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Bijlage 1. Raamakkoord van 2 juni 2014 inzake het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder in 

functie van het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intertijdengebied. 

De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door haar regering, alhier in persoon van minister Hilde 
Crevits, functioneel bevoegde minister voor het departement Mobilitet en openbare werken, 
gelegen te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20; 

De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door haar regering, alhier in de persoon van minister Joke 
Schauvliege, functioneel bevoegde minister voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 
gelegen te 1000 Brussel, Koning-Albert II-laan 20; 

De gemeente Knokke-Heist, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, alhier 
vertegenwoordigd door Graaf Leopold Lippens, burgemeester, en mevrouw Miet Gobert, 
gemeentesecretaris; 

De Oostkustpolder, gevestigd te 8000 Brugge, Arendstraat 34, vertegenwoordigd door de heer 
Antoine Wijffels, dijkgraaf, en de heer Dirk Vancraeynest, ontvanger-griffier; 

De Provincie West-Vlaanderen, gevestigd te 8200 Brugge, Koning Leopold III-laan 41, hier 
vertegenwoordigd door de heer Carl Decaluwé, gouverneur, de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde en 
de heer Geert Anthierens, provinciegriffier, handelend overeenkomstig het besluit van de 
provincieraad van 30 april 2014 en in uitvoering van de beslissing van de deputatie van 10 april 2014; 

De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door haar regering, alhier in de persoon van mevrouw 
Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, gevestigd te 
1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 8; 

De Vlaamse overheid, vertegenwoordig door haar regering, alhier in de persoon van de heer 
Jacques 
D’Havé, administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust, gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 5; 

De Vlaamse Milieumaatschappij, intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, als 
bedoeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, opgericht bij decreet van 7 mei 2004 
tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 
tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse wetten en decreten, 
gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, en laatst gewijzigd bij de decreet van 22 december 
2006, dat in werking is getreden ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 31 december 
2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie en dat 
overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2006 houdende de werking van 
het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij haar 
maatschappelijke zetel heeft te Aalst, Alfons van de Maelestraat 96, hier vertegenwoordigd door de 
heer Philippe D’Hondt, adminstrateur generaal  

 De Vlaamse Landmaatschappij, extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, 
gevestigd tot 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 72 voor wie optreedt de heer ir. Toon Denys, 
gedelegeerd bestuurder.eer Philippe D’Hondt, administrateur-generaal; 

Uitgaande van: 

 het feit dat de structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het 
Zwin als natuurlijk intertijdengebied onderdeel vormen van de structurele maatregelen in 
functie van de duurzame instandhouding van het Schelde-estuarium, waarvoor op 
21/12/2005 een verdrag gesloten werd tussen Vlaanderen en Nederland ter uitvoering van 
de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium; 

 het feit dat hiervoor door de Vlaamse regering een Ruimtelijk Uitvoeringsplan vastgesteld is 
op 12 juli 2013; 



 het feit dat het realiseren van de structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de 
uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intertijdengebied tot gevolg heeft dat er risico’s zijn op 
verzilting van de omliggende polder; 

 het feit dat de maatregelen nodig om het risico op verzilting van de omliggende polder te 
milderen inhouden dat de wijze waarop het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder 
gerealiseerd wordt dient gewijzigd te worden; 

 
Wordt overeengekomen wat volgt: 
 
1. Alle partijen gaan akkoord dat de aanleg van een nieuwe internationale dijk omheen de Zwinvlakte 
dient gecombineerd te worden met de aanleg van een zoutwatergracht, die maximaal het 
doorsijpelende zout water vanuit de Zwinvlakte dient op te vangen. 
 
2. Alle partijen gaan akkoord dat het in de zoutwatergracht opgevangen zoute water dient 
teruggepompt te worden in het Zwin. 
 
3. Alle partijen gaan akkoord dat parallel aan de zoutwatergracht er eveneens een zoetwatergracht 
dient aangelegd te worden die een zoetwaterbuffer vormt t.o.v. de zoutwatergracht en zo het effect 
van de zilte kwel betekenisvol kan verminderen, zodat de toekomstige situatie beter is dan de 
huidige situatie. Het ontwerp van zoetwatergracht en zoutwatergracht dient dermate te zijn dat 
geen doorsijpeling van water vanuit zoetwatergracht richting zoutwatergracht mogelijk is, door 
voldoende afstand tussen beide grachten te voorzien zodanig dat er geen andere maatregelen 
moeten genomen worden om deze doorsijpeling te voorkomen. 
 
4. Alle partijen gaan akkoord dat de zoetwatergracht kan gevoed worden met zoet water afkomstig 
van: 
a. Het effluent van het waterzuiveringsstation van Knokke 
b. Het gedeelte van de Oostkustpolder, gelegen tussen het Leopoldkanaal, de kust, de Belgisch- 
Nederlandse grens en de Damse Vaart, hierna het Noordelijk deel van de Oostkustpolder 
genoemd. 
 
Alle partijen gaan akkoord dat om te zorgen dat er voldoende zoet water beschikbaar zou zijn voor 
de zoetwatergracht het noodzakelijk is om de waterafvoer van het Noordelijk deel van de 
Oostkustpolder te wijzigen zodanig dat vanuit het Noordelijk deel van de Oostkustpolder ook water 
kan afgevoerd worden richting het Zwin. Het waterpeil in de zoetwatergracht kan daarbij hoger 
liggen dan het huidige polderpeil in het Noordelijk deel van de Oostkustpolder. 
 
5. Alle partijen gaan akkoord dat hiervoor de aanleg van zowel een pomp voor de afvoer van de 
zoutwatergracht naar het Zwin als een pomp voor de afvoer van de zoetwatergracht naar het Zwin 
noodzakelijk is en dat het logisch is om deze pompen te integreren in één pompgebouw. 
 
6. Alle partijen gaan akkoord dat het voorzien van extra pompcapaciteit tot gevolg heeft dat het 
Noordelijk deel van de Oostkustpolder een efficiënter waterbeheer zal kennen en dat dit zowel voor 
het beperken van ongewenste overstromingen als voor alle functies van de polderwaterlopen en hun 
omgeving een meerwaarde moet hebben. De hiervoor nodige pompcapaciteit zal bepaald worden op 
basis van het hydraulische model, de nodige debieten om verziltingsrisico’s te beperken, de 
draagkracht van de omgeving en kostenefficiëntie. 
 
7. Alle partijen gaan akkoord dat het aanpassen van de waterhuishouding in het Noordelijk deel van 
de Oostkustpolder tot gevolg heeft dat er aanpassingen aan de polderwaterlopen in het Noordelijk 
deel van de Oostkustpolder noodzakelijk zullen zijn. Deze aanpassingen kunnen omvatten: het 



aanpassen van het tracé, het aanpassen van het gabariet, het plaatsen van nieuwe kunstwerken op 
de polderwaterlopen of het aanpassen van bestaande kunstwerken op de polderwaterlopen. Bij het 
ontwerp van deze werken moet voldoende aandacht zijn voor het juridisch kader erfgoed en natuur, 
in het bijzonder voor de omgeving van de Fortsite en de Kreek. 
 
8. Alle partijen gaan akkoord dat deze aanpassing van de waterhuishouding ook tot gevolg heeft dat 
met name de aanvoergrachten van zoet water vanuit het Noordelijk deel van de Oostkustpolder 
richting het Zwin, waaronder in ieder geval de hoofdaanvoergracht nr. WH1, dienen gecategoriseerd 
te worden als waterlopen van 1ste categorie en dat de andere waterlopen die een belangrijke functie 
in het watersysteem hebben, waaronder in ieder geval de zoetwatergracht, dienen gecategoriseerd 
te worden als waterlopen van 2de categorie. 
 
9. Alle partijen gaan akkoord dat er een monitoringsprogramma m.b.t. de grondwaterkwaliteit in het 
projectgebied opgezet wordt en dat het bestaande monitoringsprogramma voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit, indien nodig, aangepast wordt. Dit monitoringsprogramma wordt 
minstens gedurende 5 jaar na de doorbraak van de huidige internationale dijk opgevolgd, en moet 
toelaten om de evaluatie te doen van de genomen maatregelen ter voorkoming van de verzilting. De 
evaluatie gebeurt in de schoot van de stuurgroep die opgericht wordt ter opvolging van de uitvoering 
van dit raamakkoord. 
 
10. Alle partijen gaan akkoord dat de doorbraak van de huidige internationale dijk pas mag 
gerealiseerd 
worden: 
a. op het moment dat de nodige werken voor de voorkoming van verzilting uitgevoerd zijn, 
zijnde minimaal: 
i. Het aanleggen van een zoutwatergracht en zoetwatergracht 
ii. Het bouwen van een pompgebouw met zoutwaterpomp en zoetwaterpomp(en) 
iii. Het aansluiten van het effluent van het waterzuiveringsstation van Knokke-Heist op 
de zoetwatergracht 
iv. Het aanpassen van het gabariet van WH1 (of een alternatief daarvoor) 
b. Op het moment dat een monitoringprogramma afgesproken en opgestart is m.b.t. het 
monitoren van de grondwaterkwaliteit in de omgeving van het Zwin. 
 
11. Alle partijen engageren zich om hun eigendommen in het projectgebied maximaal in te zetten 
voor 
het faciliteren van de nodige grondverwervingen in het kader van de uitvoering van dit raamakkoord. 
 
12. Maritieme Dienstverlening Kust staat in voor: 
a) De zoutwatergracht: 
- de uitvoering en financiering van de grondaankoop ten belope van 100 % van de 
verwervingskost. 
- de opmaak en financiering van het ontwerp ten belope van 100 % van de ontwerpkost 
- de uitvoering en de financiering ervan ten belope van 60 % van de kostprijs van de 
uitvoering 
- aangezien Maritieme Dienstverlening Kust eigenaar wordt van de zoutwatergracht: het 
beheer van de zoutwatergracht na aanleg, waarvoor een overeenkomst tot uitvoering zal 
gesloten worden met de Oostkustpolder. 
b) De zoutwaterpomp: 
- de financiering van ontwerp en uitvoering ten belope van 60 % van de kostprijs van 
ontwerp en uitvoering 
c) De zoetwatergracht: 
- de opmaak en de financiering van het ontwerp ten belope van 100 % van de totale 



kostprijs van het ontwerp 
d) De zoetwaterpomp(en): 
- de financiering van het ontwerp en de uitvoering ten belope van 10 % van de totale 
kostprijs van ontwerp en uitvoering 
e) Het pompgebouw en bijhorende uitwateringsconstructie: 
- de uitvoering en de financiering van de grondaankoop ten belope van 100 % van de 
verwervingskost 
- de financiering van het ontwerp en de uitvoering ten belope van 10 % van de totale 
kostprijs van ontwerp en uitvoering 
f) De opmaak van een monitoringprogramma voor de grondwaterkwaliteit in de omgeving van 
de zoetwatergracht en de uitvoering ervan gedurende een periode van 5 jaar na de 
doorbraak van de huidige internationale zeedijk. Het programma betreft de monitoring tot 5 
jaar van de verzilting in de ondergrond van de zoetwatergracht en de morfologische evolutie 
(topo en bathy) in het Zwin. 
 
12. Het Agentschap Natuur en Bos staat in voor: 
a) De zoutwatergracht: 
- de financiering van de uitvoering ten belope van 40 % van de kostprijs van de uitvoering 
b) De zoutwaterpomp: 
- de financiering van ontwerp en uitvoering ten belope van 40 % van de kostprijs van 
ontwerp en uitvoering 
c) De zoetwaterpomp(en): 
- de financiering van het ontwerp en de uitvoering ten belope van 10 % van de totale 
kostprijs van ontwerp en uitvoering 
d) Het pompgebouw en bijhorende uitwateringsconstructie: 
- de financiering van het ontwerp en de uitvoering ten belope van 10 % van de totale 
kostprijs van ontwerp en uitvoering 
e) De vegetatiemonitoring en ecologische monitoring van het Zwin. 
 
13. De Vlaamse Milieumaatschappij staat in voor: 
a) De zoutwaterpomp: 
- de opmaak van het ontwerp en de uitvoering ervan 
- aangezien de Vlaamse Milieumaatschappij eigenaar wordt van de zoutwaterpomp: het 
beheer van de zoutwaterpomp, waarvoor een exploitatieovereenkomst tot uitvoering van 
het beheer zal gesloten worden met de Oostkustpolder 
b) De zoetwaterpomp(en): 
- de opmaak van het ontwerp, de uitvoering en de financiering van ontwerp en uitvoering ten 
belope van 50 % van de totale kostprijs van ontwerp en uitvoering. 
- aangezien de Vlaamse Milieumaatschappij eigenaar wordt van de zoetwaterpomp(en): het 
beheer van de zoetwaterpomp(en), waarvoor een exploitatieovereenkomst tot uitvoering 
van het beheer zal gesloten worden met de Oostkustpolder 
c) Het pompgebouw en bijhorende uitwateringsconstructie: 
- de opmaak van het ontwerp, de uitvoering en de financiering van het ontwerp en de 
uitvoering ten belope van 50 % van de totale kostprijs van ontwerp en uitvoering 
- aangezien de Vlaamse Milieumaatschappij eigenaar wordt van het pompgebouw en de 
bijhorende uitwateringsconstructie: het beheer van het pompgebouw en de bijhorende 
uitwateringsconstructie, waarvoor een exploitatieovereenkomst tot uitvoering van het 
beheer zal gesloten worden met de Oostkustpolder. 
d) De aanpassingswerken aan de waterlopen van 1ste categorie (huidige en nieuw als eerste 
categorie aan te duiden): 
- de financiering van de grondaankopen, het ontwerp en de uitvoering, ten belope van 50 % 
van de totale kostprijs van grondaankopen, het ontwerp en de uitvoering. 



- De opmaak van het ontwerp, rekening houdende met randvoorwaarden van het juridisch 
kader erfgoed en natuur, en dat in nauw overleg met de Vlaamse Landmaatschappij, die 
instaat voor het ontwerp van de aanpassingswerken aan de waterlopen die niet van eerste 
categorie zijn. 
e) De uitbreiding van het bestaande oppervlaktewatermodel van het projectgebied met de 
hoofwaterlopen die instaan voor de aanvoer van water naar het pompgemaal en de 
uitvoering van scenarioberekeningen met dit model m.b.t. de dimensionering van de aan te 
passen waterlopen en de dimensionering van de pompen. 
f) De monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit 
 
14. De provincie West-Vlaanderen staat in voor: 
a) De waterlopen tweede categorie: 
- De financiering van de grondaankopen nodig voor de aanpassingswerken aan waterlopen 
tweede categorie (of te hercategoriseren als tweede categorie), ten belope van 50 % van de 
totale kostprijs van de grondaankoop. 
b) De financiering van het provinciaal aandeel van die werken waarvoor het subsidiebesluit voor 
werken aan polders- en wateringen ingezet wordt, met name: 
- de realisatie van de zoetwatergracht 
- de aanpassingen aan de waterlopen van 2de categorie 
c) De zoetwaterpomp(en): 
- de financiering van het ontwerp en de uitvoering ten belope van 15 % van de totale 
kostprijs van ontwerp en uitvoering 
d) Het pompgebouw en de bijhorende uitwateringsconstructie: 
- de financiering van het ontwerp en de uitvoering ten belope van 15 % van de totale 
kostprijs van ontwerp en uitvoering 
 
15. De gemeente Knokke-Heist staat in voor: 
a) De zoetwaterpomp(en): 
- de financiering van het ontwerp en de uitvoering ten belope van 15 % van de totale 
kostprijs van ontwerp en uitvoering 
b) Het pompgebouw en de bijhorende uitwateringsconstructie: 
- de financiering van het ontwerp en de uitvoering ten belope van 15 % van de totale 
kostprijs van ontwerp en uitvoering 
 
16. De Oostkustpolder staat in voor: 
a) De zoetwatergracht: 
- de financiering van het aandeel van de polder in de opmaak van het ontwerp en uitvoering, 
waarvoor subsidie aangevraagd wordt in het kader van het subsidiebesluit voor polders en 
wateringen 
b) De aanpassingswerken aan de waterlopen van 2de categorie: 
- de financiering van het aandeel van de polder in de opmaak van het ontwerp en uitvoering, 
waarvoor subsidie aangevraagd wordt in het kader van het subsidiebesluit voor polders en 
wateringen 
c) De aanpassingswerken aan niet-gecategoriseerde waterlopen 
- De financiering van de grondaankoop in functie van de aanpassingen nodig aan de 
waterlopen van lagere categorie, ten belope van 50 % van de totale kostprijs van de 
grondverwerving 
- de financiering van het aandeel van de polder in de opmaak van het ontwerp en uitvoering, 
waarvoor subsidie aangevraagd wordt in het kader van het subsidiebesluit voor polders en 
wateringen 
 
17. De Vlaams Minister van Leefmilieu geeft aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om een 



onderzoek naar de haalbaarheid van een landinrichtingsproject op te maken, ter voorbereiding van 
de opmaak van één of meerdere landinrichtingsplannen, waarbinnen minstens de volgende werken 
en de hieraan gekoppelde flankerende instrumenten gemotiveerd beschreven worden: 
a) De aanpassingswerken aan de waterlopen 1ste categorie inclusief de inrichting van de 
omgeving in functie van de randvoorwaarden gesteld door natuur- en erfgoedwetgeving: 
- de financiering van de grondaankoop, voor zoverre deze niet kan gerealiseerd worden via 
een grondruil met de gronden van in het raamakkoord betrokken partners, ten belope 
van maximaal 50 % van de kostprijs van de grondaankoop; 
- de opmaak van het ontwerp en de uitvoering ten belope van maximaal 50 % van de totale 
kostprijs van de grondaankopen, het ontwerp en de uitvoering 
- de opmaak van het ontwerp en de uitvoering wordt gecoördineerd door de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
b) De aanpassingswerken aan de waterlopen 2de categorie, inclusief de eventuele inrichting van 
de omgeving in functie van de randvoorwaarden gesteld door natuur- en erfgoedwetgeving:: 
- de financiering van de grondaankoop, voor zoverre deze niet kan gerealiseerd worden via 
een grondruil met de gronden van in het raamakkoord betrokken partners, ten belope van 
maximaal 50 % van de kostprijs van de grondaankoop; 
- de opmaak van het ontwerp en de uitvoering wordt gecoördineerd door de Vlaamse 
Landmaatschappijc) 
c) De aanpassingswerken aan niet-gecategoriseerde waterlopen inclusief de eventuele 
inrichting van de omgeving in functie van randvoorwaarden gesteld door natuur- en 
erfgoedwetgeving: 
- de financiering van de grondaankoop, voor zoverre deze niet kan gerealiseerd worden via 
een grondruil met de gronden van in het raamakkoord betrokken partners, ten belope van 
maximaal 50 % van de kostprijs van de grondaankoop; 
- de opmaak van het ontwerp en de uitvoering wordt gecoördineerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij- 
 
Dit landinrichtingsproject omvat minstens de zone zoals omschreven in de kaart in bijlage bij dit 
raamakkoord. 
 
Voor de financiering van eventueel andere nodige of nuttige maatregelen in het 
landinrichtingsproject gelden de normale financieringsregels van een Landinrichtingsproject, die 
onderhandeld worden op niveau van de opmaak van de landinrichtingsplannen. 
 
Indien bij de opmaak van de landinrichtingsplannen in uitvoering van de landinrichtingsproject 
andere financieringsbronnen gevonden worden dan diegene opgenomen in dit raamakkoord dan 
worden de procentuele aandelen van de betrokken partners verhoudingsgewijs verlaagd. 
 
19. Alle onderhandelingen m.b.t. de uitvoering van de grondaankopen en de eventuele uitvoering 
van 
grondruilen in functie van de uitvoering van de maatregelen in dit raamakkoord worden 
gecoördineerd door de Vlaamse Landmaatschappij, eventueel mits de oprichting van een 
grondenbank of de aanpassing van de bestaande grondenbank voor het Zwin. 
 
20. Indicatieve timing 
 

Maatregel Timing (uitgevoerd 
tegen) 

a) Instelling Landinrichtingsproject en start nulmeting 
monitoringsprogramma 

2de kwartaal 2014 



b) Studiewerk: 
technisch ontwerp pompgebouw en aanhorigheden klaar 
conceptontwerp werken aan waterlopen klaar 
bouwvergunningsaanvraag pompgebouw en aanhorigheden 

 
2de kwartaal 2015 
2de kwartaal 2015 
3de kwartaal 2015 

c) Goedkeuring inrichtingsplan “waterloopwerken” 3de kwartaal 2016 

d) Start uitvoering inrichtingsplan “waterloopwerken”, in afstemming met 
de realisatie van de nieuwe dijk 

1ste kwartaal 2017 

e) Start realisatie pompgebouw en aanhorigheden, in afstemming met de 
realisatie van de nieuwe dijk 

3de kwartaal 2016 

f) Ingebruikname infrastructuur en start monitoringsprogramma 4de kwartaal 2018 

 
 
 
21. Indicatieve raming 
De tabel in bijlage bij het raamakkoord geeft een indicatieve raming van de kosten voor de uitvoering 
van het raamakkoord. Het financieel engagement van de partners geldt binnen de hen toegekende 
middelen en dient rekening te houden met eventuele begrotingsdoelstellingen hen opgelegd. 
 
22. Een stuurgroep waarin alle actoren zetelen die dit raamakkoord mee ondertekend hebben wordt 
opgericht onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en met de 
Vlaamse Landmaatschappij als secretariaat. Deze stuurgroep staat in voor de opvolging van de 
uitvoering van dit raamakkoord, de opvolging van de monitoring en rapporteert aan de bevoegde 
ministers. Indien onderdelen van het raamakkoord niet kunnen uitgevoerd worden zoals voorzien of 
aantoonbaar technisch of financieel betere oplossingen gevonden worden dan diegene waarin in het 
raamakkoord van uit gegaan is, zal deze stuurgroep instaan voor de onderhandelingen m.b.t. zoeken 
van een oplossing, inhoudelijk of financieel. Hierbij blijven de krachtlijnen van de in dit raamakkoord 
gemaakte inhoudelijke en financiële afspraken de vertrekbasis voor de te zoeken oplossingsrichting, 
behalve indien aantoonbaar is dat de alternatieve oplossing technisch én financieel een betere 
oplossing is dan diegene opgenomen in het raamakkoord. 
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2009/35077]N. 2009 — 390

5 DECEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op artikelen 10, 12 en 14, gewijzigd bij het decreet van
18 mei 1999;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op
artikelen 13 en 28, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, artikelen 32 en 33, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999,
artikel 34, gewijzigd bij het decreet van 19 mei 2006 en artikelen 35, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 en van
3 december 2008, en 36, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de
riviervisserij, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999, 14 september 2001, 17 oktober 2003
en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele
gebruik van de bossen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 januari 1996 en 9 maart 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
erkenning van natuurgebieden en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en 21 april 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het
verkeer in de staatnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 oktober 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 december 2007;

Gelet op het advies van de Minaraad, gegeven op 28 februari 2008;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie
Leefmilieu op 28 maart 2008;

Gelet op advies 45.309/3 van de Raad van State, gegeven op 28 oktober 2008, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° beheerder : de eigenaar of mede-eigenaar, de houder van andere zakelijke rechten of de houder van een
persoonlijk recht aan wie het beheer toekomt;

2° bevoegde administratie : het Agentschap voor Natuur en Bos;

3° Bosdecreet : het bosdecreet van 13 juni 1990;

4° Natuurdecreet : het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

5° Jachtdecreet : het jachtdecreet van 24 juli 1991;

6° subsidiebesluit natuurreservaten : besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en
houdende toekenning van subsidies;

7° beheerplan : het beheerplan voor natuurreservaten, vermeld in artikel 34 van het Natuurdecreet, of het
beheerplan voor bossen, vermeld in artikel 43 van het Bosdecreet;

8° toegankelijkheidsregeling : een reglement dat aangeeft wat op het vlak van openstelling en toegankelijkheid
wordt beoogd in een bos of natuurreservaat. Voor bossen stemt deze toegankelijkheidsregeling overeen met
het reglement, vermeld in artikel 12, § 4, van het Bosdecreet. Voor de erkende natuurreservaten stemt de
toegankelijkheidsregeling overeen met de toegankelijkheidsregeling, vermeld in rubriek 5 van bijlage III van
het subsidiebesluit natuurreservaten. De toegankelijkheidsregeling voor bossen of natuurreservaten wordt
beschouwd als een onderdeel van het beheerplan, indien er een beheerplan vereist is;

9° voetganger : de gewone voetganger, de rolstoelgebruiker en de fietser die jonger is dan negen jaar;

10° wegen : de boswegen, vermeld in artikel 4 van het Bosdecreet, en de wegen en paden die voldoen aan de
voorwaarden van artikel 13, § 1, 6°, en artikel 35, § 1, van het Natuurdecreet;

11° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud;

12° gespan : dieren die met elkaar in een span lopen met niet meer dan vier dieren achter elkaar en niet meer dan
drie dieren naast elkaar;

13° bivakzone : de ruimte tot tien meter rondom een daartoe bestemde paal waar recreatief gebivakkeerd kan
worden;
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14° speelzone : zone die bestemd is voor spel door jongeren onder de achttien jaar en hun begeleiders of door het
jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en
de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;

15° hondenzone : zone die bestemd is voor niet-aangelijnde honden en hun begeleiders;

16° vrij toegankelijke zone : zone die vrij toegankelijk is voor voetgangers zoals een ligweide, een picknickweide
en struinnatuur;

17° niet-gecatalogeerde waterlopen : oud-gerangschikte waterlopen, niet-gerangschikte waterlopen en afge-
schafte waterlopen;

18° risicovolle activiteiten : activiteiten die door hun aard of omvang schade kunnen teweegbrengen aan fauna,
flora of derden, zoals onder meer wedstrijden en activiteiten waarvoor toegangsgelden, inschrijvingskosten of
deelnamekosten worden aangerekend aan de deelnemers of aan het publiek.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen

Art. 2. § 1. In bossen is er geen machtiging van de bevoegde administratie nodig voor :

1° de werkzaamheden die nodig zijn voor het beheer, het onderhoud of de bewaking;

2° het faunabeheer;

3° de activiteiten die toegestaan zijn door of krachtens het Jachtdecreet;

4° de regelmatig verpachte visserij.

§ 2. In bossen en natuurreservaten kunnen activiteiten met een occasioneel karakter die niet geregeld worden via
de toegankelijkheidsregeling, met behoud van de toepassing van artikel 35, § 2 van het Natuurdecreet, plaatsvinden
indien er een toestemming van de beheerder is verleend.

Indien de beheerder de bevoegde administratie is, wordt deze toestemming gelijkgesteld aan een machtiging. De
aanvraag tot machtiging moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden
toegezonden aan de provinciale zetel van de bevoegde administratie.

§ 3. Voor de uitoefening van risicovolle activiteiten is er steeds een machtiging vereist van de bevoegde
administratie en een toestemming van de beheerder. Zowel de beheerder als de bevoegde administratie kunnen
voorwaarden opleggen.

De aanvraag tot machtiging van risicovolle activiteiten moet schriftelijk of via elektronische drager en minstens 35
dagen van tevoren aan de provinciale zetel van de bevoegde administratie worden toegezonden. De bevoegde
administratie geeft binnen veertien dagen schriftelijk te kennen of de activiteit al dan niet gemachtigd wordt.

§ 4. De organisator moet bij de uitoefening van de activiteit zoals bepaald in artikel § 2 en § 3, in het bezit zijn van
de machtiging of de toestemming.

Art. 3. In bossen en natuurreservaten moeten honden aan de leiband gehouden worden en mogen honden de
wegen niet verlaten, tenzij in de volgende gevallen :

1° bij het scheperen van schaapskuddes die ingezet worden bij het beheer van het gebied;

2° bij deelname aan activiteiten die toegestaan zijn door of krachtens het Jachtdecreet;

3° in de daartoe voorziene hondenzones;

4° in het kader van trainingen met speurhonden door politie en operationele diensten van de civiele veiligheid.

Andere gezelschapsdieren moeten altijd aan de leiband gehouden worden en mogen de wegen niet verlaten, tenzij
wanneer ze ingezet worden bij wettige vormen van jacht of bestrijding van wild en andere dieren.

HOOFDSTUK III. — Het regelen van de toegankelijkheid

Art. 4. Indien privébossen geheel of gedeeltelijk, voor bepaalde of onbepaalde duur ontoegankelijk worden
gesteld conform artikel 10, § 2, van het Bosdecreet, moet deze ontoegankelijkheid voor dat gedeelte en die periode
zichtbaar gemaakt worden via het verbodsbord V.14 vermeld in de bijlage van dit besluit. Deze verbodsborden worden
aan de voornaamste ingangen van het bos aangebracht.

Art. 5. § 1. Een toegankelijkheidsregeling wordt opgemaakt voor de bossen en de natuurreservaten, met
uitzondering van de ontoegankelijk gestelde privébossen overeenkomstig artikel 4 en met uitzondering van de bossen
waarvoor er conform artikel 43, § 3, van het Bosdecreet, geen verplichting tot opmaak van een beheerplan bestaat.

§ 2. De toegankelijkheidsregeling regelt voor voetgangers de toegankelijkheid op de wegen.

De toegankelijkheidsregeling kan voor fietsers, ruiters, bestuurders van gespannen de toegankelijkheid op de
wegen toestaan en de toegankelijkheid ervan regelen.

De toegankelijkheidsregeling kan voor vissers, zwemmers, schaatsers, duikers, kajakkers, zeilers, roeiers en surfers
de toegankelijkheid toestaan op de stilstaande wateren en de niet-gecatalogeerde waterlopen en hun oevers en de
toegankelijkheid regelen.
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§ 3. De toegankelijkheidsregeling kan voor voetgangers de toegankelijkheid buiten de wegen toestaan. Daartoe
bakent de toegankelijkheidsregeling één of meer van de volgende zones af : speelzone, hondenzone, bivakzone en vrij
toegankelijke zone. Het regelt ook de toegankelijkheid van die zones.

Op bivakzones mogen ten hoogste drie tenten voor samen ten hoogste tien personen geplaatst worden. Elke tent
mag ten hoogste 48 uur blijven staan in diezelfde bivakzone. Bivakzones dienen zodanig te zijn ingeplant dat ze niet
bereikbaar zijn voor gemotoriseerde voertuigen en dat ze niet gelegen zijn in een straal van één kilometer tot een terrein
voor openluchtrecreatieve verblijven.

§ 4. Een begrazingszone met grote loslopende grazers wordt uit veiligheidsoverwegingen aangeduid via het
zonebord Z.03. De toegankelijkheidsregeling regelt de toegankelijkheid van die zones.

Art. 6. Een toegankelijkheidsregeling bevat minstens de volgende informatie :

1° een omschrijving en kaart met alle zones, wegen, stilstaande wateren, niet-gecatalogeerde waterlopen en hun
oevers en het toegestane gebruik voor de gebruikers, vermeld in artikel 5, § 2;

2° de periode van toegankelijkheid.

Art. 7. § 1. De toegankelijkheidsregeling wordt op het terrein zichtbaar gemaakt via infopanelen aan de
voornaamste ingangen van het gebied. Die verplichting geldt niet voor privébossen indien de toegankelijkheid tot het
gebied beperkt blijft tot de voetgangers op de wegen conform artikel 10, § 2, van het Bosdecreet.

§ 2. De toegankelijkheid wordt in overeenstemming met de toegankelijkheidsregeling op het terrein aangeduid via
het plaatsen van aanwijzingsborden, zoneborden en verbodsborden uit de bijlage bij dit besluit.

§ 3. Routes of routenetwerken voor fietsers, ruiters of bestuurders van gespannen die gedeeltelijk door bos of
natuurreservaat gaan, moeten voor dat gedeelte in overeenstemming zijn met de toegankelijkheidsregeling van het
gebied. De toegankelijkheid wordt in dat geval op het terrein geregeld via het plaatsen van wegwijzers, eigen aan de
route of het netwerk op voorwaarde dat deze wegwijzers duidelijk het corresponderende type van weggebruiker
afbeelden. Indien dit niet het geval is, worden de aanwijzingsborden uit de bijlage gebruikt.

Art. 8. De gehele of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van bossen en natuurreservaten om specifieke redenen, voor
een welbepaalde periode of permanent, wordt aangegeven aan de voornaamste toegangen via het verbodsbord V.15
vermeld in de bijlage bij dit besluit. Die verplichting geldt niet voor de krachtens artikel 4 ontoegankelijk gestelde
privébossen.

Art. 9. § 1. Bij brandgevaar, voor de bescherming van kwetsbare fauna en flora, bij gevaarlijke beheerwerkzaam-
heden en bij jachtactiviteiten kunnen de bossen en de natuurreservaten geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk worden
gesteld via de verbodsaffiches V.16, V.17, V.18 en V.19, vermeld in de bijlage bij dit besluit.

§ 2. De verbodsaffiches V.16, V.17, V.18 en V.19 worden door de beheerder aangebracht aan de belangrijkste
toegangen van het ontoegankelijk te stellen geheel of deel. De borden worden volgens de specificaties in de bijlage bij
dit besluit uiterlijk 48 uren voor de inwerkingtreding van de maatregel geplaatst, tenzij wanneer de inwerkingtreding
onverwijld moet plaatsvinden.

§ 3. De verbodsaffiches V.16, V.17, V.18 en V.19 worden in een perfecte staat van zichtbaarheid en leesbaarheid
gehouden tijdens de volledige duur van de toepassing van de maatregel. De verbodsborden worden uiterlijk 24 uur na
het einde van de toepassing van de maatregel verwijderd.

§ 4. De verbodsaffiches V.16, V.17, V.18 en V.19 bevatten de volgende gegevens :

1° de plaats waar de maatregel van toepassing is;

2° het begin en het einde van de duur van de toepassing van de maatregel;

3° de groep van gebruikers waarop de maatregel van toepassing is;

4° de verantwoordelijke voor het plaatsen van het verbodsbord.

HOOFDSTUK IV. — Procedure toegankelijkheidsregeling

Art. 10. Een ontwerp van toegankelijkheidsregeling wordt opgemaakt door de beheerder.

Art. 11. § 1. De toegankelijkheidsregeling voor een bos volgt dezelfde bepalingen inzake termijn, indiening,
consultatie, goedkeuring, inzagerecht en beroep van het overeenkomstige beheerplan, vermeld in het besluit van de
Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen, met uitzondering van de goedkeuring, die
steeds door de minister moet worden gegeven. Ook voor wijzigingen in bestaande toegankelijkheidsregelingen wordt
dezelfde procedure gevolgd.

§ 2. De toegankelijkheidsregeling voor een natuurreservaat volgt dezelfde bepalingen inzake termijn, indiening en
goedkeuring van het overeenkomstige beheerplan, vermeld in artikel 34, § 1, § 2 en § 3 van het Natuurdecreet voor wat
betreft de Vlaamse natuurreservaten en artikelen 10, 11, 12 en bijlage 3 van het subsidiebesluit natuurreservaten voor
wat betreft de erkende natuurreservaten. Ook voor wijzigingen in bestaande toegankelijkheidsregelingen wordt
dezelfde procedure gevolgd.
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§ 3. Het ontwerp toegankelijkheidsregeling wordt vóór de indiening door de beheerder of de gevolmachtigde voor
advies bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeentes waar het bos of natuurreservaat is
gelegen. Indien er speelzones in het ontwerp zijn opgenomen, dan moet de beheerder ook een advies van de
gemeentelijke jeugdraad inwinnen. Binnen 60 dagen na aangetekende verzending van het ontwerp bezorgen het
college van burgemeester en schepenen en desgevallend de gemeentelijke jeugdraad aan de beheerder het
gemotiveerde advies. Als die termijn overschreden wordt, dan wordt aan deze adviesvereiste voorbijgegaan.

§ 4 Bij de indiening van het ontwerp toegankelijkheidsregeling wordt het in § 3 bedoelde advies en een planning
betreffende het gebruik en het plaatsen van wegwijzers, infopanelen en borden, als vermeld in artikel 7 toegevoegd.
Die planning wordt samen met de toegankelijkheidsregeling goedgekeurd.

Art. 12. De toegankelijkheidsregeling wordt na goedkeuring bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad. De minister stuurt een afschrift van de toegankelijkheidsregeling naar elke betrokken gemeente, waar dit
document kan worden ingekeken.

Art. 13. De toegankelijkheidsregeling treedt in werking na het plaatsen van de infopanelen en de bijbehorende
borden en wegwijzers volgens de goedgekeurde planning.

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 14. § 1. In artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van
1 juli 1954 op de riviervisserij wordt in het eerste lid het punt 1° opgeheven.

§ 2. In artikel 1 van bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt het eerste pictogram vervangen door het bord V.06.

Art. 15. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele
gebruik van de bossen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 januari 1996 en 9 maart 1999, wordt
opgeheven.

Art. 16. Het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het
verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, wordt, wat de
bevoegdheden van het Vlaamse Gewest betreft, opgeheven.

Art. 17. § 1. Binnen een termijn van zes jaar, te rekenen vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad,
moet de toegankelijkheid op het terrein geregeld worden volgens dit besluit en de bijbehorende bijlage.

§ 2. De borden G.02 en G.02bis, G.03 en G.03bis, G.04 en G.04bis, V.02 en V.02bis, V.03 en V.03bis en V.05 en V.05bis
die al werden geplaatst conform het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid
en het occasionele gebruik van de bossen blijven rechtsgeldig.

Die borden worden als volgt gelijkgesteld aan de borden en hun overeenkomstige betekenis, vermeld in de bijlage
bij dit besluit :

1° de borden G.02 en G.02bis aan het bord A.01;

2° de borden G.03 en G.03bis aan het bord A.02;

3° de borden G.04 en G.04bis aan de borden Z.01 en Z.01bis;

4° de borden V.02 en V.02bis aan het bord V.01;

5° de borden V.03 en V.03bis aan het bord V.02;

6° de borden V.05 en V.05bis aan het bord V.05.

Art. 18. In de gemeenten, vermeld in de artikelen 7 en 8, 3°, 4°, 6°, 8° en 10°, van de wetten op het gebruik van
de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 worden de in bijlage opgenomen, tweetalige borden gebruikt.

Art. 19. Bij de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling, of bij het verlenen van een machtiging
overeenkomstig artikel 2 § 3, houdt de minister of de bevoegde administratie rekening met de ecologische en de sociale
en educatieve draagkracht van het gebied en van de directe omgeving.

De minister kan, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de inhoudelijke bepalingen van het besluit, de bijlage bij dit
besluit aanpassen.

Art. 20. De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

















Bijlage 5. Ontwerp van toegankelijkheidsreglement voor de 
Binnenduinen van Knokke   

 
 
In het voorliggende beheerplan wordt de openstelling van de Binnenduinen van Knokke geïntegreerd 
in de formulering conform het toegankelijkheidsbesluit van 5 december 2008. Bij goedkeuring van het 
beheerplan wordt dan één toegankelijkheidsregeling voor het volledige VNR Het Zwin van kracht.  
Wat betreft De Binnenduinen van Knokke is het reglement een aanvulling op het al bestaande 
reglement van Zwinduinen- en polders en Zwin. Kaart 81a is de openstellingskaart, met recreatieve 
paden en speelbos. Kaart 81b geeft de bebordingen, infopanelen en recreatieve infrastructuur weer. 
 

 
Vlaamse overheid, Agentschap voor Natuur en Bos 

 
Besluit van de administrateur-generaal houdende de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling 
voor   

“Vlaams Natuurreservaat Het Zwin met deelgebieden 1° De Zwinduinen en –polders, 2° 
deelgebied Het Zwin, 3° De Binnenduinen van Knokke 

  
gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist 

 
DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

 
Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, 
artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14, gewijzigd bij de decreten van 
12 december 2008 en 30 april 2009; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid 
van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en aanvullende 
delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap voor 
Natuur en Bos, art. 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel besluit van 30 november 2009; 
 
Gelet op het beheerplan voor het VNR De Zwinduinen en -polders, goedgekeurd bij ministerieel 
besluit van 04/09/2007; 
 
Gelet op het beheerplan voor het VNR Het Zwin, goedgekeurd bij besluit van 26/06/2014 
 
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het Zwin, goedgekeurd op 27/10/2014 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van 
de gemeente Knokke-Heist, gegeven op [datum]; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de gemeentelijke jeugdraad van de gemeente 
Knokke-Heist gegeven op [datum]; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1.– Toepassingsgebied 
1.1. Deze regeling heeft betrekking op de Binnenduinen van Knokke als uitbreiding van het 
Vlaams Natuurreservaat de Zwinduinen- en polders, 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, 3) deelgebied de Binnenduinen van Knokke. 
1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is 
 toegevoegd als bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.  



1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht 
 of het beheer van het gebied.  
1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2. § 3 van het Besluit van 
 de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen 
 en de natuurreservaten.  
 
Art. 2.– Toegankelijkheid in het algemeen  
2.1. In het gebied worden mogelijkheden voorzien voor voetgangers, fietsers, ruiters, 

mindermobielen, slechtzienden en blinden. 
2.2. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van het Agentschap om het geheel 
 of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het 
 jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald.  
2.3. In het gebied is kitesurfen overal verboden. 
2.4. Het gebied is enkel toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na 
 zonsondergang. Omwille van natuurbehoudsmaatregelen, gevaar, … kan het ANB bepaalde 
 wegen of zones tijdelijk of permanent afsluiten voor het publiek. 
 
Art. 3.– Weggebruikers   
3.1. De wegen die op de kaart zijn aangeduid als wandelweg, zijn toegankelijk voor voetgangers. 

 Honden zijn niet toegelaten in de Zwinvlakte. In de Zwinduinen en polders en de 
Binnenduinen zijn honden toegelaten aan de leiband met uitzondering van de 
begrazingseenheden. In de begrazingseenheden zijn honden niet toegelaten 

3.2. De wegen die op de kaarten als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de 
 desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven. 
 De weggebruikers houden rekening met elkaar.    
3.3. Ruiters moeten ook binnen de grenzen van het natuurreservaat het politiereglement voor 
 ruiters van de gemeente Knokke-Heist respecteren.  
 
Art. 4.– Zones 
4.1. De toegankelijkheid buiten de wandelpaden, wordt geregeld als volgt: 
4.2. De begrazingszones zijn enkel toegankelijk  op de aangeduide wandelpaden die de zone 
 doorkruisen. Honden zijn in de begrazingszones niet toegelaten; 
4.3. In de vrij toegankelijke zones (struinnatuur) mogen wandelaars vrij rondlopen,  gezellig zitten, 
spellen, liggen, picknicken of luilekkeren zolang het gebeurt met respect voor  de aanwezige natuur; 
4.4. Fietsen zijn niet toegelaten op de uitkijkpunten in de Zwinduinen en polders; 
4.5.  Natuur- en milieu-educatieve activiteiten vanuit het Zwin Natuur Park zijn toegelaten in de 
 Zwinvlakte, mits naleving van de randvoorwaarden van het Agentschap voor Natuur en Bos; 
4.6. De betonvlakte aan de Haas van Flanagan kan door de civiele bescherming en brandweer 
 gebruikt worden voor het stapelen van zwaar materiaal en machines bij dreigingen en 
 calamiteiten in de Zwinvlakte. 
  
Art. 5.– Beschermingsvoorschriften 
5.1. Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de 
 infrastructuur of de planten. Het is verboden om dieren te voederen.  
5.2.      Bezoekers dienen in de toegankelijk gestelde begrazingszones  ten allen tijde minstens 25 m 
 afstand te bewaren tussen zichzelf en de grazers.  
5.3. De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 
 georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, onmiddellijk 
 op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.  
 
Art. 6.– Aansprakelijkheid bij ongevallen  
6.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat 
 gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A.  
6.2. Het zich bevinden in het gebied bij springtij of tijdens krachtige wind of storm, het betreden 
 van het gebied van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en het 
 niet-toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op 
 eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de 
 schade.  
 
Art. 7. – Onderrichtingen 



 Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10. 2. kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of 
 met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, 
 onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en 
 kunnen zonodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.  
 
Art. 8. – Afwijkingen 
 De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling toestaan, voor 
 zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Besluit van de 
 Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en 
 de natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet minstens 14 dagen van tevoren, 
 schriftelijk of via elektronische drager worden toegezonden aan de Provinciale Dienst West-
 Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos.  
 
Art. 9.– Handhaving 
9.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van het 
 decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.  
9.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op grond van 
 het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn 
 uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het 
 bosdecreet en het natuurdecreet.  
 
 
Art. 10.– Bekendmaking 
10.1 Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  
10.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.  
 
Brussel, [datum] 
De administrateur-generaal van het Agentschap voor natuur en Bos 
Marleen EVENEPOEL 
 

 

Toegankelijkheidsborden van Agentschap Natuur en Bos in gebruik in het Vlaams Natuurreservaat 
“De Zwinduinen en –polders”, gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist. 
Respectievelijk: A00, A01, A02, A14, V00, V01, V02, V05, V15, V20, V21 en Z03,  (Bron: 
www.natuurenbos.be natuurbeleid, toegankelijkheid, toegankelijkheidsregeling, 
toegankelijkheidsborden). Plaatsing ervan zie kaart 81b. 
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De openstelling van de Binnenduinen van Knokke wordt weergegeven op Kaart 81a. 
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De openstelling van de Binnenduinen van Knokke wordt weergegeven op Kaart 81a. 




