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Prioritaire en symboolsoorten 

voor soortbescherming in West-Vlaanderen 
 

Samenvatting 

Soorten spreken vaak meer tot de verbeelding dan biotopen. Daarom is het gebruik van soorten als kapstok voor natuurbeschermings-
projecten sinds lang ingeburgerd. Maar welke soorten kun je daar best voor gebruiken? En welke zijn voor de provincie West-Vlaanderen 
de meest relevante soorten voor natuurbehoud en –ontwikkeling? In dit rapport wordt een opsomming gegeven van de plant- en 
diersoorten waarvan de West-Vlaamse populaties van groot belang zijn op Vlaams niveau. Beschermingsinitiatieven voor die soorten op 
lokaal of provinciaal niveau zijn meteen van belang op Vlaams niveau.  
 
West-Vlaanderen telt een groot aantal soorten in vergelijking met de meeste andere provincies, en dat voor tal van taxonomische 
groepen. Die hoge biodiversiteit komt door de variatie aan aanwezige biotopen: kust, polders, zandstreek, heuvels, … Toch blijkt dat er 
heel veel bedreigde soorten zijn of soorten met maar enkele vindplaatsen. Zonder maatregelen riskeert de provincie, en voor een flink 
aantal soorten ook heel Vlaanderen, op korte of middellange termijn een groot aantal soorten te verliezen. Het zijn meestal habitat-
specialisten die het moeilijk hebben, de generalisten houden stand of winnen terrein met een verarmde diversiteit als gevolg. 
 
Tabel 1: Aantal soorten, bedreigde soorten en aandachtssoorten in Vlaanderen en West-Vlaanderen per taxonomische groep. De soortenaantallen zijn 
gebaseerd op informatie uit verspreidingsatlassen. Voor referenties: zie respectievelijke hoofdstukken. 

Taxonomische 
groep 

Aantal soorten in 
Vlaanderen 

Aantal soorten 
in West-

Vlaanderen 

Aantal Rode 
Lijstsoorten  
in W-Vl (excl. 
uitgestorven) 

% van het aantal 
Vlaamse Rode 
Lijstsoorten 

(excl. uitgestorven) 

Aantal 
prioritaire 

soorten in W-Vl 

Aantal 
symboolsoorten 

in W-Vl 

Hogere planten 1.128 905 142 56 % 48 71 

Broedvogels 209 165 36 90 % 24 
40 (incl. 

wintervogels) 
Zoogdieren 68 50 13 68 % 5 8+ 
Amfibieën 17 14 1 17 % 4 2 
Reptielen 5 2 - - - 2 
Dagvlinders 50 34 8 36 % 2 10+ 
Libellen 66 41 1 6 % - 7 
Sprinkhanen 34 25 8 62 % 3 8 
Mieren 56 31 11 37 % 3 3 
Lieveheersbeestjes 62 42 5 71 % - 3 
Vissen van beken 
en rivieren 

79 (40 zoetwater,  
39 brak/zoutwater) 

25 1 33 % - 5 
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De aanduiding van de aandachtssoorten gebeurt op twee niveaus. Enerzijds zijn er de echt prioritaire soorten en anderzijds zijn er 
symboolsoorten voor het natuurbehoud in West-Vlaanderen.  
 
Prioritaire soorten worden objectief bepaald. Het zijn soorten waarvan meer dan 30 % van hun Vlaamse verspreiding zich in West-
Vlaanderen bevindt, en die bovendien behoren tot de Vlaamse Rode Lijst. De provincie West-Vlaanderen draagt voor deze soorten een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor behoud of herstel van populaties. Uiteraard zitten hier veel duinsoorten tussen omdat dit nu 
eenmaal bij uitstek een West-Vlaams biotoop is, maar er zijn ook tal van andere voorbeelden.  
 

Symboolsoorten zijn niet noodzakelijk typisch West-Vlaams, maar kunnen lokaal wel naar voor geschoven worden als symbool voor 
acties. Hun keuze is gebonden aan een afwegingskader van 10 criteria, waarvan enkele subjectief zijn. Zo worden aaibaarheid en 
herkenbaarheid voor een breed publiek mee in overweging genomen, terwijl deze subjectieve argumenten voor de prioritaire soorten niet 
van tel zijn. Het helpt, maar het is niet noodzakelijk dat het om een typisch West-Vlaamse soort gaat of dat de soort tot de Vlaamse Rode 
Lijst behoort. Ook soorten die heel typisch zijn voor bepaalde milieuomstandigheden of biotopen of van cultuurhistorisch belang zijn, 
kunnen in aanmerking komen. Soorten die achteruitgaan in West-Vlaanderen of die op vrij korte termijn bedreigd zullen raken wanneer 
geen acties worden ondernomen, hebben voorrang. 
 

Naast soorten worden ook een aantal typisch West-Vlaamse biotopen opgesomd, en zelfs bodemtypes, waar acties voor kunnen 
uitgevoerd worden. Behoud en herstel van biotopen als geheel is immers het enige middel om effectief soorten te beschermen.  
 

Tenslotte is een luik opgenomen met een afwegingskader voor herintroductieprojecten. In sommige gevallen is spontane herkolonisatie 
van eerder verlaten en intussen herstelde gebieden niet meer mogelijk en kan menselijk ingrijpen hieraan verhelpen. Omzichtigheid is 
echter geboden, vandaar het afwegingskader. Het is ook maar een noodmiddel, 
gebiedsgericht beheer heeft absoluut de voorkeur. 
 

Niet alleen het provinciebestuur kan gebruik maken van de lijsten met soorten om 
acties op het terrein te motiveren. Heel wat soorten hebben enkel nog kansen 
binnen natuurreservaten met zeer specifiek beheer. Binnen door de Vlaamse 
overheid erkende en gesubsidieerde reservaten heeft het provinciebestuur in 
principe weinig of geen rechtstreekse acties. Maar natuurlijk kunnen ook 
reservaten beherende particuliere natuurverenigingen, lokale besturen, Regionale 
Landschappen en het Vlaamse Gewest (Agentschap voor Natuur & Bos) uit deze 
lijst inspiratie putten om soortbeschermingsprojecten op te zetten.  

 
 
 

Figuur 1: Soorten- en orchideeënrijk grasland met overgangen tussen heischraal, 
pijpenstrootjes- en glanshavergrasland in het Natuurpuntreservaat De Gulke Putten te 
Wingene, een West-Vlaams topreservaat met veel prioritaire en symboolsoorten van allerlei 
taxonomische groepen. 
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Priority and Flagship Species 

for Species Protection Programs in West Flanders 

 
Abstract 

Species are often more appealing to the imagination than do habitats. The former have therefore widely been used as a stepping stone 
for conservation projects. However, which species are most useful for this purpose? And which ones are most relevant for nature 
conservation and nature development in the province of West Flanders?  This report lists the plant and animal species of which the West 
Flemish populations are of vital importance to the whole of Flanders. Local or provincial protection schemes for these species have an 
important effect on the entire Flemish level. 
 

West Flanders holds a large number of species compared to most other provinces, and this is true for many taxonomic groups. The high 
biodiversity is a result of the variation in available habitats: coast, polders, sand region, hills,… However, lots of species appear to be 
threatened or restricted to just a few locations. Without further measures, a large number of species may disappear from the province or 
even,  in some cases, from Flanders in the short and middle term. It is mostly the habitat specialist species that are suffering, while 
generalist populations are stable or increasing, resulting in a decline in diversity. 
 
Table 1: Number of species, threatened species and priority species in Flanders and the province of West Flanders for each taxonomic group. Species 
numbers are based on information from distribution atlasses. See the respective chapters for references. 
 

Taxonomic group 
Number of species 

in Flanders 

Number of 
species in West 

Flanders 

Number of Red 
List species in 
West Flanders 
(excl. extinct 

ones) 

% of the number of 
Flemish Red List 

species  
(excl. extinct ones) 

Number of 
priority species 

in West 
Flanders 

Number of 
symbolic species 
in West Flanders 

Higher plants 1.128 905 142 56 % 48 71 

Breeding birds 209 165 36 90 % 24 
40 (incl. wintering 

birds) 
Mammals 68 50 13 68 % 5 8+ 
Amphibians 17 14 1 17 % 4 2 
Reptiles 5 2 - - - 2 
Butterflies 50 34 8 36 % 2 10+ 

Dragonflies 66 41 1 6 % - 7 
Grasshoppers 34 25 8 62 % 3 8 
Ants 56 31 11 37 % 3 3 
Ladybirds 62 42 5 71 % - 3 

Fish of brooks and 
rivers 

79 (40 fresh water,  
39 brackish/salt 

water) 
25 1 33 % - 5 
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Assigning priority species is done at two levels. On the one hand there are the true priority species, and on the other hand the symbolic 
species for conservation in Flanders. 
 
Priority species are chosen in an objective way. More than 30% of their Flemish population is found in West Flanders and they are 
included in the Flemish Red List. The province of West Flanders holds an important responsibility towards the conservation or restoration 
of their populations. Naturally, many of them are species of dunes, as this is a habitat primarily found in West Flanders, but there are 
numerous other examples. 
 
Flagship species are not necessarily typical of the province of West Flanders, but can be locally proposed as a symbol for actions. Their 
selection is based on ten criteria, some of which are subjective. For instance, cuddliness and easy recognition are taken into account, 
while these subjective reasons are of no relevance to the true priority species. It helps, but is not necessary, that the species is typical of 
West Flanders or is included in the Flemish Red List. Species that are typical of specific environmental circumstances or habitats, or are of 
cultural and historical importance may also be selected. Species that are declining in West Flanders or will become threatened in the 
relatively short term when no actions are taken, have priority. 
 
In addition to species, a number of habitats typical of West Flanders have also been included, as well as soil types, for which actions can 
be taken. After all, the conservation and restoration of habitats as a whole are the only effective measures for species protection. 
 
Lastly, a discussion has been included of reintroduction programs. In some cases recolonisation of formerly deserted and now restored 
areas is no longer possible in a spontaneous way, and can only be achieved through human intervention. Care is needed however, hence 
the comparative assessment. It is only a makeshift means; area-driven management is definitely preferable.  
 
The species lists can be used not only by the provincial council to stimulate actions in the field. Many species are confined to nature 
reserves with a very specific type of management. In the reserves that have been officially recognized and are subsidized by the Flemish 
government, the provincial administration as a rule can take few to no actions. However, it goes without saying that private nature 
organisations that are managing reserves, local administrations, the Flemish Region (Agency for Nature and Forests) and ‘Regional 
Landscapes’ may also draw inspiration from this list to initiate species protection schemes. 
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1 Inleiding: het soortgerichte natuurbeleid 

De bescherming van individuele soorten ligt historisch aan de basis van het natuurbehoud. Hierbij was 
het behoud van één of enkele, meestal opvallende en ‘charismatische’ soorten, zoals de ooievaar of de 
zeehond, de uiteindelijke doelstelling van beschermingsacties. De nadruk van reglementering lag op 
jacht- of vangstverbod, het niet verstoren van nesten, enzovoort. Al snel bleek dit onvoldoende om het 
voortbestaan van populaties van een soort te verzekeren. De aandacht verschoof van de soorten zelf 
naar het behoud van hun leefgebieden, compleet met alle daarin aanwezige elementen van fauna en 
flora, maar ook van de abiotische omgeving. Nog steeds werden (en worden) hierbij individuele soorten 
naar voor geschoven, maar dan eerder als symbolen voor het behoud van dat bepaald gebied, dan als 
het enige doel van beschermingsacties. 
 

Recent komt soortbescherming weer meer in de aandacht. De communicatie naar het brede publiek rond 
natuurmaatregelen moet via eenvoudige boodschappen verlopen. De zogenaamde ‘aandachtssoorten’ 
lenen zich hiertoe: soorten met een hoge ‘aaibaarheidsfactor’, een zekere herkenbaarheid voor het 
brede publiek, bedreigd in het voortbestaan én kenmerkend voor de natuurwaarde van het gebied. Op 
beleidsvlak is er bovendien de toegenomen aandacht voor het begrip ‘biodiversiteit’, dat vaak als de 
‘soortenrijkdom’ van een gebied wordt voorgesteld. 
 

In dit rapport worden op een wetenschappelijke basis soorten van provinciaal belang aangeduid. Deze 
soorten komen binnen Vlaanderen meer dan gemiddeld voor in West-Vlaanderen én figureren op 
nationale of internationale lijsten van soorten met beschermingsnoodzaak. Dit zijn de ‘prioritaire 
soorten’. Daarnaast worden ook 'symboolsoorten' voorgesteld met een eerder subjectieve waarde, 
vooral dan als uithangbord voor een project. 
 

Deze publicatie is er gekomen op vraag van het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Ze dient een kader aan te reiken waaruit geput 
kan worden om allerlei projecten op te starten of te ondersteunen binnen de provinciale bevoegdheden.  
 

In de tekst worden enkel de ingeburgerde Nederlandse soortnamen gebruikt. De wetenschappelijke namen van alle genoemde soorten 
zijn terug te vinden in bijlage 5. 
 

Het rapport bespreekt niet in detail welke concrete maatregelen voor iedere soort genomen dienen te worden. Hiervoor wordt verwezen 
naar de specifieke vakliteratuur. Deze is o.a. gemakkelijk te vinden in de bibliotheek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, check www.inbo.be voor openingsuren). Het opsommen van concrete gebieden met hun prioritaire of 
symboolsoorten viel ook buiten het bestek van deze studie. De organisatie van de meeste databankgegevens volgens kilometerhokken 
maakt dat concrete locaties soms moeilijk te achterhalen zijn. Dat kan enkel via een apart detailonderzoek. Hoedanook kan men nu voor 
elke streek in West-Vlaanderen uit meerdere prioritaire of symboolsoorten kiezen voor het uitvoeren van zinvolle projecten. 

 
 
In 2001 spraken de Europese 
landen in Göteborg (Zweden) 
af dat tegen 2010 de 
achteruitgang van de bio-
diversiteit in elk land stop-
gezet moet zijn. Dit betekent 
dat geen soorten meer mogen 
verdwijnen. Ook België heeft 
dat verdrag ondertekend. 
Soortbescherming kadert in 
deze ambitie.  
Zie www.countdown2010.net 
voor meer informatie. 
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2 Wetgeving rond soortbescherming 

2.1 Inleiding 

Een eerste uitgangspunt is dat het provinciale natuurbeleid dient te kaderen in de bredere context van het natuurbeleid in Vlaanderen en 
de Europese Unie.  
 
De natuurwetgeving in Vlaanderen is reeds behoorlijk ingewikkeld, en dit geldt in het bijzonder voor de wetgeving rond soorten. Enerzijds 
hebben soorten natuurlijk het meest baat bij de bescherming van hun leefgebieden. Hiervoor bestaat wetgeving rond reservaten, VEN, 
bemestingsnormen, geluidsnormen, kleine landschapselementen, bermbeheer,... Andere toepasselijke wetgeving betreft jacht, visvangst, 
illegale vangstpraktijken, gewestelijke, nationale en internationale handel in levende of dode dieren, plukken of wegvangen, genetisch 
gemanipuleerde organismen, invoer van exoten (b.v. tuinplanten), bestrijding van schadelijke diersoorten, enzovoort. 
 
Momenteel wordt er op Vlaams niveau gewerkt aan een nieuw soortbeschermingsdecreet dat dit alles duidelijker moet kaderen. In het 
kader van deze nota wordt enkel de belangrijkste wetgeving vermeld met directe praktische invloed op de soortbescherming. 
 
Een uitstekend overzicht van alle regelgeving is te vinden in het jaarlijks geactualiseerde Milieuzakboekje (De Pue et al., 2005), 
uitgegeven door Kluwer. Voor beleidsevaluaties wordt verwezen naar de Vlaamse Natuurrapporten (Kuijken, 1999; Kuijken et al., 2001; 
Dumortier et al., 2003; Dumortier et al., 2005). 
 

2.2 Europese regelgeving 

De Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 vormen de basis van het Europese natuurbeleid. Deze twee richtlijnen beogen 
de instandhouding van de natuurlijke leefmilieus en de wilde flora en fauna, voornamelijk via de totstandbrenging van een Europees 
ecologisch netwerk van beschermde gebieden. De Habitatrichtlijngebieden zullen samen met de Vogelrichtlijngebieden deel uitmaken van 
het ‘Natura 2000’-netwerk. 
 

2.2.1 Vogelrichtlijngebieden 

Dit zijn speciale beschermingszones aangewezen ter uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand. In het Vlaamse Gewest werden 23 Vogelrichtlijngebieden aangewezen bij Besluit van de Vlaamse Regering 
van 17 oktober 1988. In 1998 (havengebied Antwerpen), 2000 (havengebied Zeebrugge en polders) en 2005 (Zeebrugge sterneneiland 
en zones op zee) werden enkele wijzigingen aangebracht.  
 
Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese 
grondgebied van de lidstaten. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen getroffen worden voor de 
leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de Bijlage I van de richtlijn (en overgenomen in bijlage IV van het Natuurdecreet). 
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Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere watervogels en 
ganzen) beschermen. Als belangrijkste maatregel dient elke lidstaat Speciale Beschermingszones (SBZ–V) aan te wijzen op basis van 
opgegeven selectienormen. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun 
leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones moeten de lidstaten zich inzetten voor de bescherming van de genoemde soorten. 
 
De lijst van vogelsoorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn, en die in West-Vlaanderen voorkomen, is opgenomen in bijlage 1 bij dit 
rapport. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen integraal beschermde en niet integraal beschermde Vogelrichtlijngebieden. In de eerste 
categorie is het hele oppervlak beschermd, in de tweede categorie betreft het enkel specifieke biotopen. 
 
Momenteel (eind 2006) ligt op het vasteland in de provincie West-Vlaanderen een afgebakende oppervlakte van 1.116 ha integraal 
beschermd Vogelrichtlijngebied en 16.816 ha Vogelrichtlijngebied waarbinnen enkel specifieke biotopen1 beschermd zijn. Er worden 4 
gebieden onderscheiden: 

� Westkust 
� IJzer- en Handzamevallei 
� Poldercomplex 
� Het Zwin 
 

Het Vogelrichtlijngebied Westkust is integraal beschermd. In de 3 andere Vogelrichtlijngebieden zijn naast de op het gewestplan voor 
natuur bestemde gebieden slechts bepaalde biotopen beschermd (zie tabel 2) (B.Vl. Ex. van 17 oktober 19882 en B.Vl.R. van 20 
september 19963). 
 
Daarnaast zijn er recent enkele gebieden bijgekomen aan de kust en op zee: 

� Voorhaven Zeebrugge (sterneneiland en omgeving) 
� delen van de Vlaamse Banken voor de kust van Koksijde en Oostende 

 
Figuur 2 geeft de situering van deze gebieden. 
 

                                                
1 In de wetteksten wordt steeds over 'habitat' gesproken, maar 'biotoop is eigenlijk de wetenschappelijk correcte term. 'Habitat' is het natuurlijk leefgebied van één bepaalde soort, een 'biotoop' is 
het leefgebied van een hele leefgemeenschap bestaande uit allerlei soorten. 
2 Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1988 
3 Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1996 



 
Prioritaire en symboolsoorten voor soortbescherming in West-Vlaanderen 13 

Tabel 2: Vogelrichtlijngebieden in de provincie West-Vlaanderen 

 Oppervlakte (ha) 
(Dumortier et al., 2003) 

Beschermde biotopen 

VASTELAND 
Westkust 1.116 ha Integraal beschermd 
IJzer- en 

Handzamevallei 

5.136 ha Riet- en zeggevelden 
Verlaten kleigroeven 
Oude veenwinningen 
Broekbossen 
Dijken 
Vijvers en moerassen 
Poldergraslanden en hun microreliëf 

Poldercomplex 9.766 ha Duinmoerassen 
Oude kleiputten 
Moerasbosjes 
Dijken 
Kreken en hun oevervegetatie 
Poldergraslanden en hun microreliëf 

Het Zwin 1.914 ha Zeeschorren en slikken 
Strand 
Gefixeerde kustduinen en duinpannen 
Duingraslanden 
Duinbosjes 
Kreken en hun oevervegetatie 
Poldergraslanden en hun microreliëf 

KUST & ZEE 
Kustbroedvogels te 

Zeebrugge-Heist 
(“sterneneiland”) 

498 ha Integraal beschermd 

Noordzee 31.255 ha Bijzondere beschermingsmaatregelen 
(hier niet verder besproken) 
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2.2.2 Habitatrichtlijngebieden  

Habitatrichtlijngebieden zijn in het kader van de Europese richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) afgebakende gebieden waarin gestreefd wordt naar de 
instandhouding van de natuurlijke habitats4 en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. De lidstaten moeten hier maatregelen nemen om 
bepaalde habitats te behouden of te herstellen. Ook specifieke maatregelen voor de bescherming van bepaalde Europees belangrijke soorten dienen 
genomen te worden.  
 
In 1996 werd een eerste voorstel van Speciale Beschermingszones (SBZ-H) voor Vlaanderen bij de Europese Commissie aangemeld. De evaluatie toonde 
echter aan dat voor een aantal habitats en soorten onvoldoende oppervlakte was aangeduid. De herziening en uitbreiding van de gebieden werd 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 mei 2002.  
 
De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden samen vormen NATURA 2000, het Europese ecologisch netwerk van natuurgebieden. 
 
In West-Vlaanderen worden vijf clusters onderscheiden van gebieden met bijzondere en zeldzame habitattypes op Europees vlak (zie tabel 3).  

 

Tabel 3: Habitatrichtlijngebieden in de provincie West-Vlaanderen 

 Totale Oppervlakte* (ha) Gemeenten 

Duingebieden inclusief IJzermonding 

en Zwin 

3 737 Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, De Panne, Knokke-Heist, 
Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende  

Polders 1 866 Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-
Heist, Oostende, Oudenburg, Zuienkerke 

Bossen, heiden en valleigebieden van 

zandig Vlaanderen : westelijk deel 

3 064 Langemark-Poelkapelle, Houthulst, Staden, Ichtegem, Jabbeke, Brugge, 
Zedelgem, Kortemark, Beernem, Oostkamp, Ruiselede, Wingene 

West-Vlaams Heuvelland 1 878 Heuvelland, Ieper, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke  
Bossen van de Vlaamse Ardennen en 
andere Zuid-Vlaamse bossen 

100 ha op West-Vlaams 
grondgebied 

(totale oppervlakte - 5548 ha) 

Anzegem, Zwevegem 

Noordzee Strook van ca. 6 km breed tussen de Franse grens en Oostende (het gehele Ramsargebied van de Vlaamse 
banken omvattend). 
Gedeelte van de Vlakte van de Raan (ruim 10 km uit de kust voor Knokke) 

*Natuurrapport 2001 – tabel 7.3.3. (pg 288) 

 
De door de Habitatrichtlijn prioritair te beschermen soorten (van Bijlage II en IV) die voorkomen in West-Vlaanderen, zijn opgenomen in 
bijlage 2 van dit rapport. De opgesomde habitattypes per gebied zijn opgenomen in bijlage 3. Zie figuur 2 voor een globale situering van 
deze gebieden en bijlage 3 voor een meer gedetailleerde afbakening. 

                                                
4 In de wetteksten wordt steeds over 'habitat' gesproken, maar 'biotoop is eigenlijk de wetenschappelijk correcte term. 'Habitat' is het natuurlijk leefgebied van één bepaalde soort, een 'biotoop' is 
het leefgebied van een hele leefgemeenschap bestaande uit allerlei soorten. Het zou dus eigenlijk de 'Biotopenrichtlijn' moeten zijn. Om geen extra verwarring te zaaien, wordt hier de benaming 
'habitat' van de wetteksten aangehouden. 
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2.2.3 Conventie van Ramsar 

Naast hogergenoemde Europese beschermingen, zijn er ook de zogenaamde ‘Ramsargebieden’. Dit zijn waterrijke gebieden die aangeduid 
zijn conform de "Conventie inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn", opgesteld te Ramsar (Iran) op 2 februari 1971. 
Doel van de conventie is het wereldwijd behoud en het duurzaam beheer van vochtige gebieden (wetlands), in het bijzonder als 
leefgebied voor watervogels.  
In het Vlaamse Gewest zijn de Ramsargebieden aangeduid door de Koninklijke Besluiten van 27 september 19845 en 27 mei 19876. De 
verplichtingen die aan de conventie verbonden zijn, verplichten de overheid om een duurzaam beheer toe te passen, mee te werken aan 
internationale programma's (b.v. internationaal gecoördineerde watervogeltellingen) en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek 
in deze gebieden. Enkele van de belangrijke vereisten voor de afbakening van een Ramsargebied, hebben betrekking op de aanwezigheid 
van watervogels : (1) ofwel regelmatig meer dan 20.000 watervogels herbergen, of (2) regelmatig minstens 1 % van de individuen van 
een geografische populatie van minstens één watervogelsoort herbergen. 
Alle Ramsargebieden liggen ook binnen de Vogelrichtlijngebieden, behalve de Vlaamse Banken. Aangezien deze zich in zee bevinden, 
behoort dit gebied tot de federale Belgische bevoegdheid. 
 
Concreet gelden o.a. de volgende juridische bepalingen in Ramsargebieden : 
− jachtverbod op Smient 
− sluiten van de watervogeljacht op 15 oktober i.p.v. 31 januari 
− verbod op het gebruik van loodhagel 
− verstrengde bemestingsnormen en uitrijregeling in het kader van het MAP 
− vergunningsplicht voor vegetatiewijziging 
− verplichte milieu-effectrapportering voor werken die de waterhuishouding kunnen beïnvloeden. 
 
In de provincie West-Vlaanderen en de Belgische Noordzee zijn 3 Ramsar-gebieden afgebakend: zie tabel 3bis (K.B. van 27 september 
19847 en B.Vl.Ex. van 27 mei 19878). 
 
Tabel 3bis:  Overzicht van de West-Vlaamse Ramsargebieden en de belangrijkste watervogelsoorten voor elk gebied 

Gebied Oppervlakte (ha) Soorten 

Zwin en omgeving 530 Wilde Eend, Smient, Kolgans, Lepelaar, Kokmeeuw, Visdief, … 
Blankaart en IJzerbroeken 2 460 Smient, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Kemphaan, Grutto 
Vlaamse Banken 7 768 Zwarte Zee-eend 
 
Op figuur 2 zijn de erkende Ramsar-gebieden in de provincie West-Vlaanderen en voor de kust weergegeven.  

                                                
5 Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1984 
6 Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1987 
7 Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1984 
8 Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1987 
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Sedert de jaren '80 zijn de aantallen en de kennis over watervogels enigszins geëvolueerd. Op basis van de juridische vereisten voor het 
afbakenen van Ramsargebieden, zouden twee extra West-Vlaamse gebieden in aanmerking komen voor aanduiding, namelijk de 
achterhaven van Zeebrugge en een aantal poldercomplexen van de Oost- en Middenkust. Hier overwintert o.a. vrijwel de complete 
Spitsbergen-populatie van de Kleine Rietgans (ruim 34.000 exemplaren of 92 % van het totaal). Het internationaal belang staat hier 
duidelijk buiten discussie. Specifiek voor de Kleine Rietgans is het zelfs zo dat deze soort, waarvoor West-Vlaanderen de hoogste 
internationale verantwoordelijkheid draagt, vrijwel niet in de bestaande Ramsargebieden voorkomt. Een aanpassing van de gebieden is 
dus wenselijk. 
 

 
 
Figuur 2 : Situering Habitatrichtlijngebieden (rood, schuin gearceerd), 
Vogelrichtlijngebieden (blauw, horizontaal gearceerd) en Ramsargebieden (groen) in 
West-Vlaanderen. 
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2.3 Vlaamse regelgeving: het Natuurdecreet 

Het ‘Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’ van 21 oktober 19979, ook kortweg het Natuurdecreet genoemd, 
werd rond 5 grote pijlers uitgewerkt die doorheen het decreet verweven zijn : 

• het soortgericht beleid 
• het gebiedsgericht beleid 
• het vrijwaren van de ecologische milieukwaliteit 
• het doelgroepenbeleid 
• het beleid gericht op lokale overheden. 

 
De algemene doelstellingen van het natuurbeleid zijn : 

• de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu 
• de daartoe vereiste milieukwaliteit dient te worden gehandhaafd of hersteld ('stand-still beginsel', in combinatie met 

compensatiemaatregelen voor het veroorzaken van niet-vermijdbare schade aan de natuur) 
• een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak is nodig, met stimulering van educatie 
• de uitvoering van internationale overeenkomsten betreffende het natuurbehoud 

 
In het kader van het gebiedsgericht beleid is het de bedoeling om te streven naar een samenhangend netwerk van gebieden. Dit slaat 
zowel op het creëren van ruimtelijke netwerken als op het creëren van natuurreservaten. Het decreet legt de basis voor het Vlaams 
Ecologisch Netwerk, het VEN.  
Voor wat de soortbescherming betreft, voorziet het decreet heel wat mogelijkheden voor de Vlaamse regering om uitvoeringsbesluiten uit 
te vaardigen, waar dus de concrete maatregelen moeten vermeld worden.  
 

2.4 Andere wetgeving 

De uitvoeringsbesluiten van het Natuurdecreet, het Jachtdecreet, een reeks oudere koninklijke besluiten over soortbescherming, de 
verdragen van Bonn en van Bern en andere wetgeving, leiden voor elke soort tot een zekere graad van bescherming of richtlijnen i.v.m. 
bestrijding. De handel in dier- en plantensoorten is een federale materie die hier niet verder wordt besproken. Voor een duidelijk 
overzicht van alle bepalingen wordt nogmaals verwezen naar het Milieuzakboekje (De Pue et al., 2005), waar ook per soort een 
concluderend overzicht is opgenomen (zie editie 2005, bijlage 3, p. 1078-1099). 

                                                
9 Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 
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2.5 Rode Lijsten 

Rode Lijsten zijn een heel nuttig instrument om aan soortbescherming te doen, maar ze hebben geen juridische basis. De Rode Lijst geeft 
aan in welke mate een soort in haar voortbestaan is bedreigd in Vlaanderen. De beoordeling wordt gebaseerd op een combinatie van de 
zeldzaamheid van de soort (globale verspreiding, aantal koppels, ...) en de trend (voor- of achteruitgang) in de loop van een bepaalde 
periode.  
 
De waarderingsklassen die hierbij meestal gehanteerd worden, zijn (Maes et al., 1995): 
 

‘Echte’ Rode Lijstcategorieën : 
Categorie 0 : Uitgestorven 
Categorie 1 : Met uitsterven bedreigd 
Categorie 2 : Bedreigd 
Categorie 3 : Kwetsbaar 
 
Aanvullende categorieën, niet strikt tot de Rode Lijst behorend:  
Categorie Z : Zeldzaam 
Categorie B : Waarschijnlijk bedreigd 
Categorie A : Achteruitgaand 
Categorie ? : Onvoldoende gekend (kan in feite elk van de andere categorieën zijn) 
Categorie N : Momenteel niet bedreigd 

 
 
In tabel 4 zijn de groepen organismen opgenomen waarvoor reeds een Rode Lijst bestaat in Vlaanderen.  
 
Het hanteren van de Rode Lijst op provinciaal niveau houdt een aantal nuances in. Soorten van heiderelicten bijvoorbeeld kunnen in 
West-Vlaanderen sterk in hun voortbestaan bedreigd zijn, maar in de Kempen nog vrij algemeen voorkomen. Het is best mogelijk dat die 
dan niet eens in de Vlaamse Rode Lijst voorkomen. Omgekeerd lijkt de Kamsalamander nog ruim verspreid in West-Vlaanderen, maar 
vertoont de Vlaamse (en Europese !) verspreiding een sterke versnippering van de populaties. 
 
Alle gepubliceerde Rode Lijsten zijn als soortenlijsten in MS Excel-tabel te downloaden van de website van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_VLA_SOO_rodelijst). 
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Tabel 4: overzicht databanken en Rode Lijsten in Vlaanderen (stand van zaken begin 2007) 

Groep Beheerder databank Detaillering gegevens Atlas ? Rode Lijst ? 

Hogere planten Flo.wer i.s.m. INBO 
1x1 km; vegetatieopnames in databank 
'Vlavedat' op Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek 

Van Landuyt et al., 2006 Van Landuyt et al., 2006 

Mossen en 
korstmossen 

Vlaamse werkgroep 
Bryologie (via INBO) 

gegevens per locatie - (officieuze lijst van werkgroep) 

Paddestoelen FUNBEL (via UG) gegevens per locatie en per 1 x 1 km-hok - gedeeltelijk: Walleyn & Verbeken, 1999 

Broedvogels INBO 
5 x 5 km, puntgegevens van schaarse 
soorten  

Vermeersch et al., 2004 in broedvogelatlas: Devos et al., 2004 

Watervogels INBO tellingen per gebied 
Diverse jaarverslagen, geen 
overzichtsrapport 

- 

Ganzen INBO, UG tellingen per gebied 

Diverse publicaties, geen 
overzichtsrapport 
(themanummer Oriolus, jg. 71 
(2005) Bijlage) 

- 

Amfibieën Hyla 
puntgegevens, weergave op 1x1 of 5x5 
km 

Bauwens & Claus, 1996 Bauwens & Claus, 1996 

Reptielen Hyla 
puntgegevens, weergave op 1x1 of 5x5 
km 

Bauwens & Claus, 1996 Bauwens & Claus, 1996 

Libellen Gomphus (via INBO) 
puntgegevens, weergave op 1x1 of 5x5 
km 

De Knijf et al., 2006 
De Knijf & Anselin, 1996 
Actueler: De Knijf, 2006 

Loopkevers KBIN puntgegevens - Desender et al., 1995 

Spinnen Arabel (via KBIN) puntgegevens diverse, per familie Maelfait et al., 1998 

Sprinkhanen Saltabel (via INBO) 5x5 km, recente ook 1x1 km Decleer et al., 2001 Decleer et al., 2001 

Dagvlinders 
Vlaamse vlinderwerkgroep 
vzw (via INBO) 

1x1 km, puntgegevens van RL-soorten Maes & Van Dyck, 1999 
Maes & Van Dyck, 1996 (basis), 
verbeterd in Maes & Van Dyck, 1999 

Lieveheersbeestjes 

Lieveheersbeestjes-
werkgroep Coccinula 
(i.s.m. INBO) 

puntgegevens, weergave op 1x1 of 5x5 
km 

Adriaens & Maes 2004; 
Belgische atlas in voorbereiding (in voorbereiding) 

Zoogdieren 
Zoogdierenwerkgroep 
Natuurpunt en JNM 

5 x 5 km, recente ook 1 x 1 km Verkem et al., 2003 Criel et al., 1994; ook vermeld in 
Verkem et al., 2003 

Beek- en 
Riviervissen 

IBW, UIA trajectgegevens Vandelannoote & Coeck, 1998 Vandelannoote & Coeck, 1998 

Slankpootvliegen DOLIDAT, KBIN gegevens per locatie - Pollet, 2000 

Mieren UG i.s.m. INBO 1x1 km Dekoninck et al., 2003 Dekoninck et al., 2003 
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3 Methodiek voor het aanduiden van prioritaire en symboolsoorten 

Aan welke soorten dient bijzondere aandacht besteed te worden in West-Vlaanderen, een deelgebied van Vlaanderen? Er worden twee 
sporen gevolgd: een wetenschappelijk spoor dat cijfermatig een selectie prioritaire soorten oplevert, en een deels subjectief spoor dat 
symboolsoorten aanduidt.  

3.1 Prioritaire soorten 

Een eerste benadering is een wetenschappelijke manier om na te gaan voor welke soorten bescherming in de provincie West-Vlaanderen 
echt prioritair is. De geografische regio Vlaanderen wordt hierbij als kader aanzien. Deze methode werd reeds toegepast voor de 
provincies Antwerpen (Bauwens et al., 2001) en Limburg (Colazzo & Bauwens, 2003).  
 
De aanduiding van prioritaire soorten gebeurt in twee stappen. 
 
In een eerste stap worden de typisch West-Vlaamse soorten bepaald. Dit gebeurt door na te gaan welke soorten een hoger West-
Vlaams aandeel kennen in de Vlaamse verspreiding dan op grond van de relatieve oppervlakte van de provincie verwacht kan worden. 
West-Vlaanderen maakt 23,2 % uit van de oppervlakte van Vlaanderen, dus wanneer (beduidend) meer dan 23,2 % van de Vlaamse 
populatie van een soort zich in de kustprovincie bevindt, kan de provincie als (extra) belangrijk voor de soort beschouwd worden. 
Bescherming van die soort in West-Vlaanderen is dus meteen ook van belang op niveau Vlaanderen. Arbitrair wordt voor de selectie als 
typische soort vooropgesteld dat minstens 33 % van de Vlaamse populatie in West-Vlaanderen moet gesitueerd zijn. Dit verband moet 
bovendien statistisch significant zijn (chi-kwadraat-test, p < 0,05). Zie kaderstukje voor de technische uitleg in verband met de 
berekening. 
 
Als tweede selectie-eis dient de soort bovendien vermeld te zijn op de Vlaamse Rode Lijst of in internationale soortbeschermings-

wetgeving. Dit betekent impliciet en wetenschappelijk gefundeerd dat die soort aan bedreigingen blootgesteld is en daadwerkelijk 
bescherming behoeft. Dit zijn dan de prioritaire soorten. 
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Figuur 3: Kader: berekening prioriteitsstatus van West-Vlaamse soorten 
 

 
Kader: berekening priorititeit van West-Vlaamse soorten 
 
Voor heel wat taxonomische groepen bevatten de waarnemingsdatabanken niet voldoende gedetailleerde gegevens om de berekening 
rechtstreeks via het aantal populaties van een soort te doen. De waarnemingen zijn in veel gevallen ingezameld volgens een standaardraster van 
kilometerhokken (UTM of IFBL). Aanwezigheid in één hok kan zowel betrekking hebben op 10 populaties dan wel 1. Hoe fijner het raster, hoe 
beter deze methode met de realiteit zal overeenkomen. Daarom wordt enkel gewerkt met de gegevens die gekend zijn op 1x1 km-niveau. 
Anderzijds is er dikwijls een sterke concentratie van de verspreidingsgegevens in een beperkt aantal veel bezochte terreinen, meestal reservaten. 
Andere gebieden zijn niet of maar zelden onderzocht. Als correctie hierop wordt enkel gewerkt met een selectie van rasterhokken waar 
waarnemingen van de taxonomische groep bekend zijn, dus niet alleen van de soort waarvoor de berekening zal gebeuren. Grenshokken worden 
in rekening gebracht wanneer ze voor minstens 50 % binnen West-Vlaanderen liggen. 
 
In essentie bestaat de berekening dus uit het vergelijken van het aantal kilometerhokken waarin een gegeven soort werd aangetroffen in West-
Vlaanderen én in gans Vlaanderen. Deze waarden laten toe het percentage van de bezette verspreidingshokken gelegen in West-Vlaanderen te 
berekenen. Betere resultaten worden bekomen wanneer enkel rekening gehouden wordt met rasterhokken waarin minstens één soort werd 
aangetroffen van de betreffende taxonomische groep: 
 
%SWVl = ( SWVl  / SVl  )  x 100 
 
Met: %SWVl = percentage van hokken bezet door gegeven soort gelegen in West-Vlaanderen 

SWVl = aantal hokken in West-Vlaanderen bezet door gegeven soort 
SVl = aantal hokken in gans Vlaanderen bezet door gegeven soort 
 

Hoge waarden worden verkregen wanneer een relatief groot aantal van de Vlaamse vindplaatsen in West-Vlaanderen gelegen is. 
 
Om te kunnen beoordelen in welke mate we een gegeven waarde als relatief hoog kunnen beschouwen, is een vergelijkingsbasis nodig. De 
eenvoudigste norm is het percentage van het totaal aantal kilometerhokken dat gelegen is in de provincie West-Vlaanderen: 
 
%NWVl = NWVl x 100 / NVl 

 
Met: %NWVl = percentage kilometerhokken gelegen in West-Vlaanderen 

NWVl = aantal kilometerhokken gelegen in West-Vlaanderen 
NVl = aantal kilometerhokken in heel Vlaanderen 
 

In de praktijk hanteerden we de aantallen kilometerhokken die voor minstens de helft van hun oppervlakte in (West-)Vlaanderen liggen: 
Voor de IFBL-kilometerhokken: NWVl = 3.157, NVl = 13.746, %NWVl = 23,0 % 
Voor de UTM-kilometerhokken: NWVl = 3.152, NVl = 13.740, %NWVl = 22,9 % 

Het verschil met de 23,2 % die berekend werd met de absolute oppervlakte van de provincie t.o.v. heel Vlaanderen (zie tekst) is miniem. 
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3.2 Symboolsoorten 

3.2.1 Aanduiding van symboolsoorten 

Uiteindelijk zal maar een beperkt aantal soorten op de prioritaire soortenlijst belanden. Het kan best gebeuren dat in een natuurgebied 
geen enkele prioritaire soort voorkomt. In gebieden met verspreide natuurwaarden, zoals kleine landschapselementen, die belangrijk zijn 
als natuurverbindingsgebied, komen ook zelden prioritaire soorten voor. Heiderelicten, die als biotoop bedreigd zijn in West-Vlaanderen, 
tellen heel wat kenmerkende soorten die niet typisch West-Vlaams zijn omdat ze in de Kempen nog volop voorkomen. Deze soorten 
kunnen met hogergenoemde methode niet als prioritaire soort aangemerkt worden. 
 
Voor provinciale of regionale acties in gebieden zonder prioritaire soorten kan het evenwel handig zijn om over 'symboolsoorten' te 
beschikken: voor communicatie met derden of om het succes van acties af te meten. Symboolsoorten worden in dit rapport aangeduid op 
basis van de criteria, vermeld in tabel 5. 
 
Tabel 5: Criteria voor aanduiding van een soort als ‘symboolsoort’. 

! 1 Typisch West-Vlaamse soort (> 33% van Vlaamse vindplaatsen/kilometerhokken in West-Vlaanderen) 

! 2 Kensoort voor zeer specifieke milieu-omstandigheden (b.v. kwel) 

 3 
Kensoort voor speciaal type beheer of van cultuurhistorisch belang (oude gebouwen, kasteelparken, knotbomen, lokale legendes, 
volkswijsheden, …) 

! 4 
Gebonden aan één ecoregio in West-Vlaanderen, niet of nauwelijks daarbuiten voorkomend: duinen, polders, zandstreek 
(Houtland) en zandige terreinen binnen zandleemstreek, overige zandleemstreek, het Heuvelland, alluviale valleien 

 5 
Kensoort voor een type kunstmatige natuur met potenties: (spoor)wegberm, voormalig slibstort, oude klei- of zandwinningsput, 
opspuitterrein, … 

! 6 Rode Lijstsoort in Vlaanderen, plus de categorieën 'achteruitgaand' en 'zeer zeldzaam' 

 7 Zeldzaam of zeer lokaal in (West-)Vlaanderen (in minder dan 5 % van onderzochte kilometerhokken) 

! 8 Hoge aaibaarheidsfactor 

 9 Herkenbaarheid voor een breed publiek 

 10 Achteruitgaand in West-Vlaanderen of reële bedreiging bestaat voor meerderheid vindplaatsen indien geen actie ondernomen 
wordt 

 
Van deze 10 criteria moeten er minstens 3 voldaan zijn om in aanmerking te komen als symboolsoort. Daar moet minstens 

1 criterium bij zijn dat met een ‘ ! ‘ is aangeduid.  
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De criteria 8 en 9 zijn subjectieve criteria. Een louter cijfermatige benadering zoals bij prioritaire soorten is dus niet mogelijk.  
 
 

  

Figuur 4: Het kleinood Kruipend moerasscherm (links, YA) is een echte prioritaire soort voor natuurbehoud in West-Vlaanderen: meer dan 50% van de 
Vlaamse vindplaatsen ligt in West-Vlaanderen, ze is ‘met uitsterven bedreigd’ volgens de Rode Lijst én ze is internationaal beschermd door de 
Habitatrichtlijn. De Echte koekoeksbloem (rechts) daarentegen is ‘slechts’ een symboolsoort. Ooit alomtegenwoordig in vochtige hooilanden is de soort 
nu teruggedrongen tot natte perceelsranden en natuurreservaten. Het is echter geen typisch West-Vlaamse soort en ze staat ook (nog?) niet op de Rode 
Lijst voor Vlaanderen. Door de makkelijke herkenbaarheid en de ‘aaibaarheid’ kan ze echter wel als symboolsoort voor herstel van natte graslanden 
gebruikt worden. 

 



 
Prioritaire en symboolsoorten voor soortbescherming in West-Vlaanderen 24 

3.2.2 Toelichting bij de criteria voor de aanduiding van symboolsoorten 

3.2.2.1 Typisch West-Vlaamse soort 

Hier wordt dezelfde methode gehanteerd als bij de aanduiding van prioritaire soorten: zie 3.1., eerste stap. 
 
 
Figuur 5: 36 % van de Vlaamse vindplaatsen van de Gouden 
sprinkhaan ligt in West-Vlaanderen. Dit is dus een typisch 
West-Vlaamse soort. Hij komt plaatselijk voor in vochtige 
ruigtes in poldergraslanden, maar ook heiderelicten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2.2 Zeer specifieke milieu-omstandigheden 

Soorten die aangepast zijn aan zeer specifieke milieu-omstandigheden zijn dikwijls per definitie zeldzaam. Het zijn soorten van extreem 
droge milieus (b.v. muren, stuifzanden) ofwel extreem natte (kwelzones, bronnen), of van zeer voedselarme terreinen (heide, duinen, 
vennen). Zeer grote voedselrijkdom is in principe ook een zeer specifieke milieu-omstandigheid, maar dit aspect is in het hedendaagse 
landbouwgebied alomtegenwoordig en hier dus niet van belang. Andere aspecten kunnen zijn: rust, openheid of juist beslotenheid van het 
landschap, microklimaat, enzovoort. 
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Door de vérrijkende invloed van verstorende processen als vermesting, verzuring (water, lucht), verdroging, enzovoort, treedt meer en 
meer een vervlakking op van de milieuomstandigheden naar meer gematigde condities. Soorten van extreme milieus zijn dan ook vaak 
sterk bedreigd. Soorten van voedselarme, zeer droge en aan een meer geëxposeerd microklimaat gebonden milieus vinden vaak een 
laatste (of nieuw) onderkomen in stedelijk gebied. Hier zijn ook heel wat uitheemse soorten bij. 

 
 
Figuur 6: De Beekprik is een vis die gebonden is aan stromend zuiver en 
zuurstofrijk water. De beekbodem moet bestaan uit zand en fijn grind. Zones 
met meer stroming moeten afwisselen met rustige zones. Deze soort stelt dus 
heel wat eisen aan de milieuomstandigheden. De Beekprik is daarom niet 
toevallig zeer zeldzaam in West-Vlaanderen [RV]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.2.3 Bijzonder type beheer of cultuurhistorisch belang 

Op die plaatsen waar natuurbeheer als doel heeft om halfnatuurlijke natuur (lees: door menselijke activiteiten ontstaan en 
instandgehouden) te behouden, dient vaak teruggegrepen te worden naar de oude werktechnieken van land- en bosbouwers. 
Heideterreinen zijn hiervan een klassiek voorbeeld. In sommige valleigebieden (b.v. IJzer) waren bevloeiingssystemen in gebruik om de 
graslanden van nutriënten te voorzien. Dit aloud gebruik werd tot voor kort compleet miskend in het natuurbeheer en zal worden 
geherwaardeerd indien mogelijk (med. W. Slabbaert, Agentschap voor Natuur en Bos). Gefaseerd hakhoutbeheer in bossen zorgt voor 
een hoge diversiteit aan structuur in een boscomplex en zodoende ook voor een hogere biodiversiteit. Dit arbeidsintensieve beheer is 
nauwelijks nog commercieel uitvoerbaar en behoort meer en meer tot het domein van het natuurgericht bosbeheer om rijke 
voorjaarsflora en bosvogelgemeenschappen in stand te houden. Dit geldt ook voor oude kasteelparken waar een rijke bosflora vaak tot de 
doelstellingen behoorde. 
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In het landbouwgebied komt heel wat van de biodiversiteit voor in en rond de kleine landschapselementen (KLE's). Naast poelen zijn dit 
ook hagen, houtkanten en bomenrijen. Indien deze landschapselementen een zekere omvang en leeftijd bereiken zullen zich vaak heel 
wat spontane natuurelementen gevestigd hebben. Onderhoud en (her)aanleg van KLE's zijn belangrijke taken voor het natuurbehoud in 
het algemeen.  
 
Bij aanplantingen is het gebruik van autochtone struiken en bomen van belang voor een optimaal natuurresultaat. Het behoud van 'in het 
wild' voorkomende oude als autochtoon bestempelde exemplaren die als zaadboom fungeren is al even belangrijk. 
 

 
Figuur 7: Aardaker groeit schaars in sommige bermen in de polders en leemstreek. In Koekelare (Speersweg, 
Zande) bestaat er een volkslegende rond dit bloedrode plantje, dat daar ‘Geraardsbloempje’ heet. De pelgrim 
Geeraard Clement bracht omstreeks 1440 van een kruistocht naar het Heilig Land en splinter mee van Christus’ 
kruis, welke hij bewaarde onder de huid van zijn been. Waar hij een druppel bloed verloor schoot een rood 
bloempje uit de grond, en dat was Aardaker… (MSM, 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2.4 Kensoorten voor een West-Vlaamse ecoregio 

In West-Vlaanderen kunnen 6 ecoregio's worden onderscheiden: zie figuur 8. Dit zijn gebieden met gemeenschappelijke 
(geo)morfologische en landschappelijke karakteristieken. Heel wat soorten planten en dieren zijn in hun verspreiding beperkt tot één of 
enkele 'verwante' ecoregio's, en komen b.v. alleen in de duinen, polders of zandstreek voor. De link met het lokale bodemtype is zeer 
duidelijk, zoals af te leiden valt uit figuur 9. Ecoregio's zijn vrij grove afbakeningen. Enkel de grens van de duinen en de polders is min of 
meer strikt te maken. Er zijn meer zandbodems in West-Vlaanderen (met soms heiderelicten) dan in de zandstreek, maar binnen de 
zandstreek bevinden zich ook wel zandleembodems. Vele beek- en riviervalleien bestaan uit alluviale klei waar weer andere soorten 
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thuishoren, vandaar dat de grote alluviale valleien van Leie en Schelde apart worden genoemd. De IJzervallei past dan weer beter bij de 
polders.  
 
De landschapskenmerken van een gebied zijn van oudsher vaak bepaald door de bodemgesteldheid, tegenwoordig is dit minder het geval. 
Zeker voor de fauna is landschap dikwijls belangrijker dan bodemgesteldheid. De begrenzing van de verspreiding van sommige soorten 
volgens ecoregio's is daarom eerder richtinggevend.  
 
Een beschrijving van de Vlaamse ecoregio's wordt gegeven in het Natuurrapport 2001 (par. 3.3, p.13; Kuijken et al., 2001). 
 
 

      

Figuur 8 (links): De ecoregio’s van West-Vlaanderen (bron: Natuurrapport 2001, zie hoger). 
Figuur 9 (rechts): De bodems van West-Vlaanderen (bron: vereenvoudiging van de Bodemkaart van België, digitaal). 
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Figuur 10: Ronde zonnedauw komt enkel in de zandstreek voor. De verspreide heiderelicten 
op lokaal aanwezige zandgronden binnen de ecoregio ‘zandleemstreek’ horen hier in feite ook 
bij, want ze bevatten dezelfde soorten. Veel typische heidesoorten zijn sterk bedreigd in 
West-Vlaanderen maar niet op Vlaams niveau omdat ze b.v. in de Kempen nog veelvuldig 
voorkomen. Ze kunnen dan ook geen “prioritaire soort” zijn volgens de definitie, maar wel 
een symboolsoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2.5 Kunstmatige natuur met potenties: oude spoorwegberm, voormalig slibstort, oude klei- of 
zandwinningsput, … 

Soms dienen zich onverwachte mogelijkheden aan voor natuurontwikkeling op 
terreinen waar geen economisch gebruik meer van gemaakt kan worden. Deze 
terreinen kunnen zich soms uitstekend lenen voor soortgerichte projecten, maar 
dit is geval per geval te evalueren. Veel pioniersoorten of soorten van extreme 
milieus kunnen hier een geschikt leefgebied vinden. 
 
 
 
 
Figuur 11: De Oeverzwaluw broedt van nature in afkalvende rivieroevers. Vermits die er 
bijna niet meer zijn, zoeken ze hun toevlucht tot tijdelijke stapelplaatsen van grond of 
afkalvende oevers van zandwinningsputten [YA]. 
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3.2.2.6 Rode Lijstsoort in Vlaanderen 

Naast de ‘echte’ Rode Lijstcategorieën (zie hoger, 2.5) zijn er voor de meeste taxonomische groepen ook soorten aangeduid die als 
‘zeldzaam’ of ‘achteruitgaand’ bestempeld werden. Wanneer dit op Vlaamse schaal zo is, is het natuurbehoudsbelang van die soort in 
West-Vlaanderen evident. Beide categorieën die niet strikt tot de Rode Lijst behoren worden daarom toch mee in rekening gebracht voor 
dit criterium. 
 

 
Figuur 12: De Boomkikker is ‘met uitsterven bedreigd’ in Vlaanderen volgens de Rode Lijst 
van de amfibieën. Dat is in West-Vlaanderen niet anders. De soort komt maar in enkele 
poelen meer voor in de buurt van Knokke. Als de soort hier verdwijnt, blijven in Vlaanderen 
enkel nog een paar populaties in Limburg over [KL]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2.7 Eerder zeldzaam, zeer lokaal voorkomend of achteruitgaand in (West-)Vlaanderen 

Er bestaat geen objectieve lijst van soorten die in West-Vlaanderen achteruitgaan. Een gebrek aan gestandaardiseerde monitoring is 
hiervan de oorzaak. Zeldzaamheid is op zichzelf een dubbelzinnig criterium. Soorten kunnen zeldzaam zijn maar toch geen 
overlevingsprobleem hebben. Sommige soorten komen van nature in lage dichtheden voor en zijn dus altijd zeldzaam. Andere soorten 
zijn gebonden aan een heel specifiek habitat dat weinig voorkomt waardoor ze zelf ook zeldzaam lijken op geografisch niveau, maar 
lokaal eventueel wel talrijk kunnen zijn. Deze soorten kunnen beter als ‘zeer lokaal voorkomend’ omschreven worden. Een voorbeeld is de 
Grote sternenkolonie in Zeebrugge, de enige van het land maar met duizenden koppels. Een meer klassieke betekenis waarbij het woord 
zeldzaam gehanteerd wordt is de situatie waarbij soorten door het verdwijnen en verslechteren van hun leefgebied steeds minder talrijk 
worden. Er komen gaten in het theoretische verspreidingsgebied, populaties raken geïsoleerd, enzovoort. Hier is er wel een 
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natuurbehoudsprobleem, vaak gerelateerd aan ruimtelijke aspecten om herkolonisatie van verlaten leefgebieden mogelijk te maken. 
Zeldzaamheid is dan synoniem van kwetsbaarheid. 
 
Het is niet eenvoudig om ‘zeldzaamheid’ objectief te bepalen voor een gebied als West-Vlaanderen. Bovendien moet toch een 
(subjectieve) arbitraire grens getrokken worden. Is het voorkomen in 5 % van de kilometerhokken ‘zeldzaam’ of is dit eerder minder dan 
10 %? Idealerwijze zou met het aantal populaties of reproducerende individuen moeten gewerkt worden, maar die aantallen zijn niet of 
moeilijk meetbaar. Voor dit rapport wordt het voorkomen in minder dan 5 % van de onderzochte kilometerhokken arbitrair als 'zeldzaam' 
beschouwd. 
 

 
Figuur 13: De Grote stern heeft één van haar grootste kolonies in Europa in de 
Voorhaven van Zeebrugge. Vermits dit maar één plek is, is dit een kwetsbare situatie. 
Als hier iets misgaat, zijn we onmiddellijk de hele West-Vlaamse populatie kwijt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2.8 Hoge aaibaarheidsfactor 

Dit is een zeer subjectieve factor, maar wel één die van groot belang kan zijn om een breed publiek aan te spreken. Dit moet geval per 
geval beoordeeld worden. De aaibaarheid van op het eerste zicht onaantrekkelijke soorten (b.v. vleermuizen) kan verhogen door gerichte 
'marketing'. 
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Figuur 14: Is Sterzegge een aaibare soort (foto links)? [YA] Zoals op deze foto voorgesteld, vormen de stervormige bloemen zeker een aantrekkelijk 
kunstwerkje. Op het terrein, in vochtige heide, is deze eerder onopvallende plant niet zo makkelijk te vinden voor de leek. Om rond zulke soorten een 
soortbeschermingsproject in te stellen, is meer moeite nodig om het publiek te overtuigen dan voor de Rode dopheide (rechts) uit hetzelfde biotoop 
(maar: deze laatste enkel in het Brugse). 
 

3.2.2.9 Herkenbaarheid voor een breed publiek 

Onbekend is onbemind. Een gemakkelijke herkenbaarheid is van belang om een breder 
publiek van niet-specialisten aan te spreken. Heel wat soorten organismen zouden wel heel 
goede symboolsoorten kunnen zijn, maar zijn onopvallend of moeilijk te determineren. Een 
typisch voorbeeld zijn de talrijke zeggesoorten, sommige vlinders of libellen. Moeilijk te 
herkennen soorten zijn alleen bruikbaar als een kleine meer gespecialiseerde doelgroep 
moet worden aangesproken maar niet voor het brede publiek. Maar nogmaals: gerichte 
'marketing' kan hier desgevallend aan verhelpen. 
 
 
Figuur 15: Het Oranjetipje is zeer makkelijk te herkennen, althans het mannetje met de opvallende 
oranje voorvleugeltoppen. Het is echter een algemene en vrij mobiele soort en dus voor de 
vertegenwoordiging van een ‘hogere natuurdoelstelling’ niet zo geschikt. Voor eenvoudig 
natuurvriendelijk park- en gazonbeheer kan dit vlindertje echter wel als symboolsoort fungeren. 
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3.2.2.10 Achteruitgaand in West-Vlaanderen of reële bedreiging bestaat voor meerderheid vindplaatsen indien 
geen actie ondernomen wordt 

Zeldzaamheid (zie criterium 7 hierboven) op zich is één ding, "achteruitgang" is een andere zaak. Heel wat soorten gaan achteruit maar 
zijn (nog) niet zeldzaam. Gekende voorbeelden zijn Huismus, Veldleeuwerik, Kleine watersalamander en Echte koekoeksbloem. Wanneer 
voor deze soorten geen actie ondernomen wordt, zal de afname blijven voortduren en kunnen deze soorten zelfs in hun voortbestaan 
bedreigd worden. 

 
 
Figuur 16: De Kleine watersalamander gaat sterk achteruit in poelen in landelijk 
gebied, zoals blijkt uit grootschalig vrijwilligersonderzoek (Bauwens et al., 2006). 
De soort is nog altijd wijdverbreid, maar zonder aandacht voor voldoende poelen 
in het landschap, die bovendien van voldoende goede kwaliteit moeten zijn, kan 
de soort snel verder afnemen [KL]. 
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4 Belangrijke West-Vlaamse biotopen: de basis voor bescherming 

4.1 Belangrijke West-Vlaamse biotopen 

Soortbescherming begint bij het beschermen van het leefgebied van die soort. Er zou in theorie een lijst kunnen opgemaakt worden van 
prioritaire biotopen in West-Vlaanderen, namelijk die biotopen waarin prioritaire soorten voorkomen. In de praktijk is dit minder evident. 
De detaillering van de verspreidingsgegevens laat niet toe van alle soorten de exacte vindplaatsen te kennen, sommige soorten gebruiken 
meerdere biotopen waarvoor een ruimtelijke samenhang vereist is, enzovoort. Daarom wordt hier in eerste instantie getracht gewoon een 
overzicht te schetsen van de natuurlijke en halfnatuurlijke biotopen van de provincie West-Vlaanderen.  
 
Er bestaan verschillende wetenschappelijke benaderingen om leefgebieden van leefgemeenschappen te beschrijven of te benoemen: 
biotopen, ecotopen, biocenosen, natuurtypes, vegetatietypes, enzovoort, met elk eigen accenten. Hier wordt gebruik gemaakt van de 
indeling van biotopen die gebruikt wordt bij de opmaak van de biologische waarderingskaart (BWK) voor Vlaanderen (zie 
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BIO_BWK_start). De indeling is gebaseerd op de aanwezigheid van een bepaald vegetatietype, 
waar relevant in combinatie met een beoordeling van de abiotische omstandigheden (nat/droog, microreliëf, voedselrijk/arm). Het 
gebruik van de BWK-indeling laat toe om op een eenvoudige manier de ligging van deze biotopen in West-Vlaanderen op te zoeken via 
GIS-systemen en een idee te krijgen van de biologische waardering van die locatie. Een nadeel is dat het in veel gevallen 
vereenvoudigingen zijn van de reële toestand, in het bijzonder van grasland- en bostypes. Voor sommige biotopen bestaat geen code 
(b.v. puntbron). 
 
De aanwezigheid van een bepaald biotoop op een bepaalde plaats heeft niet alleen met de standplaatsomstandigheden te maken, maar 
ook met het gevoerde beheer: bij jaarlijks maaien of begrazen ontstaat grasland, bij onregelmatig maaien of begrazen een ruigte en bij 
niets doen een bos. Wanneer ook de strooisellaag geregeld wordt verwijderd ontstaat op zandgronden heide.  
 
In tabel 6 zijn de natuurlijke en halfnatuurlijke biotopen opgenomen die voorkomen in West-Vlaanderen volgens de BWK (stand van 
zaken kartering in februari 2005). Van elk type worden tevens de noodzakelijke acties opgesomd voor het behoud ervan evenals de 
ecoregio('s) waar het type (vooral) voorkomt. De codes voor urbane gebieden, akkers e.d. zijn dus niet mee opgenomen. 
Natuurontwikkeling is ook mogelijk in artificiële biotopen zoals oude spoorwegbermen, voormalige kleiputten, diepe zandwinningsputten, 
restgronden op industrieterreinen, enzovoort. Deze types staan niet in tabel 6 omdat de kansen voor natuur er ad hoc bepaald worden. 
 
Een indeling in prioritaire en symboolbiotopen zoals voor de soorten (zie hoofdstuk 3) is momenteel niet mogelijk omdat een deel van de 
beschikbare basislagen van de Biologische Waarderingskaart onvoldoende fijn zijn en verouderd. Een dergelijke analyse zal door het INBO 
gebeuren in de loop van 2007. 
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Tabel 6: Natuurlijke en halfnatuurlijke biotopen voor soortbeschermingsacties in West-Vlaanderen met hun overeenkomstige BWK-codering10.  

BIOTOOP BWK-code ACTIE ECOREGIO 

STRAND EN DUINEN 

Strand dl, dla, dls Rustgebieden afbakenen duinen 

Slik, zandbank, schorre ds, dz, da Integraal beschermen duinen 

Zeereepduin dd Rustgebieden afbakenen; relatie met kustverdediging duinen 

Stuifduin dm Integraal beschermen van grotere eenheden duinen 

Mosduin hd Integraal beschermen duinen 

Droog, zuur duingrasland had Integraal beschermen duinen 

Vochtige duinvallei mp Integraal beschermen duinen 

Kalkrijk duingrasland hd Integraal beschermen duinen 
Dwergstruweel in duingebieden 
(Kruipwilg, Duinroos, Struikhei) sf, hd, dm+ha Integraal beschermen 

duinen 

Duindoornstruweel sd, sk 
Verbossing tegengaan of juist vrijstellen indien 
wenselijk; exoten bestrijden 

duinen 

Droog eikenbos van kalkarme duinen qd Integraal beschermen; exoten bestrijden duinen 

VOEDSELRIJKE MOERASSEN EN OPPERVLAKTEWATEREN 

Eutrofe plas 
ae, aer, aev, 
apo 

Natuurvriendelijke oevers; actief biologisch beheer; 
natuurlijk visstandsbeheer 

overal 

Moeras en rietland mr Instandhoudingsbeheer; gefaseerd beheer van 
rietkragen en sloten in polders en valleien 

overal 

Grote zeggenvegetatie mc Waterhuishouding optimaliseren overal 

Zeebiesvegetatie mz Integraal beschermen; gefaseerd beheer van 
oeverstroken 

polders 

Door russen gedomineerd grasland hj Afhankelijk van oorzaak van russendominantie: 
waterhuishouding of veedichtheid optimaliseren 

overal 

Weidepoel kn 
Aanleg en periodiek onderhoud stimuleren op kansrijke 
plaatsen (nabij landbiotoop); vertrappeling door vee 
vermijden 

overal 

Brakke plas ah Aanleg en periodiek onderhoud stimuleren in functie van 
watervogels; afsluiten voor vee 

polders, duinen 

                                                
10 BWK = Biologische Waarderingskaart. Op de kaart kunnen toevoegingen voorkomen achteraan de hier vermelde code. ‘+’ = ‘goed ontwikkeld’, ‘- of °’ = slecht ontwikkeld’; ‘..b’ = met opslag van 
bomen/struiken. Een voorvoegsel ‘k..’ betekent dat het type .. voorkomt in de rand van het perceel. Voor verdere details: zie BWK zelf en info op www.inbo.be. 
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VOEDSELARME HEIDEN, MOERASSEN EN OPPERVLAKTEWATEREN 

Venoevervegetatie aom 
Integraal beschermen; uitwendig beheer tegen 
verzuring, vermesting en verdroging zand 

Mesotrofe plas ao, am, aom 
Integraal beschermen; uitwendig beheer tegen 
verzuring, vermesting en verdroging 

zand, Ieperboog 

Drijfzoom of drijftil md 
Integraal beschermen; uitwendig beheer tegen 
verzuring, vermesting en verdroging polders (Vestingen Damme) 

Alkalisch laagveen mk 
Integraal beschermen; uitwendig beheer tegen 
verzuring, vermesting en verdroging 

door graafwerken dagzomende 
Ieperse klei in het Kortrijkse 

Zuur laagveen ms 
Integraal beschermen; uitwendig beheer tegen 
verzuring, vermesting en verdroging 

zand 

Gagelstruweel sm 
Integraal beschermen; uitwendig beheer tegen 
verzuring, vermesting en verdroging zand 

Droge heide cg, cv 

Integrale bescherming en actief beheer voor alle 
heiderelicten; ontwikkeling van nieuwe terreinen als 
stapsteen tussen grotere eenheden; uitwendig beheer 
tegen verzuring en vermesting 

zand, lokaal zandleem, zandige 
toppen van heuvels 

Gedegradeerde heide met dominantie van 
Adelaarsvaren cp 

Herstel van droge heide door frequent maaibeheer en/of 
plaggen 

zand, lokaal zandleem, zandige 
toppen van heuvels 

Vochtige tot natte heide ce, cm 

Integrale bescherming en actief beheer voor alle 
heiderelicten; ontwikkeling van nieuwe terreinen als 
stapsteen tussen grotere eenheden; uitwendig beheer 
tegen verzuring, vermesting en verdroging 

zand, lokaal zandleem 

GRASLANDEN 

Heischraal grasland droog: hn, ha* 
vochtig: hmo 

Bescherming en actief beheer van relicten heischraal 
grasland, bermbeheer in zandstreek; uitwendig beheer 
tegen vermesting en verzuring. 

zand, lokaal zandleem, zandige 
toppen van heuvels 

Zandschraalgrasland (struisgrasland) ha 
Bescherming en actief beheer van goede relicten 
struisgrasland (ook in kasteelparken, bermen) 

zand, lokaal zandleem, zandige 
toppen van heuvels 

Onbemest vochtig pijpenstrootjesgrasland 
(blauwgrasland) 

hm, hmo 
Integraal beschermen en maaibeheer toepassen; 
uitwendig beheer tegen verdroging, verzuring en 
vermesting 

zand, lokaal zandleem 

Grasland met kalkminnende soorten hk 

Integraal beschermen en maaien of begrazen; te 
ontwikkelen op kunstmatige terreinen met 
kalkhoudende ondergrond (slijpslib, afgravingen op 
kalkhoudende klei) 

lokaal op kalkhoudende klei in het 
Kortrijkse 

Glanshaverhooiland hu 
Natuurvriendelijk graslandbeheer, ook voor waterwin-
gebieden, allerlei bermen, dijken 

overal buiten duinen 
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Dottergrasland hc 
Bescherming bloemrijke natte hooilanden; optimaliseren 
waterhuishouding overal buiten duinen 

Zilt grasland da 
Bescherming van alle graslanden met zilte invloeden; 
afgraven van opgehoogde percelen; weidevogelbeheer 

polders, duinen 

Soortenrijk cultuurgrasland (diverse 
types, zie Demolder et al., 2003): 
- zilverschoonweide 
- kamgras- en/of veldgerstweide 
- grote vossenstaarttype 
- geknikte vossenstaarttype 
- zomprustype 
- veldrustype 
- reukgrastype 
- knoopkruidtype 

gebundeld 
onder hp*, 
hpr* en/of hj 

Natuurvriendelijk graslandbeheer overal buiten duinen 

STRUWELEN EN RUIGTEN 

Vochtig voedselrijk wilgenstruweel sf Verbossing van natte overhoekjes overal 

Vochtig wilgenstruweel op venige of zure 
grond so Integraal beschermen; waterhuishouding optimaliseren overal 

Bremstruweel sg Verruiging tolereren van droge zandige overhoekjes zand en zandleem 

Gaspeldoornstruweel sgu 
Integraal beschermen; verruiging tolereren van zandige 
overhoekjes 

zand en lokaal zandleem 

Doornstruweel sp 
Aanplanten of onderhouden van houtkanten, 
mantelzoombeheer, beplanten van overhoekjes  overal 

Moerasspirearuigte hf 
Spuitvrije zones langs grachten en sloten; verruiging 
tolereren van natte overhoekjes 

overal 

BOSSEN 

Eiken-berkenbos qb Bufferen t.o.v. vermesting (lucht, water) zand en lokaal zandleem 

Eiken-haagbeukenbos qa, qe 
Bescherming van alle oude bossen met rijke 
voorjaarsflora (meestal in heuvelachtig gebied); 
natuurvriendelijk bosbeheer 

zandleem en leem 

Eiken-beukenbos fa, fe Natuurvriendelijk bosbeheer zandleem en leem 

Zuur eikenbos qs Natuurvriendelijk bosbeheer zand en zandleem 

Zuur beukenbos fs Natuurvriendelijk bosbeheer zand en zandleem 

Iepenrijk essenbos met rijke 
voorjaarsflora 

va 
Bescherming van alle oude bossen met rijke 
voorjaarsflora (meestal in valleien); natuurvriendelijk 
bosbeheer 

zand, zandleem, leem, valleien 

Ruderaal olmenbos ru, rud 
Bescherming duingebieden, verbindingsgebieden, duin-
polderovergang, … 

overal 
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Populierenbos met ondergroei van bomen 
of struiken lhb, lsb Omvorming tot inheems loofbos overal 

Naaldhoutaanplant met ondergroei van 
struiken en bomen 

pmb, ppmb Omvorming tot inheems loofbos (qb of qs) zand, lokaal zandleem 

Naaldhoutaanplant met lage ondergroei 
(heide, varens, bramen, brem) pms, ppms Heideherstel; omvorming tot inheems loofbos (qb of qs) zand, lokaal zandleem 

Nitrofiel alluviaal elzenbos vn Natuurvriendelijk bosbeheer overal 

Mesotroof elzenbroek met zeggen vm Integraal beschermen; waterhuishouding optimaliseren zand, lokaal zandleem, valleien 

Oligotroof elzenbroek met veenmossen vo 
Integrale bescherming van alle broekbossen; 
waterhuishouding optimaliseren 

zand, lokaal zandleem 

Bronbos vc Integrale bescherming van alle bronbossen; 
waterhuishouding optimaliseren 

leem en lokaal zandleem: 
heuvels, interfluvium Leie-
Schelde, Wijnendale 

BRONNEN 

Droogvallende bron / bronbeekje geen code 
Bescherming van alle brongebieden en kwelzones; 
natuurgericht graslandbeheer op 'natte zakken' 

leem en lokaal zandleem: heuvels 
en Ieperboog, interfluvium Leie-
Schelde, Wijnendale 

Permanente bron / bronbeekje geen code 
Integrale bescherming van alle brongebieden en 
kwelzones; natuurgericht graslandbeheer op 'natte 
zakken' 

leem en lokaal zandleem: heuvels 
en Ieperboog, interfluvium Leie-
Schelde, Wijnendale 

 
Naast beheer van het terrein zelf is een ecologisch bijzonder zinvolle maatregel het ontsnipperen van kleine natuurgebieden tot een 
(beter) aaneengesloten geheel. Dit maakt het mogelijk voor tal van organismen om in en uit het gebied te migreren wanneer daar nood 
toe is. Ook laat het toe dat dieren er zich vestigen die gebruik maken van relatief grote leefgebieden. De wijze van ontsnipperen hangt af 
van de aard van elk biotoop op zich en van de organismen die er voorkomen of verwacht kunnen worden. Robuuste verbindingen kunnen 
dienst doen als ‘tussentijds’ leefgebied en zijn daarom ook geschikt voor traag migrerende soorten, kleine verbindingen zijn eerder alleen 
bruikbaar als stapstenen tussen grotere leefgebieden. In Adriaens et al. (2007) wordt een overzicht gegeven van concrete 
inrichtingsmogelijkheden voor allerlei types natuurverbindingen, afhankelijk van de ecologische vereisten van een 600-tal 
voorbeeldsoorten. 
 
Het aanduiden en realiseren van natuurverbindingsgebieden is overigens een specifieke provinciale bevoegdheid volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het Natuurdecreet. Dit zijn zones die – ongeacht hun oppervlakte - van belang zijn voor de migratie van 
planten en dieren tussen de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en/of natuurreservaten. Dit dient te gebeuren in het 
bijzonder door het nemen van (vrijwillige) stimulerende maatregelen inzake behoud en ontwikkeling van allerlei kleine 
landschapselementen en lijn- of strookvormige natuur11. Dit kan zowel droge als natte natuur zijn. Bij het concreet uitwerken van visies 
voor natuurverbindingsgebieden wordt best extra aandacht besteed aan de aanwezige biotooptypes die op de Biologische 

                                                
11 Zie art. 27 §2 van het ‘Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’ van 21 oktober 1997 (B.S. 10.01.1998). 
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Waarderingskaart (BWK) met ' * ' vermeld staan. Dit betekent dat het type ‘goed ontwikkeld’ is. Op die manier hebben deze biotopen 
uiteraard de beste potenties als leefgebied of stapsteen voor een breed scala aan planten en dieren. In het algemeen zal dit betrekking 
hebben op de bovengenoemde vegetatietypes, maar hieronder kunnen ook meer 'gewone' soortenrijke cultuurgraslanden vallen (code 
BWK: hp*). Deze code is een verzamelnaam voor een aantal vegetatiekundig minder goed te specifiëren bloemrijke graslanden. Voor een 
detailoverzicht van de bedoelde types cultuurgraslanden wordt verwezen naar Demolder et al. (2003).  
 

4.2 Bodemtypes van belang voor het natuurbehoud in West-Vlaanderen 

Het al dan niet optreden van een vegetatietype is sterk afhankelijk van de lokale bodemkarakteristieken. Op bijzondere bodems komen 
vaak bijzondere vegetaties voor. Sommige vegetaties zijn heel kwetsbaar voor verzuring, verdroging, vermesting, enzovoort. 
Voorbeelden hiervan zijn vegetaties op nog bestaande veenbodems en bronzones. Beide types zijn uitermate zeldzaam in West-
Vlaanderen. De (digitale) Bodemkaart van België geeft een beeld van waar deze bodemtypes voorkomen of voorkwamen. Deze kaart is 
niet helemaal volledig en het veldwerk dateert uit de periode 1947-1970. Sindsdien is vooral veel gewijzigd aan de toestand van natte 
bodems, door drainage en ophoging. Toch geeft deze kaart enigszins een beeld van de verspreiding van deze bijzondere bodemtypes. Bij 
het uitwerken van gebiedsgerichte plannen dienen dergelijke bijzondere bodemtypes maximaal gevrijwaard te worden van verdroging, 
vermesting, verzuring, enzovoort, vermits deze processen vaak onomkeerbaar zijn. 
 
Belangrijke actieve veenvorming met de karakteristieke veensoorten komt vrijwel nergens nog voor in de provincie. Veenvorming kan 
maar plaatsvinden op permanent natte en gewoonlijk onder invloed van voedselarm regen- of grondwater staande plaatsen in 
bijvoorbeeld rustige verlandingszones van plassen of afgesneden waterloopmeanders, vaak met drijftilvorming, of in met veenmossen, 
russen, zeggen e.d. begroeide vennen, in elzen- en berkenbroekbossen, enzovoort. In het verleden werd veel oppervlakkig aanwezig veen 
uitgegraven door de mens om na droging als brandstof te gebruiken. Veenbodems zijn van nature arm aan voor planten beschikbare 
voedingsstoffen en per definitie te nat voor landbouwexploitatie. Daarom werden ze in het verleden vaak ontwaterd en bemest om toch 
ietwat hooiopbrengst te leveren. Door ontwatering klinkt het veen in (volumevermindering) en gaat het 'veraarden': de niet verteerde 
plantenresten waaruit het veen ontstaat, gaan composteren waardoor heel wat nutriënten vrijkomen in het grondwater. Dat geeft op zijn 
beurt weer aanleiding tot snelle verruiging. Intacte veengebieden zijn niet meer aanwezig in de provincie, maar door hun bijzondere 
ligging en structuur kunnen deze terreinen wel nog aanleiding geven tot waardevolle vegetaties. Hier en daar komen kleine veenrelictjes 
voor, maar de uiterst waardevolle echte veenvegetaties zijn we voorgoed kwijt. Herstel is heel moeilijk omdat intussen de natuurlijke 
hydrologie van de meeste terreinen is veranderd. 
 
Bronnen vinden we voornamelijk in het West-Vlaamse Heuvelland, maar ook plaatselijk op andere heuvelachtige plaatsen in de 
provincie, bijvoorbeeld Wijnendalebos (benedenrand van plateau van Wijnendale) en in het licht heuvelachtige terrein tussen Schelde en 
Leie (Bellegembos). Permanent watervoerende puntbronnen zijn uitermate zeldzaam, meestal betreft het kleine bronnetjes die 's zomers 
vrijwel droog vallen. Op zulke plaatsen komt meestal zuiver grondwater aan de oppervlakte van constante kwaliteit en temperatuur, dat 
bovendien continu ververst wordt. Op deze heel specifieke omstandigheden zijn heel wat soorten gespecialiseerd. Die soorten zijn 
allemaal zeldzaam omdat bronnen zeldzaam zijn. 
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De meeste bronbeken in West-Vlaanderen zijn van bij de bron verontreinigd door lozingen van huishoudelijk afvalwater van de 
nabijgelegen woningen en horecazaken (b.v. in het Heuvelland). De hoge nitraatwaarden in het grondwater vanaf de bron wijzen ook op 
een belangrijke negatieve landbouwinvloed en/of een invloed van vermestende en verzurende depositie (van landbouw en verkeer) in de 
omgeving van de bron. Ook lekkende riolering kan sterk verontreinigend werken, zoals o.a. aangetoond op de Rodeberg in het Heuvelland 
(Dochy et al., 2002; Vercoutere & Loose, 2006). 
Goed ontwikkelde bronbeken komen vrijwel niet voor in West-Vlaanderen omdat de meeste 's zomers droogvallen. Hierdoor komen 
nauwelijks soorten voor die het hele jaar door in bronbeken verblijven (b.v. vissen, sommige insecten, ...). Door het terugschroeven van 
drainage in de vallei van zo'n beekjes, kan de ontwatering over een langere periode gespreid worden. Op die manier kunnen 
gespecialiseerde organismen toch het hele jaar door in deze beekjes terecht. 
 
Tenslotte worden vochtige depressies in landbouwgebied vaak opgehoogd of gedraineerd. Dit zijn soms gewone lokale depressies, maar 
vaak betreft het percelen op natte klei of met (ondoorlatende) klei ondiep in de ondergrond. Nochtans zijn dit kleine minibiotoopjes waar 
zomer en winter waterminnende soorten een plekje kunnen vinden: Egelboterbloem, Echte koekoeksbloem, zweefvliegenlarven, 
landbiotoop voor amfibieën, overwinterende Watersnippen, Bokjes, Kieviten, ... Dergelijke plekken komen bij uitstek in aanmerking voor 
beheerovereenkomsten of andere natuurvriendelijke initiatieven, omdat dit voor de landbouw toch marginale plekken zijn. Bovendien 
vervullen ze een belangrijke "spons"functie in de lokale waterhuishouding omdat ze langdurig veel water ophouden. 
 
Tabel 7: Bijzondere bodemtypes voor gerichte acties in West-Vlaanderen. 

BODEM CRITERIA ACTIE REGIO 

Veenbodem zeer zeldzaam bodemtype 
Bescherming van alle veenbodems met aangepast 
beheer 

Passendale-Westrozebeke, zuidoost 
Brugge 

Brongebieden niet gunstig voor landbouw Bescherming van alle bronnen en hun infiltratiegebied 
West-Vlaamse heuvels, Schelde-
Leie interfluvium 

Natte of zeer natte klei niet gunstig voor landbouw 
promotie van beheerovereenkomsten, b.v. extra 
aandacht in natuurverbindingsgebieden 

overal 

Natte stuwwatergronden niet gunstig voor landbouw 
promotie van beheerovereenkomsten, b.v. extra 
aandacht in natuurverbindingsgebieden overal 
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Figuur 17 (links): Veenbodems in West-Vlaanderen (bruin): kleine relicten, geen enkele heeft nog actieve veenvorming. Allemaal zijn het natte percelen, 
vaak onder grasland of bos (bron: digitale Bodemkaart van België). 

 
Figuur 18 (rechts): Bron- en kwelgebieden in West-Vlaanderen. Het betreft altijd zeer kleine oppervlaktes, hier digitaal opgespoord via de Biologische 
Waarderingskaart. De kwelgebonden biotopen hc (dottergrasland) en vc (bronbos) geven dit type habitat aan. Echt bronbos wordt enkel aangetroffen in 
het West-Vlaamse Heuvelland, het interfluvium Leie-Schelde en Wijnendalebos. 
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Figuur 19 (links): Natte stuwwatergronden in West-Vlaanderen (blauw): kletsnat in de winter (maar: dikwijls gedraineerd, dit is niet op kaart weer te 
geven), droog in de zomer (bron: digitale Bodemkaart van België). De polders vallen buiten deze benadering, het waterpeil wordt daar kunstmatig 
geregeld via pompgemalen. 
 
Figuur 20 (rechts): Natte of zeer natte kleibodems in West-Vlaanderen. Deze komen vooral in rivier- en beekvalleien voor, plaatselijk komt in glooiende 
gebieden ook dagzomende tertiaire klei buiten de valleien voor. In de zandstreeks is er buiten beekvalleien vrijwel geen klei aanwezig. De bodem in de 
polders (die vaak vooral uit klei bestaan) en de duinen werd op een andere manier gekarteerd en kan niet vergeleken worden met de rest van de 
provincie. Natte kleibodems in polder en duinen zijn daarom niet op de kaart vermeld. Hier moet lokaal onderzoek de toestand ter plaatse uitwijzen 
(bron: digitale Bodemkaart van België). 
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Figuur 21: Amfitheatervormige valleiflank op de Scherpenberg, Heuvelland. Een mix aan habitattypes wisselt elkaar af op een mix aan bodemtypes. 
Dergelijke gevarieerde landschappen zijn soortenrijk en daarom van groot belang voor natuurbehoud in het algemeen. Een landschapsgerichte aanpak 
met aandacht voor een betere milieukwaliteit en ontsnippering is hier zinvoller dan te focussen op één soort. 
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Figuur 22: West-Vlaamse biotopen. Links: Noordzee en strand met Drieteenstrandlopers (kd). Midden: Slikken en schorre in ontwikkeling, Oostdam Heist 
(kd); Rechts: schorre in het Zwin met bloeiend Lamsoor (ya). 
 
 
 

  

Figuur 23: West-Vlaamse biotopen. Links:stuivend duin, Westhoekreservaat, De Panne (ya). Midden: mosduin, De Panne (kd). Rechts: Vochtige 
duinpanne met o.a. Parnassia en Grote kattenstaart, Westhoekreservaat, De Panne (ya). 
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Figuur 24: West-Vlaamse biotopen. Links: Duinstruweel, Westhoekreservaat, De Panne (ya). Midden: Zilt grasland, Oostkustpolders (ya). Rechts: 
Overstroombaar poldergrasland en rietgracht, IJzerbroeken Merkem (kd).  
 
 
 

   

Figuur 25: West-Vlaamse biotopen. Links: Glanshavergrasland op polderdijk, Romboutswervedijk, Damme. Midden: Polderkreek met rietland, 
Hoekevaart, Damme (kd). Rechts: Moerasontwikkeling kunstmatige zandwinningsput, Bergelenput, Gullegem. 
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Figuur 26: West-Vlaamse biotopen. Links: dottergrasland met bloeiende Dotter- en Pinksterbloem, reservaat Douvevallei, Loker (Heuvelland). Midden: 
struisgrasland met bloeiend Biggenkruid, Grasmuur en Schapenzuring, reservaat Eeuwenhout, Dranouter (Heuvelland). Rechts: natte ruigte in beekvallei 
met Reuzenpaardestaart en Kale jonker, reservaat Scherpenberg, De Klijte (Heuvelland). 
 
 
 

   

Figuur 27: West-Vlaamse biotopen. Links: Eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint, Hallerbos, Halle (ya). Midden: Eiken-berkenbos, Bulskampveld 
Beernem (kd). Rechts: Elzenbroek, reservaat Oude Stadswallen, Damme (kd). 
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Figuur 28: West-Vlaamse biotopen. Links: Puntbron met o.a. Veldrus, Sterzegge en veenmos, Kemmelberg, Heuvelland. Midden: zuivere laaglandbeek, 
Bornebeek, Bulskampveld Beernem (kd). Rechts: landschap met veel kleine landschapselementen (hagen, bomen, poel, ruigte, …), Rodeberg, 
Heuvelland. 
 

   

Figuur 29: West-Vlaamse biotopen. Links: schraal en bloemrijk hooiland met o.a. Margriet, Kleine ratelaar en Gevlekte orchis, reservaat Gulke Putten, 
Wingene. Midden: Droge heide met bloeiende Struikhei, Zandvoordebos, Zonnebeke. Rechts: “veldvijver” met venkarakter, reservaat Aanwijsputten, 
Bulskampveld, Beernem (kd). 
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Figuur 30: West-Vlaamse biotopen. Links: Brem- en gaspeldoornstruweel op kanaalbermen te Sint-Joris, reservaat Miseriebocht, Beernem. Midden: 
“wastine” op droge zandgrond met o.a. Struikhei en Brem, reservaat Schobbejakshoogte, Sijsele (kd). Rechts: overstroomd dotter- en 
vossenstaartgrasland, reservaat Scheldemeersen, Avelgem. 

 
 
 

   

Figuur 31: West-Vlaamse biotopen. Links: ruïne van oude steenfabriek met gevarieerde muurvegetatie, o.a. Muurbloem, Mesen. Midden: “nieuwe natuur” 
in ontwikkeling op voormalig industrieterrein (kalkopslag), Lauwe. Rechts: “nieuwe natuur” ontwikkeld op door graafwerken blootgestelde kalkhoudende 
kleibodem met o.a. Margriet, Rietorchis en Knoopkruid, reservaat Vaarttaluds, Moen. 
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5 De prioritaire en symboolsoorten voor West-Vlaanderen  
per taxonomische groep 

5.1 Hogere planten 
 

 

Figuur 32: Stengelloze sleutelbloem, teruggedrongen tot onder de prikkeldraad, Sijsele [RB]. 
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5.1.1 Algemeen 

In West-Vlaanderen komen 905 wilde plantensoorten voor en 191 ingeburgerde exoten (zie tabel 8)12. Dat is niet minder dan 80 % van 
de Vlaamse soortenlijst. Een dergelijke soortenrijkdom wordt verklaard door de variatie aan diverse biotopen in de provincie, die hoger is 
dan in de meeste andere provincies : duinen, zilte en andere graslanden, heide, bossen, enzovoort. De diversiteit aan standplaatsen in 
West-Vlaanderen blijkt ook uit het feit dat zo goed als alle niet-bedreigde soorten in de provincie te vinden zijn.  
 
 
Tabel 8: Status van de hogere planten in Vlaanderen en West-Vlaanderen, inclusief Rode Lijstcategorieën (donkergrijze achtergrond) (gegevens uit Van 
Landuyt et al. (2006) en med. W. Van Landuyt, INBO, Brussel) 

Categorie Aantal in 

Vlaanderen 

Percentage 

t.o.v. Vlaams 

totaal 

(1 366 soorten) 

Aantal in 

West-

Vlaanderen 

Percentage t.o.v. 

Vlaams totaal per 

categorie 

 (= t.o.v. 1e kolom) 

Percentage t.o.v. West-

Vlaams totaal  

(1 096 soorten) 

Uitgestorven 50 3,7% 27 54% 2,4% 
Met uitsterven 

bedreigd 

105 7,7% 38 36,2% 3,5% 

Bedreigd 112 8,2% 69 61,6% 6,3% 
Kwetsbaar 37 2,7% 35 94,6% 3,2% 
Zeldzaam 282 20,6% 249 88,3% 22,7% 
Achteruitgaand 51 3,7% 50 98,0% 4,6% 
Niet bedreigd 445 32,6% 443 99,6% 40,4% 
Onvoldoende gekend 46 3,4% 21 45,7% 1,9% 
TOTAAL wilde planten 1.128 82,6% 905 80,2% 82,6% 
TOTAAL incl. exoten 1.366 100,0% 1.096 80,2% 100,0% 
 (*)vooral ingeburgerde exoten 
 
Ongeveer 1/3 van de met uitsterven bedreigde planten groeit (ook) in West-Vlaanderen en bijna 2/3 van de bedreigde soorten. Meer dan 
de helft van het aantal reeds in heel Vlaanderen uitgestorven soorten groeide ooit in de provincie. Dit percentage is hoog omdat zich 
hieronder heel wat strand- en duinsoorten bevinden. De cijfers tonen aan dat West-Vlaanderen een belangrijke verantwoordelijkheid heeft 
voor de instandhouding van de Vlaamse floradiversiteit. 
 
De verspreiding van de Rode Lijstsoorten planten is opgenomen in figuur 34. Er dient opgemerkt te worden dat de soortenrijkste hokken 
niet toevallig ook de best onderzochte hokken zijn (dit geldt ook vice versa). Hoedanook valt uit de kaarten af te leiden dat met name de 
duinen, sommige delen van de polders, een aantal belangrijke reservaten en (ex-)militaire domeinen (Blankaart, Gulke Putten, 

                                                
12 Deze gegevens werden ter beschikking gesteld door de Floristische Werkgroep Flo.Wer vzw, met dank aan Wouter Van Landuyt 
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Vloetemveld, …) het rijkst zijn aan zeldzame soorten. In 2006 verscheen een nieuwe plantenatlas die heel wat informatie biedt over de 
verspreiding van individuele soorten. 
 
Van de 905 wilde plantensoorten in West-Vlaanderen zijn er maar liefst 250 (of 28 %) die in hooguit 10 atlashokken van 1x1 km 
("kilometerhokken") zijn vastgesteld; zelfs 94 soorten in maar 1 of 2 hokken (med. W. Van Landuyt, INBO). Soorten met een zo beperkt 
aantal groeiplaatsen zijn extra kwetsbaar in hun voortbestaan. Er zijn dergelijke soorten bij uit alle biotopen. Dikwijls zijn het heel 
kieskeurige soorten waarvoor de omgevingskwaliteit van groot belang is. Zonder aangepaste beschermingsmaatregelen en/of beheer is 
het goed mogelijk dat de provincie West-Vlaanderen op vrij korte termijn een pak van deze soorten verliest. 
 
 
 
 

     

Figuur 33: Orchideeën zijn zeldzaam omdat ze meestal heel specifieke habitateisen stellen. Door hun opvallende uiterlijk zijn ze vaak geschikt als 
aandachtssoort. Vlnr: Bokkenorchis (duinen De Haan) [WV], Harlekijn (duinen, NW-Turkije), Rietorchis (Vochtig hooiland, Houthulst), Soldaatje 
(Grasland op kalkhoudende klei, Moen), Bijenorchis (Pionierbos op kalkhoudend zand in de Gavers, Deerlijk). 
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Figuur 34: Overzichtskaartjes met soortenrijkdom van Rode Lijstsoorten en zeldzame soorten per Rode Lijstcategorie – de blanco kilometerhokken 
werden nog niet onderzocht (bron : floradatabank van Floristische Werkgroep Flo.Wer, stand van zaken begin 2004, m.m.v. W. Van Landuyt) 
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0 soorten

1

2

3 - 4

5 - 6

Bedreigd

0

1

2 - 4

5 - 7

8 - 9

Kwetsbaar

0

1

2 - 5

6 - 8

9 - 12

Achteruitgaand

0 - 2

3 - 5

6 - 11

12 - 17

18 - 26

Zeldzaam

0 - 1

2 - 4

5 - 9

10 - 15

16 - 20

Vrij zeldzaam

0 - 1

2 - 3

4 - 7

8 - 11

12 - 17
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5.1.2 Prioritaire soorten hogere planten 

De lijst met de prioritaire soorten hogere planten is opgenomen in tabel 9. Voor elke soort is het procentueel voorkomen in West-
Vlaanderen t.o.v. de Vlaamse verspreiding vermeld, evenals eventuele opname op de Vlaamse Rode Lijst. De aanduiding als prioritaire 
soort is gebeurd volgens de methode uit hoofdstuk 3.1. De opgegeven regio is gebaseerd op de huidige verspreiding. In het (verre) 
verleden kan de verspreiding van veel soorten (veel) ruimer geweest zijn. 
 
In bijlage 4 wordt een ruimer overzicht van de status van de West-Vlaamse planten weergegeven. Het zijn de soorten die voor >33% van 
hun Vlaamse verspreiding in West-Vlaanderen voorkomen. Veel soorten zijn niet geschikt als prioritaire of symboolsoort, b.v. omdat ze 
moeilijk herkenbaar zijn, maar kunnen wel belangrijk zijn voor lokale situaties. 
 
 
Tabel 9: Prioritaire hogere planten voor soortbeschermingsacties in West-Vlaanderen in dalende volgorde van procentueel voorkomen in de provincie en 
daarbinnen alfabetisch volgens wetenschappelijke naam (bron: med. W. Van Landuyt, INBO).  

SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 

Rode Lijst REGIO 

Gelobde melde 100 13/13 B duinen 

Waardzegge 100 1/1 MUB polders (1 groeiplaats) 

Zeevenkel 100 5/5 MUB zeereep 

Bonte paardenstaart 100 3/3 MUB duinen 

Blauwe zeedistel 100 29/29 B zeereep, duinen 

Duinzwenkgras 100 49/49 B duinen 

Slanke gentiaan 100 8/8 B duinen 

Gele hoornpapaver 100 17/17 B zeereep 

Honingorchis 100 4/4 MUB duinen 

Zilt torkruid 100 19/19 B polders 

Walstrobremraap 100 40/40 K duinen 

Zandduizendknoop 100 2/2 MUB duinen 

Steeneppe 100 25/25 MUB westelijke zandleemstreek (wegbermen) 

Liggend bergvlas 100 18/18 B duinen Westhoek 

Kegelsilene 98,2 56/57 K duinen 

Tengere distel 94,1 16/17 B duinen 

Bokkenorchis 88,9 8/9 B duinen, lokaal kalkrijk grasland 
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SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 

Rode Lijst REGIO 

Zeepostelein 87,5 14/16 B zeereep, duinen 

Weidekerveltorkruid 87.5 7/8 B 
overstroombare alluviale valleien en grotere wachtbekkens (IJzer- en vroeger 
ook Leievallei) 

Harlekijn 87,5 7/8 MUB duinen 

Onderaardse klaver 87.5 7/8 B duinen, zandstreek (schrale graslanden) 

Lamsoor 84,6 11/13 B zeereep (schorre) 

Draadklaver 84,0 89/106 B duinen, (oorlogs)kerkhoven zuidelijke Westhoek, zeer lokaal zandstreek 

Kustmelde 83,3 10/12 B duinen 

Dwergbloem 83,3 5/6 MUB duinen, militaire domeinen Vloethemveld en Houthulst 

Moeraslathyrus 83.3 5/6 B rietlanden in IJzerbroeken 

Zeealsem 80,0 4/5 B zeereep (schorre) 

Stijf hardgras 80,0 4/5 MUB duinen 

Parnassia 76,5 13/17 MUB duinen 

Dunstaart 73,9 17/23 B duinen, polders 

Tweenervige zegge 71.4 15/21 B heideterreinen en zandige bosdreven in zand- en zandleemstreek 

Driedistel 71,0 27/38 B duinen 

Sierlijke vetmuur 68,2 45/66 K duinen, zeer lokaal elders 

Dichtbloemige duivenkervel 66,7 2/3 MUB polders, duinen 

Beverneltorkruid 66,7 2/3 MUB geen vaste groeiplaatsen 

Smalle waterweegbree 63,6 7/11 B grotere vijvers in polders en zandleemstreek 

Zeerus 62,5 10/16 B duinen, zeer lokaal polders 

Zwarte populier 62.5 35/56 O13 IJzerbekken (polders en zandleemstreek) 

Gelobde maanvaren 57,1 4/7 B duinen, Gulke Putten 

Franse aardkastanje 57.1 4/7 MUB langs vochtige bospaden in westelijke zandleemstreek en zandstreek 

Bleek kweldergras 57.1 8/14 B polders 

Kruipend moerasscherm 55.6 5/9 MUB, HRL 
natte weiden in polders Westkust en omgeving Zwin (hier vrij recent 
verdwenen) 

                                                
13 Zwarte populier komt nauwelijks nog in het wild voor in Vlaanderen, het zijn veelal knotbomen. Niettegenstaande de Rode Lijstcategorie 'onvoldoende gekend' is, is het toch raadzaam de soort 
bij de prioritaire soorten op te nemen. 
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SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 

Rode Lijst REGIO 

Engels gras 50,0 5/10 B duinen 

Gewone vleugeltjesbloem 47,0 48/102 K duinen, zeer lokaal zandstreek en militair domein Houthulst (heiderelicten) 

Wondklaver 45,1 23/51 B duinen, zeer lokaal polders 

Stijve ogentroost 44,4 32/72 K duinen, zandstreek 

Selderij 42,9 30/70 B polders, zeer lokaal elders 

Geelhartje 42,0 21/50 B duinen, Gulke Putten, kalkrijke terreinen ZW-Vlaanderen 

Muurganzevoet 40,6 13/32 B duinen 

Fraai hertshooi 40,1 77/192 K zandstreek, lichte bodems in zandleemstreek (o.a. heiderelicten) 

Wortelloos kroos 37,2 19/51 B poldersloten, Vallei van de Zuidleie 

Hondsviooltje 32,8 41/125 K duinen, zandstreek, lichte bodems zandleemstreek (heiderelicten) 

 
 

Figuur 35: De weinig opvallende Onderaardse klaver (links) groeit in 
korte schrale zandige vegetaties, zoals door konijnen begraasd oud 
duingrasland, maar heel lokaal ook in de zandstreek. Zo bevindt er zich 
een populatie in het gazon voor het provinciehuis Boeverbos te Sint-
Andries (Brugge). Er groeit zelfs een tweede prioritaire soort uit een 
gelijkaardig milieu, de nog kleinere Draadklaver (rechts). 
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Figuur 36: De familie van de schermbloemigen is rijk aan soorten, met maar liefst 9 vertegenwoordigers op de lijst met West-Vlaamse prioritaire soorten. 
Enkele hiervan: Vlnr: Franse aardkastanje (bospaden Zillebeke, Poperinge en Loppem), Weidekerveltorkruid (IJzerbroeken, Verdronken Weide Ieper), 
Steeneppe (wegbermen Poperinge-Ieper) en Kruipend moerasscherm [YA] dat bovendien Europees beschermd is via de Habitatrichtlijn. 

 

  
Figuur 37: Voedselarm dottergrasland met massale bloei van Rietorchis in de vallei van de Zuidleie te Oostkamp [kd]. Dit is één van de bloemrijkste 
reservaten in de provincie met tal van soorten die hier hun (bijna) laatste West-Vlaamse groeiplaats hebben. Deze soorten zijn vaak geen ‘prioritaire’ 
West-Vlaamse soorten omdat ze in valleien in oostelijk Vlaanderen talrijker zijn. Sommige soorten worden wel als mogelijke symboolsoort weerhouden, 
b.v. Waterdrieblad (rechts, KD). 
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Figuur 38: Een greep uit West-Vlaamse prioritaire planten: Boven (vlnr): Parnassia (duinpannen), Rode dophei (heiderelicten zandstreek), Zwarte 
populier (Westhoek, bijna enkel nog als oude knotboom), Lamsoor (schorre [YA]). Onder (vlnr): Fraai hertshooi (heiderelicten), Engels gras (duinen 
[WP]), Moeraslathyrus (Blankaart), Bospaardenstaart (natte bossen op lichte bodem Ieperboog). 
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5.1.3 Symboolsoorten hogere planten 

Op basis van de criteria zoals vermeld in hoofdstuk 3.2, is een lijst met symboolsoorten opgenomen in tabel 10. De opgegeven regio per 
soort is gebaseerd op de huidige verspreiding. In het (verre) verleden kan de verspreiding van veel soorten (veel) ruimer geweest zijn. 
De lijst is niet-limitatief. Afhankelijk van de aard van een lokaal project kunnen nog andere soorten naar voor geschoven worden mits ze 
voldoen aan de criteria uit hoofdstuk 3.2. 
 
Tabel 10: Symboolsoorten hogere planten voor West-Vlaanderen. Voor criterium: zie 3.2.1. De criteria met grijze achtergrond zijn de belangrijkste. De 
soortenvolgorde is systematisch, zoals in een plantengids. Deze lijst is niet limitatief. 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HABITAT en BEHEER (ECO)REGIO 

Bospaardenstaart 20.5 7/34  x  x  zz x    Oude natte bossen in de 
Ieperboog 

lichte bodems 
zandleemstreek 

Holpijp 5.4 58/1072  x     x  x x Behoud en herstel van 
kwelgebonden vegetaties 

overal 

Koningsvaren 1.6 5/318       x x x x 
Natte, eerder voedselarme 
bossen 

zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek  

Moerasvaren 13.9 5/36  x x x  zz x   x 
Venige verlandingszones en 
moerasbossen 

kreken Midden- en 
Oostkustpolders, 
zandstreek 

Echte koekoeksbloem 10.1 272/2693        x x x Vochtig of venig hooiland overal 

Witte waterlelie 10.8 33/304   x    x x x  Natuurlijke vijvers in parken 
polders, zand- en 
zandleemstreek 

Gele plomp 10.4 62/597   x    x x x  Natuurlijke vijvers in parken overal (niet duinen) 

Dotterbloem 8.3 150/1806  x x     x x x Natte bossen, natte hooilanden 
zandleem- en leemstreek; 
zandstreek 

Bosanemoon 15.1 286/1892   x     x x  
Harmonisch parkbeheer voor 
gemeenten en kasteeldomeinen, 
bescherming oude bossen 

zand-, zandleem- en 
leemstreek 

Gagel 2.4 10/414    x  a x    Herstel van natte heide van hoge 
ecologische kwaliteit 

zandstreek 

Moerashertshooi 0.8 2/134  x  x  z x x   Herstel van vennen zandstreek 

Moerasviooltje 5.7 16/279  x     x    Moerasbossen op zure bodem 
zandstreek, Heuvelland, 
Ieperboog 

Muurbloem 20.7 6/29  x x   zz x x x  Behoud van oude muurvegetaties (bekend van Ieper, 
Damme, Veurne) 

Bittere veldkers 4.1 22/533  x     x    Behoud van bronzones zandleem- en leemstreek 

Kleine-Ronde zonnedauw 2.3-5.7 5-13 / 215-229  x  x  x x x x x Gefaseerd plaggen van vochtige 
heide 

zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek 
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CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HABITAT en BEHEER (ECO)REGIO 

Rode dophei 20.2 20/99   x   z x x  x Herstel van heiderelicten zandstreek 

Gewone dophei 5.33 42/787  x x   a x x  x Herstel van heiderelicten zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek 

Struikhei 8.2 170/2080   x   a  x x x Herstel van heiderelicten zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek 

Blauwe bosbes 0.9 10/1078      a x x   
Beheer van voedselarme 
lichtrijke bossen zandstreek 

Stengelloze sleutelbloem 75 27/36 x  x   zz x x x x Kasteelparkenbeheer, houtkanten 
(i.s.m. Bosgeelster) 

zandstreek 

Gulden sleutelbloem 33 55/168 x  x   vz x x x x 
Graslandbeheer duinen; 
dijkenbeheer in polders 

duinen en polders in 
Westhoek 

Slanke sleutelbloem 7.1 110/1541   x     x x  Bescherming oud bos en 
bloemrijke hooilanden langs bos 

overal buiten duinen en 
polders 

Waterviolier 6.4 41/637  x     x x   Herstel van kwelgebonden 
situaties 

overal buiten duinen en 
polders 

Watergentiaan 17.6 3/17      mub x x x x plassen met zuiver water polders, zandleemstreek 

Verspreidbladig goudveil   4.0 8/199  x    vz x    Bronbosbescherming overal buiten duinen en 
polders 

Paarbladig goudveil 5.8 9/156  x    vz x    Bronbosbescherming zandleem- en leemstreek 

Bosaardbei 10.0 59/586      a x x x  
Padenbeheer in voedselarme 
bossen overal buiten polders 

Aardaker 20.5 35/171   x   vz x x   Beheer van iets ruigere 
polderbermen 

polders en leemstreek 

Gaspeldoorn 24.7 40/162     x vz x x x x Herstel van heiderelicten 
duinen, zandstreek, lichte 
bodems zandleemstreek 

Wilde peterselie 100 47/47 x     zz x    Beheer van polderbermen polders 

Melkeppe 1.3 10/802       x   x Beheer van wat ruigere vochtige 
bermen in het Houtland 

zandstreek 

Grote watereppe 25.5 26/102      k x    
Beheer van poldersloten en beek- 
en riviermeanders 

polders, alluviale 
riviervalleien 

Waterdrieblad 2.0 3/152  x    k x x x x Sloten in venig grasland enkel vallei van de Zuidleie 

Klein glidkruid 20.5 15/73  x    z x    Herstel van vochtige bospaden 
op zandgronden 

zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek 

Lidsteng 65.6 63/96 x x    zz x x x x Herstel van polderpoelen polders ("slijksparretje") 

Hengel 3.6 13/364      a x   x 
Lichtrijke plekken in loofbossen 
op lichte bodems (zonder te veel 
bramen of varens) 

zandstreek, verdwenen op 
lichte bodems 
zandleemstreek 
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CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HABITAT en BEHEER (ECO)REGIO 

Grote ratelaar 10.1 21/207   x  x k x x x x 
Herstel van bloemrijke 
hooilanden overal 

Kleine ratelaar 30.7 39/127   x  x k x x x x Herstel van bloemrijke 
hooilanden 

duinen, Oostkustpolders, 
zandstreek 

Grote bremraap 25 8/32     x k x   x Herstel van bremstruweel zandstreek; uitgestorven 
Ieperboog 

blaasjeskruid sp.    x   x zz x x   Herstel van voedselarme, eerder 
zure of venige plassen overal maar zeer lokaal 

Grasklokje 2.3 17/734      a x x x x Bermbeheer in Houtland zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek 

Zandblauwtje 6.2 69/1113  x    a x x  x 
Beheer van voedselarme 
(weg)bermen duinen, zandstreek 

Blauwe knoop 11.0 56/511   x   a x   x 
Herstel van bloemrijke 
hooilanden 

zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek, lokaal 
Westhoekduinen 

Wilde bertram 3.6 54/1504       x x x x Beheer van vochtige wegbermen 
overal, vooral zandstreek 
en lichte bodems 
zandleemstreek 

Waterkruiskruid 25.0 31/124  x    z x   x 
Herstel van natte graslanden in 
valleien 

overal buiten duinen, maar 
zeer lokaal 

Moeraskruiskruid 5.0 1/20  x    zz x   x Laagveenmoeras enkel vallei van de Zuidleie 

Zaagblad 29.6 8/27  x    zz x   x Bermbeheer in Houtland lokaal in zandstreek 

Korenbloem 13.5 138/1024   x   a  x x x Akkerrandenbeheer overal buiten leemstreek 

Groot streepzaad 8.0 55/684      a x x   
Bloemrijke hooilanden of bermen 
op leembodem overal buiten zandstreek 

Zwanebloem 50.7 175/345 x       x x  
Herstel van interessante 
weidepoelen 

polders en alluviale valleien 
Leie, Schelde en grote 
zijbeken 

Pijlkruid 7.5 22/294       x x x x Beheer van poldersloten en beek- 
en riviermeanders 

polders (bovenloop IJzer), 
valleien van Leie, Schelde, 
Mandel 

Slanke waterweegbree 35.7 50/140 x     z x    
Natuurvriendelijk 
polderslotenbeheer polders, riviervalleien 

Bosgeelster 12.5 2/16   x x  b x x  x 
Herstel van houtkanten in 
Houtland (i.s.m. Stengelloze 
sleutelbloem) 

zeer lokaal zandstreek 

Dalkruid 8.2 50/613   x    x x   Oude bossen en kasteelparken zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek 

Eenbes 2.9 9/306   x    x x   Bescherming van oud bos zandleem- en leemstreek 
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CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HABITAT en BEHEER (ECO)REGIO 

Wilde hyacint 15.6 97/623   x     x x x Bescherming van oud bos 
zandleem- en leemstreek, 
zeer plaatselijk duinen, 
zandstreek 

Zomerklokje 8.3 1/12  x  x  b x x x x Moerasbosontwikkeling in regio 
Deerlijk 

één vindplaats omgeving 
Deerlijk-Vichte 

Spekwortel 7.9 5/63      z x    Open plekken en mantelzomen in 
rijke loofbossen 

leemstreek 

Bergnachtorchis 25 2/8     x b x x  x Zomen in kalkrijke graslanden 
kalkrijke terreinen ZW-
Vlaanderen 

Bijenorchis 35 14/40     x  x x x x Kalkrijke graslanden en zomen overal 

Bosorchis 4.5 5/111  x    z x x  x Bosranden duinen, leemstreek 

Brede orchis 11.8 13/110      ? x x  x Vochtige graslanden overal 

Gevlekte orchis 7.9 16/202      k x x x x Heischrale graslanden en bermen vooral zandstreek en lichte 
bodems zandleemstreek 

Grote muggenorchis 33 1/3 x     b x x  x Kalkrijke graslanden kalkrijke terreinen ZW-
Vlaanderen 

Moeraswespenorchis 33.3 16/48 x x   x zz x x x x Kalkrijke natte graslanden 
duinen, zeer lokaal op 
kalkrijke terreinen elders 

Rietorchis 60.5 26/43     x zz x x  x Kalkrijke natte graslanden overal 

Soldaatje 25 2/8      b x x x x Kalkrijke graslanden duinen, kalkrijke terreinen 
ZW-Vlaanderen 

Vleeskleurige orchis 50 17/34 x x    zz x x  x Natte graslanden overal 

Welriekende nachtorchis 23.5 4/17  x     x x  x Heischrale graslanden en bermen zeer lokaal in zandstreek 

Mattenbies 6.5 11/169  x   x k x x   Natuurvriendelijk beheer van 
oeverzones van grote vijvers 

overal buiten duinen 

Hangende zegge 8.7 11/127  x  x  z   x  
Herstel van verdroogd loofbos en 
bronbos leemstreek 

Sterzegge 5.7 8/141  x    z x x   Herstel van natte heiderelicten zandstreek, lichte bodems 
zandleemstreek 
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Figuur 39: Een greep uit een aantal West-Vlaamse symboolsoorten planten. Boven (vlnr): Wilde hyacint (rijke loofbossen in het zuiden van de provincie), 
Liggende vleugeltjesbloem (heiderelicten), Grote bremraap (plaatsen met veel Brem, vnl. zandstreek), Lidsteng (weidepoelen in polders). Onder (vlnr): 
Koningsvaren (zandig en nat bos), Struikhei (kale zandgronden), Waterviolier (kwelzones in bos of meersen), Verspreidbladig goudveil (bronbeekjes). 
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5.1.4 Typische duinsoorten hogere planten 

Globaal wordt 65 % van de Vlaamse flora ook aan de kust gevonden, recent betreft het ca. 750 soorten. Hiervan is een toenemend aantal 
van uitheemse herkomst (20 % van het totaal). West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie met kustduinen. 170 soorten die exclusief 
aan dit ecosysteem gebonden zijn, zijn dan ook exclusief West-Vlaamse soorten in Vlaanderen. Indien hier bedreigde soorten tussen 
zitten, en dat zijn er nogal wat, komen die door hun beperkte geografische verspreiding snel in de categorie 'prioritaire soort' voor West-
Vlaanderen terecht. Het hoge aandeel duinplanten in die categorie is opvallend. Verdroging, verbossing en versnippering zijn de 
belangrijkste bedreigingen van veel duinplanten. Een nadruk op soortbescherming is in de duinen minder zinvol omdat op bedreigde 
groeiplaatsen altijd meerdere prioritaire soorten (kunnen) voorkomen. Hier is het veel zinvoller om met biotoopbescherming te werken 
(zie hoger, hoofdstuk 4). 
 
Voor een overzicht van deze soorten en hun preferentiële habitats wordt verwezen naar 'het duinenboek' (Provoost & Bonte (red.), 2004). 
 
 

    

Figuur 40: Heel veel ‘typisch West-Vlaamse’ planten zijn gebonden aan de duinen, een ecosysteem dat uniek is voor deze provincie. Duinen zijn sowieso 
zeldzaam op Europese schaal. Enkele voorbeelden die (bijna) nergens elders in Vlaanderen te vinden zijn, vlnr: Blauwe zeedistel [WV], Kegelsilene [WV], 
Gele hoornpapaver [WV] en Honingorchis [YA]. 
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5.2 Vogels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 41: In de Voorhaven 
van Zeebrugge komt één 
van de grootste en meest 
productieve kolonies Grote 
sterns van Europa voor, 
bovendien de enige van ons 
land. Dankzij een speciaal 
hiertoe aangelegd 
‘sterneneiland’ blijft de 
broedplaats in dit 
havengebied bestaan. Het 
feit dat er maar één locatie 
geschikt is, maakt de soort 
echter sterk bedreigd: bij 
een probleem op deze plek 
kan de soort onmiddellijk uit 
heel Vlaanderen verdwijnen 
[YA]. 

 
 

 
West-Vlaanderen heeft een groot internationaal belang als overwinteringsgebied van watervogels en ganzen uit Oost-Europa tot Siberië. 
De provincie herbergt uiteraard ook de grootste aantallen kust- en zeevogels van het land. Door zijn ligging langs de kusttrekroute, is de 
provincie bovendien ook een uiterst belangrijk doortrekgebied in voor- en najaar. Als broedgebied zijn in het bijzonder de kustzone, de 
poldergebieden en moerassen het vermelden waard, naast de grote boscomplexen van de zandstreek.  



 
Prioritaire en symboolsoorten voor soortbescherming in West-Vlaanderen 64 

5.2.1 Broedvogels 

In 2004 werd de 'Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002' gepubliceerd (Vermeersch et al., 2004). Van schaarse soorten zijn 
aantalsschattingen bekend, van talrijke soorten alleen relatieve dichtheden. Een reeks zeldzame, in kolonies broedende of uitheemse 
soorten wordt al langer in detail gevolgd in het ‘bijzondere broedvogels-project’ (BBV-project) van de Vlaamse Vogelwerkgroep i.s.m. het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
 

In tabel 11 is een overzicht opgenomen van de status van de West-Vlaamse broedvogels in vergelijking met de Vlaamse situatie. 
 

Door de diversiteit aan biotopen scoort de provincie West-Vlaanderen zeer hoog qua diversiteit aan broedvogels. In de 
inventarisatieperiode 2000-2002 werden 165 soorten vastgesteld. Dat betekent dat niet minder dan 92 % van alle 179 Vlaamse 
broedvogelsoorten minstens af en toe broedt in West-Vlaanderen. Het belang wordt nog duidelijker onderstreept door het feit dat 
bovendien 47 soorten Vlaamse broedvogels, of 26 % van het Vlaamse soortenaantal voornamelijk in West-Vlaanderen te vinden zijn (33 
%-regel voor 'typische soorten', zie verder prioritaire soorten vogels, hoofdstuk 5.2.6).  
 

33,8 % van de West-Vlaamse soorten staat op de Rode Lijst of is zeldzaam of achteruitgaand, en heeft dus een acute 
beschermingsnoodzaak in het belang van de Vlaamse populaties. 34 soorten waarvan 6 exoten komen met minder dan 10 koppels voor in 
West-Vlaanderen, dat is 21 % van het totale soortenaantal. Slechts iets meer dan de helft (54,5 %) heeft geen noemenswaardige 
problemen of potentiële directe bedreigingen, rekening houdend met de Vlaamse trend per soort.  

 

  

Figuur 42: De Rietzanger is overduidelijk een typisch West-Vlaamse soort [YA]. Het kaartje rechts geeft de aantallen weer (bron: Vlaamse 
broedvogelatlas; Vermeersch et al., 2004). Hij heeft een duidelijke voorkeur voor rietkragen in de polders, in het binnenland zijn de voorheen grote 
populaties verdwenen waardoor de soort de Rode Lijststatus ‘bedreigd’ heeft gekregen. Acties moeten zich richten op gefaseerd slootkantenbeheer 
waarbij ongemaaid riet ’s winters blijft staan. Bij aankomst van deze trekvogel in maart moet zulke dekking aanwezig zijn. 
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Tabel 11: Status van de broedvogels in Vlaanderen en West-Vlaanderen, inclusief hun Rode Lijstcategorieën (grijze achtergrond). Alle soorten die sinds 
1900 in Vlaanderen hebben gebroed zijn opgenomen (Vermeersch et al., 2004). 

Categorie Aantal 
soorten in 

Vlaanderen 
sinds 1900 

Aantal 
soorten in 

Vlaanderen 
2000-2002 

% Vlaanderen 
2000-2002 

(179 s.) 

Aantal 
soorten in 

West-Vl. 
2000-2002 

% (ook) in W-Vl t.o.v. 
Vlaams aantal 

soorten 
2000-2002 

% in West-Vlaanderen 
2000-2002 

(168 soorten) 

Uitgestorven 6   3 50%   
Met uitsterven bedreigd 16 16 8,9% 12 75% 7,3% 
Bedreigd 12 12 6,7% 12 100% 7,3% 
Kwetsbaar 12 12 6,7% 12 100% 7,3% 
Zeldzaam 16 13 7,3% 11 85% 6,7% 
Achteruitgaand 7 7 3,9% 7 100% 4,2% 
Niet bedreigd 90 90 50,3% 90 100% 54,5% 
Onvoldoende gekend 3 3 1,7% 3 100% 1,8% 
Onregelmatig 34 14 7,8% 8 57% 4,8% 
Uitheemse soorten 13 12 6,7% 10 83% 6,1% 
TOTAAL 209 179 100% 165 92% 100% 
* : sporadisch broedende exoten zijn niet in de lijst opgenomen 
 
 

5.2.2 Trekvogels 

Elk voor- en najaar passeren miljoenen vogels door West-Vlaanderen (Vlavico 1989; LWVT/SOVON, 2002). Naargelang de soort speelt de 
trek zich overdag af of ’s nachts, op lage of grote hoogte. Sommige soorten vliegen non-stop grote afstanden en pleisteren nauwelijks of 
niet in de kustprovincie. Andere soorten hebben belangrijke pleisterplaatsen. De "drukste" trekroute loopt langs de kust, waar bij gunstige 
wind spectaculaire stuwing van vogels kan optreden. Bij noordwestenwind zijn dit zee- en trekvogels, bij oostelijke wind landvogels. Maar 
ook over het binnenland trekken vele vogels voorbij. De IJzer-, Leie- en Scheldevallei zijn hier belangrijke assen voor watergebonden 
vogels, maar er is minder uitgesproken stuwing dan aan de kust. De meest waardevolle gebieden voor pleisterende doortrekkers zijn : 
− het Zwin te Knokke (watervogels, steltlopers, meeuwen, sterns) 
− de Baai van Heist en aangrenzende bosjes (Sashul Heist e.o.) (meeuwen, sterns, zangvogels) 
− Voor- en Achterhaven Zeebrugge (watervogels, steltlopers, meeuwen, sterns, zangvogels, roofvogels) met aansluitende 

polderrestanten 
− de IJzermonding te Nieuwpoort (steltlopers, meeuwen) 
− alle duingebieden (zangvogels) 
− vochtige tot natte poldergraslanden (IJzerbroeken e.o., Uitkerkse polders, Zwaanhoek Oudenburg, Meetkerkse Moeren, Damme e.o., 

Zwinpolders, …) 
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− grote waterplassen (Spaarbekken Woumen, Blankaartvijver, Roksemput Oudenburg, De Gavers Harelbeke, Verdronken Weide Ieper, 
…) voor allerlei watervogels 

− kleine landschapselementen, in het bijzonder bosranden en houtkanten met besdragende struiken (zangvogels) 
− diverse tijdelijk gunstige terreinen, zoals opspuitterreinen, zand- of kleigroeven, braakliggende akkers, overstroomde graslanden, 

wachtbekkens en dergelijke (steltlopers, allerlei akker- en weidevogels, …). 
 
Trekvogels pleisteren over het algemeen niet lang, hooguit een paar dagen. Niettegenstaande het aantal vogels op één moment soms niet 
zo groot is, is er over een heel trekseizoen wel een grote ‘omzet'. Voldoende rust en voedsel op de pleisterplaatsen zijn van groot belang 
voor het welslagen van hun reis. 
 
Er zijn geen systematische gegevens beschikbaar om het belang van individuele gebieden te waarderen op Vlaams of provinciaal niveau. 
Het is daarom niet mogelijk om prioritaire soorten trekvogels te bepalen. Om een idee te krijgen van de zichtbare trek kunnen West-
Vlaamse telresultaten geraadpleegd worden op www.trektellen.be . 
 
 

 
 
Figuur 43: Ook ‘kunstmatige natuurgebieden’ kunnen veel trekvogels 
tijdelijk onderdak bieden. De Verdronken Weide te Ieper is een 
overstroombaar bufferbekken in combinatie met een waterspaarbekken. 
Bij gunstige waterstanden in de trekperiode komen hier veel 
watervogels en steltlopers rusten en voedsel zoeken tijdens de trek. 
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5.2.3 Overwinterende watervogels 

West-Vlaanderen wordt ’s winters door duizenden vogelliefhebbers uit het hele land bezocht omwille van de grote aantallen wintergasten. 
De provincie is van internationale betekenis voor tal van watervogels. Gebieden waar regelmatig minstens 1 % van een biogeografische 
vogelpopulatie aanwezig is, of waar soms aantallen van meer dan 20.000 watervogels verblijven, worden beschouwd als 'van 
internationaal belang' (Conventie van Ramsar, Vogelrichtlijn). Voor West-Vlaanderen zijn deze gebieden en vogelsoorten vermeld in tabel 
12 (med. K. Devos, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel; situatie eind 2004). 
 
Tabel 12: Watervogels met belangrijke aantallen in West-Vlaanderen 

Soort Gebied Maximaal aantal % van NW-Europese populatie 

Kleine Rietgans Polders Damme, Uitkerke, De Haan 34 000 92 % 

Kolgans Alle polders 24 000 3,9 % 

Smient Blankaart, Spaarbekken Woumen en IJzerbroeken 83 200 6,7 % 

Zwarte zee-eend Vlaamse banken (Noordzee) 15 500 1 % 
 
 
 

  

Figuur 44: Voor Kleine rietgans (links) [CV] zijn de West-Vlaamse poldergraslanden van de Midden- en Oostkust van wereldbelang. Voor Smient (rechts) 
[YA] geldt dit internationaal belang eveneens, met de grootste aantallen tijdens overstromingen in de IJzerbroeken. 
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Sommige maximale aantallen worden enkel tijdens strenge winters bereikt. Het belang van de genoemde gebieden lijkt in zachte winters 
soms niet zo groot. Het is evenwel net in deze koude periodes dat voldoende uitwijkmogelijkheden van acuut levensbelang zijn. De 
maxima van de getelde watervogelaantallen tijdens de winters 1995-2000 voor elke soort zijn weergegeven in tabel 15 (aantallen op zee 
niet meegerekend). De soorten die met een asterisk (*) gemarkeerd zijn, kunnen tijdens strenge winters sterk hoger scoren dan 
aangegeven. In de voormelde periode kwam een dergelijke strenge winter niet voor.  
 
Andere soorten bereiken hun piek tijdens of kort na grote overstromingen, met name in de IJzervallei, vooral als de overstromingen 
samenvallen met de doortrekperiode. 
 
Ook voor watervogels is het veel meer van belang om gebieden te beschermen dan op soorten te focussen. Veel soorten komen in 
hetzelfde gebied voor. Rust en voedsel zijn cruciale factoren voor goede watervogelgebieden. De belangrijkste watervogelgebieden in de 
provincie West-Vlaanderen zijn aangeduid op figuur 46.  
 
 
 

 

Figuur 45: Wanneer de IJzerbroeken overstromen komen watervogels met tienduizenden afgezakt, in internationaal belangrijke aantallen [JT]. 
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Figuur 46: Belangrijke watervogelgebieden in West-Vlaanderen (bron: databank watervogeltellingen INBO). 
 

 
 
 

Belangrijke watervogelgebieden 
in West-Vlaanderen 
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5.2.4 Zeevogels 

Door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, talloze vrijwilligers, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Beheerseenheid van 
het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM) worden sinds vele jaren zeevogeltellingen uitgevoerd. Het 
langstlopende onderzoek is dat van tellingen van met stookolie besmeurde vogels die op het strand aanspoelen (sinds 1962). Sinds 1992 
gebeuren systematische en gestandaardiseerde zeevogeltellingen vanop boten en vliegtuigjes. Tenslotte is er het vogeltrekonderzoek 
door vrijwilligers die van op duinen of in zee uitstekende havenpieren voorbijtrekkende zeevogels tellen. Van dit laatste onderzoek, dat 
niet systematisch gebeurt, zijn helaas geen overzichtspublicaties beschikbaar. Losse tellingen zijn te raadplegen op www.trektellen.be . 
 
Uit de tellingen blijkt dat voor de Vlaamse (Belgische) kust internationaal belangrijke aantallen zee- en kustvogels verblijven (Seys, 2001; 
Haelters et al., 2004). De aantallen schommelen sterk naargelang het seizoen, de wind(kracht) en eventuele verstoring van rustgebieden 
door scheepvaartverkeer. Bij zwaar stormweer met wind uit noordwestelijke richtingen kunnen waarschijnlijk grotere aantallen tijdelijk 
aanwezig zijn. Dit geldt zeker voor de ‘echte’ zeevogels zoals (pijl)stormvogels, Jan-van-Genten, alkachtigen en Drieteenmeeuwen. 
Betrouwbare tellingen vanop schepen of vliegtuigen zijn dan evenwel moeilijk of onmogelijk. In tabel 13 zijn voor de volledigheid ook 
maxima opgenomen die aanvullend vanop het land werden geteld en niet vanop zee.  
 
 

 

Figuur 47: Een vlucht Zwarte zee-eenden over een woelige Noordzee. De zandbanken voor de West-Vlaamse kust zijn van internationaal belang als 
overwinteringsgebied voor de soort. Ze zijn mede daarom aangeduid als Ramsargebied [YA]. 
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Het is duidelijk dat de Belgische kustwateren een groot belang vertegenwoordigen, en dit zowel voor broedvogels (sterns), doortrekkers 
(b.v. Dwergmeeuw, Grote Jager, sterns) als overwinteraars (Fuut, Zwarte Zee-eend). Het betreft zowel de als Ramsargebied beschermde 
Vlaamse Banken, een zandbankencomplex voor de Westkust, als de andere zandbanken of het diepere water verder uit de kust. Elk 
gebied kan gedurende een bepaalde periode voor een bepaalde soort van belang zijn. Recent werden 3 nieuwe Vogelrichtlijngebieden 
afgebakend voor de kust van respectievelijk Koksijde, Oostende en Zeebrugge14 (zie fig. 48) (Courtens & Stienen, 2004). Vanermen et al. 
(2006) geven een aanzet (vastleggen nulsituatie) voor een afwegingskader voor het inplanten van windmolenparken voor de kust. Verder 
onderzoek is noodzakelijk naar de mogelijke negatieve invloed op de meer dan 1 miljoen zeevogels die hier elk trekseizoen 
voorbijvliegen, alsook op de overwinteraars (Seys et al., 2001, Haelters et al., 2004). 
 
De oorzaken van het optreden van deze grote aantallen zijn te vinden bij het voedselaanbod, het relatief zachte winterklimaat, de 
aanwezigheid van zandbanken met relatief weinig scheepvaart (ondieptes) en dus rust. 
 
Tabel 13: Maximale aantallen* van de talrijkste zeevogels langs de Belgische kust in periode 1992-1998 (uit Seys, 2001; Haelters et al., 2004 en eigen 
gegevens INBO)  

Soort Max. 
aantal 

Topseizoen 1 % van 
‘flyway-populatie’ 

Totaal % in Belgische 
kustwateren (max.) 

Internationaal belangrijke aantallen én doelsoorten voor bescherming 
Roodkeelduiker 2 724 winter 3 000 0.9 % 
Zwarte Zee-eend 15 475 winter 16 000 1.0 % 
Dwergmeeuw 3 670 voorjaar 1 230 3.0 % 
Grote Stern 8 200 zomer (broedpopulatie) 1 700 4.8 % 
Visdief 7 100 zomer (broedpopulatie) 1 900 3.7 % 
Dwergstern 860 zomer (broedpopulatie) 490 1.8 % 
Andere soorten met internationaal belangrijke aantallen 
Fuut 12 700 winter 3 600 3.5 % 
Kleine Jager 439 najaar 272 1.6 % 
Kleine Mantelmeeuw 15 608 najaar 5 500 2.8 % 
Zilvermeeuw 19 272 najaar 20 000 1.0 % 
Grote Mantelmeeuw 5 727 winter 1 800 3.2 % 
Lokaal belangrijke aantallen 
Alk 3 791 winter 4 820 0.8 % 
Noordse Stormvogel 1 441 najaar 100 000 0.0 % 
Jan-van-Gent 3 714 najaar 8 920 0.4 % 
Aalscholver 381 voorjaar 3 900 0.1 % 
Smient 7 956 winter (streng) 15 000 0.5 % 
Toppereend 1 940 winter (streng) 3 100 0.6 % 

                                                
14 Vogelrichtlijngebied ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ (22 juli 2005, B.S. van 12 september 2005): 498 ha; Vogelrichtlijngebied op zee (14 oktober 2005, B.S. van 31 
oktober 2005): 31.255 ha. 
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Soort Max. 
aantal 

Topseizoen 1 % van 
‘flyway-populatie’ 

Totaal % in Belgische 
kustwateren (max.) 

Eidereend 4 953 winter (streng) 7 600 0.7 % 
Grote zee-eend 540 winter 10 000 0.1 % 
Kokmeeuw 4 220 winter, voorjaar 20 000 0.2 % 
Stormmeeuw 6 927 winter 20 000 0.3 % 
Drieteenmeeuw 5 648 winter 20 000 0.3 % 
Zeekoet 13 101 winter 19 900 0.7 % 
* Zowel tellingen vanop zee, uit de lucht of vanop land zijn meegerekend. De internationaal gebruikte 1 %-norm is berekend op de geschatte populatie van de ‘flyway’ of biogeografische regio waar 
de Belgische kust deel van uitmaakt, en niet op de totale wereldpopulatie. 

 
 
 

    
Fig. 48. Situering van de Vogelrichtlijn- (paarse dikke lijn), Habitat–
richtlijn- (witte lijn) en Ramsargebieden voor de West-Vlaamse kust. 
 
 

Figuur 49: De Roodkeelduiker overwintert met duizenden op zee, maar 
is vanop het vasteland nauwelijks te zien. Systematische boottellingen, 
uitgevoerd door het INBO, hebben het internationaal belang van de 
kustwateren voor overwinterende vogels aangetoond [KG]. 



 
Prioritaire en symboolsoorten voor soortbescherming in West-Vlaanderen 73 

 
5.2.5 Andere overwinterende vogels 

Naast watervogels overwinteren in de provincie ook grote aantallen van andere soorten: steltlopers, roofvogels, zangvogels, …. De 
gegevens van deze soorten zijn maar fragmentarisch bekend, onderling moeilijk vergelijkbaar en zeker niet gebiedsdekkend voor de hele 
provincie.   
 
Zonder systematische monitoring of uitgebreid literatuuronderzoek van artikels in lokale tijdschriften is het niet mogelijk om hierover 
concrete uitspraken te doen. 
 
 

 

Figuur 50: De Paarse strandloper (links) en de Steenloper (rechts) overwinteren langs de kust op golfbrekers en staketsels. Van de Paarse strandloper 
gaat het eerder over marginale aantallen in internationale context, maar de Steenloper overschrijdt geregeld de 1%-norm. Voor alle informatie over deze 
overwinteraars wordt verwezen naar Becuwe et al. (2006). [YA] 
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5.2.6 Prioritaire soorten vogels 

Prioritaire soorten kunnen enkel aangeduid worden voor groepen vogelsoorten waar goede informatie over bekend is. Dit zijn de 
broedvogels en de overwinterende watervogels.  
 
De gegevens uit de Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004) kunnen gebruikt worden om de typisch West-Vlaamse 
broedvogelsoorten (>33%-regel) te bepalen. Van de algemene soorten zijn geen aantalsschattingen bekend en dient dus met de 
atlashokkenmethode gewerkt te worden. Van schaarse en zeldzame soorten werden wel schattingen gemaakt. Hier wordt met het reële 
aantal broedkoppels gerekend, tijdens de atlasperiode 2000-2002. 
 
De aantallen overwinterende watervogels schommelen veel sterker van jaar tot jaar en hangen o.a. af van klimatologische factoren en de 
voedselbeschikbaarheid in binnen- en buitenland. West-Vlaanderen ligt aan de zuidrand van het overwinteringsgebied van veel soorten 
watervogels (b.v. ganzen, zaagbekken) en is daarom bij streng winterweer in het noorden een belangrijke uitwijkplaats door het mildere 
zeeklimaat. De maximale aantallen geven een beeld van de 'opvangfunctie' van de provincie. De aantallen zijn afkomstig van de 
watervogeldatabank op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 51: Het Woudaapje is quasi uitgestorven in West-Europa, maar 
broedt onregelmatig in enkele West-Vlaamse moerassen met veel riet 
en een goede waterkwaliteit. De provinciedomeinen De Gavers in 
Harelbeke en Bergelenput te Gullegem zijn door aangepast beheer 
geschikt geworden voor de soort. Ook elders kan actief biologisch 
beheer (zie hoofdstuk over libellen) het Woudaapje doen uitbreiden 
(foto van een vrouwtje tussen Witte waterlelies in de Gavers [LV]). 
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5.2.6.1 Prioritaire soorten broedvogels 

De aantallen broedkoppels per soort zijn weergegeven in tabellen 14a en 14b. Zowel voor Vlaanderen als voor West-Vlaanderen is het 
gemiddelde gegeven tussen de minimum- en maximumwaarde (of –schatting) van de betreffende inventarisatieperiode 2000-2002. Voor 
meer details over de schattingen en aantalsschommelingen wordt verwezen naar de soortbesprekingen in de atlas zelf. De 24 prioritaire 
soorten zijn in tabel 14a aangeduid. De Europese Rode Lijstcategorieën zijn overgenomen uit Hagemeijer & Blair (1997). Enkele soorten 
staan op de Europese Rode Lijst, maar niet op de Vlaamse (Lepelaar, Grutto). Soorten als Kwak, Kleine zilverreiger, Steltkluut en Bruine 
kiekendief staan op bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn. Omwille van het internationaal beschermingsbelang worden die soorten mee 
als West-Vlaamse prioritaire soort opgenomen. 
 
Tabel 14: Prioritaire (tabel 11a) en andere belangrijke (tabel 11b) broedvogelsoorten waarvan significant meer dan 33 % van de Vlaamse populatie in 
West-Vlaanderen broedt. De soorten zijn gerangschikt volgens procentueel voorkomen in West-Vlaanderen. Cursief gedrukte soorten zijn bovendien van 
internationaal belang. (VRL=Vogelrichtlijn; Codes Rode Lijst: MUB=met uitsterven bedreigd, B=bedreigd, K=kwetsbaar, a=achteruitgaand, z=zeldzaam, 
onr=onregelmatige broedvogel) 

Tabel 14a: 

Prioritaire soort 
Gem. 

Vlaanderen 
Gem. West-
Vlaanderen 

% W-Vl 
Rode Lijst 
Vlaanderen 

Rode Lijst 
Europa 

VRL 
Bijlage I 

Kleine mantelmeeuw 3.631 3.631 100,0 K   

Grote stern 1.551 1.551 100,0 MUB a x 

Dwergstern 224 224 100,0 MUB a x 

Kuifleeuwerik 60 60 100,0 MUB a  

Lepelaar 4 4 100,0 onr B x 

Visdief 2.745 2.531 92,2 K  x 

Kwak 39 34 88,3 z a x 

Kleine zilverreiger 16 14 87,5 z  x 

Rietzanger 2.396 2.054 85,7 B   

Steltkluut 21 16 76,2 z  x 

Kwartelkoning 13 10 76,0 MUB K x 

Strandplevier 70 51 72,9 MUB a  

Tureluur 430 297 69,2 K a  

Tapuit 21 14 65,9 MUB   

Snor 29 19 65,5 MUB   

Paapje 17 10 57,6 MUB a  

Ooievaar 45 24 53,3 onr K x 

Grutto 1.194 598 50,1  K  

Bruine kiekendief 178 77 43,3   x 
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Prioritaire soort 
Gem. 

Vlaanderen 
Gem. West-
Vlaanderen 

% W-Vl 
Rode Lijst 
Vlaanderen 

Rode Lijst 
Europa 

VRL 
Bijlage I 

Rietgors 2.632 1.114 42,3 B   

Patrijs 4.837 1.975 40,8 K K  

Porseleinhoen 76 31 40,4 B  x 

Zomertaling 174 70 39,9 B K  

Kluut 696 245 35,1 K  x 

 

Tabel 14b: 

Belangrijke maar 

niet direct 
bedreigde West-

Vlaamse broedvogel 

Gem. 
Vlaanderen 

Gem. West-
Vlaanderen 

% W-Vl 
Rode Lijst 
Vlaanderen 

Rode Lijst 
Europa 

VRL 
Bijlage I 

Koereiger 9 9 100,0 onr   

Cetti's zanger 4 4 100,0 z   

Geelpootmeeuw 2 2 100,0 onr   

Zilvermeeuw 1.647 1.634 99,2    

Graszanger 30 26 86,4 z   

Kleine barmsijs 4 3 85,7 z   

Keep 5 4 77,8 onr   

Smient 4 3 75,0 onr   

Grauwe gans 1.236 829 67,1    

Bontbekplevier 18 12 66,7 z   

Stormmeeuw 40 24 60,8 z a  

Pijlstaart 12 6 47,8 z   

Bergeend 2.473 1.161 46,9    

Kievit 6.611 2.746 41,5    

Slobeend 947 363 38,3    

Braamsluiper 455 166 36,4    

Gele kwikstaart 2.144 765 35,7 a   

Aalscholver 780 269 34,5    
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5.2.6.2 Prioritaire soorten overwinterende watervogels 

Er bestaat geen Rode Lijst van overwinterende vogels. Voor de als prioritair aan te duiden soorten wordt daarom naast het criterium 
'typisch West-Vlaamse soort' (33 %-regel, zie hoger), de aanwezigheid van minimum 2 % van de biogeografische populatie van die soort 
vooropgesteld. 
 

Op basis van de gegevens uit tabel 15 (tellingen 1995-2000) en enkele nieuwe maxima die sedertdien werden opgetekend, komen vijf 
watervogelsoorten in aanmerking als prioritaire soort: Kleine rietgans, Kolgans, Slobeend, Smient en Pijlstaart. De Kleine rietgans is 
vooral gebonden aan de polders van de Oost- en Middenkust, de Kolgans ook aan de IJzervallei. Slobeend en Pijlstaart komen in de 
grootste aantallen voor in de IJzervallei, vooral bij overstromingen. De Smient kent ook nog concentraties in andere poldergebieden en 
waterplassen, maar heeft toch een uitgesproken voorkeur voor de natte graslanden in de IJzervallei. 
 

Naast de typische “zwemvogels” overwinteren ook heel wat steltlopers en meeuwen in West-Vlaanderen, zowel in zoete als in zoute 
gebieden. 
 
Tabel 15: Maximale aantallen van overwinterende watervogels in West-Vlaanderen in de periode 1995-2000. Soorten met een (*) kunnen tijdens strenge 
winters veel talrijker zijn dan hier aangegeven voor 1995-2000. De 1 %-norm wordt berekend op de totale NW-Europese populatie. (med. K. Devos, E. 
Kuijken, INBO; Devos et al., 2005; Wetlands International, 2006).  Aantallen op zee zijn niet meegerekend. Prioritaire soorten staan vet gedrukt. 

Soort Maximaal 

aantal  
in West-

Vlaanderen 

Maximaal 

aantal in 
Vlaanderen 

% van Vlaams 

max. in West-
Vlaanderen 

1 %-

norm 

> 1 % 

in W-Vl 

Belangrijkste gebieden in West-Vlaanderen 

Fuut 1 840 3 231 56,9 % 3 600  Voor- en Achterhaven Zeebrugge 
Dodaars 477 902 52,9 % 4 000  Achterhaven Zeebrugge, Spuikom Oostende 
Geoorde Fuut 13   2 200  verspreid 
Roodhalsfuut 7   1 000  verspreid 
Kuifduiker 15   55  verspreid 
Aalscholver 899 3 143 28,6 % 3 900  Blankaart e.o., Gavers Harelbeke, Verdr. Weide Ieper 
Knobbelzwaan 105 722 14,5 % 2 500  verspreid 
Kleine Zwaan 200* 450 44 % 200 1,0 % IJzerbroeken, (Oostkust)polders 
Grauwe Gans 2 359 11 250 21 % 5 000  Achterhaven Zeebrugge 
Kolgans 24 000* 37 000 65 % 10 000 2,4 % Midden- en Oostkustpolders, IJzerbroeken 
Kleine Rietgans 37 500* 37 500 100 % 420 90,0 % Oostkustpolders 
Rietgans 220* 580 38 % 6 000  alle polders 
Brandgans 772* 800 96 % 4 200  Oostkustpolders 
Wilde Eend 24 956* 68 634 36,4 % 20 000 1,2 % verspreid 
Slobeend 1 014  3 604 28,1 % 400 tot 5 % IJzerbroeken, Oostkustpolders, Achterhaven Zeebrugge, Zwin, 

Verdronken Weide Ieper 
 (maar: grotere aantallen mogelijk bij overstromingen tijdens voorjaarstrek, zoals ruim 1.300 in IJzerbroeken begin april 2002) 
Krakeend 513 6 259 8,2 % 600  verspreid 
Smient 83 192* 107 081 77,7 % 15 000 5,5 % IJzerbroeken, alle kustpolders, Achterhaven Zeebrugge, Zwin  
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Soort Maximaal 
aantal  

in West-
Vlaanderen 

Maximaal 
aantal in 

Vlaanderen 

% van Vlaams 
max. in West-

Vlaanderen 

1 %-
norm 

> 1 % 
in W-Vl 

Belangrijkste gebieden in West-Vlaanderen 

Pijlstaart 361*  2 461 14,7 % 600 tot 5 % IJzerbroeken 
 (maar: ruim 3.000 in IJzerbroeken alleen al tijdens overstromingen in voorjaar 2002) 
Wintertaling 5 141* 30 160 17,0 % 5 000 1,0 % IJzerbroeken, Oostkustpolders, Zwin 
Kuifeend 2 244* 22 596 9,9 % 12 000  Achterhaven Zeebrugge 
Tafeleend 1 951* 26 697 7,3 % 3 500  Achterhaven Zeebrugge 
Brilduiker 314* 505 62,2 % 11 500  Spuikom Oostende, haven Zeebrugge 
Grote Zaagbek 457* 1 460 31,3 % 2 700  niet bevroren wateren, ook rivieren en kanalen, tijdens strenge 

vrieskou 
Middelste Zaagbek 125*   1 700  havens Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge 
Nonnetje 116*   400  Achterhaven Zeebrugge; niet bevroren wateren, ook rivieren en 

kanalen, tijdens strenge vrieskou 
Bergeend 1 234 6 444 19,1 % 3 000  alle kustpolders, IJzerbroeken, Achterhaven Zeebrugge, 

Verdronken Weide 
Meerkoet 12 120* 33 351 36,3 % 17 500  verspreid 
 
 
 
 

Figuur 52: Trekroutes en pleisterplaatsen van Kleine Rietgans in voorjaar, najaar en 
winter (uit: Madsen et al., 1999)  

De Kleine rietganspopulatie van Spitsbergen (ca. 37.500 exemplaren in totaal) gebruikt 
slechts een viertal vaste pleisterplaatsen tussen broed- en overwinteringsgebied : Zuid-
West-Friesland, West-Denemarken en 2 gebieden in Noorwegen. Vrijwel alle vogels van 
deze populatie zitten tegenwoordig in de midwinterperiode december-januari in de 
Vlaamse Oost-en Middenkustpolders. Deze kaart dateert uit de jaren negentig, toen nog 
een groter aandeel vogels in Nederland en Denemarken bleef overwinteren. De grootte 
van de stippen komt overeen met het maximum per locatie. 

 
 
 



 
Prioritaire en symboolsoorten voor soortbescherming in West-Vlaanderen 79 

5.2.7 Symboolsoorten vogels 

Op basis van de criteria zoals vermeld in hoofdstuk 3.2, kunnen ook symboolsoorten worden aangeduid (zie tabel 16). De opgegeven 
regio per soort is gebaseerd op de huidige verspreiding. In het (verre) verleden kan de verspreiding van sommige soorten (veel) ruimer 
geweest zijn. De lijst is niet-limitatief. Afhankelijk van de aard van een lokaal project kunnen nog andere soorten naar voor geschoven 
worden mits ze voldoen aan de criteria uit hoofdstuk 3.2.  
 
Tabel 16: Symboolsoorten broed- en trekvogels voor West-Vlaanderen. Criterium: zie 3.2.1. De criteria met grijze achtergrond zijn de belangrijkste. De 
soortenvolgorde is systematisch, zoals in een vogelgids. Deze lijst is niet limitatief. Het aantal broedkoppels is voor de meeste soorten gebaseerd op 
extrapolatie van schattingen. Ze dienen enkel als richtwaarde en zeker niet als zeer betrouwbaar cijfer. Van sommige soorten is geen betrouwbare 
schatting voorhanden. (Criterium: zie 3.2) (De Rode Lijstcategorie (criterium 6) is enkel voor broedvogels: MUB = met uitsterven bedreigd; B = 
bedreigd; K = kwetsbaar; Z = zeldzaam, a = achteruitgaand; o = onregelmatig; - = geen broedvogel) 

CRITERIUM 

SOORT 

% 

populatie 

of km-

hokken 

in W-Vl 

populatie 

in W-Vl  

(2000-2002) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Dodaars 16,2 % 130 à 170 k.     x   x x  grote en kleine vijvers met 
helder water 

overal 

Woudaapje 16,7 % 3 k.  x    MUB x x x x 
grote en kleine vijvers met 
helder water en rijke 
oevervegetatie 

overal 

Blauwe reiger 29,7 % 680 à 710 k.       x x x  broedkolonies in moeras- en 
populierenbossen overal 

Roerdomp - >10 winter  x    MUB x  x  grote rietkragen overal 

ganzen en Kleine 
zwaan 

- tot 50.000+ in 
winter 

x   x  -  x x  poldergraslanden, stoppels en 
wintergraan 

polders 

Slechtvalk - 
te verwachten als 
broedvogel; > 20 

in winter 
  x  x o x x x  

open vogelrijke gebieden 
(watervogels, duiven); broedt op 
hoge gebouwen (> 60 m) 

overal 

Watersnip 7,9 % 
5 à 6 k.,  

vrij talrijk winter  x    MUB x x x x rustige open natte graslanden polders en riviervalleien 

Kleine plevier 20,6 % 70 à 80 k.  x   x   x   kale of schaars begroeide 
pioniersterreinen 

overal, ook 
industriezones 

Goudplevier - 
vaak 1000-en in 

winter x     o  x   
open landbouwgebied met veel 
kort grasland of stoppels overal, vooral polders 

Steenloper - > 1.000 in winter x x  x  -   x  golfbrekers aan strand strand 

Kemphaan uitgestorven doortrek en 
winter 

x x  x  U     open nat historisch permanent 
grasland, natte stoppels 

polders 

Drieteenstrandloper - > 1.000 in winter x x  x  -  x x  rustig zandstrand strand 
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CRITERIUM 

SOORT 

% 

populatie 

of km-
hokken 

in W-Vl 

populatie 

in W-Vl  

(2000-2002) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HABITAT (ECO)REGIO 

Zomertortel 28,5 % 850 à 1.300 k. 
(overschatting ?)  x    B   x x kleinschalig gebied met dikke 

houtkanten of rijke bosranden 
overal 

Kerkuil 13,6 % 82 à 87 k.   x     x x x landbouwgebied met veel KLE's overal buiten duinen 

Steenuil 25,5 % 410 à 740 k.  x x     x x x landbouwgebied met veel KLE's 
en oude knotwilgen overal buiten duinen 

Velduil - 
toevallige 
broedvogel x     Z x x   

duinen, open landbouwgebied 
met verspreide ruigtes en 
moeras 

overal, vooral polders 

IJsvogel 8,6 % 75 à 100 k.  x      x x  
vijvers en beken met helder 
water, oeverbegroeiing en veel 
jonge vis 

overal 

Zwarte specht 4,2 % 28 à 43 k.       x x x  oude en grote boscomplexen overal (nu vooral 
zandstreek) 

Gierzwaluw 12,5 % 340 à 600 k.   x     x x x bebouwde kom met oude 
gebouwen 

overal 

Nachtzwaluw 0,5 % 2 à 3 k.    x  K x   x 
grote en gevarieerde 
heideterreinen zandstreek 

Boomleeuwerik 0,1 % 1 k.    x  K x   x grote en gevarieerde 
heideterreinen 

zandstreek 

Veldleeuwerik 26,2 % 2.200 à 3.300 k.      K  x  x open landbouwgebied overal 

Strandleeuwerik - 
schaarse 
wintergast x x  x  - x x   

schaars begroeid strand, 
vloedlijn strand 

Oeverzwaluw 13,3 % 1.050 à 1.100 k.  x   x a  x x x zandige rivieroevers, stapel- of 
opspuitterreinen met zandhopen 

overal 

Boerenzwaluw 29,1 % ?   x   a  x x x boerderijen overal 

Huiszwaluw 26,9 % 2.250 à 2.950 k.      K  x x x bebouwde kom en boerderijen overal 

Boompieper 0,8 % 16 à 24 k.    x  B x   x 
gevarieerde heideterreinen met 
verspreide boomgroei 

zandstreek, recent 
verdwenen op lichte 
bodems zandleemstreek 

Gele kwikstaart 35,7 % ? x     a  x x  open landbouwgebied overal buiten duinen 

Grote gele kwikstaart 1,7 % 8 à 9 k.  x     x x x  stromend water (b.v. stuwen) 
overal buiten polders en 
duinen 

Blauwborst 20,8 % 620 à 820 k.     x   x x  rietkragen met verspreide bomen overal, vooral polders en 
riviervalleien 

Nachtegaal 17,2 % 230 à 300 k.   x   K  x  x 
duinstruweel, vochtig bos met 
dichte struiklaag overal 



 
Prioritaire en symboolsoorten voor soortbescherming in West-Vlaanderen 81 

CRITERIUM 

SOORT 

% 

populatie 

of km-
hokken 

in W-Vl 

populatie 

in W-Vl  

(2000-2002) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
HABITAT (ECO)REGIO 

Gekraagde roodstaart 9,7 % 200 à 320 k.      K  x  x parkachtige landschappen overal, maar vooral op 
lichte bodems 

Roodborsttapuit 8,1 % 160 à 220 k.        x x x 
duinen, soortenrijke graslanden 
en ruigtes, heideterreinen overal 

Baardmannetje 27,4 % 8 à 9 k.  x     x x x  grote vitale rietkragen overal, maar vooral 
polders 

Matkop 4,6 % 140 à 260 k.  x    K    x moerasbos, wilgenstruweel overal 

Ringmus 17,4 % ?   x   a  x  x 
kleinschalig landbouwgebied met 
veel oude (knot)bomen en 
houtkanten 

overal 

Huismus 20,4 % ?   x   a  x x x bebouwing met zaden- en 
insectenrijke overhoekjes 

overal, nabij bebouwing 

Putter 25,6 % ?     x   x x  
gebieden met veel distels, klis of 
kaardebol overal 

Sneeuwgors - max. 150 
's winters 

x x    -   x  schaars begroeid strand, 
vloedlijn 

strand 

Geelgors 2,8 % ca. 100 k.    x  B x x x x 
kleinschalig landbouwgebied met 
veel KLE's 

westelijke zandleem- en 
leemstreek; vroeger 
overal 

Grauwe Gors 18,4 % 150 à 225 k. 
(grote overschatting ?)      B x   x 

open landbouwgebied met 
verspreide ruigtes en zitplaatsen 
(struiken, elektr.leidingen) 

overal, nu vrijwel geen 
vaste populaties meer 
(Westhoek) 

 
Merk op: 
Ook toevallige broedvogels kunnen als symboolsoorten vooropgesteld worden als ze een zekere publicitaire impact hebben en gebonden 
zijn aan een specifiek habitat of een uitgesproken biotoopkwaliteit. Voorbeelden zijn Grauwe kiekendief, Hop, Bijeneter, Koereiger, Rode 
wouw, Zwarte wouw, Steltkluut, … 
 
Sommige soorten die op het eerste zicht een symboolwaarde hebben zijn niet opgenomen omdat hun ecologische vereisten slecht gekend 
zijn (Wielewaal) of de reden van hun achteruitgang (Wielewaal, Fluiter), of het feit dat ze moeilijk op te sporen zijn voor niet-specialisten 
(Kleine bonte specht, Goudvink, Glanskop in zeer beperkt West-Vlaams areaal). Soorten gebonden aan naaldbos zijn niet opgenomen 
omdat dit geen inheems biotoop is. 
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Figuur 53: Twee West-Vlaamse prioritaire soorten: Tureluur (l) [YA], een typische steltloper van natte en zilte polderweiden, en de zeldzame Dwergstern 
(r) [YA], in relatief groot aantal broedend in de Voorhaven van Zeebrugge (‘sterneneiland’). 
 

  
Figuur 54: Twee West-Vlaamse symboolsoorten: Oeverzwaluw (l) [YA], vaak te vinden bij tijdelijke zandhopen en afkalvende oevers en de Geelgors (r) 
[YA], een typische soort van kleinschalig landschap, in onze provincie enkel nog in de Westhoek en het Heuvelland. 
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5.3 Zoogdieren 

 
Figuur 55: De Eikelmuis bereikt in West-Vlaanderen de noordgrens van haar areaal. Het is een soort van oude boomgaarden, houtkanten en bosranden, 
die de laatste jaren vermoedelijk sterk achteruitgaat op het platteland. Mede daarom is ze als symboolsoort weerhouden [YA]. 
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5.3.1 Algemeen 

De Zoogdierenwerkgroepen van Natuurpunt Studie en de JNM publiceerden in 2003 een Vlaamse zoogdierenatlas (Verkem et al., 2003). 
De gegevens voor dit hoofdstuk zijn hieruit afkomstig. Cijfergegevens werden geleverd door Bob Vandendriessche. 
 
De provincie West-Vlaanderen telt in totaal 50 zoogdiersoorten (inclusief zwervers en exoten met vaste populatie in voorbije 15 jaar) 
waarvan 15 vleermuizen (Verkem et al., 2003). Hier zijn nog 20 zeezoogdieren bij te tellen waarvan 5 jaarlijkse. Het Vlaamse totaal 
bedraagt 68 soorten (+ 20 zeezoogdieren).  
 
Tabel 17: Zoogdieren in West-Vlaanderen 

Zoogdieren Aantal soorten 

 

waarvan Rode Lijst Uitgestorven Onregelmatig of exoten 

Vlaanderen 68 19 11 
(in voorbije 500 
jaar) 

20 zeezoogdieren 
8 zwervers 
3 exoten 

West-Vlaanderen 50 
w.v. 15 
vleermuizen 

13 
w.v. 9 vleermuizen 

recent:  
Otter 

20 zeezoogdieren 
7 zwervers 
3 exoten 

 
Een globaal overzicht van de beschermingsstatus van alle zoogdierensoorten is opgenomen in de Zoogdierenatlas (Verkem et al., 2003) 
vanaf pagina 22. 
 
 
 

 

Figuur 56: Zeezoogdieren vragen een aparte aanpak inzake bescherming. Rustige en voedselrijke zones in zee en op het strand zijn nodig voor 
zeehonden zoals deze Grijze zeehond [KG]. 
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5.3.2 Prioritaire soorten zoogdieren 

De zeezoogdieren worden bij deze analyse buiten beschouwing gelaten. Ze genieten een integrale bescherming, maar het 
provinciebestuur is niet bevoegd voor acties op zee. Dit is een federale, dus Belgische staatsbevoegdheid. 
 
Tabel 18: Prioritaire soorten zoogdieren in West-Vlaanderen (Rode Lijst: B = bedreigd; B ?=vermoedelijk bedreigd) 

SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 

Rode Lijst REGIO 

Mopsvleermuis 80 % 4 / 5 Verdwenen ? Bossen rond Beernem, grensgebied met Zeeuws-Vlaanderen 

Meervleermuis 50 % 54 / 109 B IJzer- en Ieperleevalleien; Scheldevallei, Kanaal Bossuit-Kortrijk, Damse Vaart, 
grote polderwaterlopen 

Ruige dwergvleermuis 54 % 175 / 425 B ? Overal 

Baardvleermuis 33 % 103 / 311 B ? 
Vooral zandstreek en zuidelijke Westhoek, ontbreekt nagenoeg in polders en 
grote delen van zandleemstreek 

Gewone 
grootoorvleermuis 

33 % 69 / 211 B ? Overal buiten de polders 

 
De prioritaire soorten zoogdieren zijn allemaal vleermuizen. Voor al deze soorten moet zowel naar zomer- als winterhabitat gekeken 
worden, alsook de voedselgebieden. Een gebiedsgerichte aanpak is zeker noodzakelijk. 
 
Naast bovenstaande lijst zijn er nog drie soorten met een grote (figuurlijke) aaibaarheidsfactor die in de toekomst een rol zouden kunnen 
spelen in een meer ambitieuze soortbescherming in West-Vlaanderen. Ze zijn in heel Vlaanderen ook zeldzaam: Otter, Das en Hazelmuis. 
 
De Otter is sinds de jaren 1980 uit West-Vlaanderen verdwenen. Het is een soort van uitgestrekte rustige gebieden met zuiver water en 
veel vis. In West-Vlaanderen komen hiervoor enkel de IJzerbroeken in aanmerking, maar dan moet nog veel aan de milieukwaliteit 
verbeterd worden. Gezien de populaties in de omliggende landen ook verdwenen zijn, is natuurlijke immigratie zo goed als uitgesloten. 
 
De Das is al minstens een eeuw zeldzaam tot zeer zeldzaam in West-Vlaanderen, maar kwam voordien mogelijk overal voor. Momenteel 
biedt vooral het West-Vlaams Heuvelland mogelijkheden voor eventuele hervestiging vanuit Noord-Frankrijk. Voldoende rust en 
voedselrijke terreinen zijn een must en die zijn er nu nog onvoldoende. 
 
De Hazelmuis is een soort slaapmuis die net ten zuiden van de provincie in Henegouwen voorkomt (Ploegsteertbos) en waarschijnlijk ook 
in Frans-Vlaanderen. Er zijn twee oudere West-Vlaamse gegevens uit Oostkamp (twee geïsoleerde gevallen) en Heuvelland. Ontwikkeling 
van rijk gestructureerde bosranden in het Heuvelland kan mogelijk kansen creëren voor de (her?)vestiging van deze soort in het 
Heuvelland. 
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5.3.3 Symboolsoorten zoogdieren 

Tabel 19: Symboolsoorten zoogdieren voor soortbeschermingsinitiatieven in West-Vlaanderen (Rode Lijstcodes: B = bedreigd; B? = vermoedelijk 
bedreigd; EB = ernstig bedreigd) 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Eikelmuis 24 % 28 / 115   x  x   x x x? 
gevarieerd kleinschalig 
landschap met bosjes en 
houtkanten, boomgaarden, … 

zandleem- en leemstreek, 
duinen Westkust 

Waterspitsmuis 31 % 35 / 113  x  x  B    x 
waterlopen met zuiver water en 
rijke natuurlijke 
oeverbegroeiing 

polders, zeer lokaal 
elders 

Boommarter 14 % 3 / 21    x  B? x x  x? uitgestrekte rustige 
boscomplexen 

Brugse zandstreek 

Steenmarter ca. 10 % 35 /    x  x   x x  
gevarieerd kleinschalig 
landschap met bosjes en 
houtkanten, boomgaarden, … 

overal, vooral zandleem- 
en leemstreek 

Ingekorven vleermuis 8 % 3 / 33   x   EB x   x oude gebouwen en parkachtige 
landschappen met veel KLE's 

zandstreek (Loppem), 
Heuvelland (Ieper) 

Watervleermuis 31 % 279 / 630  x      x x  zuiver water met veel insecten 
(b.v. haften) 

overal 

Gewone zeehond - - x x  x  EB  x x  rustige stranden, visrijke zee 
zee, strand en IJzer-
estuarium 

Grijze zeehond - - x x  x    x x  rustige stranden, visrijke zee zee, strand en IJzer-
estuarium 

vleermuizen van holle 
bomen 

- -  x x     x  x oude bossen en dreven 
grote boscomplexen, vnl. 
zandstreek en Ieperboog-
Heuvelland 

vleermuizen van 
gebouwen, ijskelders 
en bunkers 

- -  x x  x x x    

allerlei gebouwen met gaten en 
spleten en geschikt 
microklimaat volgens 
seizoensverblijf 

overal 

 
Acties rond vleermuizen worden best opgezet rond biotopen, zowel tijdens de zomer voor kraamkolonies en jachtgebieden, als tijdens de 
winter voor overwinteringsplaatsen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen soorten die in bomen leven (zomer en/of winter) en 
andere die van gebouwen gebruik maken (zomer en/of winter). In plaats van met individuele soorten te werken kan ook gekozen worden 
voor groepen soorten die min of meer gelijkaardige eisen stellen aan zomer- en/of winterbiotoop.  
 
Eekhoorn en Ree zijn vooral aaibare soorten die momenteel vooruitgaan in de provincie. Beide soorten zijn niet zo kenmerkend voor 
specifieke omstandigheden en halen daarom niet de vereiste criteria om als symboolsoort te weerhouden. 
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De Gewone zeehond is het enige zeezoogdier met mogelijkheden op het West-Vlaamse vasteland. Voor deze soort zijn rustige stranden of 
zandbanken van belang. 
 
 

  

Figuur 57: Qua ‘aaibaarheid’ voor het brede publiek kunnen weinig soorten tippen aan de Gewone zeehond (l) [YA]. Vleermuizen zoals de Meervleermuis 
(r) [YA] hebben vaak een imagoprobleem bij niet-kenners. Nochtans zijn hier vele bijzondere soorten bij, o.a. alle West-Vlaamse prioritaire soorten 
zoogdieren. Mits intensieve bewustmaking kan echter veel soortbeschermingswerk gebeuren, zoals het inrichten van overwinteringsplaatsen in ijskelders, 
ondergrondse bunkers of gebouwen. 

 
 
Er komen meerdere exoten voor in West-Vlaanderen. Door hun grootte en mobiliteit kunnen sommige soorten een reëel probleem 
opleveren voor de natuur en de mens. De meest gekende is de Muskusrat die zich goed heeft ingeburgerd over de hele provincie. Vooral 
in de Westhoekduinen komt een lokale populatie van de Siberische grondeekhoorn voor. Verder zijn er losse waarnemingen bekend van 
soorten als Wasbeer, Wasbeerhond, Amerikaanse nerts, Damhert, Beverrat en Grijze eekhoorn. Dikwijls zijn deze dieren ontsnapt uit 
gevangenschap en gaat het enkel over individuen. Het is echter mogelijk dat deze soorten vaste populaties zouden vormen en zo een 
bedreiging vormen door predatie of concurrentie met inheemse soorten. Vandaar is het advies dat dergelijke dieren best zo snel mogelijk 
uit het wild worden weggevangen. Dat is voor de Muskusrat al lang niet meer mogelijk, enkel populatiecontrole kan hun aantal indijken. 
Het Everzwijn is gekend als zeldzame zwerver uit Noord-Frankrijk, maar recent vestigde zich een kleine populatie uit gevangenschap 
ontsnapte dieren in de bosgordel rond Brugge. Door de uitgebreide maïscultuur en de beperkte mogelijkheden voor jacht op groot wild in 
versnipperde en dichtbebouwde landschappen, is een definitieve vestiging van deze soort in West-Vlaanderen niet uit te sluiten. 
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5.4 Amfibieën 

 
Figuur 58: De Boomkikker is één van de fraaiste maar ook meest bedreigde inheemse amfibieën [TG].  
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5.4.1 Algemeen 

De atlas van de Vlaamse amfibieën en reptielen (Bauwens & Claus, 1996) geeft een goed overzicht van de globale verspreiding van alle 
soorten. Op de website http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_AMF_Verspreiding zijn alle verspreidingskaarten uit deze atlas te 
vinden tot op provinciaal niveau, mét een korte bespreking per soort op provinciaal en nationaal niveau. Meer recente en gedetailleerde 
verspreidingsgegevens van een deel van West-Vlaanderen werden verkregen uit een grootscheepse inventarisatie in 2000-2005 waaraan 
bijna 200 vrijwilligers hebben meegewerkt. Een deel van de resultaten is verwerkt in het kader van een Vlaams onderzoeksprogramma 
(Colazzo et al., 2002). Het eindrapport is afgewerkt in januari 2006 (Bauwens et al., 200615). Het project werd uitgevoerd in het 
Heuvelland e.o. (Poperinge tot Wervik) en het Brugse Ommeland (zandstreek en Oostkustpolders). Van de rest van West-Vlaanderen zijn 
vrijwel geen recente gegevens bekend. 
 
De provincie West-Vlaanderen telt momenteel 14 soorten amfibieën (Bauwens et al., 2006). Hiervan is 1 soort met uitsterven bedreigd 
(Boomkikker) en zijn er 3 zeldzaam op Vlaams niveau (Kamsalamander, Vinpootsalamander en Rugstreeppad). Drie soorten zijn uitheems 
in West-Vlaanderen: de Brulkikker (enkele losse waarnemingen), de Meerkikker (koloniseert riviervalleien) en de Vroedmeesterpad. Deze 
laatste heeft een kleine door particulieren geïntroduceerde populatie in Geluwe, is wel inheems in oostelijk Vlaanderen, maar hoort niet 
thuis in West-Vlaanderen. 
 
Voor een goed begrip dient aangegeven dat sinds enkele jaren de 'Groene kikker' als een complex van drie 'soorten' beschouwd wordt: de 
Poelkikker, de Bastaardkikker (in feite een hybride-vorm van beide andere) en de Meerkikker (zie Jooris (2002), www.hylawerkgroep.be). 
De Poelkikker is een zeldzame soort van voedselarme wateren en komt in West-Vlaanderen enkel in Bulskampveld e.o. (Beernem), 
Vloetemveld (Zedelgem) en Damme (Vestingen e.o.) voor. De Bastaardkikker is de meest gekende vorm die overal te vinden is. De 
Meerkikker is een exoot uit Midden- en Oost-Europa die door uitzetten in tuinvijvers aan een fikse opmars bezig is en een (genetische) 
bedreiging kan vormen voor de inheemse Bastaardkikkers. 
 
De Vuursalamander is vrij recent verdwenen uit de provincie. In 1975 waren er twee meldingen op de Vidaigneberg (Heuvelland), maar 
de soort wordt er nu niet meer gevonden. Na biotoopherstel en -uitbreiding is herkolonisatie in de toekomst misschien mogelijk vanaf de 
Mont Noir, op twee kilometer van de Vidaigneberg op Frans grondgebied, waar de Vuursalamander wel nog voorkomt.  De Boomkikker is 
zeer sterk bedreigd en komt nog maar in enkele poelen voor in de duin-polderovergang te Knokke. De Rugstreeppad verdween sinds 
1980 uit alle duinen ten oosten van Nieuwpoort en komt alleen nog aan de Westkust voor (Bauwens et al., 2006). 
 
Bepaalde streken in West-Vlaanderen zijn nog steeds rijk aan weidepoelen en rijk begroeide sloten: amfibieënbiotopen bij uitstek. De 
soortenrijkste gebieden zijn de regio's Poperinge-Ieper-Heuvelland-Wervik en de regio Knokke-Damme. 
 
Voor alle amfibieën is biotoopherstel gunstig: ideaal zijn minstens gedeeltelijk zonnige poelen zonder vis en zonder bemestingsinvloed, in 
de nabijheid van een eerder kleinschalig landschap met hagen of bosranden. 

 

                                                
15 Dit rapport is te downloaden of te bestellen via www.west-vlaanderen.be  



 
Prioritaire en symboolsoorten voor soortbescherming in West-Vlaanderen 90 

Tabel 20: Amfibieën in West-Vlaanderen 

Amfibieën  Aantal soorten waarvan Rode Lijst Uitgestorven Exoten 

Vlaanderen 17 6 1 (Geelbuikvuurpad) 2 soorten: Brulkikker, Meerkikker 

West-Vlaanderen 14 1 (Boomkikker) 1 (Vuursalamander) 3 soorten: Brulkikker, 
Meerkikker, Vroedmeesterpad 
(inheems in Vlaanderen, maar 

niet autochtoon in West-
Vlaanderen) 

 
 
Een specifiek probleem is de jaarlijkse voorjaarstrek van amfibieën naar hun voortplantingsplaatsen. Wanneer hierbij een weg dient over-
gestoken te worden, kunnen veel verkeersslachtoffers vallen. In sommige gevallen is de sterfte zo hoog dat de populatie kan uitsterven. 
Overzetacties zijn een geschikte, maar arbeidsintensieve maatregel om de sterfte te beperken. Het aanleggen van amfibieëntunnels onder 
de weg door is een alternatief, maar is duur. Het nut dient geval per geval afgewogen te worden. In vele gevallen is het gunstiger voor de 
populatieontwikkeling om met dit geld extra biotopen aan te leggen langs beide zijden van de weg, zodat het oversteken niet meer 
noodzakelijk is. Aan elke kant van de weg dient dus zowel een voortplantingsbiotoop (poel) als voldoende landbiotoop (b.v. bosje) 
aanwezig te zijn. Tot wanneer de amfibieën daadwerkelijk de nieuwe locaties gekoloniseerd hebben, blijven overzetacties op deze 
plaatsen aangewezen. Dit kan nog enkele jaren duren. 
 

 
 
 
Figuur 59 : Een mannetje Kamsalamander in schitterend 
voorjaarskleed met hoge rugkam. Dit is een Europees beschermde 
soort waar West-Vlaanderen plaatselijk nog een behoorlijke 
populatie van huisvest in poelen van goede kwaliteit in 
kleinschalige landschappen en de duinen. Het is dan ook een 
prioritaire soort [HW]. 
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5.4.2 Prioritaire soorten amfibieën 

Vier soorten amfibieën kunnen als prioritair worden aangeduid. Ze zijn Europees beschermd door de Habitatrichtlijn en zijn dus sowieso 
voor de provincie prioritair. Twee van deze vier soorten zijn typisch West-Vlaamse soorten, de twee andere niet. 
 
Tabel 21: Prioritaire soorten amfibieën in West-Vlaanderen (Rode Lijst: MUB=met uitsterven bedreigd; z=zeldzaam) 

SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 

Rode Lijst REGIO 

Boomkikker 40 % 4/10 MUB Oostkustpolders (Knokke-Damme) 

Kamsalamander 38 % 76/201 z Zandleem- en leemstreek, duinen; zeer lokaal ook polders 

Rugstreeppad 14 % 12/88 z Duinen 

Poelkikker ca. 17 % ca. 7 / ca. 42 (°) Zeer lokaal in zandstreek en polders (Damme) 

(°) De Poelkikker is als soort niet opgenomen in de Vlaamse Rode Lijst. In de Kempen is de soort niet zeldzaam, maar daarbuiten duidelijk wel 
(www.hylawerkgroep.be).  
 
In het kader van de Habitatrichtlijn werden in Vlaanderen een aantal "Speciale beschermingszones" aangeduid met onder meer als doel 
het leefgebied van de Kamsalamander te beschermen, de zogenaamde "Habitatrichtlijngebieden" (afgekort SBZ-H). Van alle recente 
locaties met Kamsalamander ligt 33 % binnen deze gebieden en 66 % erbuiten (Bauwens et al., 2006). De lidstaten zijn verplicht om ook 
buiten de SBZ-H beschermingsmaatregelen te nemen voor het behoud van de soort. 
 

De drie andere prioritaire soorten staan ook op bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Dat zijn de soorten die ook overal op het grondgebied 
van de lidstaten moeten beschermd worden, maar er dienden geen aparte zones voor afgebakend te worden. Voor de West-Vlaamse 
amfibieën gaat het over Boomkikker, Rugstreeppad en Poelkikker. 
 
Voor de Boomkikker bestaat reeds een concreet soortbeschermingsplan (Vervoort & Goddeeris, 1996). Er is al gestart met de uitvoering 
maar er is nog veel werk nodig om het plan volledig ten uitvoer te brengen. Een grondige aanpak leidde tot goede resultaten voor de 
boomkikkerpopulatie in Zeeuws-Vlaanderen (med. T. Vermeersch) en is een voorbeeldproject voor West-Vlaanderen, en geschikt voor 
grensoverschrijdende acties. 
 

Voor de Rugstreeppad zijn maatregelen in de duingebieden noodzakelijk met o.m. vernatting en ontsnippering. Opspuitterreinen in 
havengebieden kunnen ook (tijdelijk) gunstige leefomstandigheden bieden. 
 

De Kamsalamander is meest gebaat bij de aanleg van netwerken van vrij grote en diepe poelen, zonder vis, met een gevarieerd 
kleinschalig landbiotoop in de omgeving. 
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5.4.3 Symboolsoorten amfibieën 

Op basis van de criteria uit hoofdstuk 3.2 kunnen 2 soorten amfibieën als symboolsoort weerhouden worden. 
 
Tabel 22: Symboolsoorten amfibieën voor soortbeschermingsinitiatieven in West-Vlaanderen (Rode Lijst: z = zeldzaam): 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl / Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Vinpootsalamander 11 23 / 217  x  x  z x    
Poelen in of nabij bos in 
zandstreek of Heuvelland-
Poperinge, ook Houthulst 

zandstreek, plaatselijk in 
zandleemstreek 

Kleine 
watersalamander 

31 209 / 676     x   x x x Poelen met helder water en veel 
waterplanten; geen vis overal 

 
De Vinpootsalamander is vooral bruikbaar als uithangbord voor poelenacties in haar normale verspreidingsgebied. De Kleine 
watersalamander kan overal ingezet worden, ook bij amfibieënoverzetacties of acties naar tuinvijverbezitters.  
 

De Vuursalamander is weliswaar uitgestorven in West-Vlaanderen (laatste op Vidaigneberg, Westouter, in jaren '80 van vorige eeuw), 
maar kan zich opnieuw vestigen in het Heuvelland na biotoopherstel en het aanleggen van de nodige corridors. 
 

Amfibieën, en vooral dan hun larven, laten zich gemakkelijk vangen en verplaatsen. Herintroductie is een maatregel die daarom vaak 
geopperd wordt voor een snel herstel van amfibieën-populaties. Er moet hiermee echter zeer omzichtig omgesprongen worden. Zie 
hoofdstuk 6 voor een beslissingskader hieromtrent. Zeer belangrijk: herintroductie leidt tot niets wanneer het leefgebied onvoldoende 
groot en (terug) geschikt (gemaakt) is. 

 
Figuur 60: De Vinpootsalamander kent een zeer lokale 
verspreiding in de zandstreek en de regio Poperinge-Heuvelland, 
maar is daar vaak algemeen in poelen met helder water in of 
nabij bos [HW]. 
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5.5 Reptielen 
 

 

Figuur 61: De Hazelworm is een pootloze hagedis, met een beperkte verspreiding in West-Vlaanderen. Door zijn onopvallende levenswijze is het niet 
makkelijk om een goed beeld te krijgen van de toestand van de deelpopulaties [YA].  
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5.5.1 Prioritaire soorten reptielen 

Er komen van nature 2 soorten reptielen voor in West-Vlaanderen: de 
Levendbarende hagedis en de Hazelworm. Slangen en andere 
hagedissoorten ontbreken. Recent is daar een door mensen uitgezette exoot 
bijgekomen: de Roodwangschildpad. 
 

Beide inheemse reptielen houden van een mozaiek van open zonnige en 
meer besloten plekjes in een rustige omgeving met veel ongewervelden als 
voedsel. Door vermesting en achterstallig beheer zijn veel van de open 
plekken met lage vegetatie vergrast, verruigd of verbost. De soorten zijn 
weinig mobiel. Het is dus zaak om de resterende populaties voldoende 
overlevingskansen te bieden door biotoopherstel en aangepast beheer. 
 

Er zijn geen prioritaire soorten reptielen in West-Vlaanderen omdat geen 
enkele soort een typisch West-Vlaamse verspreiding kent. 

 
 
Figuur 62: Levendbarende hagedis, typisch voor duinen, oude spoorwegbeddingen en 
heiderelicten, verspreid over de provincie [YA]. 

 
 

5.5.2 Symboolsoorten reptielen 

Zowel de Levendbarende hagedis als de Hazelworm worden als symboolsoort weerhouden. Op Vlaams niveau zijn de soorten (nog) niet 
opgenomen op de Rode Lijst, ze zijn wel als zeldzaam vermeld. In de provincie West-Vlaanderen is hun voortbestaan op veel plaatsen 
bedreigd door het dichtgroeien van voorheen open vegetaties langs bermen en bospaden. 
 
Tabel 23: Symboolsoorten reptielen voor soortbeschermingsinitiatieven in West-Vlaanderen (criterium: zie 3.2): 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 
in W-Vl 

aantal km-

hokken 
in W-Vl / Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Levendbarende hagedis 21 % 57 / 276   x  x  x x x x Heide, schrale bermen, duinen 
vooral duinen en 
zandstreek, elders 
schaars 

Hazelworm 9 % 15 / 168   x  x  x x x x 
Lichtrijke bossen en bosranden, 
schrale bermen, bospaden 

vooral Houtland en 
Heuvelland, zeer 
zeldzaam elders 
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5.6 Dagvlinders 
 

 

Figuur 63 : De Kleine parelmoervlinder heeft in Vlaanderen enkel in de duinen van de Westkust een vaste populatie. Daar komt ook de waardplant Duin-
viooltje het meest voor op met Helmgras gefixeerd duin of mosduin. Maar duinviooltjes alleen zijn niet genoeg, ook een combinatie met bloemrijke 
duingraslanden, b.v. in vochtige duinpannen, in de buurt is noodzakelijk voor de nectarvoorziening [YA].  
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5.6.1 Inleiding 

Dagvlinders zijn in Vlaanderen een sterk bedreigde groep. Twee derde van het aantal soorten is zeldzaam of staat op de Rode Lijst. In 
totaal worden in de atlas van Maes & Van Dyck (1999) 47 soorten vermeld voor West-Vlaanderen die zich hier voortplanten of dat ooit 
hebben gedaan. In Vlaanderen zijn er 50 standvlinders en regelmatige trekkers, 17 uitgestorven soorten en een 20-tal dwaalgasten. 
Hiervan zijn er slechts 34 soorten die jaarlijks te zien zijn en niet minder dan 8 soorten die uitgestorven zijn gedurende de 20e eeuw. De 
rest zijn zwervers of echte dwaalgasten. Van de 22 nog niet uitgestorven soorten van de Vlaamse Rode Lijst, komen er 8 in West-
Vlaanderen voor (zie tabel 24). 
 
Tabel 24: Dagvlinders in West-Vlaanderen 

Vlinders 

Regelmatig voorkomend 

(standvlinders + regelmatige 

trekvlinders) 

Waarvan Rode 

Lijst 
Uitgestorven 

Vlaanderen 50 22 17 

West-Vlaanderen 34 8 8 

 
 
In West-Vlaanderen komen de volgende 8 Rode Lijstsoorten nog als standvlinders voor. Hun Vlaamse Rode Lijststatus is: 
− Aardbeivlinder (Gulke Putten Wingene, militair domein Houthulst) : bedreigd 
− Kleine parelmoervlinder (duinen West- en Middenkust): met uitsterven bedreigd 
− Sleedoornpage (leemstreek) : bedreigd 
− Bruin blauwtje (duinen, lokaal ook elders op droge terreinen) : kwetsbaar 
− Bruine eikenpage (bossen rond Sint-Kruis-Brugge, nog slechts 1 vindplaats) : kwetsbaar 
− Groentje (Gulke putten Wingene, militaire domeinen Houthulst en Vloetemveld Zedelgem): kwetsbaar 
− Heivlinder (duinen) : kwetsbaar 
− Kleine ijsvogelvlinder (recente vestiging in Ieperse bossen) : kwetsbaar. 
 
De onopvallende Iepenpage (op Rode Lijst: 'onvoldoende gekend', maar vermoedelijk bedreigd) werd nog nooit vastgesteld in West-
Vlaanderen, maar is mogelijk wel aanwezig in het Ieperse en/of het Heuvelland, dat ooit het iepengebied bij uitstek was van Vlaanderen 
(med. A. Zwaenepoel). De iepenziekte heeft hier (en elders) bijna alle iepen doen sneuvelen, maar iepenstruweel uit wortelopslag is nog 
algemeen in houtkanten en bosranden. Gerichte zoekacties zijn nodig in de kleinschalige landschappen en bosranden van deze streek. 
 

Opvallend is dat enkele gebieden in de duinen en de zandstreken het merendeel van de Rode Lijstsoorten herbergen : de duinen van de 
Westkust, het reservaat van de Gulke Putten te Wingene en de (voormalige) militaire domeinen van Houthulst en Zedelgem 
(Vloetemveld). Door hun onderlinge isolatie zijn deze populaties extra kwetsbaar voor bedreigingen. Het beheer moet hier terdege 
rekening houden met de biotoopeisen van de betrokken soorten door o.a. gefaseerde maai- en/of plagbeurten, ontwikkeling van 
mantelzomen, aanwezigheid nectarbronnen, enzovoort. 
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In Vlaanderen en Nederland zijn de soorten van voedselarme en bloemrijke graslanden en bermen de voorbije 15 jaar sterk 
achteruitgegaan in het landelijk gebied (b.v. Maes & Van Dyck, 1996; Feryn et al., 2000; Van Swaay et al., 2001; Cuvelier et al., 2004, 
www.zwvvk.net.tf). Het betreft soorten als Hooibeestje, Argusvlinder, Koevinkje, Kleine vuurvlinder, Bruin zandoogje en Icarusblauwtje. 
Van deze soorten is het Koevinkje tegenwoordig vermoedelijk de meest zeldzame, hoewel hij op de vliegplaatsen lokaal wel talrijk kan 
optreden. Het blijkt dat waar meerdere van deze soorten momenteel nog samen voorkomen, het terrein meestal een specifiek 
natuurgericht beheer krijgt en geen gangbaar agrarisch bedrijfsgericht beheer (med. D. Maes, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). 
Het Bruin blauwtje, een graslandvlinder van korte schrale vegetaties, is daarentegen sterk toegenomen, vooral op ruderale terreinen en in 
andere kunstmatige gebieden. Van oorsprong was het in West-Vlaanderen vooral een duinsoort. 
 

 

Figuur 64: Het Hooibeestje is één van de graslandvlindertjes die momenteel hard achteruitgaan door vermesting van hooilanden en bermen [IR]. 

 
Anderzijds is de Kleine ijsvogelvlinder een recente nieuwkomer die de vochtige bossen van het Ieperse langzaam koloniseert, 
vermoedelijk vanuit Noord-Franse en Henegouwse vliegplaatsen. Het ouder worden van deze bossen, een aangepast bosbeheer dat open 
plekken en mantelzomen kansen geeft, en de combinatie met vochtige en warme zomers hebben hier waarschijnlijk toe geleid. Decennia 
eerder was deze soort al verdwenen uit het Brugse, hier is ook een terugkeer mogelijk vanuit b.v. Oost-Vlaamse populaties. 
 

De hierna gebruikte cijfers over de verspreiding zijn afkomstig van de databank van de Vlaamse Vlinderwerkgroep. Er zijn intussen tal 
van nieuwe recente gegevens bij de Zuid-West-Vlaamse Vlinderkring (ZWVVK, www.zwvvk.net.tf), maar die zijn nog niet beschikbaar 
voor verwerking.  
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5.6.2 Prioritaire soorten dagvlinders 

Er zijn twee bijna uitsluitend West-Vlaamse soorten dagvlinders in Vlaanderen. De Kleine parelmoervlinder komt voor in duingraslanden 
en is gebonden aan de groeiplaatsen van Duinviooltje als waardplant. Van de Aardbeivlinder resten momenteel nog 3 vindplaatsen in 
Vlaanderen, waarvan 2 in West-Vlaamse heidegebieden en één in de Oost-Vlaamse zandstreek.  De Heivlinder, een duinenspecialist, is 
nog wijd verspreid op heideterreinen in de Kempen en haalt daardoor niet de 33 %-score voor een typische West-Vlaamse soort (op 
Vlaams niveau). Die soort wordt wel weerhouden als symboolsoort (zie verder). 
 
Tabel 25: Prioritaire soorten dagvlinders in West-Vlaanderen 

SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 

Rode Lijst REGIO 

Kleine parelmoervlinder 100 7 / 7 MUB duinen, vooral Westkust (daarbuiten alleen occasionele zwervers) 

Aardbeivlinder 50 2 / 4 B zeer lokaal: Gulke Putten (Wingene) en militair domein Houthulst 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 65: Aardbeivlinder (l) [JP] en Groentje (r) [IR] zijn allebei soorten van heide en heischraal grasland en komen in West-Vlaanderen in de zelfde 
paar gebieden voor. De Aardbeivlinder heeft nauwelijks andere Vlaamse vliegplaatsen en is daarom een prioritaire soort, het Groentje is algemener in de 
Kempen en blijft daardoor ‘maar’ een symboolsoort. 
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5.6.3 Symboolsoorten dagvlinders 

Enkele symboolsoorten hebben maar één of enkele vindplaatsen en hebben daarom nood aan zeer specifieke beschermingsmaatregelen: 
het betreft Bruine eikenpage en Groentje. De andere soorten zijn ruimer verspreid. De groep 'graslandvlinders' biedt een handiger 
oplossing dan het hanteren van elke soort afzonderlijk als symboolsoort. Koevinkje, Argusvlinder en Oranjetipje zijn ook graslandvlinders, 
maar kunnen lokaal specifieker als symboolsoort ingezet worden dan de andere soorten. 
 
De aantallen kilometerhokken met vlinders zijn afkomstig van de databank van de Vlaamse Vlinderwerkgroep, beschikbaar gesteld via het 
INBO en gepubliceerd in Maes & Van Dyck (1996). Deze gegevens zijn licht verouderd. Zo waren er geen recente meldingen bekend van 
Sleedoornpage of Kleine ijsvogel, hoewel daar intussen populaties van zijn ontdekt, resp. ontstaan. In dezelfde tienjarige tussenperiode 
zijn Koevinkje en Argusvlinder zeer sterk afgenomen (med. ZWVVK). De cijfers uit onderstaande tabel zijn daarom enkel richtinggevend. 
 
Tabel 26: Symboolsoorten dagvlinders in West-Vlaanderen (criteria: zie 3.2)(Rode Lijst: MUB=met uitsterven bedreigd; B=bedreigd; K=kwetsbaar). 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-
hokken 

in W-Vl 

aantal km-
hokken 

in W-Vl / Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Oranjetipje 14 % 56 / 402   x  x   x x  

vochtig bloemrijk grasland 
met pinksterbloemen in 
nabijheid van houtkant; 
mantelzomen 

overal 

Kleine ijsvogelvlinder 0 0 / 52  x x   K x x x  
vochtig rijk oud loofbos met 
kamperfoelie en open plekken overal mogelijk 

Sleedoornpage ca. 15 % (°) (°)  x x x x B  x  x hagen en bosranden met 
sleedoorn 

leemstreek 

Groentje 6 % 4 / 72  x x x  K x x x x gevarieerde droge heide zandstreek 

Bruine eikenpage 7 % 3 / 46   x   K x   x jonge open eikenbestanden, 
wastines zandstreek 

Bruin blauwtje 46 % 43 / 94 x    x K     schrale bloemrijke bermen overal (toenemend) 

Koevinkje 18 % 45 / 249   x  x   x  x 
schrale grasbermen in 
nabijheid van mantelzomen 

overal, maar vooral 
zandstreek en duinen 

Argusvlinder 30 % 97 / 323     x     x schrale grasbermen met open 
plekjes 

overal, maar vooral 
polders en duinen 

Heivlinder 22 % 17 / 77  x  x  K x x x  
stuifzand, tegenwoordig enkel 
nog in de duinen duinen 

graslandvlinders: 
Hooibeestje, 
Icarusblauwtje, Kleine 
vuurvlinder, Bruin 
zandoogje, dikkopjes 

      x   x  x bloemrijke graslanden, 
bermen, enz. 

overal 
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(°) Van de Sleedoornpage werd pas vrij recent "ontdekt" dat er zich een belangrijke populatie bevindt in het uiterste zuiden van de 
provincie. De grootste aantallen bevinden zich in het Heuvelland, met kleinere randpopulaties in het Ieperse en ten zuiden van Kortrijk. 
Deze informatie was nog niet opgenomen in Maes & Van Dyck (1996). Er is momenteel geen goed overzicht van de hokverdeling in 
(West-)Vlaanderen beschikbaar voor deze soort, maar een schatting van 15 % t.o.v. het aantal Vlaamse kilometerhokken is realistisch. 
 
Het Bruin blauwtje is de voorbije tien jaar sterk toegenomen in West-Vlaanderen. Vooral kunstmatige terreinen worden gekoloniseerd, 
zoals wegbermen en oude spoorwegbermen, opspuitterreinen, enz. Een vermelding op de Rode Lijst is daarom intussen overbodig. 
Aanduiding als prioritaire soort was mathematisch mogelijk maar om dezelfde reden niet opportuun. 
 
 
 

   

Figuur 66: De onopvallende Heivlinder [YA] is een typische verschijning in open duinen. Door gebrek aan stuifzand komt hij niet (meer?) in onze te kleine 
heidegebieden voor, waar hij in de Kempen wel te vinden is. De Sleedoornpage (r) [FC] is dan weer een soort van zonnige doornhagen in de leemstreek 
in het zuiden van de provincie, met Sleedoorn als waardplant. 
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5.7 Libellen 
 

 
Figuur 67: De blinkendgroene Metaalglanslibel is een schaarse soort in West-Vlaanderen en vrijwel beperkt tot zuivere bospoelen in de Ieperboog, het 
militair domein van Houthulst en plaatselijk in de zandstreek ten zuiden van Brugge [YA]. 
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5.7.1 Inleiding 

De grootste soortenrijkdom aan libellen komt voor in van nature mesotrofe tot eutrofe wateren (= matig voedselrijk tot voedselrijk) met 
goed ontwikkelde water- en oevervegetaties. Mesotrofe plassen zijn in West-Vlaanderen vrijwel niet meer aanwezig. In de wel talrijk 
aanwezige voedselrijke plassen zijn de vegetaties doorgaans slecht tot helemaal niet ontwikkeld. Te grote dichtheden plantenetende (b.v. 
Karper) en ongewervelden etende vissen (b.v. Brasem) en een te grote voedselrijkdom (hypertrofie) met algenbloei en troebel water als 
gevolg, verstoren het delicate evenwicht in deze plassen. Dat zorgt er voor dat West-Vlaanderen niet zo rijk is aan libellen.  
 

De grote mobiliteit van de meeste soorten kan er echter wel voor zorgen dat nieuwe geschikte gebieden snel gekoloniseerd kunnen raken.  
 

In West-Vlaanderen zijn in totaal 41 soorten libellen waargenomen (De Knijf et al., 2006). Dit is bijna 2/3 van het Vlaamse totaal. Hiervan 
planten er zich 29 soorten regelmatig voort. Hiervan zijn negen soorten toevallige zwervers die bijvoorbeeld in warme zomers ver 
noordelijk of westelijk uitzwermen. Drie soorten zijn sinds meer dan een halve eeuw uitgestorven en waren altijd zeldzaam geweest. 
Zuidelijke soorten nemen toe. De Vuurlibel is zo’n van oorsprong zuidelijke soort en heeft zich definitief gevestigd in de provincie sinds 
nauwelijks een vijftiental jaar. De West-Vlaamse populaties horen momenteel bij de grootste van het land, en de soort rukt langzaam 
verder op naar het oosten en noorden. Andere zuidelijke soorten worden jaarlijks in toenemende mate gezien, maar de aanwezigheid 
blijft vooralsnog marginaal (b.v. Zwervende heidelibel, Zwervende pantserjuffer, Zuidelijke keizerlibel). 
 

De gegevens zijn afkomstig van de databank van de Belgische libellenwerkgroep "Gomphus" (situatie begin 2006, met dank aan Geert De 
Knijf). 
 
Tabel 27: Libellen in West-Vlaanderen 

Libellen Ooit waargenomen Waarvan 

Rode Lijst 

Uitgestorven Onregelmatige zwervers en echte dwaalgasten 

(voortplanting uitzonderlijk) 

Vlaanderen 66 17 6 8 

West-Vlaanderen 41 2 3 9 

 
Typische beek- en riviersoorten ontbreken volledig in de provincie door een slechte waterkwaliteit, vaak in combinatie met een slechte 
(lees: eentonige) beekstructuur. Soorten van matig voedselrijke tot voedselarme wateren met veel waterplanten komen enkel voor in 
reservaten of reservaatwaardige terreinen, nauwelijks of niet daarbuiten. In de veldgebieden in de zandstreek zouden in theorie een 
aantal soorten kunnen verwacht worden die ook in de libellenrijke Kempen voorkomen, maar dat is bijna niet het geval. Hier kunnen 
diverse redenen voor aangehaald worden : 
− subtiele klimaatverschillen tussen het meer Atlantische klimaat in de kustprovincie en het meer continentale klimaat in de Kempen; 
− onverontreinigde, waterplantenrijke plassen en moerassen komen in de zandstreek nauwelijks (nog) voor; 
− voor enkele soorten van vennen vormen de Kempen de huidige westgrens van hun areaal. 
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5.7.2 Prioritaire soorten libellen 

West-Vlaanderen heeft geen prioritaire libellensoorten op Vlaamse schaal. Er is maar één Vlaamse Rode Lijstsoort, nl. de Variabele 
waterjuffer (status ‘bedreigd’) die in enkele naar Vlaamse normen belangrijke grote populaties voorkomt in oude Scheldemeanders te 
Avelgem-Waarmaarde en Woumen (Kleine Blankaart e.o.). Het is echter geen ‘typisch West-Vlaamse soort’ en wordt daarom bij de 
symboolsoorten opgenomen. 
 

5.7.3 Symboolsoorten libellen 

De voorgestelde symboolsoorten zijn die van de belangrijkste te herstellen biotopen: meso- en eutrofe plantenrijke wateren en zuiver 
stromend water. Met enkele algemene maatregelen kan het merendeel van de soorten al geholpen worden. 
 
Tabel 28: Symboolsoorten libellen voor West-Vlaanderen (criteria: zie 3.2)(Rode Lijst: B=bedreigd; K=kwetsbaar). 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl / Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Weidebeekjuffer 0 0 / 122  x x    x x x x 
Zuiver stromend water in 
natuurlijke beekbedding in 
halfopen tot open gebied 

Overal buiten polders en 
duinen 

Variabele waterjuffer 14 % 7 / 50  x    B x x  x Laagveenplassen 
Overal, nu enkel nog 
Scheldevallei (meanders) 
en Blankaartgebied 

Metaalglanslibel 5 % 4 / 66  x    B x x   
Plassen met overhangende 
bomen (elzen), vaak in bos 

Overal buiten polders, 
maar vooral zandstreek 
en Ieperboog 

Smaragdlibel 5 % 6 / 104  x    K x    
Beschutte plassen met helder 
water en veel waterplanten 

Overal, maar vooral 
zandstreek 

Viervlek 15 % 29 / 190  x   x    x  
Helder matig voedselrijk tot 
voedselarm water, ook 
pionierssituaties 

Overal, grootste aantallen 
in zandstreek 

Venwitsnuitlibel 2 % 1 / 48  x x x  K x x x x Heidevennen Zandstreek 

Vuurlibel 31 % 25 / 80     x   x x  
Beschutte plassen met helder 
water en veel waterplanten Overal 

 
 
Alle soorten hebben baat bij een algemeen libellenvriendelijk beheer van waterplassen.  Dit beheer omvat : 
- geen vis ofwel actief biologisch beheer met een normale natuurlijke visstand, o.a. met gepaste dichtheden roofvis 
- kansen voor ondergedoken en drijvende waterplanten 
- oevervegetatie 
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- uitwendig beheer: geen lozingen en/of bufferen 
- in de zandstreek: bufferen tegen verzuring indien nodig (ter plaatse te onderzoeken) 
 
"Actief biologisch beheer" bestaat uit het verwijderen van een overmaat aan bodemwoelende en insectivore vis (Karper, Brasem), het 
vermijden van inspoeling van nutriënten en het verwijderen van een eventueel aanwezige organische sliblaag tot op de minerale bodem.  
Hierdoor wordt het water terug helder en kunnen water- en oeverplanten zich ontwikkelen. Hierna komen op hun beurt libellen terug, 
amfibieën, vele andere vissoorten, enzovoort. Het is van belang dat alle maatregelen simultaan gebeuren en geen enkele factor 
overgeslagen wordt. Enkel dan kan de "balans" overslaan naar helder water. 
 
 

 
 
Figuur 68: Er zijn heel wat soorten blauwe 
juffertjes die goed op elkaar lijken. Hiervan is 
de Variabele waterjuffer, een soort van 
laagveenplassen, een symboolsoort voor 
West-Vlaanderen omdat er een paar van de 
grootste populaties van Vlaanderen 
voorkomen: in een oude Scheldemeander in 
Waarmaarde en in de moerassen rond de 
Blankaart te Woumen. Elders is de soort zeer 
zeldzaam [KD]. 
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5.8 Sprinkhanen 
 

 

Figuur 69: De Blauwvleugelsprinkhaan is perfect gecamoufleerd op droge zandige bodem. Bij het opspringen opent hij zijn vleugels en komt een felle 
lichtblauwe kleur tevoorschijn, om belagers af te schrikken. Na de landing wordt het dier weer één met zijn omgeving. In de duinen is de soort niet 
zeldzaam, maar daarbuiten is hij heel lokaal aanwezig op b.v. oude kale spoorwegemplacementen [YA]. 
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5.8.1 Inleiding 

Gevarieerde heideterreinen, duinen en vooral kalkgraslanden zijn de soortenrijkste biotopen voor sprinkhanen en krekels. In Vlaanderen 
komen in totaal 34 soorten voor plus twee oprukkende soorten uit het zuiden. In West-Vlaanderen tellen alleen de duinen van de 
Westkust behoorlijke aantallen soorten (20 soorten in totaal, en tot 17 soorten per atlashok van 5x5 km), alsook het militair domein van 
Houthulst en de zandstreek ten zuiden van Brugge. In deze laatste twee regio's worden soms 11-14 soorten per atlashok van 5x5 km 
aangetroffen (Decleer et al., 2000). Echt soortenrijke gebieden, zoals grote en gevarieerde heideterreinen of kalkgraslanden, ontbreken in 
West-Vlaanderen. Toch kunnen er enkele gemakkelijk herkenbare soorten naar voor geschoven worden, die vooral voor kleinschalige 
projecten als doelsoort kunnen opgevat worden. 
 
De gegevens zijn afkomstig van de Belgische sprinkhanenwerkgroep "Saltabel", situatie eind 2004 (met dank aan K. Decleer, S. Vanroose 
en P. Adriaens). 
 
Tabel 29: Sprinkhanen in West-Vlaanderen 

Sprinkhanen Regelmatig voorkomend 
(voortplanting en zwervers) 

Waarvan 
Rode Lijst 

Uitgestorven 

Vlaanderen 34 (+ 5 uitgestorven) 13 5 

West-Vlaanderen 25 8 3 

 
 

5.8.2 Prioritaire soorten sprinkhanen 

Er zijn 3 prioritaire soorten sprinkhanen, die alle drie (vooral) gebonden zijn aan de duinen. Beschermingsmaatregelen hebben vooral 
betrekking op het in stand houden van specifieke vegetaties en vegetatiestructuren. 
 
Tabel 30: Prioritaire soorten sprinkhanen in West-Vlaanderen (Rode Lijst: B=bedreigd; K=kwetsbaar). 

SOORT 

% km-

hokken 
in W-Vl 

aantal km-

hokken 
in W-Vl/Vl 

Rode Lijst REGIO 

Duinsabelsprinkhaan 100 % 7 / 7 B Duinen, maar nu nog enkel Westkust en Zwinbosjes 

Schavertje 50 % 2 / 4 B Duinen Westkust (Oostduinkerke) en zandstreek (Schobbejakshoogte) 

Zanddoorntje  
(syn. Duindoorntje) 42 % 10 / 24 K Vooral duinen, lokaal daarbuiten in pioniersituaties 

 



 
Prioritaire en symboolsoorten voor soortbescherming in West-Vlaanderen 107 

5.8.3 Symboolsoorten sprinkhanen 

Sommige sprinkhanen zijn gemakkelijk herkenbaar en kunnen als symboolsoort fungeren. Heel wat soorten sprinkhanen in West-
Vlaanderen zijn maar van één of een handvol vindplaatsen in West-Vlaanderen gekend, en zijn daarom zeer kwetsbaar voor uitsterven. 
Niet al deze soorten zijn opvallend en daarom vaak niet bruikbaar als symboolsoort. In tabel 31 zijn de wel bruikbare symboolsoorten 
opgenomen. 
 
Tabel 31: Symboolsoorten sprinkhanen in West-Vlaanderen (criteria: zie 3.2)(Rode Lijst: B=bedreigd; K=kwetsbaar; z=zeldzaam). 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-
hokken 

in W-Vl 

aantal km-
hokken 

in W-Vl / Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Blauwvleugelsprinkhaan 28 % 10 / 36  x  x x K x x x x Open droge vegetatie, op 
snel opwarmende bodem  

Duinen, zeer lokaal op 
spoorwegbermen in het Brugse 
(recent verdwenen Ieper) 

Heidesabelsprinkhaan 2 % 1 / 52  x x x  z x    Natte heide 
Zandstreek; nog één gebied 
(Vloetemveld); verdwenen uit 
Hertsberge 

Gouden sprinkhaan 36 % 9 / 25 x     z x   ? Heide en vochtige ruigtes in 
de polders 

Zandstreek en polders 

Greppelsprinkhaan 29 % 7 / 24   x x x K x   ? 
Vochtige ruigtes in de 
polders langs dijken en 
bermen 

Polders van Midden- en Oostkust, 
meersengebieden rond Brugge 

Veldkrekel 0 % 0 / 52  x x   z  x x x 
Open droog grasland, op 
snel opwarmende bodem 

Verdwenen uit W-Vl; zandstreek 
best geschikt 

Veenmol 0 % 1 / 24      B x  x ? 

Ondergrondse levenswijze in 
vochtige en humusrijke 
bodems, vooral 
zandgronden en moestuinen 

Zandstreek (1 recente melding uit 
Oostkamp, verspreiding slecht 
gekend) 

Moerassprinkhaan 3 % 1 / 34  x x   K x x  x 
Vochtige tot natte 
bloemrijke graslanden en 
natte ruigtes 

Eén vindplaats: vallei van de 
Zuidleie, Oostkamp (zandstreek) 
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Figuur 70: Sprinkhanen zijn bij het brede publiek niet zo goed gekend. Met wat extra ‘marketing’ kan er echter wel rond gewerkt worden. Boven (vlnr): 
Duinsabelsprinkhaan [YA], een West-Vlaamse specialiteit; Veenmol: ondergronds levende bizarre krekelsoort, mogelijk nog aanwezig in zandstreek en 
lokaal in moestuinen. Onder (vlnr): Gouden sprinkhaan [YA] van polderweiden en heiderelicten; Moerassprinkhaan [KD]: forse soort met nog één 
vindplaats in natuurreservaat ‘Vallei van de Zuidleie’ te Oostkamp. 
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5.9 Mieren 
 

 

Figuur 71: In West-Vlaanderen komen twee soorten voor ‘rode bosmieren’ voor én hun hybride. Deze laatste is uniek en typisch voor de Poperingse 
bossen [JT]. 
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5.9.1 Inleiding 

Er is een recente atlas beschikbaar van de mieren (Dekonink et al., 2003; zie ook www.formicidae.be). De meeste soorten van 
natuurbehoudsbelang zijn bij het brede publiek onbekend. Het aantal waarnemingen in de databank is dan ook niet zo groot.  
 
Er zijn 56 mierentaxa in Vlaanderen, waarvan twee (nog) zeldzame exoten. In West-Vlaanderen komen 31 soorten voor, waaronder 1 
exoot (Faraomier, 1 locatie).  
 
Tabel 32: Mieren in West-Vlaanderen 

Mieren Regelmatig voorkomend 

(voortplanting en jaarlijkse 
zwervers) 

Waarvan 

Rode Lijst 

Vlaanderen 56 30 

West-Vlaanderen 31 11 

 
De gegevens zijn afkomstig van de databank van de Belgische mierenonderzoekers "Formidabel" en Dekonink et al. (2003). 
 

5.9.2 Prioritaire soorten mieren 

Mieren spelen een heel belangrijke ecologische rol in de natuur. Sommige soorten zijn heel sterk aan een bepaald habitat gebonden. Veel 
mierennesten herbergen ook tal van andere soorten organismen die er een schuilplaats of voedsel vinden. De nesten en gangen hebben 
ook een belangrijke invloed op de vegetatie: bodemdoorluchting, zadenverspreiding, stimuleren van nutriëntencycli, enzovoort. Gebieden 
die rijk zijn aan mieren hebben dikwijls een heel gevarieerde vegetatie, zowel qua soorten als qua (micro)structuur, en vice versa. 
 
Tabel 33: Prioritaire soorten mieren in West-Vlaanderen (Rode Lijst: BMO = bedreigd maar mate waarin onvoldoende gekend; K = kwetsbaar) 

SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl/Vl 

Rode Lijst REGIO 

Buntgrasmier 50 % 12 / 24 K Duinen, heiderelicten zandstreek en Ieperboog 

Duinsteekmier 42 % 13 / 31 K Duinen, heiderelicten zandstreek en Ieperboog 
hybride van Formica rufa-
complex (rode bosmier) 

40 % 2 / 5 BMO Poperingse bossen 
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Figuur 72: De nesthopen (‘koepels’) van de Rode bosmier zijn bij het brede publiek 
bekender dan de mier zelf [KD]. Recreanten hebben vaak de neiging om er met 
stokken in te puren om de gealarmeerde mieren tevoorschijn te zien komen, maar 
dat is zeer schadelijk voor de kolonie. Zowel de nesten als de mieren zijn wettelijk 
beschermd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.9.3 Symboolsoorten mieren 

Vermits de meeste mieren moeilijk herkenbaar zijn voor een breed publiek, is het niet evident om een mierensoort naar voor te schuiven 
als symbool voor een actie.  
 

De taxa van de rode bosmier-groep zijn voor dit doel wel geschikt. Dit zijn de Kale en de Behaarde bosmier en hun hybride. Deze laatste 
komt in een stabiele vorm voor in de Poperingse bossen en de Schobbejakshoogte (Brugge) en is uniek in Vlaanderen. De beide "andere" 
soorten komen verspreid (maar lokaal!) voor in bossen op de zandgronden. Ze zijn beiden "kwetsbaar" volgens de Vlaamse Rode Lijst 
(Dekoninck et al., 2003). De rode bosmier s.l. is niet alleen beperkt tot de zandstreek, er zijn ook vindplaatsen op zandige bodems in de 
zandleemstreek (b.v. te Meulebeke). Er is één vindplaats in de duinen, namelijk de duinbossen van De Haan. Een overzicht van alle 
recente West-Vlaamse locaties is te vinden in Decock (2006). In de Gasthuisbossen (Ieper-Zonnebeke) en op de Rodeberg (Heuvelland) 
zijn bosmieren uitgestorven, vermoedelijk door het uitzetten van extreem hoge aantallen Fazanten voor de ‘jacht’, respectievelijk door 
overrecreatie (med. L. Stubbe, P. Hubau). 
 

De biologische, maar ook bosbouwkundige waarde van de Rode bosmier is alom bekend. De grote nestkoepels spreken erg tot de 
verbeelding en bieden mogelijkheden tot sensibilisering en verhoogde betrokkenheid van een breed publiek bij het natuurbehoud. Door 
vergrassing en verbraming van de bossen en bosranden gaat de soort echter bijna overal achteruit. Voor het typische koepelvormige nest 
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worden immers zonnige open plekjes verkozen en die zijn er steeds minder. Wandelaars hebben vaak de neiging om in de nesten te 
porren wat zeer ongunstig is voor het microklimaat in de nesten en waardoor regenwater gemakkelijk kan binnensijpelen. Sensibilisering 
van bezoekers is nodig. 
 

Uit de literatuur blijkt dat dichtheden kunnen oplopen tot 20 nesten/hectare (Seifert, 1996). Aangezien deze nesten met elkaar verbonden 
zijn door uitwisseling van voedsel en/of individuen (werksters, larven, koninginnen), wordt vaak gesproken over ‘superkolonies’. Het is 
dus van belang om hoge dichtheden nesten in aaneengesloten gebieden te behouden of te bevorderen. 
 

De mieren zijn gebaat bij een gevarieerd beheer van paden en bosranden: zorgen voor open bermen en regelmatig hakhoutbeheer op 
zonnige plekken zijn vaak al voldoende. Het terugdringen van vermestende invloeden om de vergrassing en verbraming tegen te gaan is 
heel wat moeilijker omdat dit via atmosferische depositie gebeurt (industriële veeteelt, verkeer). 
 

Tabel 34: Symboolsoorten mieren in West-Vlaanderen (Criterium: zie 3.2)(Rode Lijst: BMO = BMO = bedreigd maar mate waarin onvoldoende gekend; 
MUB = met uitsterven bedreigd). 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl / Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Mergeldraaigatje 25 % 2 / 8 x   x  MUB x   ? Slecht gekend Zandstreek (Tillegembos) 

Kale bosmier 23 % 7 / 31   x   K x x x x Zonnige bosranden en –dreven Overal 

Behaarde bosmier 17 % 4 / 25   x x  K x x x x Zonnige bosranden en -dreven 
Zandstreek (Vladslo 
bossen, verdwenen uit 
het Brugse) 
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5.10 Lieveheersbeestjes 

 

Figuur 73: Het Heggeranklieveheersbeestje komt enkel voor waar Heggerank groeit. Dat is vooral op kalkrijke bodems. In West-Vlaanderen zijn die 
vooral te vinden in de duinen. De West-Vlaamse leemstreek is relatief arm aan kalk in vergelijking met de leemstreek in Brabant. Daarom is ook 
Heggerank er zeldzaam en dus ook het Heggeranklieveheersbeestje [RC]. 
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5.10.1 Inleiding 

(tekst i.s.m. Tim Adriaens, INBO) 

De gegevens worden bijgehouden in de databank van de Belgische lieveheersbeestjeswerkgroep Coccinula. Een voorlopige Vlaamse 
verspreidingsatlas van deze populaire kevergroep verscheen in 2004 (Adriaens & Maes 2004). Recentere updates van de 
verspreidingskaartjes en status van de Vlaamse lieveheersbeestjes zijn sindsdien beschikbaar op de website van het INBO (www.inbo.be 
>kenniscentrum>fauna>insecten>lieveheersbeestjes). Een voorlopige Rode Lijst is daar eveneens beschikbaar. 
 
Twee derde van de 62 met zekerheid in Vlaanderen voorkomende soorten zijn goed herkenbaar (de subfamilies echte lieveheersbeestjes, 
bladetende lieveheersbeestjes en breedkoplieveheersbeestjes). De overige lieveheersbeestjes behorend tot de subfamilies nepkapoentjes 
(4 soorten) en dwergkapoentjes (18 soorten) zijn onopvallender en lastiger te determineren. Vooral over de dwergkapoentjes is de kennis 
momenteel nog gering. 
 
Tabel 35: Lieveheersbeestjes in West-Vlaanderen 

Lieveheersbeestjes Regelmatig voorkomend Waarvan 

Rode Lijst 

Uitgestorven 

Vlaanderen 62 (1 exoot) 11 4 

West-Vlaanderen 41 (1 exoot) 6 1 

 
De meest interessante gebieden voor lieveheersbeestjes in West-Vlaanderen zijn de kustduinen en enkele geïsoleerde heiderelicten 
(Houthulst, Schobbejakshoogte). In het zuidoosten van de provincie liggen ook enkele soortenrijkere hokken gelieerd aan het provinciaal 
domein De Gavers (Harelbeke) en een intensief onderzochte industriezone met allerlei restgronden in Vichte. 
 
Alle lieveheersbeestjes genieten in Vlaanderen wettelijke bescherming (KB 22/09/1980). Dit betekent dat het verboden is om ze te 
doden, te bejagen, te vangen of in gevangenschap te houden, ongeacht het ontwikkelingsstadium; hun woon- of schuilplaats te 
beschadigen of met opzet te verstoren of ze levend of dood, onder welke vorm ook, te vervoeren, verhandelen of kosteloos of tegen 
betaling af te staan.  
 

5.10.2 Prioritaire soorten lieveheersbeestjes 

West-Vlaanderen heeft geen prioritaire soorten lieveheersbeestjes op Vlaamse schaal. 
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5.10.3 Symboolsoorten lieveheersbeestjes 

Lieveheersbeestjes zijn door hun hoge aaibaarheidsfactor en eenvoudige herkenbaarheid geschikte symboolsoorten. Ze zijn vaak ook 
sterk gebonden aan specifieke soorten bladluizen (en hun waardplanten) waardoor hun aanwezigheid informatief kan zijn voor het beheer 
van natuurgebieden. Zo is het verschijnen van zestienpuntlieveheersbeestje in wegbermen een indicatie voor verschraling van de 
vegetatie (Van Dyck et al. 2004).  

Schitterend lieveheersbeestje leeft samen met rode bosmieren en is er gespecialiseerd op de door de mieren gemolken bladluiskolonies. 
Soorten met een dergelijke gespecialiseerde levenswijze zijn extra gevoelig voor uitsterven omdat ze zich weinig of niet kunnen 
aanpassen aan veranderende milieucondities. Deze ‘myrmecofiele’ soorten kunnen uit het milieu verdwijnen vooraleer men merkt dat het 
met de mieren slecht gaat en kunnen zodoende informatie leveren voor het natuurbeheer. Voor bosmieren kan met name een te hoge 
begrazingsdruk nefast zijn. 

Het zeer aaibare heggenranklieveheersbeestje komt significant meer voor in de provincie (voornamelijk in de kustduinen) (%SWVL = 41), 
maar de soort is zeldzaam en dus strikt genomen geen rodelijst soort. Vooral voor acties rond urbane biodiversiteit kan ze als 
symboolsoort dienst doen, b.v. rond het behoud van heggenrankpopulaties in plantsoenen, ecologische tuinen, op taluds e.d. Enige 
omzichtigheid hierin is wel geboden aangezien deze plant in alle delen giftig is. 

Het zwart lieveheersbeestje kan doorgaan als de ambassadeur van goed heidebeheer (heide in verschillende ontwikkelingsstadia met veel 
structuurvariatie). 

Een andere bijzondere soort in West-Vlaanderen is het lamsoordwergkapoentje (enige bekende vindplaats in Vlaanderen is de 
Zwinvlakte), maar deze soort wordt wegens taxonomische onduidelijkheid en de slechte herkenbaarheid niet als symboolsoort 
weerhouden.   
 
Tabel 36: Symboolsoorten lieveheersbeestjes voor West-Vlaanderen (Rode Lijst: B = bedreigd; K = kwetsbaar; Z = zeldzaam, O = onvoldoende 
gekend). 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl / Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Schitterend lieveheersbeestje 12 % 5 / 40   X    Z  X  X Enkel bij rode bosmieren Duinen en plaatselijk 
Zandstreek 

Heggeranklieveheersbeestje 41 % 11 / 27 X   X (X) Z  X X  

 
Warmteminnende soort 
Struwelen met heggenrank 
 

Duinen. 
Geïsoleerde vindplaats in 
leemstreek (Vichte). 

Zwart lieveheersbeestje 3 %  1 / 39  X    K X X   Droge heide 

Zandstreek en lokaal 
zandleemstreek. 
In W-Vl enkel bekend van 
militair domein Houthulst 
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5.11 Vissen 
 

 

Figuur 74: De Bittervoorn is een Europees beschermde soort via de Habitatrichtlijn. Het is vooral een soort van stilstaande wateren maar wordt ook wel 
in zuivere traagstromende waterlopen aangetroffen. Hij leeft in een bijzonder verband met zwanenmossels [YA]. 
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5.11.1 Inleiding 

(tekst i.s.m. Sven Vrielynck, toestand begin 2005) 

Visstandsbeheer wordt in West-Vlaanderen al zeer lang door de mens geregeld met uitzettingen van allerlei vissoorten in aantallen en 
soorten die vooral gedicteerd worden door de hengelsport. Op die manier zijn ook exoten geïntroduceerd (b.v. Blauwbandgrondel). 
Karperachtigen en Brasems zijn bij een groot deel van de hengelaars het meest geliefd. Maar net die soorten woelen de bodem op en 
vreten bij hoge dichtheden nagenoeg alle waterplanten en ongewervelden weg. Naast een dikwijls belangrijke vermestende invloed van 
afvalwaterlozingen en aanpalende landbouwgronden (uitspoeling stikstof en fosfor), wordt door de hengelaars ook nog een aanzienlijke 
hoeveelheid lokaas in het water gegooid. De hoge concentraties aan nutriënten zorgen voor een verhoogde kans op algenbloei tijdens de 
zomer. Een troebel en natuurarm viswater is het resultaat. 
 
In stromend water en (polder)sloten geldt meestal hetzelfde voor zover de waterkwaliteit überhaupt de aanwezigheid van vis toelaat. 
Beken en rivieren werden van oudsher bevolkt door een reeks migrerende soorten. Door stuwen, sluizen, kleppen en andere constructies 
wordt deze migratie dikwijls bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Voor de (her)vestiging van soorten in gesaneerde trajecten vormen deze 
vismigratieknelpunten evenzeer een probleem. 
 
Op plaatsen waar niet of minder gehengeld wordt, kan een aangepast ‘actief biologisch beheer’ (ABB) een heel ander plaatje leveren: 
helder water tot op de bodem, bloeiende waterplanten en tal van libellen, waterwantsen, slakjes, amfibieën, enzovoort profiteren mee. 
Maar ook een hele reeks vissoorten, waaronder de bedreigde Bittervoorn, komen in deze natuurlijke wateren voor. 
 
De natuurlijke visstand in West-Vlaanderen evolueert de voorbije jaren langzaam in gunstige zin, hoewel deze conclusie wat moet 
genuanceerd worden. Het zijn voornamelijk de wateren van slechte kwaliteit die evolueren tot matige kwaliteit. Wateren met goede tot 
zeer goede kwaliteit komen er nauwelijks bij of ze nemen zelfs nog verder af. Zeldzame vissoorten komen daarom nauwelijks voor in 
West-Vlaanderen. Het Bermpje werd aangetroffen op de IJzer ter hoogte van Roesbrugge en Stavele en op de Kallebeek, Zwijntjesbeek, 
Poperingevaart, Vleterbeek, Kemmelbeek, Landdijkgracht en Boezingegracht De Kleine modderkruiper werd in 1996 alleen gesignaleerd 
op de IJzer ter hoogte van de Franse grens (Denayer, 1996).  Volgens de VMM werd deze soort onlangs gevangen op alle zijbeken van de 
IJzer tot in Stavele (Erik Ghyselbrecht, persoonlijke mededeling).  Recent werd de Kleine modderkruiper ook gevangen op de Vleterbeek, 
waaruit voorzichtig kan geconcludeerd worden dat de soort zich stilaan verspreidt in het IJzerbekken. Zeer recent werden ook prikken 
gevonden op de grensscheidende Heidebeek te Roesbrugge, op 100 m van de monding in de IJzer (Erik Ghyselbrecht, persoonlijke 
mededeling). Of het om Beek- dan wel om Rivierprik gaat was niet te achterhalen. De Bittervoorn werd recent tamelijk massaal gevangen 
in de Boezingegracht. Eén exemplaar werd zelfs op de Handzamevaart gevangen (Provinciale Visserijcommissie, rapport in opmaak). 
Winde heeft een Rode Lijst status categorie ?Z (onvoldoende gekend, wellicht zeldzaam).  De soort werd de laatste jaren echter uitgezet 
in verschillende waterlopen in West-Vlaanderen (bepotingsgegevens Provinciale Visserijcommissie). 
 
In het bekken van de Brugse Polders werd het Bermpje o.a. gevangen in het Kanaal Gent-Oostende, de Bornebeek, Kasteelbeek, 
Geuzenbeek en de Merlebeek (med. Pauwel Bogaert). 
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Indien de dispersie van de Kleine modderkruiper en de aanwezigheid van prik blijft bevestigd worden dan is dit een indicatie van de 
verbeterende waterkwaliteit op de IJzer en haar zijrivieren. Ten zuiden van Brugge werd recent een Beekprik gevangen, wat wijst op een 
mogelijke relictpopulatie. Hetzelfde geldt voor de zeldzame Kopvoorn in de Bornebeek nabij haar monding in het kanaal Gent-Brugge te 
Oostkamp. 
 
Tabel 37: Beschermingsstatus van enkele vissoorten en hun voorkomen in West-Vlaanderen 

Soort 
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Beekprik X X X 3b  X  

Bermpje X   Na X X  

Bittervoorn X X X ?Z X   

Bot    Za X X  

Dunlipharder    Zh  X  

Grote modderkruiper X X X ?1    

Kleine modderkruiper X X  Zb X   

Rivierdonderpad X  X Zb    

Rivierprik X X X Za    

Betje  X  ?Z X X X 

Winde    ?Z X X X 

Zeeforel X   0b X*   

Zeeprik X X  0b    

X*: De zeeforel werd verschillende keren gevangen door vissers ter hoogte van Nieuwpoort 

(°) Rode Lijst: 
0b: soorten waarvan slechts zeer sporadisch individuen in het wild worden waargenomen die zich echter niet voortplanten in Vlaanderen 
3b: soorten die een vrij sterke achteruitgang hebben gekend en die momenteel vrij zeldzaam zijn 
Za: soorten, die momenteel zeer zeldzaam zijn, maar de laatste jaren niet beduidend zijn achteruitgegaan 
Zb: soorten, die momenteel zeldzaam zijn, maar de laatste jaren niet beduidend zijn achteruitgegaan 
Zh: soorten van specifieke leefgebieden, die de laatste jaren niet beduidend zijn achteruitgegaan 
?1: onvoldoende gekend, wellicht met uitsterven bedreigd 
?Z: onvoldoende gekend, wellicht zeldzaam 
Na: soorten, die de laatste jaren niet zijn achteruitgegaan en die niet zeldzaam zijn 
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5.11.2 Prioritaire soorten vissen 

De mathematische methode voor het aanduiden van prioritaire soorten is enkel mogelijk voor de soorten van beken en rivieren. Geen 
enkele soort heeft de status van prioritaire soort. De gegevens van stilstaande wateren zijn niet gestructureerd om dergelijke analyse uit 
te voeren.  
 
Uiteraard is West-Vlaanderen de belangrijkste Vlaamse provincie voor zeevis, hoewel de bevoegdheid over de zee een federale, dus 
Belgische, aangelegenheid is. Omwille van de specifiek andere problematiek, komt zeevis hier verder niet aan bod. 
 
 

5.11.3 Symboolsoorten vissen 

 
Tabel 38: Symboolsoorten vissen van beken en rivieren voor West-Vlaanderen 

CRITERIUM 
SOORT 

% km-

hokken 

in W-Vl 

aantal km-

hokken 

in W-Vl / Vl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HABITAT (ECO)REGIO 

Bot 40 % 6 / 15 x x  x  Z   x  
Kust, benedenloop van 
waterlopen die rechtstreeks in 
zee uitmonden 

IJzerbekken, ook kanalen 
of spuikommen 

Bittervoorn 14 % 5 / 37      ?Z x x  x 
Zuiver stilstaand of traag 
stromend water met 
zoetwatermossels 

IJzer en zeer lokaal 
elders (kan in principe 
bijna overal) 

Bermpje 3 % 8 / 254  x   x  x   x 

Grotere beken met duidelijke 
stroming en meandering en met 
stenig substraat (b.v. keien), 
ook vaak nabij stuwen e.d. 

Overal, in natuurlijke 
waterlopen in zacht 
hellende gebieden 

Kleine modderkruiper 0 % 0 / 47  x    Z x   x 
Stilstaand of stromend zuiver 
water met zandig substraat 

IJzerbekken (maar kan in 
principe overal buiten 
polders en duinen) 

Beekprik 2 % 1 / 63  x    K x x x x Meanderende beken en rivieren IJzerbekken 

 
Bot is een typische en algemene vis van kustwateren en estuaria die bovendien tussen beide biotopen migreert. Hij tolereert ook zoet 
water en komt vaak ver stroomopwaarts een riviermonding voor. Het is daarom een goede indicatorsoort om na te gaan hoe het gesteld 
is met de migratieknelpunten in benedenlopen van rivieren. Voor de andere genoemde vissoorten is zowel een gevarieerde beekstructuur 
als de waterkwaliteit van groot belang. Bittervoorn en Kleine modderkruiper komen meer in stilstaande wateren voor. 
 
Voor vissen is het, meer nog dan voor andere soorten, belangrijk om aandacht te besteden aan de biotoopkwaliteit als geheel dan aan 
enkele soortvereisten alleen. Heel wat vissoorten kennen seizoenale migraties. Het oplossen van vismigratieknelpunten zoals stuwen, 
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kleppen en sluizen maakt migratie opnieuw mogelijk. Dit kan door ofwel deze elementen weg te nemen, ofwel door aangepaste 
vistrappen te voorzien. 
 
Voor stilstaande wateren is actief biologisch beheer (ABB) zeer zinvol. ABB bestaat uit het verwijderen van een overmaat aan 
bodemwoelende en insectivore vis (Karper, Brasem), het vermijden van inspoeling van nutriënten en het verwijderen van een eventueel 
aanwezige organische sliblaag tot op de minerale bodem.  Hierdoor wordt het water terug helder en kunnen water- en oeverplanten zich 
ontwikkelen. Hierna komen op hun beurt libellen terug, amfibieën, vele andere vissoorten, enzovoort. In grote delen van West-Vlaanderen 
is het Zeelt-Snoek-type een typisch doeltype voor eutrofe wateren. Het is wel van belang dat alle maatregelen simultaan gebeuren en 
geen enkele factor overgeslagen wordt. Enkel dan kan de "balans" overslaan naar helder water. 
 
 
Voor het uitwerken van soortbeschermingsprogramma's voor vissoorten wordt best contact opgenomen met Sven Vrielynck, 
visserijbioloog bij het Agentschap voor Natuur en Bos, buitendienst West-Vlaanderen (Zandstraat 255 bus 1, 8200 Brugge, tel. 050/45 41 
65, sven.vrielynck@lne.vlaanderen.be). Het uitzetten van doelsoorten in deze context zou enkel mogen gebeuren in geïsoleerde systemen 
waar de soort niet op eigen kracht kan terugkeren en waar de natuur- en milieukwaliteit afdoende en duurzaam werden hersteld. (zie ook 
nota i.v.m. herintroductie in hoofdstuk 6). 
 

  

Figuur 75: Het Bermpje is een soort van stromend water, vooral dan van zones met extra veel stroming [RV]. In West-Vlaanderen komt het Bermpje her 
en der voor in de minst verontreinigde laaglandbeken, vooral dan nabij stuwen en sluizen. Aanbrengen van structuurvariatie in deze waterlopen verhoogt 
het beschikbare (en meer natuurlijke) habitat aanzienlijk. Natuurtechnische werken aan de Merlebeek te Beernem hadden op korte termijn een gunstig 
effect op de populatie Bermpjes aldaar [PB]. 
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6 Introductie en herintroductie: enkele bedenkingen 

De verleiding om bedreigde soorten te introduceren in een natuurgebied kan groot zijn. De kans op succes lijkt dan immers groter en 
vooral, men verwacht sneller resultaat. Dit is lang niet altijd zo, maar soms kan herintroductie wel een goede maatregel zijn. Op dit 
moment ontbreekt in Vlaanderen een duidelijk juridisch kader voor het begeleiden van dergelijke projecten en is er ook nog geen forum 
om deze bekend te maken en te documenteren. Wel is er een wetenschappelijk overwegingskader (Van Den Berge et al., 2002; Van Den 
Berge, 2004; ook Vanreusel & Verheyen, 2003) en bestaat enige literatuur over het onderwerp (zie Decleer, 2004). Onderstaande tekst is 
hierop gebaseerd. Eerst komen een aantal kritische bedenkingen aan bod, daarna tips over hoe te werk kan gegaan worden bij het 
beoordelen van een herintroductievraag. 
 
Het woord 'introductie' verwijst naar het introduceren van soorten die voorheen niet in een gebied voorkwamen. Dit wordt meestal ten 
stelligste afgeraden omdat dit niets met natuurbehoud te maken heeft, tenzij het gaat om compleet nieuw ontstane biotopen, 
bijvoorbeeld door grootschalig grondverzet. Herintroductie betreft het terug inbrengen van soorten die in dat gebied ooit wel hebben 
geleefd, bij voorkeur in het recente verleden. Uiterst belangrijk is dat het gebied in haar huidige én toekomstige vorm nog/al een geschikt 
leefgebied vormt. Hoe het er in lang vervlogen tijden uitzag kan hoogstens een referentie zijn om de potenties voor het huidige beheer in 
te schatten, maar is op zich geen voldoende waarborg voor het succes van een herintroductie (b.v. Otter in de IJzerbroeken zou 
momenteel geen slaagkans hebben). 'Herpopulatie' is geen introductie in de strikte zin van het woord, maar wel een gelijkaardige manier 
om uitgedunde en hierdoor tot uitsterven gedoemde populaties van 'vers bloed' te voorzien. Het genetische aspect is hier zeer belangrijk. 
Het 'verplaatsen' van acuut bedreigde populaties naar een veiliger gebied komt voor de ontvangende locatie ook op een (her)introductie 
neer. Hier dienen daarom dezelfde richtlijnen in acht genomen te worden. 
 
Herintroductie kan enkele belangrijke nadelen hebben: 

• het creëren van een vals beeld van de toestand, de 'maakbaarheid' en vervangbaarheid van natuur; dit speelt vooral bij 
compensatieregelingen waarbij oude goed ontwikkelde natuur verdwijnt en 'gecompenseerd' wordt door aanplantingen en ingezaaide 
'natuur'. 

• informatieverlies en kans op verkeerde wetenschappelijke conclusies over kolonisatiecapaciteit van soorten wanneer de herintroductie 
niet bekendgemaakt is 

• risico op verkeerde introducties met soorten die hier niet thuishoren: dit kunnen echte uitheemse 'exoten' zijn of wel de juiste soorten 
maar met onaangepast genetisch materiaal uit bijvoorbeeld een andere klimaatzone 

• de kosten zijn soms hoog versus geringe slaagkansen, vooral voor grotere organismen (kans om milieuongeschiktheid) 

• zeer kleine en/of weinig aaibare soorten worden meestal niet mee geïntroduceerd maar kunnen wel een belangrijke rol spelen in de 
vervollediging van de levensgemeenschap 
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Bovendien zijn over het onderwerp nog tal van ethische vragen te stellen:  

• waar ligt de grens tussen tuinieren en natuurbeheer ? In beide gevallen wordt door de mens een keuze gemaakt van het gestelde doel 
en niet zelden is een natuurbeheerdoel een halfnatuurlijke en dus alweer door mensen gestuurde situatie: een hooiland, een 
middelhoutbos, een rietkraag waar de wilgen uit worden geweerd, enz... 

• dienen reservaten ook als een ‘reserve’ van soorten waar kan uit geput worden om tekorten elders aan te vullen ? 

• hoe ver moet men in het dichtbevolkte Vlaanderen gaan om moeite te doen voor soorten die in dunner bevolkte regio's van Europa 
veel meer kansen hebben ?  M.a.w. is het principe "vegen voor eigen deur" belangrijker dan duurzaamheid op lange termijn ? 

• is het louter voortbestaan van de soort het doel op zich, eender waar dat dan is, bijvoorbeeld in een zoo of in een tuin ? 

• wat is het verschil tussen onopzettelijke verspreiding van plantenzaden die door landbouwvoertuigen of het verplaatsen van vee van 
het ene perceel naar het andere worden overgedragen en een persoon die hetzelfde opzettelijk doet ? 

 

Waar wel consensus over bestaat, zijn de volgende stellingen: 

• het kweken en uitzetten van organismen is hoogstens een tijdelijk redmiddel voor internationaal bedreigde soorten; het kan een 
middel zijn, maar het kan zeker geen doel zijn op zich; soortbeschermingsprogramma's gebaseerd op kweek in gevangenschap (of in 
tuinen) zijn een contradictio in terminis, wilde dieren en planten horen zich in het wild te kunnen handhaven en de mens moet die 
mogelijkheid voorzien en instandhouden vanuit de doelstelling om de biodiversiteit van de planeet te bewaren 

• een ecosysteem kan nooit op zijn geheel 'getransplanteerd' worden; bij het herintroduceren van soorten kan slechts een heel beperkte 
selectie van de oorspronkelijke diversiteit overgebracht worden; voorbeeld: de Vuursalamander kan geherintroduceerd worden in een 
hersteld groot bronbos en vochtig loofbos, maar wat met de kokerjuffers, haften, steenvliegen, levermossen, ... van hetzelfde 
biotoop? 

• wanneer de actie niet gedocumenteerd wordt, is er een verlies van wetenschappelijke informatie over mogelijkheden of moeilijkheden 
voor herkolonisatie, natuurlijk areaal, dispersie, functioneren van landschappen, ... 

• herintroductie dient met streekeigen bronmateriaal (indien voorhanden) te gebeuren en de bronpopulatie mag hierdoor niet geschaad 
worden 

• In het natuurbehoud geldt algemeen een hiërarchie voor soortbeschermingsprojecten; een herintroductieproject moet hierin ingepast 
worden; soms kan herpopulatie ook een optie zijn, dus ingrijpen vóór het echte lokale uitsterven (genetisch aspect is dan extra 
belangrijk): 

o eerst dienen grote kernpopulaties veiliggesteld te worden 

o deze kernpopulaties moeten kansen tot uitbreiding krijgen 

o simultaan (!) moeten verbindingen gelegd worden naar potentiële nieuwe locaties voor verderafgelegen uitbreiding; terloops 
dient vermeld dat deze verbindingen in een geschikt leefgebied moeten uitmonden om geen onnodig verlies van wegtrekkende 
individuen te krijgen 
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Kortom, voorafgaand aan elk herintroductieproject dient onderzoek te gebeuren naar de haalbaarheid en de wenselijkheid. Hierin spelen 
vooral wetenschappelijke, objectieve criteria mee, maar ook emotionele, subjectieve criteria: aaibaarheid, verhogen draagvlak, 
cultuurhistorische aspecten, enzovoort. Herintroductie kan in sommige gevallen wel degelijk een reële optie zijn. In dat geval wordt best 
rekening gehouden met een aantal richtlijnen. Deze argumenten zijn niet steeds zwart-wit interpreteerbaar. Elk geval moet apart 
beoordeeld worden. Voor een praktisch evalutieschema wordt verwezen naar Van Den Berge (2004). Hieronder worden de belangrijkste 
argumenten toegelicht: 

• als natuurlijke herkolonisatie nog redelijkerwijze mogelijk is, mag niet ingegrepen worden 

• de aanleg van verbindingsgebieden die tot natuurlijke herkolonisatie kunnen leiden is niet realistisch 

• herintroductie is en blijft een noodmaatregel om bedreigde soorten met toekomstkansen te behouden 

• het doel mag niet bestaan uit het ‘aanvullen van een collectie’ 

• alleen herintroductie is in West-Vlaanderen eventueel aanvaardbaar, introductie niet; herintroductie betekent dat de soort ooit in het 
gebied is voorgekomen, bij introductie is dat onwaarschijnlijk of al eeuwen geleden (b.v. Wolf). 

• het moet kunnen aangetoond worden dat de soort in het verleden in de omgeving voorkwam, of toch minstens met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid; de aanwezigheid van kenmerkende oude volksnamen kan soms een hint zijn (b.v. "plakpuit" voor de 
Boomkikker in een veel ruimer gebied dan zijn huidige verspreiding) 

• de oorzaak van verdwijnen van de soort moet gekend zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks door de mens veroorzaakt, én verholpen: er 
moet altijd gebiedsgericht gewerkt worden 

• het gebied moet groot genoeg zijn en het habitat (opnieuw) geschikt om een leefbare populatie te herbergen 

• de soort moet bij voorkeur bijdragen aan de functionele relaties binnen het ecosysteem, of beter nog: deze herstellen en verbeteren; 
hiertoe horen bijvoorbeeld ook soorten die meer structuurvariatie veroorzaken (b.v. de ooit wijdverspreide halfparasiet Grote ratelaar 
doet in vochtige hooilanden grasgroei verminderen en biedt zo meer kansen aan kruidachtige planten). 

• het herkomstgebied moet gelijkaardig zijn en niet te ver uit de buurt, opdat de organismen zo goed mogelijk aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn 

• de populatie van het gebied waaruit de dieren of planten voor herintroductie worden gehaald, mag niet bedreigd worden door deze 
actie 

• de introductie mag andere aanwezige soorten niet overmatig schaden (b.v. introductie van predator of parasiet waarop lokale 
organismen niet zijn ingesteld) 

• er dient een wetenschappelijke onderbouwing geleverd te worden over de noodzaak van de introductie, hoe dit zal gebeuren en zeker 
ook de manier waarop het gebied geschikt moet gemaakt worden; dit dient te gebeuren op basis van gefundeerde gegevens over de 
levenswijze van de soort zelf (de autecologie) 

• het publiceren van de bevindingen is uitermate zinvol om anderen op de hoogte te brengen van het succes of de mislukking van de 
actie; in de publicatie worden de beweegredenen en de wetenschappelijke argumenten beschreven m.b.t. de herintroductie 

• de actie mag geen one-man-show zijn of een anonieme actie van een groep; publiceer ook over het voornemen tot herintroductie 
zodat een open discussie kan gevoerd worden en tegelijkertijd een draagvlak gecreëerd 
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• er dient per actie een monitoringprogramma op maat opgezet te worden om na te gaan wat het succes was van de herintroductie; 
rapporteer hier ook over 

• er moet zeer omzichtig gecommuniceerd worden naar de niet-ingewijden (publiek, beleid): de boodschap mag niet zijn dat de natuur 
gered wordt door het uitzetten van kleurrijke bedreigde soorten, of dat iedereen daar zomaar mee aan de slag mag!  

• voor planten kan gekozen worden om de soort(en) beperkt in te zaaien in een proefvlak waarna de verspreiding in het gebied op eigen 
kracht dient te gebeuren; het voordeel hiervan is dat in het beginstadium gemakkelijker ongewenste neveneffecten ongedaan 
gemaakt kunnen worden (b.v. onverwacht invasief karakter waardoor andere vegetatie verdrongen wordt) en dat de monitoring 
eenvoudiger verloopt 

• idealiter wordt er een soort ethisch-wetenschappelijke commissie in het leven geroepen die geval per geval oordeelt over de 
wenselijkheid en de haalbaarheid van herintroductieprojecten en hiervan ook verslag uitbrengt 
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8 Bijlagen 

 
1. Vogelsoorten van Bijlage I van de EU-Vogelrichtlijn die in West-Vlaanderen voorkomen. 
 
2. Door de Habitatrichtlijn te beschermen soorten (van Bijlage II en IV) die voorkomen in West-Vlaanderen 
 
3. Door de Habitatrichtlijn te beschermen habitattypes die voorkomen in West-Vlaanderen  
 
4. Lijst van inheemse typisch West-Vlaamse plantensoorten. 
 
5. Lijst van alle in dit rapport genoemde soorten en hun wetenschappelijke naam, per taxonomische groep. 
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BIJLAGE 1. 
 

 

 

Vogelsoorten van Bijlage I van de EU-Vogelrichtlijn die voorkomen in West-Vlaanderen  
 
 
Soort B D W Soort B D W 

Roodkeelduiker  x x Porseleinhoen (x) x  
Parelduiker  x x Kwartelkoning (x) x  
Kuifduiker  x x Kraanvogel  x  
Roerdomp - x x Steltkluut x x  
Woudaapje x x  Kluut x x  
Kwak x (x)  Goudplevier  x x 
Kleine zilverreiger x x x Kemphaan - x x 
Grote zilverreiger  x x Rosse grutto  x  
Purperreiger  x  Bosruiter  x  
Ooievaar x x  Grauwe franjepoot  x  
Lepelaar (x) x  Zwartkopmeeuw x x  
Kleine zwaan   x Grote stern x x  
Wilde zwaan   x Dougalls stern (x)   
Dwerggans   x Visdief x x  
Brandgans   x Noordse stern (x) x  
Witoogeend   x Dwergstern x x  

Nonnetje   x Zwarte stern  x  
Wespendief x x  Velduil (x) x x 
Zwarte wouw (x) x  Nachtzwaluw (x) (x)  
Rode wouw (x) x  IJsvogel x x x 
Zeearend   (x) Zwarte specht x   
Bruine kiekendief x x  Boomleeuwerik (x) x (x) 
Blauwe kiekendief  x x Duinpieper  x  
Grauwe kiekendief (x) x  Blauwborst x x  
Visarend  x  Waterrietzanger  x  
Smelleken  x x Grauwe klauwier  - x  
Slechtvalk  x x Ortolaan  x  
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BIJLAGE 2. 
 

Door de Habitatrichtlijn te beschermen soorten (van Bijlage II en IV) die voorkomen 
in West-Vlaanderen 
 
Bijlage II van de Habitatrichtlijn : 

Dier- en plantensoorten van Europees belang, waarvoor de aanwijzing van Speciale Beschermingszones vereist is : 
 
Soort Status in West-Vlaanderen Soort Status in West-Vlaanderen 
Zoogdieren Mollusken 

Dwarsoor of Mopsvleermuis zeer zeldzaam Zeggekorfslak Enkel in Hannecartbos (Oostduinkerke); oude 
gegevens uit laagveengebieden in Oostkamp en 
Damme 

Bechsteins vleermuis zeer zeldzaam Nauwe korfslak talrijk in de duinen van west- en middenkust 
Meervleermuis zeldzaam, enige bekende kolonie te Boezinge    
Ingekorven vleermuis zeer zeldzaam, 2 kolonies in West-Vlaanderen 

(Loppem, Ieper) 
Planten 

Otter uitgestorven Kruipend moerasscherm  met uitsterven bedreigd, nu nog aan Westkust 
  Drijvende waterweegbree  uitgestorven in West-Vlaanderen, kwam voor 

1972 voor in Brugse heidegebieden 
Amfibieën Groenknolorchis  uitgestorven in West-Vlaanderen, kwam voor 

1972 voor in duinen Westkust en Zeebrugge 
Kamsalamander vrij zeldzaam, vooral in duinen en ten zuiden 

en westen van IJzer, resp. Roeselare 
  

  Mossen 

Vissen Geel schorpioenmos niet in West-Vlaanderen (1 vindplaats in 
provincie Antwerpen) 

Bittervoorn verspreid   
Kleine modderkruiper bovenloop IJzer en Vleterbeek   
Beekprik/Rivierprik bovenloop IJzer (soort niet gedetermineerd)    

 

 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn : 

Dier- en plantensoorten van Europees belang, die strikt moeten worden beschermd: 
• Kamsalamander (komt verspreid voor in duinen en (zand)leemstreek) 
• Rugstreeppad (komt verspreid voor in duinen) 
• Boomkikker (zeer lokaal in Knokke, met uitsterven bedreigd) 
• alle vleermuizen 
• Hazelmuis (nog niet aangetroffen in West-Vlaanderen, zeer kleine kans op aanwezigheid in het Heuvelland) 
• Otter (uitgestorven)
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BIJLAGE 3. 
 

Door de Habitatrichtlijn te beschermen habitattypes die voorkomen in West-Vlaanderen 
 
 

1. Lijst habitattypes in West-Vlaamse habitatrichtlijngebieden 

 
In onderstaande tabel zijn alle habitattypes opgesomd die worden genoemd bij de aanduiding van de West-Vlaamse 
habitatrichtlijngebieden (zie verder).  
 
De met een * gemerkte types worden op Europees niveau als prioritaire habitattypes beschouwd omwille van hun snelle achteruitgang en 
de hoofdzakelijk Europese verspreiding (Anoniem, 19991). 
 
De biotoopcodering op de biologische waarderingskaart (BWK) geeft vaak een goede aanduiding van de aanwezigheid van zo’n specifiek 
habitattype. Maar aangezien de BWK geen concrete habitatkartering is/was, en de codes ook niet gericht zijn op deze habitats maar op 
een globalere biotopenindeling, is rechtstreekse vergelijking maar zelden mogelijk. Controle op het terrein of navraag bij terreinkenners is 
daarom altijd noodzakelijk. De link tussen een Europees belangrijk habitat en een BWK-code hangt bovendien vaak af van de omgeving: 
eenzelfde BWK-code kan in de duinen of op alluviale bodem anders te interpreteren zijn dan elders. De lijst hieronder is daarom louter 
indicatief. Een detailkartering van de habitats is momenteel niet beschikbaar in Vlaanderen. 
 
Voor detailuitleg i.v.m. de vermelde types en soorten: zie Decleer (2007) en meer algemeen Anoniem (1999). 
 
 

BWK Nr. habitat Habitat 

mr, mru, wat 1130 Estuaria 

dz, ds, dl, dla, dls 1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 

da, ds 1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten 

da 1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion) 

da, mz+da 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

dl*, dla*, dls* 2110 Embryonale wandelende duinen 

dd, dd° 2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen) 

hd, had *2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen) 

had *2150 Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Galluno-Ulicetea) 

sd, sdb 2160 Duinen met Hippophae rhamnoides 

                                                
1 downloadbaar via: http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/pdf/habitats_im_en.pdf  
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BWK Nr. habitat Habitat 

sd, ha 2170 Duinen met Salix arenaria 

qd, ru, rud, sf 2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied 

mp, mm, mr, mru, ae, 
aer, hc, hj, kn, mc 

2190 Vochtige duinvalleien 

cg, cgb, cm, cmb, pp/cg 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

cm, cmb, dm, ha, ha° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

aom 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige 
vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

kn, ae, ao 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie 

kn, ae, aer 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition 

ces, ce, ceb, cm, cmb, 
sm, ao 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

cd, cg, cgb, cm, cmb, cp, 
pp/cg, cv, cvb, sg, sgb, 

sgu 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

hk, hkb, sk+hk 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia) 

ha, hm, hmo, hn, hnb, 
sg, sgb, sgu 

*6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

hc+hm°, hm, hmm, hme 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

hf, hfb, hft, hfc, lh/hf, 
hf/se 

6430 Voedselrijke ruigten 

hp*/hu, hu 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

va, vc, vl, vm, vo, vt, ru, 
lh/v 

*91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

ql 9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum 

qs, fa, fs 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

qa, qe, fa, fe, fm 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

qa, fa, ru 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

qb, ppmb/qb 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
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2. Habitatrichtlijngebieden in West-Vlaanderen 
 

2.1 DUINGEBIEDEN inclusief IJzermonding en Zwin   (code BE2500001 (1-33)) 
 

 
 

Oppervlakte van de 33 deelgebieden: 3.737 ha 
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Habitats 
• 1130 Estuaria 

• 1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 

• 1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten 

• 1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion) 

• 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

• 2110 Embryonale wandelende duinen 

• 2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte  duinen) 

• 2130(*) Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen) 

• 2150(*) Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Galluno-Ulicetea) 

• 2160 Duinen met Hippophae rhamnoides 

• 2170 Duinen met Salix arenaria 

• 2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied 

• 2190 Vochtige duinvalleien 

• 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie 

 

Amfibieën en reptielen 
• 1166 Triturus cristatus Kamsalamander 

 
Invertebraten 

• 1014 Vertigo angustior Nauwe korfslak 

 
Planten 

• 1614 Apium repens Kruipend moerasscherm 
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2. POLDERS    (code BE2500002 (1-31)) 
 

 
 
Oppervlakte van de 31 deelgebieden: 1.866 ha 
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Habitats 

• 1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten 

• 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

• 6430 Voedselrijke ruigten 

• 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

• 91E0(*) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 
Zoogdieren 

• 1318 Myotis dasycneme Meervleermuis 

 

Amfibieën en reptielen 
• 1166 Triturus cristatus Kamsalamander  
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3. WEST-VLAAMS HEUVELLAND    (code BE2500003 (1-11)) 
 

 
 
Oppervlakte van de 11 deelgebieden: 1.878 ha 
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Habitats 
• 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

• 4030 Droge heide (alle subtypen) 

• 6430 Voedselrijke ruigten 

• 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

• 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

• 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

• 91E0(*) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

  
Amfibieën en reptielen 

• 1166 Triturus cristatus   Kamsalamander  
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4. BOSSEN, HEIDEN EN VALLEIGEBIEDEN VAN ZANDIG VLAANDEREN: WESTELIJK DEEL 
 

 
 
 
Oppervlakte van de 9 deelgebieden: 3.064 ha 
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Habitats 
• 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

• 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige 
vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

• 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition 

• 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

• 4030 Droge heide (alle subtypen) 

• 6230(*) Soortenrijke  heischrale graslanden op arme bodems 

• 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

• 6430 Voedselrijke ruigten 

• 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

• 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-fagetum) 

• 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

• 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

• 91E0(*) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

  
Vissen 

• 1134 Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn 
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5. BOSSEN VAN DE VLAAMSE ARDENNEN EN ANDERE ZUID-VLAAMSE BOSSEN 
 

 
 
Oppervlakte van de 37 deelgebieden (vnl. in Oost-Vlaanderen): 5.548 ha 
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Habitats 
• 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

• 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie 

• 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition 

• 4030 Droge heide (alle subtypen) 

• 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia) 

• 6430 Voedselrijke ruigten 

• 9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum 

• 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten Ilici-Fagetum) 

• 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

• 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

• 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

• 91E0(*) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 
Zoogdieren 

• 1321 Myotis emarginatus Ingekorven vleermuis 

• 1318 Myotis dasycneme Meervleermuis 

  
 

Vissen 
• 1163 Cottus gobio Rivierdonderpad 

• 1096 Lampetra planeri Beekprik 

 
Amfibieën en reptielen 

• 1166 Triturus cristatus Kamsalamander  
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BIJLAGE 4. 

 
Lijst van inheemse typisch West-Vlaamse plantensoorten  
 

Typisch West-Vlaams = meer dan 33 % van de Vlaamse vindplaatsen bevindt zich in West-Vlaanderen.) 

Soortnaam in blauw: soort komt in Vlaanderen enkel in de provincie West-Vlaanderen voor 

Exoten zijn niet opgenomen in deze lijst. 

 
Rode Lijst-categorieën: 
U Uitgestorven 

MUB Met uitsterven bedreigd 
B Bedreigd 

K Kwetsbaar 
(enkel de 4 hierboven vermelde categorieën behoren tot de Rode Lijst sensu strictu) 

ZZ Zeer zeldzaam 

Z Zeldzaam 
VZ Vrij zeldzaam 

O Onvoldoende gekend 

 

 
 

%  
in W-Vl 

Aantal km-
hokken in 
W-Vl 

Aantal km-
hokken Rest 
Vlaanderen 

Aantal km-
hokken Heel 
Vlaanderen 

Nederlandse naam 
Rode 
Lijst 

Significantie Wetenschappelijke naam 

100.00 1 0 1 Waardzegge MUB   Carex divisa Huds. 

100.00 5 0 5 Zeevenkel MUB +++ Crithmum maritimum L. 

100.00 3 0 3 Bonte paardenstaart MUB ++ Equisetum variegatum Schleich. 

100.00 1 0 1 Gesteelde zoutmelde MUB   Halimione pedunculata (L.) Aell. 

100.00 4 0 4 Honingorchis MUB +++ Herminium monorchis (L.) R. Brown 

100.00 1 0 1 Azorenaddertong MUB   Ophioglossum azoricum C. Presl 

100.00 2 0 2 Zandduizendknoop MUB ++ Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge  

100.00 25 0 25 Steeneppe MUB +++ Sison amomum L. 

100.00 1 0 1 Vroege ereprijs MUB   Veronica praecox All. 

100.00 1 0 1 Melkviooltje MUB   Viola lactea Smith 

100.00 13 0 13 Gelobde melde B +++ Atriplex laciniata L. 

100.00 29 0 29 Blauwe zeedistel B +++ Eryngium maritimum L. 

100.00 49 0 49 Duinzwenkgras B +++ Festuca juncifolia St-Amans 

100.00 8 0 8 Slanke gentiaan B +++ Gentianella uliginosa (Willd.) Börner 

100.00 17 0 17 Gele hoornpapaver B +++ Glaucium flavum Crantz 

100.00 19 0 19 Zilt torkruid B +++ Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. 

100.00 18 0 18 Liggend bergvlas B +++ Thesium humifusum DC. 

100.00 40 0 40 Walstrobremraap K +++ Orobanche caryophyllacea Smith 
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%  
in W-Vl 

Aantal km-
hokken in 
W-Vl 

Aantal km-
hokken Rest 
Vlaanderen 

Aantal km-
hokken Heel 
Vlaanderen 

Nederlandse naam 
Rode 
Lijst 

Significantie Wetenschappelijke naam 

100.00 47 0 47 Duindravik ZZ +++ Bromus thominei Hardouin 

100.00 34 0 34 Zeewinde ZZ +++ Calystegia soldanella (L.) R. Brown 

100.00 30 0 30 Drienervige zegge ZZ +++ Carex trinervis Degl. 

100.00 19 0 19 Laksteeltje ZZ +++ Catapodium marinum (L.) C.E. Hubbard 

100.00 26 0 26 Zeekool ZZ +++ Crambe maritima L. 

100.00 37 0 37 Zeewolfsmelk ZZ +++ Euphorbia paralias L. 

100.00 16 0 16 Brede wolfsmelk ZZ +++ Euphorbia platyphyllos L. 

100.00 60 0 60 Duinfakkelgras ZZ +++ Koeleria albescens DC. 

100.00 47 0 47 Wilde peterselie ZZ +++ Petroselinum segetum (L.) Koch 

100.00 54 0 54 Duinviooltje ZZ +++ Viola curtisii E. Forster 

100.00 2 0 2 Beursjesganzenvoet O ++ Chenopodium chenopodioides (L.) Aell. 

98.25 56 1 57 Kegelsilene K +++ Silene conica L. 

97.22 70 2 72 Kleine ruit Z +++ Thalictrum minus L. 

95.45 21 1 22 Kalkbedstro ZZ +++ Asperula cynanchica L. 

94.74 36 2 38 Ruwe klaver ZZ +++ Trifolium scabrum L. 

94.32 83 5 88 Knopig doornzaad ZZ +++ Torilis nodosa (L.) Gaertn. 

94.12 16 1 17 Tengere distel B +++ Carduus tenuiflorus Curt. 

93.02 40 3 43 Nachtsilene ZZ +++ Silene nutans L. 

92.75 64 5 69 Kleverige reigersbek Z +++ Erodium lebelii Jord. 

90.91 40 4 44 Biestarwegras ZZ +++ Elymus farctus (Viv.) Runemark  

90.91 40 4 44 Duinroosje ZZ +++ Rosa pimpinellifolia L. 

90.65 97 10 107 Helm Z +++ Ammophila arenaria (L.) Link 

90.00 90 10 100 Veldhondstong Z +++ Cynoglossum officinale L. 

90.00 9 1 10 Gewone zoutmelde ZZ +++ Halimione portulacoides (L.) Aell. 

89.47 34 4 38 Geel zonneroosje ZZ +++ Helianthemum nummularium (L.) Mill. 

88.89 8 1 9 Bokkeorchis B +++ Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 

88.89 32 4 36 Glad parelzaad ZZ +++ Lithospermum officinale L. 

88.46 138 18 156 Fijn hoornblad Z +++ Ceratophyllum submersum L. 

88.24 30 4 34 Strandduizendguldenkruid ZZ +++ Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm. 

87.95 73 10 83 Zeeraket Z +++ Cakile maritima Scop. 

87.50 14 2 16 Zeepostelein B +++ Honckenya peploides (L.) Ehrh. 

87.50 7 1 8 Weidekerveltorkruid B +++ Oenanthe silaifolia Bieb. 

87.50 7 1 8 Harlekijn MUB +++ Orchis morio L. 

87.50 7 1 8 Onderaardse klaver B +++ Trifolium subterraneum L. 

87.04 47 7 54 Scheve hoornbloem ZZ +++ Cerastium diffusum Pers. 
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%  
in W-Vl 

Aantal km-
hokken in 
W-Vl 

Aantal km-
hokken Rest 
Vlaanderen 

Aantal km-
hokken Heel 
Vlaanderen 

Nederlandse naam 
Rode 
Lijst 

Significantie Wetenschappelijke naam 

84.62 11 2 13 Lamsoor B +++ Limonium vulgare Mill. 

83.96 89 17 106 Draadklaver B +++ Trifolium filiforme L. 

83.33 10 2 12 Kustmelde B +++ Atriplex glabriuscula Edmondst. 

83.33 5 1 6 Dwergbloem MUB +++ Centunculus minimus L. 

83.33 5 1 6 Moeraslathyrus B +++ Lathyrus palustris L. 

80.00 4 1 5 Zeealsem B ++ Artemisia maritima L. 

80.00 4 1 5 Stijf hardgras MUB ++ Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard 

79.37 50 13 63 Zilte waterranonkel ZZ +++ Ranunculus baudotii Godr. 

78.38 58 16 74 Strandbiet (en biet) ZZ +++ Beta vulgaris L. 

78.26 18 5 23 Blauwe bremraap ZZ +++ Orobanche purpurea Jacq. 

77.78 42 12 54 Zeevetmuur ZZ +++ Sagina maritima G. Don 

76.47 13 4 17 Parnassia MUB +++ Parnassia palustris L. 

75.86 22 7 29 Ruige scheefkelk ZZ +++ Arabis hirsuta (L.) Scop. 

75.00 27 9 36 Stengelloze sleutelbloem ZZ +++ Primula vulgaris Huds. 

75.00 3 1 4 Dicht langbaardgras O ++ Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch 

74.09 223 78 301 Veldgerst VZ +++ Hordeum secalinum Schreb. 

73.91 17 6 23 Dunstaart B +++ Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard 

72.37 186 71 257 Fijne kervel VZ +++ Anthriscus caucalis Bieb. 

71.88 23 9 32 Rond wintergroen ZZ +++ Pyrola rotundifolia L. 

71.43 15 6 21 Tweenervige zegge B +++ Carex binervis Smith 

71.05 27 11 38 Driedistel B +++ Carlina vulgaris L. 

70.67 106 44 150 Kruipend stalkruid Z +++ Ononis repens L. 

69.54 226 99 325 Zannichellia NB +++ Zannichellia palustris L. 

68.95 262 118 380 Stomphoekig sterrenkroos NB +++ Callitriche obtusangula Le Gall 

68.82 117 53 170 Kleine waterranonkel VZ +++ Ranunculus trichophyllus Chaix 

68.67 114 52 166 Duindoorn VZ +++ Hippophae rhamnoides L. 

68.63 186 85 271 Gevlekte rupsklaver VZ +++ Medicago arabica (L.) Huds. 

68.42 104 48 152 Moeraszoutgras Z +++ Triglochin palustre L. 

68.18 45 21 66 Sierlijke vetmuur K +++ Sagina nodosa (L.) Fenzl 

67.72 193 92 285 Bultkroos VZ +++ Lemna gibba L. 

67.70 285 136 421 Zwarte mosterd NB +++ Brassica nigra (L.) Koch 

66.67 2 1 3 Sikkelkruid O + Falcaria vulgaris Bernh. 

66.67 2 1 3 Dichtbloemige duivekervel MUB + Fumaria densiflora DC. 

66.67 2 1 3 Beverneltorkruid MUB + Oenanthe pimpinelloides L. 

66.67 6 3 9 Langgenaald langbaardgras O ++ Vulpia membranacea (L.) Dum. 
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%  
in W-Vl 

Aantal km-
hokken in 
W-Vl 

Aantal km-
hokken Rest 
Vlaanderen 

Aantal km-
hokken Heel 
Vlaanderen 

Nederlandse naam 
Rode 
Lijst 

Significantie Wetenschappelijke naam 

65.89 170 88 258 Dubbelkelk VZ +++ Picris echioides L. 

65.63 63 33 96 Lidsteng ZZ +++ Hippuris vulgaris L. 

64.52 20 11 31 Gestreepte klaver ZZ +++ Trifolium striatum L. 

64.10 25 14 39 Zilte zegge ZZ +++ Carex distans L. 

63.64 7 4 11 Smalle waterweegbree B +++ Alisma gramineum Lej. 

63.64 14 8 22 Stijve dravik O +++ Bromus diandrus Roth 

62.50 10 6 16 Zeerus B +++ Juncus maritimus Lam. 

62.50 35 21 56 Zwarte populier O +++ Populus nigra L. 

60.87 14 9 23 Knolbeemdgras ZZ +++ Poa bulbosa L. 

60.53 138 90 228 Zilte rus VZ +++ Juncus gerardii Loisel. 

60.47 26 17 43 Rietorchis ZZ +++ Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 

60.00 21 14 35 Doorschijnend sterrenkroos O +++ Callitriche truncata Guss. subsp. occidentalis 

60.00 3 2 5 Eironde leeuwenbek O + Kickxia spuria (L.) Dum. 

60.00 21 14 35 Klein schorrenkruid ZZ +++ Suaeda maritima (L.) Dum. 

59.46 22 15 37 Kleine rupsklaver ZZ +++ Medicago minima (L.) L. 

57.34 207 154 361 Aardbeiklaver A +++ Trifolium fragiferum L. 

57.14 4 3 7 Gelobde maanvaren B + Botrychium lunaria (L.) Swartz 

57.14 4 3 7 Franse aardkastanje MUB + Conopodium majus (Gouan) Loret 

57.14 8 6 14 Bleek kweldergras B ++ Puccinellia capillaris (Liljebl.) Jansen 

57.14 16 12 28 Zeekraal ZZ +++ Salicornia 'europaea' groep 

56.98 49 37 86 Duinvogelmuur Z +++ Stellaria pallida (Dum.) Piré 

56.94 41 31 72 Duin- en gewimperd langbaardgras ZZ +++ Vulpia ciliata Dum. 

56.89 446 338 784 Grove varkenskers NB +++ Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers. 

56.13 325 254 579 Pijptorkruid NB +++ Oenanthe fistulosa L. 

55.56 5 4 9 Kruipend moerasscherm MUB ++ Apium repens (Jacq.) Lag. 

54.55 30 25 55 Hartgespan ZZ +++ Leonurus cardiaca L. 

54.05 20 17 37 Kortarige zeekraal ZZ +++ Salicornia europaea L. 

52.99 71 63 134 Italiaanse aronskelk Z +++ Arum italicum Mill. 

52.63 20 18 38 Strandmelde ZZ +++ Atriplex littoralis L. 

52.63 50 45 95 Zandhaver Z +++ Leymus arenarius (L.) Hochst. 

52.12 639 587 1226 Witte krodde NB +++ Thlaspi arvense L. 

51.96 53 49 102 Slanke waterbies Z +++ Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 

51.86 376 349 725 Gewone pastinaak en brandpastinaak NB +++ Pastinaca sativa L. 

51.75 59 55 114 Zachte haver Z +++ Avenula pubescens (Huds.) Dum. 

51.72 15 14 29 Voorjaarsganzerik ZZ +++ Potentilla neumanniana Reichenb. 
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%  
in W-Vl 

Aantal km-
hokken in 
W-Vl 

Aantal km-
hokken Rest 
Vlaanderen 

Aantal km-
hokken Heel 
Vlaanderen 

Nederlandse naam 
Rode 
Lijst 

Significantie Wetenschappelijke naam 

51.49 52 49 101 Lathyruswikke Z +++ Vicia lathyroides L. 

51.41 256 242 498 Slanke waterkers NB +++ Nasturtium microphyllum (Boenningh.) 

51.28 20 19 39 Klavervreter ZZ +++ Orobanche minor Smith 

50.72 175 170 345 Zwanebloem NB +++ Butomus umbellatus L. 

50.34 75 74 149 Duinpaardebloem O +++ Taraxacum s. Erythrosperma (Lindb. f.) Dahlst. 

50.00 5 5 10 Engels gras B + Armeria maritima Willd. 

50.00 1 1 2 Platte bies MUB   Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link 

50.00 1 1 2 Kwelderzegge MUB   Carex extensa Good. 

50.00 9 9 18 Dwergzegge O ++ Carex viridula s.l. 

50.00 17 17 34 Vleeskleurige orchis ZZ +++ Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 

50.00 1 1 2 Wit hongerbloempje MUB   Draba muralis L. 

50.00 1 1 2 Akkergeelster MUB   Gagea villosa (Bieb.) Duby 

50.00 3 3 6 Blauw kweldergras MUB   Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P. Bicknell 

50.00 3 3 6 Knopbies MUB   Schoenus nigricans L. 

49.72 176 178 354 Fijne waterranonkel NB +++ Ranunculus aquatilis L. 

49.31 107 110 217 Zanddoddengras VZ +++ Phleum arenarium L. 

48.25 110 118 228 Strandkweek VZ +++ Elymus athericus (Link) Kerguélen 

47.31 44 49 93 Klein timoteegras Z +++ Phleum bertolonii DC. 

47.06 48 54 102 Gewone vleugeltjesbloem K +++ Polygala vulgaris L. 

47.06 16 18 34 Gewoon kweldergras ZZ +++ Puccinellia maritima (Huds.) Parl. 

46.94 23 26 49 Gerande schijnspurrie ZZ +++ Spergularia media (L.) 

46.90 68 77 145 Egelantier Z +++ Rosa rubiginosa L. 

46.54 74 85 159 Zilte schijnspurrie Z +++ Spergularia marina (L.) Besser 

46.10 443 518 961 Ingesneden dovenetel NB +++ Lamium hybridum Vill. 

45.97 257 302 559 Puntkroos NB +++ Lemna trisulca L. 

45.53 56 67 123 Melkkruid Z +++ Glaux maritima L. 

45.10 23 28 51 Wondklaver B +++ Anthyllis vulneraria L. 

44.44 32 40 72 Stijve ogentroost K +++ Euphrasia stricta L. 

44.38 569 713 1282 Oeverzegge NB +++ Carex riparia Curt. 

43.46 176 229 405 Kromhals NB +++ Anchusa arvensis (L.) Bieb. 

43.44 139 181 320 Deens lepelblad NB +++ Cochlearia danica L. 

43.33 26 34 60 Klein glaskruid ZZ +++ Parietaria judaica L. 

43.13 91 120 211 Tenger fonteinkruid VZ +++ Potamogeton pusillus L. 

42.86 30 40 70 Selderij B +++ Apium graveolens L. 

42.86 3 4 7 Puntig fonteinkruid MUB   Potamogeton friesii Rupr. 
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%  
in W-Vl 

Aantal km-
hokken in 
W-Vl 

Aantal km-
hokken Rest 
Vlaanderen 

Aantal km-
hokken Heel 
Vlaanderen 

Nederlandse naam 
Rode 
Lijst 

Significantie Wetenschappelijke naam 

42.00 21 29 50 Geelhartje B +++ Linum catharticum L. 

41.72 121 169 290 Wilde liguster NB +++ Ligustrum vulgare L. 

41.06 101 145 246 Middelste klit O +++ Arctium pubens Bab. 

40.98 50 72 122 Zilte greppelrus Z +++ Juncus ambiguus Guss. 

40.63 13 19 32 Muurganzenvoet B ++ Chenopodium murale L. 

40.29 110 163 273 Hertshoornweegbree VZ +++ Plantago coronopus L. 

40.10 77 115 192 Fraai hertshooi K +++ Hypericum pulchrum L. 

40.00 4 6 10 Hondskruid B   Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. 

40.00 2 3 5 Doorwas MUB   Bupleurum rotundifolium L. 

40.00 126 189 315 Kleine zandkool NB +++ Diplotaxis muralis (L.) DC. 

40.00 2 3 5 Welriekende salomonszegel MUB   Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 

39.83 47 71 118 Wit vetkruid Z +++ Sedum album L. 

39.75 64 97 161 Loogkruid Z +++ Salsola kali L. 

39.29 11 17 28 Gevinde kortsteel ZZ + Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 

39.23 51 79 130 Stomp kweldergras Z +++ Puccinellia distans (L.) Parl. 

39.22 20 31 51 Ruig viooltje ZZ ++ Viola hirta L. 

38.76 69 109 178 Waterpunge VZ +++ Samolus valerandi L. 

38.46 5 8 13 Dwerggras B   Mibora minima (L.) Desv. 

38.03 208 339 547 Heen NB +++ Scirpus maritimus L. 

37.82 674 1108 1782 Tuinwolfsmelk NB +++ Euphorbia peplus L. 

37.35 31 52 83 Paardebloemstreepzaad ZZ +++ Crepis polymorpha Pourr. 

37.25 19 32 51 Wortelloos kroos B ++ Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. 

36.00 252 448 700 Waterereprijs NB +++ Veronica anagallis-aquatica L. 

35.71 50 90 140 Slanke waterweegbree Z +++ Alisma lanceolatum With. 

35.60 115 208 323 Kandelaartje VZ +++ Saxifraga tridactylites L. 

35.46 428 779 1207 Gele morgenster NB +++ Tragopogon pratensis L. 

35.36 488 892 1380 Gewone duivekervel NB +++ Fumaria officinalis L. 

35.00 14 26 40 Bijenorchis ZZ + Ophrys apifera Huds. 

34.92 271 505 776 Schedefonteinkruid NB +++ Potamogeton pectinatus L. 

34.26 233 447 680 Grof hoornblad NB +++ Ceratophyllum demersum L. 

34.25 287 551 838 Hondsroos NB +++ Rosa 'canina' groep 

34.02 364 706 1070 Valse voszegge NB +++ Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) 

33.91 59 115 174 Ruwe bies VZ +++ Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. 

33.33 1 2 3 Wit bosvogeltje MUB   Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 

33.33 16 32 48 Moeraswespeorchis ZZ + Epipactis palustris (L.) Crantz 
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33.33 1 2 3 Grote muggeorchis B   Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown 

33.33 1 2 3 Smal fakkelgras MUB   Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. 

33.33 1 2 3 Harige ratelaar O   Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 

33.33 1 2 3 Kogelbies MUB   Scirpus holoschoenus L. 

33.13 905 1827 2732 Blaartrekkende boterbloem NB +++ Ranunculus sceleratus L. 

33.11 97 196 293 Viltig kruiskruid VZ +++ Senecio erucifolius L. 

32.80 41 84 125 Hondsviooltje K ++ Viola canina L. 

32.74 55 113 168 Gulden sleutelbloem VZ +++ Primula veris L. 
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BIJLAGE 5. 
 

Lijst van de in dit rapport genoemde soorten en hun wetenschappelijke naam 
 

 

Kolom ‘Categorie’ : 

P = Prioritaire soort voor West-Vlaanderen 

S = bruikbaar als Symboolsoort voor West-Vlaanderen 
 

Geen vermelding in kolom = soort is vermeld in tekst maar niet als P of S opgenomen.  

 
Definities: zie paragraaf 3.2.1 in de hoofdtekst. 
 

 

 

 

A. Hogere planten 
 

De plantensoorten uit bijlage 4 worden hier niet hernomen omdat hun wetenschappelijke naam in dezelfde bijlage is opgenomen. De 

volgorde van de soorten is alfabetisch volgens de Nederlandse naam. De wetenschappelijke namen van de planten komen uit de 

Floradatabank (http://flora.inbo.be/flora/).  

 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Aardaker Lathyrus tuberosus S 

Bergnachtorchis Platanthera chlorantha  S 

Beverneltorkruid Oenanthe pimpinelloides P 

Bijenorchis Ophrys apifera S 

Bittere veldkers Cardamine amara S 

blaasjeskruid sp. Utricularia sp. S 

Blauwe bosbes Vaccinium corymbosum S 

Blauwe knoop Succisa pratensis S 

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum P 

Bleek kweldergras Puccinellia capillaris P 

Bokkeorchis Himantoglossum hircinum P 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Bonte paardenstaart Equisetum variegatum P 

Bosaardbei Fragaria vesca S 

Bosanemoon Anemone nemorosa S 

Bosgeelster Gagea lutea S 

Bosorchis Dactylorhiza fuchsii S 

Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum S 

Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis S 

Dalkruid Maianthemum bifolium S 

Dichtbloemige duivekervel Fumaria densiflora P 

Dotterbloem Caltha palustris S 

Draadklaver Trifolium filiforme P 
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NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Driedistel Carlina vulgaris P 

Drijvende waterweegbree Luronium natans   

Duinzwenkgras Festuca juncifolia P 

Dunstaart Parapholis strigosa P 

Dwergbloem Centunculus minimus P 

Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi   

Eenbes Paris quadrifolia S 

Engels gras Armeria maritima P 

Fraai hertshooi Hypericum pulchrum P 

Franse aardkastanje Conopodium majus P 

Gagel Myrica gale S 

Gaspeldoorn Ulex europaeus S 

Geelhartje Linum catharticum P 

Gele hoornpapaver Glaucium flavum P 

Gele plomp Nuphar lutea S 

Gelobde maanvaren Botrychium lunaria P 

Gelobde melde Atriplex laciniata P 

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata S 

Gewone dophei Erica tetralix S 

Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris P 

Grasklokje Campanula rotundifolia S 

Groenknolorchis Liparis loeselii   

Groot streepzaad Crepis biennis S 

Grote bremraap Orobanche rapum-genistae S 

Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea S 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius S 

Grote watereppe Sium latifolium S 

Gulden sleutelbloem Primula veris S 

Hangende zegge Carex pendula S 

Harlekijn Orchis morio P 

Hengel Melampyrum pratense S 

Holpijp Equisetum fluviatile S 

Hondsviooltje Viola canina P 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Honingorchis Herminium monorchis  P 

Kegelsilene Silene conica P 

Klein glidkruid Scutellaria minor S 

Kleine ratelaar Rhinanthus minor S 

Koningsvaren Osmunda regalis S 

Korenbloem Centaurea cyanus S 

Kruipend moerasscherm Apium repens P 

Kustmelde Atriplex glabriuscula P 

Lamsoor Limonium vulgare P 

Lidsteng Hippuris vulgaris S 

Liggend bergvlas Thesium humifusum P 

Mattenbies Schoenoplectus lacustris S 

Melkeppe Peucedanum palustre S 

Moerashertshooi Hypericum elodes S 

Moeraslathyrus Lathyrus palustris P 

Moerasvaren Thelypteris palustris S 

Moerasviooltje Viola palustris S 

Moeraswespenorchis Epipactus palustris S 

Muurbloem Erysimum cheiri S 

Muurganzenvoet Chenopodium murale P 

Onderaardse klaver Trifolium subterraneum P 

Paarbladig goudveil Chrysosplenium oppositifolium S 

Parnassia Parnassia palustris P 

Pijlkruid Sagittaria sagittifolia S 

Rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa S 

Rode dophei Erica cinerea S 

Selderij Apium graveolens P 

Sierlijke vetmuur Sagina nodosa P 

Slanke gentiaan Gentianella uliginosa P 

Slanke sleutelbloem Primula elatior S 

Slanke waterweegbree Alisma lanceolatum S 

Smalle waterweegbree Alisma gramineum P 

Soldaatje Orchis militaris S 
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NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Spekwortel Tamus communis S 

Steeneppe Sison amomum P 

Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris S 

Sterzegge Carex echinata S 

Stijf hardgras Catapodium rigidum P 

Stijve ogentroost Euphrasia stricta P 

Struikhei Calluna vulgaris S 

Tengere distel Carduus tenuiflorus P 

Trekrus Juncus squarrosus S 

Tweenervige zegge Carex binervis P 

Verspreidbladig goudveil   Chrysosplenium alternifolium S 

Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata S 

Waardzegge Carex divisa P 

Walstrobremraap Orobanche caryophyllacea P 

Watergentiaan Nymphoides peltata S 

Waterkruiskruid Senecio aquaticus S 

Waterviolier Hottonia palustris S 

Weidekerveltorkruid Oenanthe silaifolia P 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia S 

Wilde bertram Achillea ptarmica S 

Wilde hyacint Scilla non-scrypta S 

Wilde peterselie Petroselinum segetum S 

Witte waterlelie Nymphaea alba S 

Wondklaver Anthyllis vulneraria P 

Wortelloos kroos Wolffia arrhiza P 

Zaagblad Serratula tinctoria S 

Zandblauwtje Jasione montana S 

Zandduizendknoop Polygonum oxyspermum P 

Zeealsem Artemisia maritima P 

Zeepostelein Honckenya peploides P 

Zeerus Juncus maritimus P 

Zeevenkel Crithmum maritimum P 

Zilt torkruid Oenanthe lachenalii P 

Zomerklokje Leucojum aestivum S 

Zwanebloem Butomus umbellatus S 

Zwarte populier Populus nigra P 
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B. Vogels 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Aalscholver Phalacrocorax carbo   

Alk Alca torda   

Baardmannetje Panurus biarmicus S 

Bergeend  Tadorna tadorna   

Bijeneter Merops apiaster   

Blauwborst Luscinia svecica S 

Blauwe kiekendief Circus cyaneus   

Blauwe reiger Ardea cinerea S 

Boerenzwaluw Hirundo rustica S 

Bontbekplevier Charadrius hiaticula   

Boomleeuwerik Lullula arborea S 

Boompieper Anthus trivialis S 

Bosruiter Tringa glareola   

Braamsluiper Sylvia curruca   

Brandgans Branta leucopsis   

Brilduiker Bucephala clangula   

Bruine kiekendief Circus aeroginosus P 

Cetti's zanger Cettia cetti   

Dodaars Tachybaptus ruficollis S 

Dougalls stern Sterna dougallii   

Drieteenmeeuw Rissa tridactyla   

Drieteenstrandloper Calidris alba S 

Duinpieper Anthus campestris   

Dwerggans Anser erythropus   

Dwergmeeuw Larus minutus   

Dwergstern Sterna albifrons P 

Eidereend Somateria mollissima   

Fluiter Phylloscopus sibilatrix   

Geelgors Emberiza citrinella S 

Geelpootmeeuw Larus michahellis   

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus S 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Gele kwikstaart Motacilla flava S 

Geoorde fuut Podiceps nigricollis   

Gierzwaluw Apus apus S 

Glanskop Parus palustris   

Goudplevier Pluvialis apricaria S 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula   

Graszanger Cisticola juncidis   

Grauwe franjepoot Phalaropus lobatus   

Grauwe gans Anser anser   

Grauwe gors Miliaria calandra S 

Grauwe kiekendief Circus pygargus   

Grauwe klauwier Lanius collurio   

Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea S 

Grote jager Stercorarius skua   

Grote mantelmeeuw Larus marinus   

Grote stern Sterna sandvicencis P 

Grote zaagbek Mergus merganser   

Grote zee-eend Melanitta fusca   

Grote zilverreiger Casmerodius albus   

Grutto Limosa limosa P 

Hop Upupa epops   

Huismus Passer domesticus S 

Huiszwaluw Delichon urbica S 

IJsvogel Alcedo atthis S 

Jan-van-Gent Morus bassanus   

Keep Fringilla montifringilla   

Kemphaan Philomachus pugnax S 

Kerkuil Tyto alba S 

Kievit Vanellus vanellus   

Kleine barmsijs Carduelis cabaret   

Kleine bonte specht Dendrocopos minor   
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NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Kleine jager Stercorarius parasiticus   

Kleine mantelmeeuw Larus fuscus P 

Kleine plevier Charadrius dubius S 

Kleine rietgans Anser brachyrhynchus P 

Kleine zilverreiger Egretta garzetta P 

Kleine zwaan Cygnus bewickii S 

Kluut Recurvirostra avocetta P 

Knobbelzwaan Cygnus olor   

Koereiger Bubulcus ibis   

Kokmeeuw Larus ridibundus   

Kolgans Anser albifrons P 

Kraanvogel Grus grus   

Krakeend Anas strepera   

Kuifduiker Podiceps auritus   

Kuifeend Aythya fuligula   

Kuifleeuwerik Galerida cristata P 

Kwak Nycticorax nycticorax P 

Kwartelkoning Crex crex P 

Lepelaar Platalea leucorodia P 

Matkop Parus montanus S 

Meerkoet Fulica atra   

Middelste zaagbek Mergus serrator   

Nachtegaal Luscinia megarhynchos S 

Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus S 

Nonnetje Mergus albellus   

Noordse stormvogel Fulmarus glacialis   

Oeverzwaluw Riparia riparia S 

Ooievaar Ciconia ciconia P 

Ortolaan Emberiza hortulana   

Paapje Saxicola rubetra P 

Paarse Strandloper Calidris maritima   

Parelduiker Gavia arctica   

Patrijs Perdix perdix P 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Pijlstaart Anas acuta P 

Porseleinhoen Porzana porzana P 

Purperreiger Ardea purpurea   

Putter Carduelis carduelis S 

Rietgans Anser fabalis   

Rietgors Emberiza schoeniclus P 

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus P 

Ringmus Passer montanus S 

Rode wouw Milvus milvus   

Roerdomp Botaurus stellaris S 

Roodborsttapuit Saxicola rubicola S 

Roodhalsfuut Podiceps grisegena   

Roodkeelduiker Gavia stellata   

Rosse grutto Limosa lapponica   

Slechtvalk Falco peregrinus S 

Slobeend Anas clypeata P 

Smelleken Falco columbarius   

Smient Mareca penelope P 

Sneeuwgors Plectrophenax nivalis S 

Snor Locustella luscinioides P 

Steenloper Arenaria interpres S 

Steenuil Athene noctua   

Steltlkluut Himantopus himantopus P 

Stormmeeuw Larus canus   

Strandleeuwerik Eremophila alpestris S 

Strandplevier Charadrius alexandrinus P 

Tafeleend Aythya ferina   

Tapuit Oenanthe oenanthe P 

Toppereend Aythya collaris   

Tureluur Tringa totanus P 

Veldleeuwerik Alauda arvensis S 

Velduil Asio flammeus S 

Visarend Pandion haliaetus   
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NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Visdief Sterna hirundo P 

Waterrietzanger Acrocephalus paludicola   

Watersnip Gallinago gallinago S 

Wespendief Pernis apivorus   

Wielewaal Oriolus oriolus   

Wilde eend Anas platyrhynchos   

Wilde zwaan Cygnus cygnus   

Wintertaling Anas crecca   

Witoogeend Aythya nyroca   

Woudaapje Ixobrychus minutus S 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Zeearend Haliaeetus albicilla   

Zeekoet Uria aalge   

Zilvermeeuw Larus argentatus   

Zomertaling Anas querquedula P 

Zomertortel Streptopelia turtur S 

Zwarte specht Dryocopus martius S 

Zwarte stern Chlidonias niger   

Zwarte wouw Milvus migrans   

Zwarte zee-eend Melanitta nigra   

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus   
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C. Zoogdieren 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Amerikaanse nerts Mustela vison e 

Baardvleermuis Myotis mystacinus P 

Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii   

Beverrat Myocastor coypus e 

Boommarter Martes martes S 

Damhert Cervus dama e 

Das Meles meles   

Eekhoorn Sciurus vulgaris   

Eikelmuis Eliomys quercinus S 

Everzwijn Sus scrofa   

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus P 

Gewone zeehond Phoca vitulina S 

Grijze eekhoorn Sciurus carolinensis e 

Hazelmuis Muscardinus avellanarius   

Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus S 

Meervleermuis Myotis dasycneme P 

Mopsvleermuis Barbastella barbastellus P 

Muskusrat Ondatra zibethicus e 

Otter Lutra lutra   

Ree Capreolus capreolus   

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii P 

Siberische grondeekhoorn Tamias sibiricus e 

Steenmarter Martes foina S 

Wasbeer Procyon lotor e 

Wasbeerhond Nyctereutes procyonoides e 

Waterspitsmuis Neomys fodiens S 

Watervleermuis Myotis daubentonii S 
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D. Amfibieën 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Bastaardkikker Rana kl. esculenta   

Boomkikker Hyla arborea P 

Brulkikker Rana catesbeiana e 

Geelbuikvuurpad Bombina variegata   

Kamsalamander Triturus cristatus P 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris S 

Meerkikker Rana ridibunda e 

Poelkikker Rana lessonae P 

Rugstreeppad Bufo calamita P 

Vinpootsalamander Triturus helveticus S 

Vroedmeesterpad Alytes obstetricans e 

Vuursalamander Salamandra salamandra   

 
 

 

E. Reptielen 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Levendbarende hagedis Lacerta vivipara S 

Hazelworm Anguis fragilis S 

Roodwangschildpad Trachemys scripta e 
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F. Dagvlinders 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Aardbeivlinder Pyrgus malvae P 

Argusvlinder Lasiommata megera S 

Bruin blauwtje Aricia agestis S 

Bruin zandoogje Maniola jurtina S 

Bruine eikenpage Satyrium ilicis S 

Groentje Callophrys rubi S 

Heivlinder Hipparchia semele S 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus S 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus S 

Iepenpage Satyrium w-album   

Keizersmantel Argynnis paphia S 

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla S 

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia P 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas S 

Koevinkje Aphantopus hyperantus S 

Oranjetipje Anthocharis cardamines S 

Sleedoornpage Thecla betulae S 

 

 

G. Libellen 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens S 

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus   

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum S 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica S 

Smaragdlibel Cordulia aenea S 

Viervlek Libellula quadrimaculata S 

Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia S 

Vuurlibel Crocothemis erythraea S 

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii   
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H. Sprinkhanen 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Duinsabelsprinkhaan Platycleis albopunctata P 

Schavertje Stenobothrus stigmaticus P 

Zanddoorntje Tetrix ceperoi P 

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens S 

Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera S 

Gouden sprinkhaan Chrysochraon dispar S 

Greppelsprinkhaan Metrioptera roeselii S 

Veldkrekel Gryllus campestris S 

Negertje Omocestus rufipes S 

Veenmol Gryllotalpa gryllotalpa S 

Moerassprinkhaan Stethophyma grossum S 

 

 

I. Mieren 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Buntgrasmier Lasius psammophilus P 

Duinsteekmier Myrmica specioides P 

Kale x behaarde bosmier Formica rufa x polyctena P 

Kale bosmier Formica polyctena S 

Behaarde bosmier Formica rufa S 

Mergeldraaigatje Tappinoma erraticum S 

 

 

J. Slakken 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana  - 

Nauwe korfslak Vertigo angustior  - 
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K. Lieveheersbeestjes 
 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM CATEGORIE 

Schitterend lieveheersbeestje Coccinella magnifica S 

Heggenranklieveheersbeestje Epilachna argus S 

Zwart lieveheersbeestje Exochomus nigromaculatus S 

Behaard lieveheersbeestje Platynaspis luteorubra - 

Lamsoordwergkapoentje Nephus limonii - 

 

 




