krachtlijnen die voor het 
gros van de soorten voldoende geschikt habitat moet kunnen creëren: 

(1) gunstige waterpeilen voor broedende weidevogels 
(2) gunstige waterpeilen voor broedende moerasvogels 
(3) gunstige waterpeilen voor overwinterende eenden 
(4) gunstige waterpeilen voor doortrekkende (en overwinterende) steltlopers 

Voor elk van deze groepen afzonderlijk werd op basis van literatuurgegevens en 
hoogtemetingen het meest optimale waterpeil in het Blankaartbekken bepaald en/of werd 
nagegaan op welke manier aan de instandhoudingdoelstellingen kon worden voldaan.     
 
Toch dient op een gegeven moment een afweging gemaakt te worden tussen verschillende 
soortgroepen zoals bij broedende weidevogels en moerasvogels. Dit is echter geen alles of 
niets keuze. De grote oppervlakte van het gebied laat immers toe om een grote 
verscheidenheid aan habitats te creëren zodat alle beoogde soortgroepen aan hun trekken 
komen. Indien het Vogelrichtlijngebied in zijn totaliteit beschouwd wordt (5327 ha, vnl. 
graslanden) dan is het logisch dat in het Blankaartgebied - de laagste gelegen zone - prioriteit 
gegeven wordt aan moerasvogels terwijl in andere graslandcomplexen zoals het Westbroek 
voorrang gegeven wordt aan weidevogelbeheer.     
 
Er wordt in dit hoofdstuk uitgegaan van één enkel peil voor het ganse gebied (in te stellen aan 
het pompstation aan de Stenensluisvaart). Zonodig kunnen ook de optimale peilen voor de  
belangrijkste deelzones afzonderlijk bepaald worden.    
 
Er werd bij deze benadering vooralsnog geen rekening gehouden met andere factoren die de 
aanwezigheid van vogels bepalen, zoals bijvoorbeeld de openheid of versnippering van het 
landschap. De geschiktheidkaarten voor de verschillende soortgroepen moeten dan ook vooral 
gezien worden als potentiekaarten op basis van waterpeilinstellingen.   
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IV.3.4. Resultaten 
 
1. Kwaliteitsvol habitat creëren voor instandhouding/vestiging van broedende 
weidevogels 
 
Algemeen  
 
De meeste weidevogels broeden in open en (relatief) vochtige graslandgebieden. Het 
waterpeil is een belangrijke bepalende factor voor de vestiging en het broedsucces van 
weidevogels. Hoewel de waterpeilvereisten verschillen van soort tot soort en er nog steeds 
discussies bestaan over de relatie tussen waterpeilen en weidevogels (zie o.a. OOSTERVELD et 
al. 2006, MELMAN 2006), kan onderstaande beschrijving beschouwd worden als een gunstige 
situatie voor weidevogels.    
 
Bij de aankomst van de broedvogels dienen de vogels een natte situatie aan te treffen (plas-
dras situaties). Tegen de tijd dat er eieren worden gelegd, dient de grond weer enigszins 
opgedroogd te zijn, waarbij reliëfverschillen voor de nodige variaties tussen nat en droog 
kunnen zorgen. In de praktijk betekent dit dat men begin maart het slootpeil instelt op (max.) 
20-30 cm onder het maaiveld, hoewel men steeds rekening dient te houden met plaatselijke 
omstandigheden. Vooral aan het begin van de broedtijd oefenen plassen op het land een grote 
aantrekkingskracht uit op de vogels, om te drinken, baden en foerageren. Bij het zakken van 
het water ontstaan slikveldjes en slikranden langs sloten die zeer aantrekkelijk zijn voor 
soorten als Watersnip en Tureluur. Bij zeer lage peilen van > 80 cm ontwatering lopen de 
dichtheden van weidevogels sterk terug. Bovendien gaan graslanden dan in versnelde wijze 
evolueren naar Rietgrasruigtes (in de hand gewerkt door versnelde mineralisatie van het veen 
in de bodem) die voor weidevogels weinig interessant zijn.  
 
Het optimale waterpeil verschilt van soort tot soort. Er worden grosso modo twee groepen 
weidevogelsoorten onderscheiden: de Kemphaangroep (Watersnip, Zomertaling, Kemphaan) 
en de minder kritische Gruttogroep (Kievit, Scholekster, Grutto, Tureluur) (OOSTERVELD 
2006). De Kemphaangroep vereist moerassig grasland om zich te vestigen, met een slootpeil 
van 0-20 cm onder het maaiveld. De Gruttogroep gedijt niet alleen goed bij een hoog 
waterpeil, maar verdraagt een waterpeildaling tot zo’n 80 cm onder het maaiveld, op 
voorwaarde dat beheer- en landbouwactiviteiten het broedsucces niet negatief beïnvloeden 
(bv. door vroeger te maaien) (zie ook GULDEMOND et al. 1995). De reden dat soorten als 
Grutto en Tureluur (in Nederland) minder kritisch zijn ten opzichte van waterpeilen, zou 
kunnen zijn dat er op vochthoudende bodems (bv. klei en veen) steeds vochtige plekken te 
vinden zijn waar kan gefoerageerd worden (b.v. laagtes, greppels en slootkanten).     
Het belang van ondiep, open water in het broedseizoen bleek ook uit onderzoek naar de 
broedende weidevogels (vooral Tureluur) in Groot-Brittannië (SMART et al. 2006). De 
aanwezigheid van ondiepe plassen en poelen met een totale randlengte van minstens 50 meter 
bleek een bepalende factor te zijn. In Groot-Brittannië streeft men bij het opstellen van 
instandhoudingdoelstellingen in weidevogelgebieden naar drassige tot overstroomde terreinen 
op 20-30 % van de oppervlakte van het gebied (KIRBY & CHIVERS 1999).  
 
Winteroverstromingen hebben tevens een invloed op broedende weidevogels, zowel in 
positieve als negatieve zin (AUSDEN et al. 2001). Positieve effecten zijn dat de bodem veel 
zachter en meer doorweek wordt in het voorjaar wat gunstig is voor soorten als Watersnip, en 
dat de vegetatie korter is in het voorjaar (gunstig voor soorten als Kievit). Het belangrijkste 
negatieve effect is dat de densiteiten aan macro-invertebraten (vnl. aardwormen) aanzienlijk 
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lager liggen in gebieden die onder water staan. De effecten van winteroverstromingen op 
weidevogels in de IJzervallei dienen in de nabije toekomst onderzocht en geëvalueerd te 
worden.   
 
Gewenst peilbeheer in het Blankaartbekken 
 
De belangrijkste doelsoorten worden samengevat in deze tabel:  
 

 Weidevogels  
 
Bijlage I Europese Vogelrichtlijn Kwartelkoning, Porseleinhoen 
Rode Lijst Vlaanderen Zomertaling, Watersnip, Tureluur, 

Veldleeuwerik, Graspieper, Paapje, 
Grauwe Gors 

> 5 % Vlaamse populatie Slobeend, Grutto 
 
Bij de zangvogelsoorten speelt het waterpeil veel minder een rol dan bij eenden- en 
steltlopersoorten. Het effect speelt alleen onrechtstreeks: er wordt bijv. later gemaaid in natte 
gebieden en dat is gunstig voor soorten als Paapje en Grauwe Gors. De waterpeilen worden 
daarom vooral ingesteld met het oog op broedende steltlopers en eenden.  
 
In totaal zijn binnen de grenzen van het Blankaartbekken ongeveer 624 ha halfnatuurlijke 
graslanden beschikbaar. Slechts een deel daarvan is (potentieel) geschikt voor weidevogels. 
Hoe groot dat aandeel is, hangt af van de ingestelde waterpeilen (Tabel 19). Grosso modo kan 
gesteld worden dat gebieden waar het waterpeil zich situeert tussen 5 cm boven (plaatselijk) 
tot 80 cm onder het maaiveld potentieel geschikt zijn voor weidevogels.  
 
 

Peilhoogte 
(cm TAW) 

Totaalaantal  
ha (potentieel) 
geschikt voor 

weidevogels (+ 
5 tot - 80 cm 

onder 
maaiveld) 

Aantal ha 
kwaliteitsvol 
habitat voor 
weidevogels 
(peil +5 / -30 

cm onder 
maaiveld) 

Aantal ha 
geschikt voor 

kritische 
soorten (plas-
dras, peil -5 / 

+5 tov van 
maaiveld) 

% 
kwaliteitsvol 

habitat 
 (+ 5/ -30) 

 
260 530,1 189,9 17,6   35,8  
265 502,8 227,6 31,3   45,3 
270 510,2 253,2 49,1   49,6 
275 507 271,6 66   53,6 
280 491,3 275,5 80,3   56,1 
285 467,7 273,2 87,2   58,4 
290 435,6 228,9 86   52,5 
295 403,9 217,4 81   53,8 
300 371,5 204 75,3   54,9 
305 345,1 191,3 71,3 55,4 
310 332,5 178,7 67,6 53,7 
315 319,8 166 33,7 51,9 

 
 

Tabel 19 .Oppervlakte geschikt habitat voor weidevogels in het Blankaartbekken bij verschillende 
peilinstellingen.De twee hoogste waarden zijn telkens in groen aangeduid.   

! De vermelde oppervlaktes moeten als richtinggevend worden beschouwd gezien de te verwachten verschillen 
tussen slootpeilen en peilen in de percelen zelf ! 
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Als het water echter dieper wegzakt dan 20 à 30 cm onder het maaiveld dan worden de 
terreinen echter ongeschikt voor de meer kritische soorten en kunnen de minder kritische 
soorten zich alleen handhaven door het invoeren van een optimaal agrarisch beheer. Kritische 
soorten weidevogels hebben bovendien nood aan voldoende plas-dras situaties. Dit betekent 
dat het waterpeil zich rond het maaiveld bevindt (+5 tot –5 cm ten opzichte van het maaiveld).  
 
Om tegemoet te komen aan de habitateisen van zoveel mogelijk soorten (inclusief de meer 
kritische zoals Zomertaling en Porseleinhoen) dient gestreefd te worden naar de ontwikkeling 
van zoveel mogelijk kwaliteitsvol weidevogelhabitat (= peil tussen -30 en + 5 cm t.o.v. het 
maaiveld).  
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Figuur 7. Oppervlakte kwaliteitsvol weidevogelhabitat in het Blankaartbekken bij verschillende 
peilinstellingen, met aparte weergave van aandeel plas-dras situaties. 

 
 
Bij een voorjaarspeil van 2m80 TAW wordt de maximale oppervlakte aan zeer geschikt 
weidevogelbiotoop bereikt (275,5 ha) waarvan bijna 30 % (80,3 ha) plas-dras staat in het 
voorjaar (Figuur 7, Tabel 19). Bij nog hogere waterpeilen (vooral vanaf 2m90 TAW) neemt 
het aantal ha geschikt weidevogelbiotoop weer af, vooral doordat een steeds grotere 
oppervlakte onder minstens 5 cm water komt te staan. Deze terreinen zijn weliswaar 
ongeschikt voor nestbouw maar kunnen wel als voedselgebied voor de broedvogels belangrijk 
zijn.      
 
Een onzekere factor blijft de eventuele gevolgen van het langdurig onder water staan van deze 
terreinen in de winter. Zoals eerder vermeld kan dit leiden tot een mindere geschiktheid voor 
broedende weidevogels (minder invertebraten in de bodem). Daarom werd berekend welke 
oppervlakte van het Blankaartbekken niet overstroomd is bij verschillende waterpeilen (Tabel 
20). Bij een winterpeil van 3m05 is nog steeds meer dan helft van het gebied vrij van 
overstromingen zodat normaal gezien voldoende voedselrijke gronden beschikbaar blijven. 
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Een verdere opvolging via monitoring is evenwel noodzakelijk. Daarnaast bevindt zich in 
andere delen van het Vogelrichtlijngebied (naast het Blankaartbekken) een grote oppervlakte 
grasland die in de winter (meestal) niet langdurig overstroomt (totaal graslandareaal 2236 ha).       
 
 

Winterpeil cm TAW Aantal ha overstroomd in 
winter 

Aantal ha niet overstroomd 
in winter 

290 191,2 (29,4 %)  458,3 
295 234,5 (36,1 %) 415 
300 272,5 (42 %) 377 
305 309,9 (47,7 %) 339,6 
310 343,8 (52,9 %) 305,7 

 
Tabel 20. Oppervlakte van het studiegebied dat wel en niet overstroomd is bij instelling van 

verschillende winterpeilen. 
 
 
 
Optimale peilinstelling  in functie van de broedende weidevogels 
 
Indien louter met deze groep rekening wordt gehouden, dan kan volgende periodieke 
peilinstelling voorgesteld worden: 

 
  
Aandachtspunten voor beheer 
 
Weidevogels hebben over het algemeen baat bij een extensief landbouwbeheer met een 
matige bemesting, een lage veebezetting, een late maaidatum en een grote variëteit aan 
beheersvormen op een relatief kleine oppervlakte (het zogenaamde mozaïekbeheer). Gebieden 
die te sterk verschralen kunnen gedeeltelijk hun waarde voor weidevogels verliezen, maar in 
een voedselrijk gebied als de IJzerbroeken (aanwezigheid van voedselrijke kleigronden, 
veraard veen en slibafzetting vanuit de IJzer) is een dergelijk effect twijfelachtig. Vooral 
verruiging van natte graslanden moet vermeden worden via een gepast maai- en graasbeheer. 
Als zeer late broeder vergt vooral de Kwartelkoning - een belangrijke doelsoort - een 
aangepast maaibeheer.     
 
 
 
 
 

Bij aanvang broedseizoen (1 maart-31 maart) wordt gestreefd naar een maximale plas-dras-
situatie van 2m85-2m90 TAW. Vanaf 1 april wordt het peil geleidelijk verlaagd naar 2m80, 
waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat natuurlijke verdamping het peil in 
de loop van het voorjaar en de zomer verder zal doen zakken. Daarbij is het van belang dat 
gedurende het ganse broedseizoen (tot 15 juli) slikplaatjes en waterplassen aanwezig blijven 
(ook in droge zomers). Het ondiep uitgraven van depressies, oude aanzitputten of 
slootkanten kan daar eventueel toe bijdragen.    
Naast té lage peilen kunnen ook peilverhogingen van meer dan 5 cm (bv. door langdurige 
regen) (> 2m85 TAW) in de loop van het broedseizoen (en vooral in de nestfase) een 
negatief effect hebben.   
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2. Kwaliteitsvol habitat creëren voor instandhouding/vestiging van broedende 
moerasvogels 
 
Algemeen  
 
Moerassen worden gekenmerkt door een permanent met water verzadigde bodem die in droge 
perioden echter (gedeeltelijk)  kan uitdrogen. Het waterpeil beïnvloedt in belangrijke mate de 
vegetatiesuccessie en het verlanden van moerassen. Om te voorkomen dat moerassen een 
snelle successie kennen en steeds minder aantrekkelijk worden voor moerasvogels is het 
instellen van een natuurlijk peilverloop en het toelaten van voldoende dynamiek belangrijk. 
Dit bestaat uit een laag nazomer- en herfstpeil en een hoog winter- en voorjaarspeil.     
 
Net als bij de weidevogels verschillen de habitatvereisten van soort tot soort. Er kunnen 
grosso modo twee groepen van moerasvogels onderscheiden worden: de soorten van 
permanent nat, monotypisch waterriet (b.v. Roerdomp, Grote Karekiet) en soorten van 
vochtige tot (licht) verruigde rietlanden (b.v. Rietzanger, Blauwborst). Het echte waterriet 
zoals gedefinieerd in van BEUSEKOM et al. 2003 (riet in waterdiepte van > 1 meter) komt in 
het Blankaartgebied niet voor en is ook moeilijker te creëren, behalve eventueel in een smalle 
gordel rondom de Blankaartvijver. Voor de meeste soorten van natte rietlanden volstaat een 
waterdiepte van enkele 10-tallen cm.   
 
Ecologisch waardevolle rietlanden kunnen zowel monotypische rietlanden zijn die permanent 
met de voeten in het water staan als rietmoerassen die tijdelijk in de late zomer gedeeltelijk 
droogvallen en een grote soortenrijkdom aan moerasplanten ontwikkelen. De grens tussen 
soortenrijke, vochtige en soortenarme, verruigde rietlanden is echter dun. Wanneer het 
waterpeil te diep onder het maaiveld zakt (> 10 cm) of de rietlanden te vroeg in het seizoen 
droogvallen kan een snelle verlanding en verruiging plaatsvinden met de vestiging van o.a. 
Grote Brandnetel en Haagwinde en in een latere fase ook wilgen.    
 
Een hoog waterpeil is niet alleen noodzakelijk om de moerasvegetaties zelf in stand te 
houden, maar kan ook de kans op predatie van nesten van moerasvogels aanzienlijk 
verkleinen. Hoe natter een moeras, hoe minder toegankelijk voor landpredatoren.  
  
Gewenst peilbeheer in het Blankaartbekken 
 
De belangrijkste doelsoorten worden weergegeven in onderstaande tabel.  
 

 Moerasvogels  
Bijlage I Europese Vogelrichtlijn Bruine Kiekendief, Roerdomp, Woudaapje,  Porseleinhoen, 

Blauwborst 
Rode Lijst Vlaanderen Grote Karekiet, Snor, Rietzanger, Rietgors 
> 5 % Vlaamse populatie Cetti’s Zanger 
  

 
Om rekening te kunnen houden met zowel soorten van nat als van droger riet, wordt in de 
hiernavolgende analyse een onderscheid gemaakt tussen permanent nat Riet (waterpeil meer 
dan 10 cm boven maaiveld) en Riet dat eerder in plas-dras situatie staat (peil 0 tot 10 cm 
boven maaiveld, rekening houdend met strooisellaag). Het gaat hier om zomerpeilen.  
Voor verschillende peilinstellingen werd berekend hoeveel oppervlakte geschikt 
moerashabitat kan worden gecreëerd voor soorten van vochtig, eventueel kortstondig 
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droogvallend riet (peil tussen maaiveld en + 10 cm) en permanent overstroomd riet (> 10 cm 
boven maaiveld). Dit wordt weergegeven in Tabel 21. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier 
om potentiële oppervlaktes moerashabitats die ontstaan door vernatting van de laagst gelegen  
landbouwgronden die dus uit agrarisch beheer worden genomen. Daarnaast is er natuurlijk 
nog het bestaande rietareaal op de Blankaart (ca. 15 ha).   
  
 

Peilhoogte (cm 
TAW) 

Aantal ha  
vochtig tot 

nat 
(potentieel 
soortenrijk) 
riet/moeras  
(peil +10 / 0 

cm boven 
maaiveld, 
eventueel 

gedeeltelijk 
droogvallend 
in de zomer) 

Aantal ha  
permanent 

geïnundeerd  
riet/moeras 

(peil minstens 
+ 10 boven 
maaiveld) 

Aantal ha riet 
op De 

Blankaart  

Totaalaantal   
ha riet/moeras 

Totaalaantal ha 
permanent nat, 

vitaal riet 
  

 
(1)  

Blankaartbekken 
     

260 7 0 15 22 < 15 
265 17,6 1,6 15 34,2 < 16,6 
270 31,3 7 15 53,3 22 
275 49,1 19,4 15 83,5 34,4 
280 66 39,3 15 120,3 54,3 
285 80,3 68,3 15 183,6 83,3 
290 87,2 114,3 15 216,5 129,3 
295 86 148,6 > 15 288,6 > 163,6 
300 81 191,5 > 15 287,5 > 206,5 
305 75,3 234,6 > 15 324,9 > 249,6 
310 71,3 272,5 > 15 358,8 > 287,5 
315 67,6 309,9 > 15 392,5 > 324,9 

 
(2) 

Blankaartgebied 
     

260 6,3 0 15 21,3 15 
265 15,7 1,4 15 32,1 16,4 
270 26,3 6,3 15 47,6 21,3 
275 34,9 17,1 15 67 32,1 
280 39 32,6 15 86,6 47,6 
285 39,3 52 15 106,3 67 
290 36 71,6 15 122,6 86,6 
295 31,6 91,3 > 15 > 137,9 > 106,3 
300 27,4 107,6 > 15 > 150 > 122,6 
305 23,2 122,9 > 15 > 161,1 > 137,9 
310 20 135 > 15 > 170 > 150 
315 17,9 146,1 > 15 > 179 > 151,1 

 
 
Tabel 21 .Oppervlakte geschikt habitat voor moerasvogels in (1) het volledige Blankaartbekken en (2) 

het eigenlijke Blankaartgebied bij verschillende peilinstellingen.Omdat het aangeraden is om 
moerasontwikkeling te concentreren rond het Blankaartreservaat wordt vooral uitgegaan van de 

cijfers voor het eigenlijke Blankaartgebied.   
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Figuur 8. Oppervlakte moerashabitat in het Blankaartbekken bij verschillende peilsinstellingen, met 
onderscheid tussen permanent nat en vochtig, periodiek droogvallend rietland. 

 
 
 
 
Het is moeilijk om een “optimaal” peil voor moerasvogels te bepalen. De stelregel is immers: 
hoe hoger het waterpeil, hoe meer moeras. Rekening houdend met het huidige IJzerpeil van 
3m14 TAW kan bij het maximaal realiseerbare waterpeil een oppervlakte van bijna 400 ha 
moeras gecreëerd worden.   
De minimale doelstelling is het instandhouden en creëren van 40-45 ha kwaliteitsvol Riet dat 
(bijna) permanent onder water staat zodat de instandhoudingdoelstellingen voor soorten als 
Bruine Kiekendief en Roerdomp gehaald worden (zie eerder). Deze oppervlakte wordt bereikt 
door een zomerpeil dat niet of uitzonderlijk (augustus-september) onder de 2m80 TAW gaat.   
Om te komen tot grotere en meer duurzame populaties moerasvogels is het aangewezen om 
een grotere oppervlakte geschikt habitat te creëren. Het is evenwel duidelijk dat hierbij een 
afweging moet gemaakt worden met de functie van het gebied voor broedende weidevogels 
en de plaats die nog voorzien wordt voor het uitoefenen van (extensieve) landbouwactiviteiten 
(zie ook verder).    
 
Gebaseerd op het minimaal noodzakelijke scenario kan volgende peilinstelling voorgesteld 
worden: 
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Aandachtspunten voor inrichting en beheer 
 
Bij de inrichting en beheer van het moerasgebied dient met een aantal factoren rekening te 
worden gehouden. Dit zijn de belangrijkste:  
 
- Voldoende aandacht dient te gaan naar het ontoegankelijker maken van moerashabitats voor 
landpredatoren, niet alleen door de beoogde vernatting maar ook door bijv. de aanleg van 
brede waterlopen rond en in het moeras.  
- Er dienen voldoende watergangen beschikbaar te zijn met veel overgangssituaties tussen 
ondiep open water en moerasvegetaties.  
- Een goede waterkwaliteit (helder, visrijk water) is voor de meeste moerasvogels een  
belangrijke bepalende factor ! 
- Moeraslathyrus (slechts twee vindplaatsen in Vlaanderen) komt enkel voor in rietlanden die 
droogvallen. Te vergaande vernatting of het volledig afgraven van rietvelden kan in dat 
opzicht problemen veroorzaken.  
- Het behoud van het oudste deel van het wilgenbroekbos is wenselijk. Kappingen dienen zich 
te concenteren in de meest recent verboste zones die door de beheerscommissie van het 
natuurreservaat werden afgebakend (ca. 5 ha).  
- VAN BEUSEKOM et al. (2003) pleiten voor een mozaïekachtig beheer van rietvegetaties met 
eenheden van > 10 ha (verruigd, overstaand, gemaaid, bevloeid, onbevloeid etc.). Ook een 
groot aantal overgangen van riet naar (ondiep) open water (vijvers, sloten,…) is belangrijk.    
 
 
3. Afweging weidevogels versus moerasvogels 
 
Bij een waterpeil van 2m90 in het voorjaar en vroege zomer (in functie van moerasvogels) is 
ongeveer 50 ha minder kwaliteitsvol weidevogelhabitat beschikbaar. Anderzijds zal onder het 
waterpeilscenario dat is ontwikkeld in functie van weidevogels (2m80 vanaf 1 april) het gros 
van de rietlanden in de loop van het voorjaar of zomer wellicht droogvallen. Als het peil zakt 
naar 2m70 dan valt ongeveer 25 ha van de rietlanden droog (en blijft een 20-tal ha rietland 
nat).  
Er dient dus een compromis gezocht te worden tussen een optimaal peil voor weide- of 
moerasvogels (of een keuze voor één van beide gemaakt te worden). Een andere optie is dat 
bijkomend nat moerashabitat niet alleen gecreëerd wordt door een waterpeilverhoging maar 
ook via maaiveldverlaging (afgraven) of via het terug omzetten van een deel van het 
wilgenbroekbos naar rietland. Afgraven van bestaande rietlanden op de Blankaart (op grote 
schaal) is niet gewenst omwille van historische en botanische waarden. Bij voorkeur wordt 
geopteerd voor het afgraven van de laagst gelegen graslandpercelen, b.v. aansluitend op het 

Er moet gestreefd worden naar hoge winterpeilen, bij voorkeur met voldoende dynamiek 
(b.v. overstromingen vanuit de IJzer). Het zomerpeil mag in principe nooit onder 2m80 
TAW gaan om de doelstelling voor permanent nat riet te halen. Dit impliceert dat bij dit peil 
ongeveer 32 ha vochtig grasland in de onmiddellijke omgeving van de Blankaart zal 
evolueren naar moeras. Als 2m80 TAW als een minimumpeil wordt gezien, dan dient 
rekening gehouden te worden met evapotranspiratie in langdurig droge en warme zomers (= 
waterpeildaling van 10-15 cm). Dit impliceert dat in het vroege voorjaar gestart wordt met 
een peil van >= 2m90 TAW of dat er gebiedsvreemd water (van voldoende goede kwaliteit 
!) wordt aangevoerd om het peil te handhaven.   
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‘Groot Rietveld’, in de omgeving van de Kleine Blankaart (Soete’s Broek) en aan de 
Steenbeek, gronden die door de waterpeilverhoging grotendeels hun landbouwkundige 
waarde zullen verliezen. Nadeel van dit scenario is wellicht de hogere kostprijs (groot 
grondverzet).   
 

Cm TAW Aantal ha 
kwaliteitsvol 
weidevogel-

gebied 
(peil +5 / -30 

cm onder 
maaiveld) 

Aantal ha 
kwaliteitsvol 

moeras 
(waterdiepte > 

10 cm) 

Totaal aantal 
ha 

kwaliteitsvol 
weide + 

moerasvogelha
bitat  

Toename opp. 
kwaliteitsvol 
habitat tov 
huidig peil 

     
     

Blankaart-
bekken 

    

260 189,9 5 194,9  
265 227,6 16,6 244,2 + 49,3 
270 253,2 22 275,2 + 80,3 
275 271,6 34,4 306 + 111,1 
280 275,5 54,3 329,8 + 134,9 
285 273,2 83,3 356,5 + 161,6 
290 228,9 129,3 358,2 + 163,3 
295 217,4 163,6 381 + 186,1 
300 204 206,5 410,5 + 215,6 
305 191,3 249,6 440,9 + 246 
310 178,7 287,5 466,2 + 271,3 
315 166 324,9 490,9 + 296 

     
 
Tabel 22. Vergelijking  van de oppervlakte aan kwaliteitsvol habitat voor weide- en moerasvogels bij 

verschillende peilinstellingen.  
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Figuur 9. Evolutie van de oppervlakte aan kwaliteitsvol habitat voor weide- en moerasvogels bij 
verschillende peilinstellingen. 
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4. Geschikt habitat creëren voor doortrekkende en overwinterende watervogels 
 
Algemeen  
 
Ondiep water en overstroomde graslanden in het bijzonder trekken in de winter- en 
trekperiode (1 september-15 april) grote aantallen watervogels aan. Dit positief effect is 
tweeledig: er ontstaat bijkomend foerageergebied en door vernatting worden gebieden minder 
toegankelijk waardoor er minder verstoring is.  
 
Het foerageren gebeurt hoofdzakelijk op twee manieren: al slobberend op de overgang van 
land naar water (aan de waterlijn) en al grondelend waarbij met de snavel in of boven de 
bodem wordt gewoeld. Dit grondelen is alleen maar mogelijk wanneer het water niet te diep 
is. Grote vogels met een lange hals (zoals Kleine Zwaan) kunnen een waterdiepte van 1 meter 
aan, maar de meeste eenden soorten prefereren een diepte van maximaal 25 cm (Pijlstaart tot 
30 cm).    
 
Om ideaal habitat te creëren voor een gevarieerde watervogelgemeenschap wordt aanbevolen 
om wetlands te inunderen tot op een gemiddelde waterdiepte van 10 tot 20 cm, waarbij 
verschillen in topografie voor voldoende variatie in dieptes zorgt (COLWELL & TAFT 2000). 
KIRBY & CHIVERS (1999) houden voor de meeste watervogelsoorten een waterdiepte van 
max. 25 cm aan.   
  
Het is niet wenselijk om het volledige gebied te inunderen. Niet overstroomde graslanden zijn 
immers belangrijk als foerageergebied voor ganzen en Smienten.  
 
Gewenst peilbeheer in het Blankaartbekken 
 
Grondeleenden 
 
Doelsoorten:  
 
De doelsoorten betreffen in de eerste plaats de soorten waarvan de internationale 1 %-norm 
wordt overschreden.  
 

 Grondeleenden 
> 1 %-norm Europese Vogel-
richtlijn en Ramsar-Conventie 

Smient, Wintertaling, Pijlstaart, 
Slobeend 

  
 
Tussen deze soorten varieert de maximale geprefereerde waterdiepte voor het foerageren 
tussen max. 10 cm voor Wintertaling en max. 25-30 cm voor Pijlstaart. In Tabel 23 werd 
daarom een onderscheid gemaakt tussen zeer ondiep (5-10 cm) en ondiep overstroomd (10-25 
cm) zodat alle doelsoorten aan hun trekken komen. 
Bij een peil van 3m00 tot 3m05 wordt de grootste oppervlakte aan geschikt foerageergebied 
gecreëerd (166-168 ha). Bij die peilen is ook 340 tot 380 ha grasland niet overstroomd en dus 
ook beschikbaar voor grazende ganzen en Smienten. Daarnaast is tevens nog een vrij groot 
areaal aan graslanden in de omgeving beschikbaar dat niet beïnvloedt wordt door de geplande 
waterpeilsverhoging (broeken van Noordschote-Reninge,  poldercomplexen van Lampernisse 
en Stuivekenskerke,…).  
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Peilhoogte (cm 

TAW) 
Aantal ha 

peil 5 tot 10 
cm boven 
maaiveld  

Aantal ha peil 
10 tot 25 cm 

boven 
maaiveld 

Totaalaantal 
ha ondiep  

overstroomd 
(5-25 cm) 

    
    

Blankaartbekken    
260 1,6 0 1,6 
265 5,4 1,6 7 
270 12,2 7 19,2 
275 19,1 19,2 38,3 
280 30 36,7 66,7 
285 36 61,3 97,3 
290 44,3 85,1 129,4 
295 42,9 110,3 153,2 
300 43,1 123,1 166,2 
305 37,9 130,3 168,2 
310 37,4 123,9 161,3 
315 33,9 118,4 152,3 

    
 

Tabel 23 .Oppervlakte geschikt foerageerhabitat voor grondeleenden in het Blankaartbekken bij 
verschillende peilinstellingen. De twee hoogste waarden zijn in groen aangeduid 
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Figuur 9. Oppervlakte geschikt foerageergebied voor grondeleenden in het Blankaartbekken bij 
verschillende peilinstellingen, met onderscheid tussen zeer ondiep en ondiep overstroomde zones. 
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Winterpeil cm TAW Aantal ha overstroomd in 
winter 

Aantal ha niet overstroomd 
in winter 

290 191,2 (29,4 %)  458,3 
295 234,5 (36,1 %) 415 
300 272,5 (42 %) 377 
305 309,9 (47,7 %) 339,6 
310 343,8 (52,9 %) 305,7 
315 377,5 (58,1 %) 272 

 
Tabel 24.Aantal ha graslanden overstroomd versus niet overstroomd  

bij verschillende peilinstellingen.  
 
 
 
Steltlopers 
 
De belangrijkste doelsoorten zijn: 
 

 Steltlopers 
Bijlage I VRL, > 10 % Vlaamse 
populatie 

Goudplevier, Kemphaan, Grutto 

  
 
Steltlopers prefereren een geringere waterdiepte dan eenden, waarbij de lengte van poten en 
snavel bepalend is. Plevieren en ruiters foerageren vooral in dieptes van maximaal enkele cm, 
terwijl Grutto’s en Wulpen ook in iets dieper water voedsel kunnen zoeken (max. 10 cm). 
Grosso modo situeren de meest geschikte peilen zich tussen 2m85 en 3m00 TAW. Bij een 
peil van 2m90-2m95 TAW wordt een oppervlakte van 86 tot 87 ha geschikte 
steltloperbiotopen gecreëerd.   
 
 

Peilhoogte (cm 
TAW) 

Aantal ha 
peil 0 tot 5 
cm boven 
maaiveld 

Aantal ha peil 
5 tot 10 cm 

boven 
maaiveld  

Totaalaantal 
ha ondiep  

overstroomd 
(0-10 cm) 

    
    

Blakaartbekken    
260 5,4 1,6 7 
265 12,2 5,4 17,6 
270 19,1 12,2 31,3 
275 30 19,1 49,1 
280 36 30 66 
285 44,3 36 80,3 
290 42,9 44,3 87,2 
295 43,1 42,9 86 
300 37,9 43,1 81 
305 37,4 37,9 75,3 
310 33,9 37,4 71,3 
315 33,7 33,9 67,6 

    
 

Tabel 25 .Oppervlakte geschikt foerageerhabitat voor steltlopers in het Blankaartbekken bij 
verschillende peilinstellingen. De twee hoogste waarden zijn telkens in groen aangeduid 
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Figuur 10. Oppervlakte geschikt foerageergebied voor steltlopers in het Blankaartbekken bij 
verschillende peilinstellingen, met onderscheid tussen zeer ondiep en ondiep overstroomde zones. 

 
 
 
Grondeleenden versus steltlopers 
 
Steltlopers prefereren doorgaans iets lagere waterpeilen dan (grondel)eenden. Gezien 
steltlopers het talrijkst voorkomen tijdens de voorjaarstrek (en in mindere mate najaarstrek), 
kan men vooral in die perioden (15/19 tot 15/10 en 01/03 tot 15/04) het peil afstemmen op 
deze soortgroep (= peil van 2m90 tot 2m95) (zie ook Tabel 26). In de winterperiode (15/10-
01/03) wordt het peil dan in eerste instantie afgestemd op de grondeleenden.  
 
 

Peil cm TAW Aantal ha geschikt voor 
grondeleenden 

Aantal ha geschikt voor 
steltlopers 

   
280 66,7 66 
285 97,3 80,3 
290 129,4 87,2 
295 153,2 86 
300 166,2 81 
305 168,2 75,3 
310 161,3 71,3 
   

 
Tabel 26. Vergelijking van de oppervlakte geschikt habitat voor grondeleenden en steltlopers bij 

verschillende peilhoogtes. De twee hoogste waarden zijn telkens in groen aangeduid 
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Aandachtspunten voor inrichting en beheer 
 
Belangijke aandachtspunten zijn het beperken van verruiging van graslanden via een 
aangepast beheer en het vermijden van verstoring waar de grootste concentraties watervogels 
voorkomen of te verwachten zijn (zie ook kaartjes Bijlage 6). Deze aspecten werden reeds 
eerder toegelicht op pag. 62.    
 
 
IV.3.5. Samenvattend voorstel peilbeheer Blankaartbekken 
 
Dit zijn de optimale peilen voor verschillende groepen van vogels: 
  
- Optimaal peil broedende weidevogels: 2m85-2m90 in vroeger voorjaar, 2m80-2m85 in late 

voorjaar en vroege zomer 
- Optimaal peil broedende moerasvogels: 3m15, gravitaire afwatering naar IJzer, winterse 

overstromingen. Minimaal: 2m90 in het voorjaar en de vroege zomer, minstens 2m80 
gedurende de ganse zomer 

- Optimaal peil steltlopers in trek- en winterperiode: 2m90-2m95 (vnl. tijdens voorjaarstrek). 
- Optimaal peil eenden in trek- en winterperiode: 3m00-3m05.  
 
Rekening houdend met deze peilen én met het huidig uitgetekende scenario, kan volgend 
peilbeheer worden voorgesteld als meest tegemoetkomend aan de habitatvereisten en 
instandhoudingdoelstellingen van de doelsoorten:   
 
 
Datum van peilinstelling Afslagpeil pompen Aanslagpeil pompen 

 
15 september 2,90 m TAW 2,95 m TAW 
15 oktober 3,00 m TAW 3,05 TAW 
1 maart 2,90 m TAW 2,95 m TAW 
15 april 2,80 m TAW 2,85 m TAW 
 
 
 
Het is duidelijk dat deze peilen gedeeltelijk afhankelijk zijn van factoren zoals neerslag en 
verdamping. Het peil van 2,90 m TAW zal in het najaar pas bereikt worden op het ogenblik 
dat er voldoende neerslag valt en in de zomerperiode zal het waterpeil ongetwijfeld onder de 
2,80 m TAW zakken als gevolg van natuurlijke evapotranspiratie. Vooral dit laatste kan   
leiden tot een snelle degradatie van de moerasecosystemen. Het zomerpeil van 2m80 TAW 
moet zeker in de periode april tot juli gezien worden als een minimumpeil. Een lichte 
peildaling in augustus-september met een kortstondig droogval van een deel van het rietland 
stelt wellicht minder problemen. Hoe een bepaald minimumpeil in het voorjaar en vroege 
zomer kan gegarandeerd worden (starten met een hoger waterpeil, aanvoer gebiedsvreemd 
water,…), dient verder onderzocht te worden.      
Winteroverstromingen zoals die nu ook plaatsvinden vanuit de IJzer blijven belangrijk om 
voldoende dynamiek in (semi)natuurlijke systemen te handhaven (b.v. strooiselpaketten in 
rietkragen verplaatsen).  
Zoals eerder vermeld zijn deze peilen vooral op een theoretische manier vastgelegd, en 
moeten ze in de loop van de komende jaren getoetst worden aan de praktijk. Het is mogelijk 
dat in de toekomst hier en daar bijsturingen noodzakelijk zullen zijn. Een goede, 
wetenschappelijk onderbouwde monitoring van dit project is daarom aangewezen.     
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Bijlage I. Selectie van aandachtssoorten voor de IJzervallei.  
 
 
 Bijlage I 

 
Bijlage I 

broedend 
Rode Lijst Broedvogels 

 > 5 % Vl. 
Watervogels 

> 1 % pop 
Aalscholver    x  
Blauwborst x x    
Blauwe Kiekendief x     
Bosruiter x     
Brandgans x     
Bruine Kiekendief x x  x  
Dwerggans x     
Dwergstern x  x   
Gekraagde Roodstaart   x   
Goudplevier x     
Graspieper   x   
Grauwe Franjepoot x     
Grauwe Gors   x x  
Grauwe Kiekendief x     
Grote Karekiet   x   
Grote Zilverreiger x     
Grutto    x  
IJsvogel x x x   
Kemphaan x  x   
Kleine Rietgans     (x) 
Klein Waterhoen x     
Kleine Zilverreiger x     
Kleine Zwaan x     
Kluut x x x   
Kokmeeuw     x 
Kolgans     x 
Kraanvogel x     
Kuifduiker x     
Kwak x     
Kwartelkoning x x x   
Lepelaar x     
Nachtegaal   x   
Nonnetje x     
Ooievaar x     
Paapje   x x  
Patrijs   x   
Pijlstaart     x 
Porseleinhoen x x x   
Puperreiger x     
Rietgors   x x  
Rietzanger   x x  
Rode Wouw x     
Roerdomp x  x   
Roodhalsgans x     
Roodkeelduiker x     
Rosse Grutto x     
Slechtvalk x     
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 Bijlage I 
 

Bijlage I 
broedend 

Rode Lijst Broedvogels 
 > 5 % Vl. 

Watervogels 
> 1 % pop 

Slobeend    x x 
Smelleken x     
Smient     x 
Snor   x   
Steltkluut x     
Stormmeeuw     x 
Tureluur   x   
Veldleeuwerik   x   
Velduil x     
Visarend x     
Visdief x     
Watersnip   x   
Wespendief x     
Wielewaal   x   
Wilde Zwaan x     
Wintertaling     x 
Witoogeend x     
Woudaapje x  X   
Zeearend x     
Zomertaling   X x  
Zwarte Stern x     
Zwarte Ooievaar x     
Zwarte Wouw x     
Zwartkopmeeuw x     
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Bijlage 2: Soortprioriteitenmatrix van de broedende aandachtssoorten 
 
  Prioriteit Juridisch Zeldzaamheid Karakteristiek 
  Score Vlaams Richtlijn Bern/Bonn Rode Lijst 5 %-norm Jaarlijks Gebied 
Aalscholver 432 3 1 1 3 3 4 4 
Baardmannetje 72 3 1 2 3 1 1 4 
Blauwborst 384 3 4 2 1 1 4 4 
Bruine Kiekendief 3456 3 4 2 3 3 4 4 
Cetti’s Zanger 108 3 1 1 3 3 4 1 
Gekraagde Roodstaart 72 3 1 2 3 1 1 4 
Graspieper 384 3 1 2 4 1 4 4 
Graszanger 9 3 1 1 3 1 1 1 
Grauwe Gors 576 3 1 1 4 3 4 4 
Grote Karekiet 288 3 1 2 4 3 1 4 
Grutto 288 3 1 2 1 3 4 4 
Huiszwaluw 288 3 1 2 3 1 4 4 
IJsvogel 1152 3 4 2 3 1 4 4 
Kerkuil 72 3 1 2 3 1 1 4 
Kluut 288 3 4 2 3 1 1 4 
Kramsvogel 36 3 1 1 3 1 1 4 
Kwartelkoning 1152 3 4 2 4 3 1 4 
Matkop 288 3 1 2 3 1 4 4 
Nachtegaal 72 3 1 2 3 1 1 4 
Paapje 1152 3 1 2 4 3 4 4 
Patrijs 96 2 1 1 3 1 4 4 
Pijlstaart 48 2 1 2 3 1 1 4 
Porseleinhoen 384 3 4 2 4 4 1 4 
Rietgors 1152 3 1 2 4 3 4 4 
Rietzanger  1152 3 1 2 4 3 4 4 
Roerdomp 384 3 4 2 4 1 1 4 
Slobeend 192 2 1 2 1 3 4 4 
Smient 12 2 1 2 3 1 1 1 
Snor 288 3 1 2 4 3 1 4 
Tureluur 96 3 1 2 4 1 1 4 
Veldleeuwerik 144 3 1 1 3 1 4 4 
Watersnip 64 2 1 2 4 1 1 4 
Wielewaal 384 3 1 2 4 1 4 4 
Woudaapje 384 3 4 2 4 1 1 4 
Zomertaling 768 2 1 2 4 3 4 4 
Zomertortel 192 3 1 1 4 1 4 4 
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Bijlage 3: Soort-habitatmatrix broedende aandachtssoorten 

 
* Geschikt indien brede rietkragen tussen de percelen aanwezig zijn 
 

  Broed-, foerageer- en rusthabitat 
  Broedhabitat 
  Foerageer- en/of rusthabitat 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Prioriteit Habitat zomer 

  Score open water akker bos hp hpr zilt grasland rietland urbaan struweel 

Aalscholver 432                   

Baardmannetje 72                   

Blauwborst 384   *   * * *       

Bruine Kiekendief 3456                   
Cetti's Zanger 108                   

Gekraagde Roodstaart 72                   
Graspieper 384          

Graszanger 9                   

Grauwe Gors 576                   
Grote Karekiet 288          

Grutto 288                   
Huiszwaluw 288          

IJsvogel 1152                   

Kerkuil 72                   
Kluut 288                   

Kramsvogel 36          

Kwartelkoning 1152                   

Matkop 288          

Nachtegaal 72                   

Paapje 1152                   
Patrijs 96                   

Pijlstaart 48                   

Porseleinhoen 384          
Rietgors 1152          

Rietzanger  1152       * * *       
Roerdomp 384     * *    

Slobeend 192                   

Smient 12                   
Snor 288                   

Tureluur 96                   
Veldleeuwerik 144          

Watersnip 64                   

Wielewaal 384                   
Woudaapje 384                   

Zomertaling 768                   

Zomertortel 192          
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Bijlage 4: Soort-prioriteitenmatrix van de niet-broedende aandachtssoorten  
 
  Prioriteit Juridisch Karakteristieken 

  Score Vlaams Richtlijn Bern/Bonn Ramsar Jaarlijks Gebied 

Aalscholver  12 3 1 1 1 2 2 

Blauwborst 96 3 4 2 1 2 2 
Blauwe Kiekendief  96 3 4 2 1 2 2 

Boomleeuwerik 12 3 1 2 1 1 2 

Bosruiter 96 3 4 2 1 2 2 

Brandgans 16 2 1 2 1 2 2 

Bruine Kiekendief  96 3 4 2 1 2 2 
Dwerggans  96 3 4 2 1 2 2 

Dwergstern 48 3 4 2 1 1 2 

Gekraagde Roodstaart 24 3 1 2 1 2 2 

Goudplevier  64 2 4 2 1 2 2 
Grauwe Franjepoot 48 3 4 2 1 1 2 

Grauwe Gors  12 3 1 1 1 2 2 

Grauwe Kiekendief  48 3 4 2 1 1 2 

Grote Karekiet  12 3 1 2 1 1 2 

Grote Zilverreiger  96 3 4 2 1 2 2 
Grutto  24 3 1 2 1 2 2 

Havik 12 3 1 2 1 1 2 
Hop 12 3 1 2 1 1 2 
IJsvogel 96 3 4 2 1 2 2 

Kemphaan 96 3 4 2 1 2 2 
Kleine Rietgans  16 2 1 2 1 2 2 

Kleine Zilverreiger 96 3 4 2 1 2 2 
Kleine Zwaan  96 3 4 2 1 2 2 
Kluut  96 3 4 2 1 2 2 

Kokmeeuw 96 3 1 2 4 2 2 
Kolgans  32 2 1 1 4 2 2 

Kwak 96 3 4 2 1 2 2 

Kwartel  24 3 1 2 1 2 2 

Kwartelkoning  48 3 4 2 1 1 2 

Lepelaar  96 3 4 2 1 2 2 

Nachtegaal  24 3 1 2 1 2 2 
Nonnetje 96 3 4 2 1 2 2 
Oeverzwaluw  24 3 1 2 1 2 2 

Ooievaar  96 3 4 2 1 2 2 
Paapje 24 3 1 2 1 2 2 

Patrijs 16 2 1 2 1 2 2 

Pijlstaart 64 2 1 2 4 2 2 

Porseleinhoen 48 3 4 2 1 1 2 

Purperreiger  48 3 4 2 1 1 2 
Rietzanger  24 3 1 2 1 2 2 

Rode Wouw 48 3 4 2 1 1 2 

Roerdomp  96 3 4 2 1 2 2 

Roodborsttapuit  24 3 1 2 1 2 2 
Roodhalsgans 96 3 4 2 1 2 2 

Roodkeelduiker 48 3 4 2 1 1 2 

Rosse Grutto  48 3 4 2 1 1 2 
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  Prioriteit Juridisch Karakteristieken 

  Score Vlaams Richtlijn Bern/Bonn Ramsar Jaarlijks Gebied 
Slechtvalk 96 3 4 2 1 2 2 

Slobeend  64 2 1 2 4 2 2 

Smelleken  96 3 4 2 1 2 2 
Smient  64 2 1 2 4 2 2 

Snor  12 3 1 2 1 1 2 

Sprinkhaanzanger 24 3 1 2 1 2 2 

Steltkluut  48 3 4 2 1 1 2 

Stormmeeuw  96 3 1 2 4 2 2 
Tapuit  24 3 1 2 1 2 2 

Tureluur 24 3 1 2 1 2 2 

Velduil 96 3 4 2 1 2 2 

Visdief  96 3 4 2 1 2 2 
Watersnip 16 2 1 2 1 2 2 

Wespendief  48 3 4 2 1 1 2 
Wielewaal 24 3 1 2 1 2 2 

Wilde Zwaan  48 3 4 2 1 1 2 

Wintertaling 32 2 1 1 4 2 2 
Woudaapje  48 3 4 2 1 1 2 

Wulp 24 3 1 2 1 2 2 
Zeearend  48 3 4 2 1 1 2 
Zilvermeeuw 8 2 1 1 1 2 2 

Zomertaling  16 2 1 2 1 2 2 
Zwarte Ooievaar  48 3 4 2 1 1 2 

Zwarte Stern  96 3 4 2 1 2 2 

Zwarte Wouw 48 3 4 2 1 1 2 

Zwartkopmeeuw  96 3 4 2 1 2 2 
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Bijlage 5: Soort-habitatmatrix niet-broedende aandachtssoorten 
 

 

  Prioriteit Habitat doortrek/winter 

  Score open water akker bos hp hpr rietland urbaan struweel 

Aalscholver  12                 

Blauwborst 96   *   * *       

Blauwe Kiekendief  96                 

Bontbekplevier 24                 
Boomleeuwerik 24                 

Bosruiter 96                 
Brandgans 16                 

Bruine Kiekendief  96                 

Dwerggans  96                 
Dwergstern  48                 

Gekraagde Roodstaart 24                 
Goudplevier  64                 

Grauwe Franjepoot 48                 

Grauwe Gors  12                 
Grauwe Kiekendief  48                 

Grauwe Klauwier  48                 

Grote Karekiet  12                 

Grote Zilverreiger  96                 

Grutto  24                 

Havik 12         
Hop 12                 

IJsvogel 96                 

Kemphaan 96                 
Kleine Rietgans  64                 

Kleine Zilverreiger 96                 
Kleine Zwaan  96                 

Kluut  96                 

Kokmeeuw 96         
Kolgans  32                 

Kwak 96                 
Kwartel  24                 

Kwartelkoning  48                 

Lepelaar  96                 
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  Prioriteit Habitat doortrek/winter 

  Score open water akker bos hp hpr rietland urbaan struweel 

Nachtegaal  24                 

Nonnetje 96                 

Ooievaar  96                 

Paapje 24                 
Patrijs 16                 

Pijlstaart 16                 

Porseleinhoen 48                 

Purperreiger  48                 

Rietzanger  24   *   * *       
Rode Wouw 48                 

Roerdomp  96         *       

Roodborsttapuit  24                 
Roodhalsgans 96                 

Roodkeelduiker 48                 
Rosse Grutto  48                 

Slechtvalk 96                 
Slobeend  16                 
Smelleken  96                 

Smient  16                 
Snor  12   *   * *       

Steltkluut  48                 

Stormmeeuw  24                 
Tapuit  24                 

Tureluur 24                 
Velduil 96                 

Visdief  96                 

Watersnip 16                 

Wespendief  48                 
Wielewaal 24                 

Wilde Zwaan  48                 

Wintertaling 8                 

Woudaapje  48                 

Wulp 24                 
Zeearend  48                 

Zilvermeeuw 8                 

Zomertaling  16                 
Zwarte Ooievaar  48                 

Zwarte Stern  96                 

Zwarte Wouw 48                 

Zwartkopmeeuw  96                 
 
* Geschikt indien brede rietkragen tussen de percelen aanwezig zijn 
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Bijlage 6: Geschiktheidskaarten voor verschillende vogelgroepen in het Blankaartbekken bij 
varierende waterpeilen   
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