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DEEL 1: VERKENNENDE NOTA 
Hoofdstuk 1. Administratieve gegevens en algemene beschrijving 

1.1 Het studiegebied 

Naam:  Dievegat 

Oorspronkelijk werd de naam Joséphinekreek gekozen voor dit gebied gezien de situering van het 

historisch Fort Napoléon in het projectgebied. Napoléon Bonaparte huwde in 1796 met Joséphine de 

Beauharnais (van wie hij later echter weer scheidde omdat ze de keizer geen kinderen schonk). Deze 

naamgeving past mooi in het geheel van naamgevingen van historische sites en structuren uit de 

omgeving (Oud Fort Isabella, Fort Sint-Theresia, Willem-Leopold-polder,...). 

Op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen werd de naam aangepast naar Dievegat. 

Er werd niet geopteerd voor Dievegatkreek om verwarring met de bestaande Dievegatkreek, ten 

noorden van het gebied, te vermijden. 

 
Kaart 1: Situering van het Dievegat. 

Gemeente: Knokke-Heist 

Oppervlakte: ca. 5,67 hectare 

Ligging en begrenzing van het plangebied: Het plangebied is in het uiterste noordoosten van West- 

Vlaanderen gelegen, ongeveer 450m westelijk van de grens tussen België en Nederland. Een 

kilometer oostelijk van het gebied is de dorpskern van Retranchement gelegen, het dichtstbijzijnde 

Nederlandse dorp. In het noorden zal het gebied begrensd worden door een dijk in kader van de 

Zwinuitbreiding, in het zuiden grenst het aan de Retranchementstraat, en in het oosten en westen 

wordt het begrensd door landbouwareaal. In het noordoosten grenst het gebied alsook aan de 

Hazegrasdijk. 

Het projectgebied is ingedeeld in 3 beheerblokken (zie kaart 16). De beheerblokken worden als volgt 

afgebakend: 

 West: begrazingsblok ten westen van de pompboezem, met onderhoudszone 

 Oost: rietmoeras ten oosten van de pompboezem, met onderhoudszone 

 Pompboezem: de centraal gelegen pompboezem (Zwinnevaart) met oevers. Dit beheerblok 
wordt geen deel van het Vlaams natuurreservaat. De pompboezem is een onbevaarbare 
waterloop 1° categorie (cfr. wet onbevaarbare waterlopen). 
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Tabel 1. Overzicht beheerblokken (zie begrenzing kaart 16). 
Beheerblok Eigenaar Oppervlakte (ha) 

West ANB, VMM (onderhoudsstrook) 1,7655 

Oost ANB, VMM (onderhoudsstrook) 1,1876 

Pompboezem VMM 2,7240 

Relatie met andere groene domeinen 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich het natuurgebied het Zwin. Samen met de goedkeuring 

van dit beheerplan, zal door middel van een Ministerieel Besluit het Dievegat (beheerblokken ‘Oost’ 

en ‘West’, zonder de pompboezem) aangewezen worden als deel van het Vlaamse Natuurreservaat 

het Zwin.  

Het beheerplan van het uitgebreide Zwin werd goedgekeurd op 26/06/2014.  

Het beheerplan voor Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en –polders (M.B. 2/12/2003) werd 

goedgekeurd op 4/09/2007. 

Het Vlaamse Natuurreservaat het Zwin zal bij goedkeuring van voorliggende beheerplan uit de 

volgende deelgebieden bestaan: 1) De Zwinduinen en -polders; 2) het Zwin; 3) Binnenduinen van 

Knokke; 4) Dievegat (zonder beheerblok ‘pompboezem’). 

De aanwijzing zal gebeuren door uitbreiding van het reeds bestaande Vlaamse Natuurreservaat. De 

totale oppervlakte van het Vlaamse Natuurreservaat het Zwin zal bij goedkeuring dus ca. 556 ha 

bedragen (tabel 2).  

 
Kaart 2: Toekomstig Vlaams Natuurreservaat het Zwin. 
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Tabel 2: Oppervlakten subgebieden toekomstig Vlaamse Natuurreservaat het Zwin 
Subgebied Oppervlakte 

De Zwinduinen en –polders 222 ha 11 a 46 ca 

Gewestelijk natuurdomein het Zwin 179 ha 71 a 02 ca 

Voorlopige oppervlakte Zwinuitbreiding 120 ha  

Dievegat: beheerblokken Oost en West (zonder beheerstrook) 2 ha 33 a 66 ca  

Binnenduinen van Knokke 31 ha 90 a 42 ca 

Totaal  556 ha 6 a 56 ca 

1.2 Indiener van het beheerplan 

Agentschap voor Natuur en Bos  

Jacob van Maerlantgebouw 

Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 

8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 

Tel. 02 553 81 02 

1.3 Beheerders 

Kadastrale gegevens  

Tabel 3: Overzicht kadasterpercelen (bron: geopunt) 
Kad Gem Nr Sectie Kadasternr Oppervlakte (ha) Gemeente 

31043 G 0620/00D000 0,06586 Knokke-Heist 

31043 G 0711/00G000 0,09101 Knokke-Heist 

31043 G 0733/02C000 3,49055 Knokke-Heist 

31043 G 0733/03E000 0,44837 Knokke-Heist 

31043 G 0731/00L000 0,26726 Knokke-Heist 

31043 G 0732/00A000 0,74465 Knokke-Heist 

31043 G 0731/00A000 0,16835 Knokke-Heist 

31043 G 0731/02A000 0,37176 Knokke-Heist 

31043 G 0759/00A000 0,01497 Knokke-Heist 

Totaal   5,67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 3: Kadasterkaart 
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Eigenaars 

Tabel 4: Overzicht van de openbare eigenaars (projectgebied). 
Openbare eigenaars 

Naam Adres Opp. (ha) projectgebied % aandeel projectgebied 

ANB (Agentschap voor 

Natuur en Bos) 

K. Albert I-laan 1/2 bus 74        

8200 Brugge 

2,43 43% 

VMM (Vlaamse 

Milieumaatschappij) 

Zandvoordestraat 375           

8400 Oostende 

3,24 57% 

Beheerder 

Het beheer binnen de eigendom van ANB wordt uitgevoerd door het ANB zelf of via een 
gebruiksovereenkomst met derden. Het ANB staat ook in voor het beheer van de onderhoudsstrook 
binnen het begrazingsblok. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) staat als beheerder van de 
waterlopen 1° categorie in voor het beheer van de Zwinnevaart en bijgevolg ook van de 
pompboezem inclusief de overige onderhoudsstroken. 
 
Agentschap voor Natuur en Bos  
Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 
8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 
Boswachter: Koen Maréchal 
T 0479 89 01 05 
 
Vlaamse Milieumaatschappij 
Zandvoordestraat 375           
8400 Oostende 
info@vmm.be 
T 059 56 26 11 
F 059 56 26 00 
 
1.4 Situering in ruimere omgeving 

1.4.1 Situering op de topografische kaart 

 
Kaart 4: Topokaart met situering van het Dievegat in de ruimere omgeving. 

https://www.google.be/maps/dir/Station+Oostende,+Nati%C3%ABnkaai,+Oostende/Zandvoordestraat+375,+8400+Oostende/@51.2205294,2.9176064,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47dca92ca2ec8f4f:0xf1eeec175ae4b388!2m2!1d2.925935!2d51.229193!1m5!1m1!1s0x47dcaea4b80875e5:0xcffaa30ebae07275!2m2!1d2.9545713!2d51.2115679!3e3
https://www.google.be/maps/dir/Station+Oostende,+Nati%C3%ABnkaai,+Oostende/Zandvoordestraat+375,+8400+Oostende/@51.2205294,2.9176064,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47dca92ca2ec8f4f:0xf1eeec175ae4b388!2m2!1d2.925935!2d51.229193!1m5!1m1!1s0x47dcaea4b80875e5:0xcffaa30ebae07275!2m2!1d2.9545713!2d51.2115679!3e3
https://www.google.be/maps/dir/Station+Oostende,+Nati%C3%ABnkaai,+Oostende/Zandvoordestraat+375,+8400+Oostende/@51.2205294,2.9176064,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47dca92ca2ec8f4f:0xf1eeec175ae4b388!2m2!1d2.925935!2d51.229193!1m5!1m1!1s0x47dcaea4b80875e5:0xcffaa30ebae07275!2m2!1d2.9545713!2d51.2115679!3e3


10 
 

1.4.2 Planologische en juridische statuten op Vlaams niveau 

Gewestplan Vlaanderen 

 
Kaart 5: Bestemmingen volgens het gewestplan voor het projectgebied en omgeving. 

Bij het Koninklijk besluit van 7 april 1977 werd het Gewestplan Brugge-Oostkust vastgesteld. In 2015 

werd het GRUP Zwinpolders definitief vastgesteld. Het gebied is voornamelijk in natuurgebied 

gelegen, en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (kaart 5). De zone die word 

aangewezen als VNR is volledig gelegen in natuurgebied. De pompboezem zal een opp. ter hoogte 

van de kruin hebben van ca. 2,7 ha (ca. 1,7 ha is gelegen in natuurgebied en 1 ha in 

landbouwgebied). 

1.4.3 Beschermingsstatuten op Europees niveau 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)  

De gebied is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), meer bepaald in de Grote Eenheid 

Natuur ‘141, De Zwinpolders’ en in de Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling ‘105, de Zwinstreek’ 

(kaart 6). 
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Kaart 6: Ligging van het Dievegat in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

Beschermde landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten, ankerplaatsen, 

onroerend erfgoedlandschappen, beschermde monumenten 

Het gebied is (net) niet in beschermd landschap gelegen, alsook niet in een beschermd stads- of 

dorpsgezicht. Wel is het gebied gelegen in de ankerplaats ‘Zwinlandschap’, hetwelke werd aangeduid 

tijdens de inventarisatie van de landschapsatlas (1/11/2000-28/02/2001) (zie kaart 7). Het omvat de 

bescherming als cultuurhistorisch landschap maar heeft geen juridische waarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart 7: Situering van het Dievegat volgens de ankerplaats ‘Zwinlandschap’. 
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Ramsargebieden 

Ramsargebieden zijn watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als leefgebied 

voor watervogels, in uitvoering van de internationale overeenkomst van Ramsar van 2 februari 1979 

(K.B. 27 september 1984). Het gebied behoort grotendeels tot het Ramsar gebied ‘het Zwinreservaat’ 

(Ramsar gebied nr. 328, aangeduid op 27/09/1984; kaart 8). 

 
Kaart 8: Situering van het Dievegat volgens Ramsar gebied ‘het Zwinreservaat’. 

 

Natura 2000 Netwerk 

Het plangebied valt grotendeels binnen het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE-2500002 ‘Polders’ 

(totaal 1866 ha), deelgebied BE2500002-17 (kaart 9). Alsook is het volledig gelegen in het 

Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) BE2501033 ‘het Zwin’ (kaart 10), hetwelke het Habitatrichtlijngebied 

overlapt (kaart 11). De instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden werden op 24 april 2014 

door de Vlaamse Regering goedgekeurd (aanwijzingsbesluit 24/04/2014). Daarmee zijn de 

doelstellingen voor de aangemelde habitats en soorten binnen deze gebieden vastgelegd. 

In het managementplan 1.0 (MP 1.0) werden voor dit SBZ-H en SBZ-V aangegeven welke delen van 

de doelstelling via afspraken en beheerplannen al zullen worden ingevuld, en op welke plaatsen dat 

zal gebeuren. MP 1.0 omvat ook een opsomming van de prioritaire inspanningen en de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de betreffende Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (ANB, 2014). 

Het gebied is niet gelegen in een zoekzone (bron: Geopunt).  
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Kaart 9: Ligging van het Dievegat in SBZ-H ‘Polders’.  

 
Kaart 10: Ligging van het Dievegat in SBZ-V ‘het Zwin’. 
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Kaart 11: Ligging van het Dievegat in het overlappende SBZ-H en SBZ-V. 

Hoofdstuk 2. Bespreking van de drie functies (ecologische, economische en sociale) van het terrein 

2.1 De ecologische functie 

Huidige toestand Het projectgebied kent momenteel een landbouwgebruik in afwachting van de aanleg 
van de pompboezem en omgeving. Aanwezige natuurlijke landschapselementen zijn 
onder andere een loofhoutaanplant, twee poelen en een beek met rietvegetatie.  

Kaart 12: Aanwezige huidige landschapselementen in het projectgebied. 
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Het gebied is volledig gelegen in faunistisch belangrijk gebied. Het terrein bevat zowel 
biologisch waardevolle elementen, biologisch zeer waardevolle elementen, biologisch 
minder waardevolle elementen, als een complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen (kaart 13). 

Biologisch waardevolle elementen: 

hpr: Weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf  

n: Loofhoutaanplant (exclusief populier) 

pop: Populier (Populus sp.) 

sal: Wilg (Salix sp.) 

k(mr-): Perceelsrand met rietland en andere vegetaties van het rietverbond 

Biologisch zeer waardevolle elementen: 

kn+: Veedrinkpoel met een zeer goed ontwikkelde waterplantenvegetatie 

Biologisch minder waardevolle elementen: 

bu: Akker op kleiige bodem 

Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

hp+: Soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 

k(mz): Brak tot zilt moeras met Heen (Bolboschoenus maritimus). 

k(mr): Rietland en andere Phragmition-vegetaties 

Kaart 13: Kartering van het Dievegat en omgeving volgens de BWK (versie 2016). 
 

 

 

 

 

 



16 
 

Beschermings-

statuten 

Het gebied is bijna volledig in VEN gelegen. 

Het is voor een groot deel in Ramsar gebied gelegen. 

Het ligt volledig in SBZ-V en gedeeltelijk in SBZ-H. 

Het ligt volledig in de uitbreidingszone van het Vlaamse Natuurreservaat ‘De 
Zwinduinen en -polders’. 

Het is in de ankerplaats ’Zwinlandschap’ gelegen. 

Potenties van het 

terrein 

Goede potenties voor biologisch waardevol kamgrasland. 

Het spontaan ontwikkelen tot rietmoeras. Dit creëert biotoop voor waardevolle 
broedvogels zoals de Blauwborst (Luscinia svecica) en Bruine kiekendief (Circus 
aeruginosus). 

Creatie van stapstenen en habitat voor Boomkikker (Hyla arborea) en 
Kamsalamander (Triturus cristatus).  

Visie Implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen en MP 1.0. 

Bijdragen tot verbeterde waterhuishouding in de Oostkustpolder conform 
raamakkoord Zwin.  

Bijzondere aandacht voor ontwikkeling Boomkikker en Kamsalamander biotoop. 

Samenwerking met lokale landbouwer voor begrazing van het gebied. 

Verhoging van het waterbergend vermogen van het gebied. 

Ontwikkeling kamgrasland via begrazing door runderen. 

Ontwikkeling rietmoeras ten voordele van o.a. Blauwborst (Luscinia svecica), 
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) en Ijsvogel (Alcedo atthis). 

2.2 De economische functie  

Huidige toestand De aanwezige landbouwpercelen omvatten deels weiland onder een 
beheersovereenkomst en deels akkerland. 

Potenties van het 

terrein 

Optimalisatie van ecosysteemdiensten: 

 Verhoogde landschapsbeleving. 

 Waterbuffering bij hevige regenval. 

 Hoger aanbod oppervlaktewater. 

Visie Optimaliseren ecosysteemdiensten: waterbuffering (cf. doelstellingen 
raamakkoord Zwin). 

Het waterbeheer gebeurt conform de wet onbevaarbare waterlopen en de 
afspraken die gemaakt werden in het kader van het raamakkoord dat wordt 
beschreven in het rapport ‘Landinrichting Zwinpolders’ (Van Isacker et al. 2016). 

Inschakelen van privé landbouwer voor het begrazingsbeheer op een deel van 
het projectgebied. 
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2.3 De sociale functie 

Huidige toestand In het gebied is er momenteel een jachtbeheer door twee jachtrechthouders 
(kaart 14).  

Kaart 14: Aanwezige jachtrechthouders in het projectgebied en omgeving. 

Er is archeologisch erfgoed aanwezig in het noordwesten van het projectgebied 
(historische redoute Fort Napoléon) (kaart 15). 

 

Kaart 15: Situering van de verdwenen redoute Fort Napoléon ten opzichte van het 
Dievegat. 
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Het gebied is enkel toegankelijk onder begeleiding onder de vorm van begeleide 
wandelingen. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal daarvoor samenwerken 
met de lokale natuurgidsen. Ten zuiden loopt de Retranchementstraat van 
waarop het gebied  zichtbaar is, ten noorden is de aanleg van de nieuwe dijk in 
kader van de Zwinuitbreiding bezig. Van daar zal het gebied goed zichtbaar zijn.  
In kader van het landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’ worden de 
recreatiemogelijkheden voor ruiters uitgebreid langsheen het projectgebied 
op/naast de Oude Hazegrasdijk (Van Isacker et al. 2016), en worden de 
recreatienetwerken (fiets- en wandelnetwerken) in de omgeving van het gebied 
geoptimaliseerd en aangepast naar de nieuwe situatie die is ontstaan door de 
Zwinuitbreiding.  

Potenties van het 

terrein 

Opwaardering landschappelijke waarde. 

Er heeft een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden door de firma GATE 
bvba naar het voorkomen van de verdwenen redoute Fort Napoléon in het 
projectgebied. De conclusies uit het rapport waren dat er indicaties zijn voor de 
aanwezigheid van restanten van dit fort. In januari 2017 wordt een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in het gebied om de mogelijke restanten van het fort te 
inventariseren. Door de aanleg van de pompboezem kan het niet behouden 
blijven.  

Visie Het landschap visueel aantrekkelijker maken voor recreanten in de omgeving. 
 
Het gebied biedt mogelijkheden voor natuureducatieve beleving.  Het gebied zal 
– als er vraag naar is – toegankelijk zijn via geleide wandelingen.  
 
Archeologische vondsten betreffende de verdwenen redoute zullen worden 
geïnventariseerd, gedocumenteerd en opgegraven. 
 
Na inrichting van het gebied wordt jacht in het projectgebied verboden in functie 
van de realisatie van de doelstellingen van de Vogelrichtlijn en behoud van de 
actuele staat ervan en omwille van de aanwezigheid van de pompboezem 
infrastructuur. 

Hoofdstuk 3. Globaal kader 

3.1 Invulling van de drie functies van het terrein en differentiatie ervan over het terrein 

De ecologische functie van beheerblokken West en Oost (toekomstige VNR) wordt, gezien de ligging 

in de bestemming ‘natuurgebied’ en de ligging in Habitat- en Vogelrichtlijngebied, over de maximale 

oppervlakte van het terrein ingevuld en wordt als hoofdfunctie gedefinieerd. Voor de Zwinnevaart-

pompboezem is de hoofdfunctie: waterbuffering en waterbeheer. 

Voor de sociale functie zijn er twee thema’s: 

- toegankelijkheid: het gebied is toegankelijk via geleide wandelingen; extra kleine 

landschapselementen worden aangelegd in het gebied, wat het visueel aantrekkelijker maakt. 

- erfgoed:  er zijn geen specifieke ingrepen. 

Het gebied heeft ook een belangrijke economische functie. Het draagt in belangrijke mate bij tot 

buffering van het water uit de omgeving en zorgt ook voor een verbeterde waterhuishouding van de 

Oostkustpolder door de inrichting conform het landinrichtingsplan ‘Nieuwe Watergang’. 
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3.2 De gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten  

3.2.1 Natuurdoelen 

De natuurdoelen werden vastgelegd bij de opmaak van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang 

(Van Isacker et al. 2016). Dit landinrichtingsplan heeft als voornaamste doel het realiseren van 

bepalingen van het “raamakkoord inzake het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder in 

functie van het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als intertijdengebied” 

(Raamakkoord Zwin). Het raamakkoord heeft als doel: 

1) afspraken te maken m.b.t. uitvoeren van een aantal maatregelen ter remediëring van 

verziltingsrisico’s verbonden aan de realisatie van de ontpoldering van een deel van de Willem-

Leopoldpolder (Van Isacker et al. 2016). 

2) afspraken te maken m.b.t. uitvoeren van een aantal maatregelen ter verbetering van het 

hoogwaterbeheer in de Ooskustpolder (Van Isacker et al. 2016). 

Er worden geen bijkomende doelen voor habitattypes nagestreefd in het Dievegat.   

In kader van de Zwinuitbreiding verdwijnt rietland in de Willem-Leopoldpolder, en wordt dit 

vervangen door habitattypes van Bijlage I van de Habitatrichtlijn. Door de verdwijning van rietland 

verdwijnt echter broedhabitat voor broedvogels van Bijlage I van de Vogelrichtlijn (Blauwborst en 

Bruine kiekendief) (Cosyns et al. 2014).  

Om de actuele staat van de oppervlakte rietland te behouden wordt rietland gerealiseerd in het 

projectgebied. Daarnaast is de creatie van stapstenen voor Boomkikker en Kamsalamander een 

doelstelling om de connectiviteit met meer landinwaarts gelegen gebieden te stimuleren (zie kaarten 

23 en 25).  

3.2.2 Natuurstreefbeelden 

In het gebied wordt gestreefd naar een complex van rietmoeras en kamgrasland (kaarten 23 en 25). 

Voor soorten streeft men naar goed ontwikkelde leefgebieden voor Kamsalamander en Boomkikker. 

De centrale verbrede waterloop van de Zwinnevaart (pompboezem van 2,7 ha) wordt door de VMM 

beheerd in functie van de waterbeheersing maar zal ook een meerwaarde betekenen voor 

overwinterende en doortrekkende watervogels. De pompboezem zal bestaan uit ca. 2,25 ha open 

water/waterloop (alles onder 1,4 m TAW) en  ca. 0,45 ha rietoever (vanaf 1,4 m TAW tot aan de 

kruin), die aan de oostoever aansluit op het rietland dat optimaal is ingericht. 

Natuurstreefbeelden vegetatie 

- Graslanden: Ontwikkeling van habitattype rbbkam (kamgrasland)  

- Ruigten: Ontwikkeling van rbbmr (rietland)  

Natuurstreefbeelden leefgebied soorten: 

Naast de hoger genoemde vegetatiestreefbeelden behoren ook de volgende biotopen tot leefgebied: 

- Ontwikkeling van habitattype rbbsp (doornstruweel) in functie van de Boomkikker 

- Ontwikkeling van habitattype rbbmr (rietland) in functie van Blauwborst, Bruine kiekendief 

en Ijsvogel. 

- Ae+aom: ondiepe plassen:  leefgebied beheren voor Kamsalamander en Boomkikker. 
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3.3 Ambitieniveau van het type beheerplan 

Het ambitieniveau van dit gebied is natuurreservaat. Bij de opmaak van het natuurbeheerplan wordt  

bijgevolg type 4 nagestreefd. Dit beheerplan omvat een uitbreiding van het natuurreservaat Zwin dat 

reeds bestaat uit deelgebied ‘De Zwinduinen en -polders’ en ‘het Zwin’ 

Hoofdstuk 4. Werkplan inventarisatie 

4.1 Fauna- en flora-inventarisatie 

Een volledige terreininventarisatie werd niet uitgevoerd in het kader van de opmaak van het 

beheerplan. Als basis werd de Biologische Waarderingskaart gebruikt en de kaartlagen die werden 

opgemaakt door de VLM in het kader van het landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’. De inrichting van 

het gebied en daaraan gekoppelde beheerdoelstellingen werden vastgelegd in het 

landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’ (Van Isacker et al. 2016), meer bepaald in het kader van de 

opmaak van het landinrichtingsplan “Nieuwe Watergang” en houden rekening met de afspraken die 

gemaakt werden in het raamakkoord Zwin. Bij een veldbezoek door Reinhardt Strubbe op 

15/12/2016 werden wel de aanwezige planten genoteerd en werd de terreinsituatie bekeken om de 

BWK te actualiseren waar nodig.  

4.2 Indeling in beheereenheden 

Het studiegebied wordt ingedeeld in drie beheereenheden (zie kaart 16). Onder 1.1 wordt besproken 

onder welk eigendom de beheereenheden vallen, en welke oppervlakte deze inhouden.  

Beheereenheid West 

Momenteel komt hier hoofdzakelijk verruigde akker voor met typische planten zoals Echte kamille 

(Matricaria chamomilla), Grote weegbree (Plantago major), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) en 

Grote ereprijs (Veronica persica). Op deze toekomstige beheereenheid komt ook een zoetwaterpoel 

voor, die kansen biedt voor amfibieën.  

Beheereenheid Zwinnevaart (Pompboezem) 

Op deze zone waar de Zwinnevaart verbreed zal worden met als doel een pompboezem te creëren 

liggen zowel delen van akkers als een verruigd weiland met soorten als Grote brandnetel (Urtica 

dioica), Rietzwenkgras (Festuca arundinacea) en Kropaar (Dactylis glomerata). 

Beheereenheid Oost 

Op deze beheereenheid ligt een verruigde weide met onder andere Riet (Phragmites australis), Heen 

(Bolboschoenus maritimus) en Rode klaver (Trifolium pratense), een poel, een loofbosje met wilg en 

berk en een gracht met oevervegetatie. 

De beheereenheden West en Oost worden beheerd door ANB. De pompboezem wordt beheerd door 

de VMM. Enkel beheereenheden West en Oost worden aangewezen als VNR.  

Hoofdstuk 5. Bekendmaking consultatie 

De consultatiemogelijkheid van het beheerplan zal bekend gemaakt worden via het gemeentelijke 

infoblad, de website van de gemeente en via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 



21 
 

DEEL 2: INVENTARIS 
Hoofdstuk 1. Standaardfiches 

1.1 Indeling van het terrein in beheereenheden 

1.2 Actueel vegetatietype volgens de BWK-typologie 

De aanwezige poelen staan gekarteerd als zeer waardevolle poelen (kn+;  veedrinkpoel met een zeer 

goed ontwikkelde waterplantenvegetatie). Na een terreinbezoek op 15/12/2016 bleek echter dat 

deze poelen volledig waren dichtgegroeid met riet. Bijgevolg veranderen we de BWK code naar ‘mr’ 

(rietland). 

Het aanwezige bosje (gekarteerd als n+pop+sal; Loofhoutaanplant (exclusief Populier), Populier 

(Populus sp.) en Wilg (Salix sp.)) bleek enkel uit Schietwilg en Zachte berk te bestaan. De kartering 

wordt dus aangepast naar sal (Salix sp.) + bet (Betula sp.). 

Deze waarnemingen wijzigen echter niets aan de waarde die de BWK toekende aan de delen van het 

terrein. Hiervoor verwijzen we naar kaart 13. 

1.3 Actueel aanwezig Europees habitat en regionaal belangrijk biotoop 

Europees habitat: 

Er is geen Europees habitat (Natura2000 habitat) aanwezig in het gebied (kaart 17). 
 

Kaart 16: Indeling van het projectgebied in beheereenheden. 
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Kaart 17: Natuurdoelenkaart. 

 Regionaal belangrijk biotoop 

- rbbmr: rietland en andere Phragmition-vegetaties (kaart 18). 

De beek en de huidige poelen zijn begroeid met riet. 
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Kaart 18: Aanwezig regionaal belangrijk biotoop (rbb) en biotoop dat rbb benadert in het projectgebied. 

 

Hoofdstuk 2. Specifieke inventarisaties 

Op 15/12/2016 werden aanwezige planten genoteerd bij een veldbezoek door Reinhardt Strubbe. Er 

werden geen zeldzame hogere plantensoorten of rode lijstsoorten in het gebied waargenomen. De 

meeste waargenomen soorten zijn eerder typerend voor ruigten, verruigde graslanden, weides en 

akkers (tabel 5). 
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Tabel 5: Waargenomen planten bij een terreinbezoek (15/12/2016). 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Agrostis stolonifera Fioringras 

Arrhenatherum elatius  Glanshaver 

Betula pubescens Zachte berk 

Bolboschoenus maritimus Heen 

Bromus hordeaceus Zachte dravik 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers 

Cirsium arvense Akkerdistel 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal  

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 

Cynosurus cristatus Kamgras 

Dactylis glomerata Kropaar 

Daucus carota Wilde peen 

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot  

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 

Festuca arundinacea  Rietzwenkgras 

Galium aparine Kleefkruid 

Holcus lanatus Gestreepte witbol 

Hordeum secalinum  Veldgerst 

Juncus articulatus Zomprus 

Lamium album Witte dovenetel 

Lolium perenne Engels raaigras 

Matricaria chamomilla Echte kamille 

Phragmites australis Riet 

Plantago major  Grote weegbree 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 

Rubus caesius Dauwbraam 

Rumex crispus Krulzuring 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 

Salix alba Schietwilg 

Sambucus nigra Vlier 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 

Taraxacum officinale Paardenbloem 

Trifolium pratense Rode klaver 

Urtica dioica Grote brandnetel 

Veronica persica Grote ereprijs 
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Hoofdstuk 3. Aanvullende informatie 

3.1 Situering op De Ferraris kaart (1777) 

 
Kaart 19: Situering van het project gebied op De Ferrariskaart. Bron: geopunt. 

3.2 Zoutgehalte van het grondwater 

Het grensvlak van het zoete en zoute water zit relatief diep in het projectgebied en omgeving (kaart 

20). Het oppervlaktewater is brak (het zoutgehalte ter hoogte van het projectgebied bedraagt er 

momenteel 9668mg mg Cl/L) (kaart 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart 20: De verziltingstoestand van het oostelijk kustgebied. Resultaten van het elektromagnetisch onderzoek 
vanuit de lucht. Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (2016). 
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Kaart 21: Zoutgehaltes oppervlaktewater. Het projectgebied is in zwart omcirkeld (bron: Landinrichtingsproject 
Zwinpolder, Van Isacker et al. 2016). 

3.3 Bodemkaart 

Het Dievegat is zowel gelegen op schorgronden met zeer zware klei, geulgronden met zandig 

materiaal en geulgronden met zware klei (kaart 22). 

 
Kaart 22: Bodemkaart van het projectgebied en omliggende ruimte. 
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DEEL 3: BEHEERDOELSTELLINGEN 
Hoofdstuk 1. Beheervisie 

1.1 Beheervisie voor de ecologische functie 

De belangrijkste natuurstreefbeelden waarop het beheer zal gefocust worden zijn rietmoeras en 

kamgrasland. Belangrijkste soorten waarop het beheer zal gefocust worden zijn Boomkikker en 

Kamsalamander. Het beheer van de poelen zal op de vereisten van deze soorten afgestemd worden. 

Met de ontwikkeling van het rietmoeras zullen doelsoorten zoals Bruine kiekendief en Blauwborst 

meeliften. Bij het beheer hiervan staan de habitatvereisten van deze vogels centraal. Om die reden 

wordt ook een broedeilandje voorzien middenin het rietmoeras 

 
Kaart 23: Beheervisie 

Vereist beheer per soort (bron: Natura 2000 website) 

Blauwborst 

Deze vogel  heeft een voorkeur voor iets verruigde rietvelden, rietsloten en gevarieerde moerassen. 

Het voedsel wordt vnl. op de grond gezocht, en hiervoor moeten in zijn leefgebied open plekken 

tussen de vegetatie aanwezig zijn. Ook verspreide struiken zijn van belang, omdat die gebruikt 

worden als zangpost. Het tegengaan van verbossing of overwoekering door struweel in geschikt 

biotoop is essentieel in het beheer. In rietvelden moet minstens 30% van het rietbed ongemaaid 

blijven, maar voldoende open plekken met slik moeten aanwezig zijn. 
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Bruine kiekendief 

De Bruine kiekendief is een vogel van open landschappen met grote moeras- en rietvegetaties. 

Voornaamste broedplaatsen zijn grote rietvelden langs kreken, meren of plassen. Het nest wordt 

gemaakt op een hoop plantenresten in de natte vegetatie, wat het beschermd tegen 

grondpredatoren. Als foerageergebied gebruiken de dieren het volledige landschap, waaronder 

rietkragen en perceelsranden. Betreffende het beheer voor deze soort is het van belang om 

moerasgebieden te behouden en beheren.  

Boomkikker 

De Boomkikker plant zich voor in ondiepe en stilstaande zoete waterpartijen (kleine veedrinkpoelen, 

maar ook grotere vijvers). Vereisten zijn dat het water licht tot matig voedselrijk is met een neutrale 

pH. Het water in de oeverzone moet goed en langdurig door de zon beschenen worden, en de plas 

mag niet droogvallen voor het einde van de zomer. De poelen moeten ook visvrij gehouden worden 

(hiervoor kan tijdelijk droogvallen buiten de kritische periode in het voordeel van de dieren werken). 

De aanwezigheid van ondergedoken of drijvende waterplanten met een rijke oevervegetatie is 

positief voor het voorkomen van de Boomkikker. Langsheen de poelen moeten zon-beschenen 

ruigtevegetaties voorkomen. Vanaf oktober tot half april overwinteren de dieren op het land in 

hopen plantaardig afval en in allerlei holtes. Drastische opschoning van de poelen en de 

oevervegetaties moeten vermeden worden in de periode van maart tot augustus.  

Kamsalamander 

Kamsalamanders bewonen kleinschalige landschappen met veel biotooptypen. Ze planten zich voor 

in kleinschalige waterpartijen met een neutrale pH. De plassen zijn bij voorkeur niet beschaduwd, 

relatief diep en bevatten ongeveer het hele jaar door water. De aanwezigheid van vis heeft ook op 

deze amfibie een nadelige invloed. Waterplanten zijn alsook vereist (afwisseling tussen plaatsen met 

een dichte vegetatie en stukken met open water is optimaal). Van november tot maart overwintert 

de soort aan land, in bossen, struwelen, heggen of extensief beheerde weilanden. 

Abiotische aspecten 

Abiotische aspecten die bepalend zijn om de vooropgestelde natuurdoelen te kunnen bereiken zijn 

de ondergrond, waterkwaliteit, chemische samenstelling van het bodemwater en het mogelijk 

insijpelen van meststoffen van hoger gelegen akkerland.  

Samenhang natuurwaarden met de ruimere omgeving 

Het projectgebied zal één samenhangend complex vormen met ‘het Zwin’ (De Zwinduinen en -

polders en het uitgebreide Zwin). Het maakt deel uit van een groot Natura 2000 netwerk, en draagt 

bij tot het behalen van de natuurdoelen voor dit netwerk. Via het Dievegat worden stapstenen voor 

de Boomkikker en Kamsalamander voorzien richting landinwaartse plekken. 

De ecologische doelstellingen van de verbrede Zwinnevaart (pompboezem) is logischerwijze 

helemaal verbonden met de rest van het stroomgebied van deze waterloop. De Zwinnevaart vormt 

een belangrijk blauwgroen lint in het polderlandschap. De VMM zal de Zwinnevaart (en bijgevolg ook 

de pompboezem) maximaal ecologisch beheren. Een gefaseerd maaibeheer van de rietoevers zal 

uitgevoerd worden. De verwachting is ook dat niet-frequente (1 keer op 15 jaar) slibruimingen 

noodzakelijk zullen zijn om de bufferfunctie van de pompboezem in stand en een voldoende diepe 

waterloop te houden. 
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1.2 Beheervisie voor de economische functie 

De verbrede Zwinnevaart (pompboezem) in het Dievegat draagt bij aan de waterbeheersing van de 

omliggende Oostkustpolder. Bij sterke regenval kan het gebied een grote hoeveelheid aan water 

ophouden, dat conform de afspraken van het raamakkoord bij overschrijding van de peildrempels in 

het Zwin zal kunnen gebracht worden door het pompgebouw net ten noorden van het Dievegat. Op 

die manier kan overstromingsschade voorkomen worden in bebouwde zones, landbouw- en 

natuurgebied. 

Voor de begrazing zal worden samengewerkt met een lokale landbouwer. 

1.3 Beheervisie voor de sociale functie 

Openstelling  

Het gebied is enkel toegankelijk bij geleide wandelingen die zullen ingericht worden door het ANB in 

samenwerking met lokale natuurgidsen en indien er vraag naar is. De inrichting in functie van 

broedvogels die voldoende rust vereisen en de aanwezigheid van de pompboezem en 

pompinfrastructuur en de beperkte oppervlakte van het gebied, maken dit de best mogelijke 

openstelling voor het Dievegat. In de omgeving is voldoende recreatieve infrastructuur voorzien en in 

ontwikkeling, die toelaat om van het gebied te kunnen genieten. 

Landschappelijke waarden en onroerend erfgoedwaarden 

Er heeft een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen van het historisch 

Fort Napoléon in het projectgebied. De aanleg van de pompboezem zorgt voor het verdwijnen van 

de restanten van het Fort Napoléon. Deze worden echter eerst grondig geïnventariseerd (winter 

2017). 

De inrichting van het gebied draagt bij aan het typische streekeigen landschap met rietkragen en 

waterpartijen. 
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Hoofdstuk 2. Beheerdoelstellingen 

2.1 Beheerdoelstellingen voor de ecologische functie 

Bosbalans 

Een totaal van 0,6 ha zal ontbost worden (kaart 24). Dit bos bestaat voornamelijk uit wilg en berk en 

is van een lage ecologische kwaliteit (vaststelling veldbezoek op 1/12/2016). De ontbossing wordt 

uitgevoerd in functie van het behoud van de actuele staat van instandhoudingdoelstellingen, 

namelijk de creatie van regionaal belangrijk biotoop rietland, als broed- en foerageergebied voor 

Bruine kiekendief en Blauwborst. Het ontboste gedeelte zal afgegraven worden, om vervolgens 

spontaan tot het waardevoller rietland te kunnen ontwikkelen. 

 

Een compensatie is omwille van de doelstelling wettelijk niet vereist. Het ANB zal echter toch een 

bosaanplant voorzien in de Vagevuurbossen om de oppervlakte te compenseren.  

Natuurstreefbeelden 

Realisatie van rietmoeras 

De ca. 1 ha grote zone ten oosten van de pompboezem wordt omgevormd tot rietmoeras (rbbmr, 

biotoop voor Bruine kiekendief en Blauwborst) (kaart 25). Hiervoor wordt het aanwezige bos gekapt 

en wordt de volledige zone afgegraven tot een peil van ongeveer 1,5 à 1,8 m TAW. In de winter zal 

het peil er 1,9 à 2 m TAW bedragen (water wordt opgestuwd t.o.v. de pompboezem die op ca. 1,5 à 

1,6 m TAW staat bij droog winterweer). In de zomer zal het peil er staan op 1,7 à 1,8 m TAW. In de 

noordelijke helft van het rietmoeras wordt een broedeiland voor de Bruine kiekendief aangelegd. Er 

zal een verbinding tussen het rietmoeras en de pompboezem aangelegd worden.  

Kaart 24: Te ontbossen gebied in het Dievegat.  
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Hiermee zal het waterpeil van het rietmoeras te regelen zijn, en in droge perioden kan het 

rietmoeras voldoende nat gehouden worden vanuit de pompboezem. 

Realisatie van een kamgrasland 

De zone ten westen van de pompboezem is relatief hoog gelegen, en zal ingericht worden als droog 

grasland met biotoop voor Boomkikker en Kamsalamander (kaart 25). In de zone zal een 

begrazingsbeheer plaatsvinden, zodat het regionaal belangrijk biotoop ‘kamgrasland’ (rbbkam) zich 

kan ontwikkelen (ongeveer 1 hectare). Kolonisatie van planten zal een spontaan proces zijn. 

Creatie van habitat en stapstenen voor Boomkikker en Kamsalamander 

Voor zowel de Boomkikker (doelsoort bijlage IV van de Europese habitatrichtlijn) als de 

Kamsalamander (doelsoort bijlage II van de Europese habitatrichtlijn) moet gestreefd worden naar 

een uitbreiding van het huidige areaal. De aanleg van een nieuwe poel en het plaatsen van struweel 

rond deze poel en de bestaande poel in beheerblok ‘West’ zorgt voor ideaal habitat voor de 

Boomkikker (kaart 25). Deze poelen kunnen dienst doen als stapstenen om meer landinwaartse 

gebieden te koloniseren en de grensoverschrijdende populatie van de Zwinstreek robuust te houden. 

Door de poelen diep genoeg uit te graven zijn ze ook geschikt als habitat voor de Kamsalamander (zie 

ook ontwerpbestek landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’, Van Isacker et al. (2016)). De bodem van de 

zoetwaterpoel wordt hierbij afgedekt met klei i.f.v. het behoud van voldoende water. Het biotoop 

natuurstreefbeeld leefgebied in functie van de Boomkikker en Kamsalamander (enkel poelen en 

struweel) is ca. 0,46 hectare. Het kamgrasland zal echter ook uitstekende leefomstandigheden 

bieden aan deze amfibieën. Het totale biotoop natuurstreefbeeld voor deze soorten wordt zo ca. 

1,41 ha. 

IHD-balans 

Natura 2000 code Diersoort Hectare bijkomend leefgebied voor de soort 

1193 Kamsalamander 1,41 

1441 Boomkikker 1,41 

1487 Blauwborst  0,85 

1633 Bruine kiekendief  0,85 
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2.2 Beheerdoelstellingen voor de economische functie 

De verbrede Zwinnevaart (pompboezem) draagt bij aan de waterbuffering en waterbeheersing van 

de Oostkuspolder.  

Via een gebruiksovereenkomst zal begrazing van de weide plaatsvinden, met het oog op de 

ontwikkeling van kamgrasland.  

In de zuidelijke hoek, palend aan de Retranchementstraat, wordt een meteopark voorzien . Dit wordt 

aangelegd door MDK, afdeling Kust, en de gegevens zullen worden gebruikt voor de monitoring van 

de Zwinuitbreiding en de waterloopwerken in de omgeving en ander wetenschappelijk onderzoek.  

2.3 Beheerdoelstellingen voor de sociale functie 

Toegankelijkheid, toegankelijkheidsreglement en toegankelijkheidsborden 

Het deelgebied is toegankelijk via geleide wandelingen (kaart 26).  Door de beperkte oppervlakte, de 

aanwezigheid van de pompboezem en infrastructuur, het begrazingsbeheer en de doelstelling als 

rustgebied en foerageergebied voor vogels, is een permanente openstelling hier niet wenselijk. 

Vanop de nieuwe Zwindijk, de Oude Hazegraspolderdijk en de Retranchementstraat is het gebied 

goed zichtbaar. 

 

 

 
 

Kaart 25: Te realiseren natuurstreefbeelden in het Dievegat.  
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Kaart 26: Openstellingskaart voor het Dievegat met recreatieve elementen. 

Binnen het toegankelijkheidsreglement zoals opgenomen in het beheerplan voor het uitgebreide 

Zwin voegen we volgende regels toe aan het toegankelijkheidsreglement (8.2, p 237): 

- Artikel 1: 1.1: Deze regeling heeft betrekking op het Vlaamse Natuurreservaat het Zwin 

gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist. Het natuurreservaat bestaat uit 

drie deelgebieden: 1) het deelgebied De Zwinduinen en -polders, 2) deelgebied het Zwin en 

3) deelgebied Dievegat. 

- Artikel 4: 4.7: Het Dievegat is een zone toegankelijk onder begeleiding. 

Bebordingsplan 

Er komen enkel volgende bordjes, met de vermelding dat het projectgebied in beheer is door ANB en 

VMM (voor plaatsing, zie bebordingsplan, kaart 27). Een eventueel infobord zal gebundelde 

informatie bevatten van ANB en VMM om het belang van het gebied voor de natuur en de 

waterhuishouding te duiden. Het bord zal geplaatst worden in het type drager dat ANB ook in andere 

natuurgebieden gebruikt. 

 



34 
 

Kaart 27: bebordingsplan van het Dievegat. 

Landschappelijk erfgoed 

Archeologische vondsten betreffende het historisch Fort Napoléon zullen worden geïnventariseerd, 

gedocumenteerd en opgegraven. Hiervoor zorgt de VLM binnen het landinrichtingsproject 

‘Zwinpolders’.  

Het beheer zoals voorgesteld bij de ecologische functie voorziet kleine landschapselementen. De 

aanleg van rietmoeras en een extra poel dragen bij aan het specifieke karakter van het landschap van 

de Zwinstreek. 
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DEEL 4: BEHEERMAATREGELEN 
Hoofdstuk 1. Eénmalige maatregelen 

Alle eenmalige maatregelen zullen worden uitgevoerd in het najaar van 2017. Alle vergunningen 

zitten vervat in de aanvraag van de omgevingsvergunning van de waterloopwerken in kader van het 

landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’ (zie Van Isacker et al. (2016)), meerbepaald het 

landinrichtingsplan Nieuwe Watergang. 

Details van  het ontwerp van de pompboezem zijn terug te vinden in het ontwerpbestek van het 

landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’ (Van Isacker et al. 2016). Deze werd opgemaakt door IMDC in 

opdracht van de VLM en het ANB.  

Kosten van de eenmalige beheermaatregelen zijn weergegeven in tabellen 6 en 7. Totaalkost is ca. € 

217.800 inclusief onkosten. Totaalkost voor inrichting van het Dievegat met alle partners is 1.031.580 

euro. 

Een overzicht van de beheermaatregelen is weergegeven in tabel 10. 

Kappen loofbos 

Het bos in beheereenheid ‘Oost’ zal worden gekapt met verwijdering van alle boomwortels. Deze 

maatregel wordt uitgevoerd in kader van de realisatie van rbbmr (rietland) als leefgebied van 

Blauwborst en Bruine kiekendief. 

De uitbreiding van het Zwin, dat nodig is om de gunstige staat van instandhouding van estuariene 

doelhabitats te behalen en het ecosysteem van het Zwin duurzaam te behouden, zorgt voor het 

verdwijnen van broedhabitat van o.a. Bijlage-I soorten Blauwborst en Bruine kiekendief. 

Rietvegetaties en ruigten ter hoogte van de Dievegatkreek en het noordelijke deel van de Nieuwe 

Watergang zullen namelijk verdwijnen. De aanleg van dit rietland draagt bij tot het behoud van de 

actuele staat van het aantal hectare rietland als leefgebied voor Bruine kiekendief en Blauwborst. 

Afgraven voedselrijke strooisellaag 

De grond van het gekapte bos in beheereenheid ‘Oost’ zal vervolgens worden afgeplagd. Deze 

maatregel draagt alsook bij aan de creatie van rbbmr (rietland). 

Omzet verruigd grasland naar rietland 

Het verruigde grasland in het noorden van beheereenheid ‘Oost’ zal gemaaid worden, waarna de 

toplaag afgegraven wordt. Vervolgens kan zich hier spontaan riet ontwikkelen. Er wordt in dit deel 

ook een broedeiland voor de Bruine kiekendief aangelegd. 

Uitgraven bestaande poel in beheerblok ‘West’ 

De huidige poel in beheerblok ‘West’ is volledig begroeid met riet. Om de ontwikkeling tot 

amfibieënpoel te bevorderen is het weghalen van dit riet met rizomen noodzakelijk. 

Aanleg poel 

In beheereenheid ‘West’ zal een poel uitgegraven worden met een geleidelijke gradiënt zodat zich 

een gevarieerde vegetatie kan ontwikkelen. Ook zal rekening gehouden worden met de 

habitatvereisten van Kamsalamander en Boomkikker (ondiepe delen die snel opwarmen, maar ook 

diepere delen voor de Kamsalamander). De poelen worden indien nodig afgewerkt met een laag klei. 
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Omheinen perceel met draad + afbraak huidige afsluiting 

Aanwezige afsluiting zal verwijderd worden. Beheereenheid ‘West’ zal met prikkeldraad omheind 

worden, beheereenheid ‘Oost’ zal met een gladde draad omheind worden vermits daar geen vee 

aanwezig zal zijn. 

Aanplant struweel 

Ten noordoosten van de huidige poel en van de uit te graven poel wordt struweel aangeplant in 

functie van de Boomkikker. Dit zal bestaan uit een mengsel van 50% Koebraam, 20% Hondsroos en 

30% Sleedoorn en Veldiep. Al deze struiken zijn autochtoon materiaal. Ten westen van het gebied, 

tegen de huidige Hazegrasdijk wordt alsook dergelijk struweel aangeplant. Meidoorn wordt niet 

gebruikt in functie van Bacterievuur (Erwinia amylovora) in de buurt.  

Plaatsing toegangspoorten  

Drie  toegangspoorten van vier meter breed zullen geplaatst worden langsheen het gebied in functie 

van bereikbaarheid van de percelen voor het onderhoudsbeheer (zie kaart 28). 

Plaatsing duiker en schotbalkconstructie 

Een duiker en schotbbalkconstructie worden geplaatst om water van en naar het rietmoeras te 

voeren (zie kaart 28). 

Plaatsing meteopark  

MDK plaatst in het zuiden, ter hoogte van de Retranchementsraat een meteopark van 10 x10m. 

Hiervoor moet een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. MDK staat in voor het 

beheer en onderhoud van het meteopark. Dit wordt verder bekeken in de loop van de volgende 

jaren.  

Inzaaien grasland 

De huidige akker in beheereenheid ‘West’ wordt ingezaaid met Italiaans raaigras. Dit grasland zullen 

we spontaan laten evolueren onder een extensief begrazingsbeheer.  

Dit draagt bij aan het herstel en behoud van poldergraslanden, met het oog op de duurzame 

instandhouding van de populaties overwinterende vogelsoorten in de SBZ en in Vlaanderen. 

(impliceert minimaal het behoud van een graslandareaal van 11.600 ha waarvan 8.000-10.000 ha 

permanent grasland of weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf in de Oostkustpolders (G-

IHD).  Voor Blauwborst en Bruine kiekendief wordt conform het aanwijzingsbesluit een behoud van 

de actuele populatie Blauwborst en Bruine kiekendief nagestreefd (aanwijzingsbesluit polders en 

kreken). Deze ingreep is ook een milderende maatregel voor de Zwinuitbreiding.  

Verbrede Zwinnevaart (pompboezem) 

De aanleg van de verbrede Zwinnevaart (pompboezem) hoort tot het landinrichtingsproject 

‘Zwinpolders’ (Zie Van Isacker et al. 2016). Het pompgemaal wordt gerealiseerd door VMM in 

samenwerking met de projectpartners. De financiering gebeurt conform de afspraken in het 

raamakkoord Zwin. Via het project Scape wordt het project gedeeltelijk gefinancieerd met Europese 

middelen. 
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Tabel 6: Kosten eenmalige beheermaatregelen Dievegat met pompboezem. 

Maatregel 
Jaar 
uitvoering 

Partner 
uitvoering Beheerder 

Partner 
financiering 

Totale 
kostprijs Aandeel LI 

Aandeel 
partner 

Grondverwerving voor aanleg 
pompboezem  2017 VLM VMM VMM € 247.500 € 123.750 € 123.750 

Aanleg pompboezem  2018 VLM VMM VMM € 566.280 € 283.140 € 283.140 

Inrichting omgeving 
pompboezem  2018 VLM ANB ANB € 217.800 € 0 € 217.800 

Totaal         € 1.031.580 € 406.890 € 624.690 

 

Tabel 7: Detailraming kosten eenmalige beheermaatregelen ANB 

  Beschrijving Eenheid Eenheidsprijs 

Pompboezem 
Aandeel ANB 

Hoeveelheid Prijs 

Verwijderen van houtachtige gewassen 
    

Rooien van struiken  m² € 2,50 2500 € 6.250,00 

-, omtrek: 0,5 m < C <= 1,5 m st € 24,00 475 € 11.400,00 

-, omtrek: 1,5 m < C <= 3 m st € 40,00 4 € 160,00 

Volledig ontstronken van bomen  
    

-, omtrek: 0,5 m < C ≤ 1,5 m st € 27,12 475 € 12.882,00 

-, omtrek: 1,5 m < C ≤ 3 m st € 45,00 4 € 180,00 

Groenaanleg 
    

Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing (5 gr/m²), 
italiaans grasland 

m² € 0,60 19500 € 11.700,00 

Uitgraving met verwijdering voor gebruik buiten de werf 

    -, in compacte grond m³ € 8,00 8000 € 64.000,00 

Uitgraven poelen m³ € 8,00 1755 € 14.040,00 

Leveren en plaatsen van een kleibodem (vette grond) m³ € 5,00 120 € 600,00 

Leveren en aanplanten van heesters met naakte wortel, plantmaat 
60/80 (Struweel boomkikker: mengsel van 50% koebraam, 20% 
hondsroos, 25% sleedoorn en 5% veldiep, plantverband ,5 m x 1,5 m) 

st € 1,60 400 € 640,00 

Leveren en aanplanten van rietwortelstokken in de rietmoeraszone st € 1,50 8000 € 12.000,00 

Prikkeldraadafsluiting (weiland) met houten palen 10/12 + 4 draden 
(incl. poorten) 

m € 10,00 690 € 6.900,00 

Gladde draadafsluiting met houten palen 10/12 + 4 draden (incl. 
poorten) 

m € 10,00 320 € 3.200,00 

Bevloeiingsconstructie rietmoeraszone 
    

Ontzoden en verwijderen van teelaarde (totale hoogte 40 cm) met 
stapelen en voor hergebruik binnen de bouwplaats 

m³ € 25,00 3 € 75,00 

Uitgraving voor gebruik binnen de werf, in compacte grond m³ € 55,00 8 € 440,00 

Ongewapende betonbuizen - reeks B - di = 500 mm, H <= 1 m  m € 100,00 7,5 € 750,00 

Fundering van zandcement of granulaatcement volgens 9-1, 400 mm 
< di ≤ 500 mm 

m € 2,40 7,5 € 18,00 

Aanvullingen met grond voortkomend van de uitgravingen (incl. 
teelaarde en zoden) 

m³ € 15,00 9,5 € 142,50 

Betonput met schotbalkstuw, incl. overstortraam en slotsysteem, en 
incl. fundering in schraal beton 

st € 2.500,00 1 € 2.500,00 

Totaal        € 147.877,50 

Onvoorziene en niet begrote kosten: 20% 
   

€ 29.575,50 

Totaal exclusief BTW       € 177.453,00 
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Tabel 8: Overzicht beheermaatregelen. 

Beheereenheid 
Actueel 
natuurtype 

BWK Habitat Ecologisch doel Natuurstreefbeeld  
Economish 
doel 

Sociaal 
doel 

Oost Jong bos w nee Rietmoeras rbbmr  Geen Geen 

Oost 
Verruigde 
weide 

wz nee Rietmoeras rbbmr  Geen Geen 

Oost Kleine beek 
w,mw, 
wz 

nee Rietmoeras rbbmr  Geen Geen 

Oost Ondiepe poel z nee Rietmoeras rbbmr  Geen Geen 

West Akker m nee Kamgrasland rbbkam Geen Geen 

West Akker m nee 
Leefgebied 
Kamsalamander en 
Boomkikker 

Leefgebied 
soorten 

Geen Geen 

West Weide w nee Kamgrasland rbbkam Geen Geen 

West 
Verruigde 
ondiepe poel 

z nee 
Leefgebied 
Kamsalamander en 
Boomkikker 

Leefgebied 
soorten 

Geen Geen 

West Kleine beek w nee Leefgebied Boomkikker 
Leefgebied 
soorten 

Geen Geen 

 

 
Kaart 28: Eenmalige beheermaatregelen voor het Dievegat. 
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Hoofdstuk 2. Terugkerende maatregelen 

Maaien riet 

Het riet zal ‘s winters gemaaid worden met een omlooptijd van een zestal jaar in functie van 

verjonging. Niet al het riet zal in één keer gemaaid worden, zodat telkens leefgebied behouden blijft 

voor vogelsoorten. 

Verwijderen opslag 

Na de grondwerken zullen sommige plaatsen mogelijk gekoloniseerd worden door pioniersoorten 

zoals Wilg en Berk. Om het opnieuw ontwikkelen tot bos tegen te gaan zullen zaailingen geregeld 

verwijderd worden. In het toekomstige rietmoeras worden hier en daar boompjes gespaard, ten 

voordele van de Blauwborst. Deze zullen opgevolgd worden, zodat ze niet te sterk uitgroeien. 

Onderhouden struweel 

Om beschaduwing van de poelen, bladval en verruiging tegen te gaan zullen de struwelen regelmatig 

onderhouden worden in functie van Boomkikker en Kamsalamander. 

Opschonen poelen 

Op basis van de vereisten van Boomkikker en Kamsalamander zal een soortengericht beheer van de 

poelen plaatsvinden. Een gevarieerde aquatische vegetatie moet maximaal kunnen ontwikkelen 

zonder dat de poel dichtgroeit. Voor veedrinkpoelen in grasland gelegen wordt een schoning om de 

vijftien jaar aanbevolen. September is hiervoor de beste maand, omdat de grondwatertafel dan laag 

staat, en niet veel amfibieën in het water aanwezig zijn. De nieuw uitgegraven poel op het voormalig 

landbouwperceel zou nog tamelijk voedselrijk kunnen zijn, waardoor sneller algenbloei zou kunnen 

optreden (Zwaenepoel et al. 2016). Afgaande hierop zullen de poelen eens om de 5 jaar geschoond 

worden. 

Begrazingsbeheer 

Beheerseenheid ‘West’ zal begraasd worden met runderen via een gebruiksovereenkomst met een 

particulier. Dit wordt uitgevoerd in functie van het ontwikkelen van kamgrasland (rbbkam). 

Er wordt algemeen aangenomen dat de diversiteit op vlak van flora en van fauna het hoogste is bij 

een begrazingsdruk van 2GVE/3ha om een zo hoog mogelijke floristische en faunistische diversiteit te 

krijgen (Cosyns et al. 2014). Begrazing zal in het projectgebied bijgevolg gebeuren met een lage 

begrazingsdruk (1 tot 2 GVE). Seizoensbegrazing zal toegepast worden, omdat op deze kleine 

oppervlakte zou bijgevoederd moeten worden in het winterhalfjaar, waardoor er verrijking zou 

plaatsvinden. Geassocieerd met de begrazing zal transport van de dieren en veterinaire opvolging 

nodig zijn. Dit gebeurt door de landbouwer zoals zal worden beschreven in de gebruiksovereenkomst 

tussen ANB en een lokale landbouwer. 
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Tabel 9: Raming kosten terugkerende beheermaatregelen 

Maatregel Aantal 
Eenheidsprijs excl. 

Btw (€) 

Totaal excl. 

Btw (€) 
Opmerkingen 

Ruimen poel noord 60 m
3
 10 600 20 cm uitdiepen opp. 310 m

2
 

Ruimen poel zuid 156 m
3
 10 1560 20 cm uitdiepen opp. 780 m

2
 

Vernieuwen afsluitingen 
stekkerdraad 1300 lm 7,5 9750   

Vernieuwen afsluitingen gladde 
draad 530 lm 6 3180   

Maaien riet 4250 m
2
 1 4250 Dat is ongeveer 1/2 per keer 

Verwijderen struweel /  / / Eigen beheer wanneer nodig Ad hoc 

Begrazing  /  / 0  
Gratis gebruiksovereenkomst met lokale 
landbouwer 

 

 
Kaart 29: Terugkerende beheermaatregelen voor het Dievegat.  
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 Tabel 10: Jaar van uitvoering van eenmalige en terugkerende beheermaatregelen. 

 

  GEPLAND BEHEER 
Beheer-
eenheid 

Type 
beheertraject 

Beheerpakket (beheerwerk) 
J 
1  

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J J J J J J J J J J J J J J J 

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

West Eenmalig Uitgraven bestaande poel 
                                                

  
Eenmalig Aanleg poel 

                                                

  Eenmalig 
Omheinen percelen met prikkeldraad + 
afbraak huidige omheining 

        
  

                                      

  
Eenmalig Aanplant struweel 

                                                

  
Eenmalig Plaatsing toegangspoort 

                                                

  
Eenmalig Inzaaien grasland 

                                                

  

Terugkerende 
maatregel 

Verwijderen opslag 
                                                

  

Terugkerende 
maatregel 

Onderhoud struweel 

 
                                              

  
Terugkerende 
maatregel 

Schonen poelen 
                                                

  
Terugkerende 
maatregel 

Begrazingsbeheer                                                 
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  GEPLAND BEHEER 
Beheer-
eenheid Type 

beheertraject 
Beheerpakket (beheerwerk) 

J 
1  

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J J J J J J J J J J J J J J J 

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Oost Eenmalig Kappen loofbos                                                 

  Eenmalig Afgraven voedselrijke strooisellaag                                                 

  Eenmalig Omzet verruigd grasland naar rietland                                                 

  Eenmalig Plaatsing toegangspoort                                                 

  Eenmalig 
Plaatsing duiker en 
schotbalkconstructie 

                                                

  
Terugkerende 
maatregel 

Maaien riet 
                                                

  
Terugkerende 
maatregel 

Verwijderen opslag                                                 

 

 

 



43 
 

Hoofdstuk 3: Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige activiteiten 

Voor de eenmalige inrichtingsmaatregelen wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 

door de VLM in kader van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang. Tevens zal een MER-screening 

van de werkzaamheden gebeuren.  

Voor uitvoeringsdossiers die zowel vergunningsplichtige als vrijgestelde handelingen bevatten, is de 

richtlijn dat het aangewezen is dat, gezien het samenhangend karakter van het dossier, en om extra 

administratieve last te vermijden, deze dossiers in z’n geheel worden ingediend in het kader van een 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, waarbij in het dossier en op bijbehorend kaartmateriaal 

duidelijk wordt aangeduid voor welke elementen van het dossier een stedenbouwkundige 

vergunning wordt gevraagd. 

Indien het beheerplan eerder goedgekeurd wordt, dan het verkrijgen van de bouwvergunning wordt 

een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de  maatregelen, die zijn 

opgesomd in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en die 

conform artikel 47 van het bosdecreet .  

Het betreft concreet:   

- Het kappen van hoogstammige bomen 

- Aanleg en herinrichting van poelen 

- Reliëfwijzigingen < 1 meter  

- Het aanleggen of herinrichten van perceelsopritten en perceelsovergangen, inclusief de 

eventueel hiervoor strikt noodzakelijke inbuizing van grachten; 

- Het aanleggen, inbuizen, openleggen, herprofileren of geheel of gedeeltelijk dempen van 

grachten voor de detailontwatering van een gebied, voor zover de bodem van de aan te 

leggen grachten niet dieper is dan 1,5 meter, gemeten vanaf het maaiveld; 

Via dit beheerplan wordt eveneens: 

- Ontheffing gevraagd van en afwijking van het soortenbesluit voor het inventariseren van de 

amfibieën, zoals Boomkikker en Kamsalamander en andere beschermde soorten in functie 

van monitoring van het gebied en wanneer deze gebeurt in opdracht van het ANB.  

- Ontheffing van het verbod op wijzigen van vegetaties gevraagd voor alle opgesomde 

maatregelen. 

- Afwijking van de voorschriften van artikel 35 §2 gevraagd voor realisatie van de in het 

voorliggende beheerplan opgesomde beheermaatregelen. 

De in voorliggende beheerplan opgesomde beheermaatregelen die worden gefinancierd door het 

ANB zorgen niet voor een betekenisvolle aantasting van het SBZ maar leveren een positieve bijdrage 

tot het behoud van de actuele populaties van Blauwborst en Bruine kiekendief en hebben een 

positief effect op de populatie Boomkikker en Kamsalamander en dragen bij tot het behoud van de 

oppervlakte grasland. Ze hebben geen negatieve invloed op het milieu in kader van het decreet 

integraal waterbeleid.  

 



44 
 

DEEL 5: OPVOLGING 

Hoofdstuk 1. Opvolging van beheerdoelstellingen  

De habitat- en soortendoelstellingen zullen opgevolgd worden. Het kamgrasland en rietmoeras zullen 

geregeld opgevolgd worden naar soortensamenstelling en ontwikkeling. Indien nodig kan het beheer 

bijgestuurd worden. Er zal ook op gelet worden dat het rietmoeras zich kan ontwikkelen tot geschikt 

broedbiotoop voor Blauwborst en Bruine kiekendief, lettend op de habitatvereisten van deze 

soorten.  De poelen en struwelen in functie van Boomkikker en Kamsalamander zullen ook goed 

opgevolgd worden. Hierbij zal gelet worden dat optimale leefomstandigheden voor deze amfibieën 

ontwikkelen en blijven bestaan. Dit zal het schonen van poelen, maar ook het onderhoud van het 

struweel inhouden. 

De biodiversiteit die zich in het Dievegat zal ontwikkelen zal geregeld gemonitord worden door het 

ANB. Dit zal gebeuren binnen het sinds 2007 lopende beheermonitoringsproject van de door ANB 

beheerde natuurgebieden aan de Kust (PINK I en PINK II (Permanente Inventarisatie van 

Natuurgebieden aan de Kust, fase I en fase II) en opvolger BEK (Beheerevaluatie Kust). 

Hoofdstuk 2. Opvolging van beheermaatregelen 

De uitgevoerde beheermaatregelen zullen opgevolgd worden, en geregistreerd worden via 

databanken van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Hoofdstuk 3. Andere 

VMM heeft meetpunten voor waterstaalnamen in gebruik in de regio en heeft er ook nieuwe 

ingepland binnen het landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’. Ook aan de Retranchementstraat 

(meetpunt 26720) is er een meetpunt, hetwelke 12 keer per jaar zal worden opgemeten vanaf nu.  

Het zoutgehalte, de concentratie aan fytofaramceutische producten en concentratie aan 
totaalherbiciden zullen ook worden opgevolgd door VMM.  
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