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Deel 1 Verkenning
De verkenningsnota voor de Hoge Dijken werd goedgekeurd op 02/10/2020 met registratienummer y en is
terug te vinden in bijlage 1.



Deel 2 Inventaris
1 Inleiding

De Hoge dijken is erkend als Vlaams natuurreservaat door het MB van 3 oktober 2000. Door Slabbaert W.
(ANB) werd in 2007 een beheerplan opgesteld voor het gebied. Voor het uitschrijven van de
inventarisatiehoofdstukken wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. Het oude beheerplan vormt ook een
belangrijk toetsingskader om het beheer dat tot nu toe werd uitgevoerd te evalueren.



2 Indeling in beheereenheden

Het projectgebied wordt ingedeeld in beheereenheden. Zo worden er binnen het projectgebied 24
beheereenheden onderscheiden met een totale oppervlakte van 24,49 ha.

De beheereenheden worden weergegeven op Kaart 5.



3 Landschapshistorische beschrijving

3.1 Archeologie

Het natuurreservaat ligt in een streek die reeds in het Neolithicum bewoond was. Het gebied van Oudenburg,
waarbinnen het natuurreservaat zich bevindt, ligt aan de voet van een "landtong" van de zandstreek die zich in
de polders uitstrekt. Van de vroege bewoning van het gebied getuigen de zeer talrijke archeologische vondsten
uit het Neolithicum, de Romeinse, de Merovingische en de vroeg-Middeleeuwse periodes.
Binnen het natuurreservaat zelf werden door Y. Hollevoet (1991) op twee plaatsen in het zuidelijke deel
opgravingen uitgevoerd. Daarbij werden schrabbers, een pijlpunt met schachtdoorn en weerhaken plus
fragmenten van gepolijste bijlen uit het Neolithicum aangetroffen. Ook werd een restant van een
drinkwaterput uit de Merovingische periode (7e eeuw) gevonden. Uit de Karolingische periode tenslotte (9e

eeuw) werden niet minder dan 5 waterputten gevonden, waarvan één opgebouwd uit (recuperatie)steen van
het Romeins castellum van Oudenburg.
Thoen (1978 ) spreekt van beperkte muntschatten die in de omgeving werd aangetroffen. De sluitmunt van de
meest recent gevonden muntschat (sensu Thoen, 1978) was een Balbinus uit 238. Thoen onderstreept dat de
schat vermoedelijk ouder is en het gevolg van oppotten van munten.

3.2 De zandwinningsput en wat daarop volgde

In de jaren '70 werd bij de aanleg van de autosnelweg A18 Jabbeke-Veurne het gebied van de Hoge Dijken
door het Bestuur van Bruggen en Wegen een zandwinningsput ontgonnen. Het terrein was tussen de eerste
spadesteek op 2 oktober 1972 en '76 in exploitatie, na in '71 hiertoe te zijn geselecteerd (het gewonnen zand
diende slechts over een afstand van 1 km vervoerd te worden). Voorheen waren kleine plaatselijke
zandwinningsputjes uitgebaat, waarvan er in de periferie van het actuele reservaat nog enkele analoge
voorbeelden worden aangetroffen.

Nadat de op het terrein aanwezige constructies verwijderd waren en het geheel was omheind om ongevallen
te vermijden en werd de aanwezige teeltlaag in de rand van het gebied op langgerekte hopen gezet. Dit
reduceerde merkelijk de geluidshinder voor de omwonenden en bezorgde het gebied zijn actuele naam. De
ontginning vatte aan "in den droge", waarbij eerst met bulldozers werd afgegraven. Op ongeveer 14 tot 15 m
diepte begon zich grondwater te vormen. Na het aanleggen van een kuil die groot genoeg was om een
baggerschip in te monteren, werd een dergelijk vaartuig hierin geplaatst, waarna men het zand met zuigers
afzoog onder water (de natte winmethode). De ontginning werd in 1976 beëindigd, hoewel op dat moment
nog steeds een hoeveelheid winbaar zand aanwezig was binnen de perimeter. Al snel gingen stemmen op om
de plas wegens de ondertussen ontstane hoge ecologische waarde een andere bestemming dan actieve
recreatie te geven.

Langs de steile oostelijke oever werd breuksteen gestort om de golfslag tegen te gaan. Bij de beëindiging van
de werken werd de zandwinningsplas met zijn onmiddellijke omgeving op 29 juni 1983 aan de Vlaamse
Gemeenschap t.b.v. recreatie overgedragen. Na deze exploitatie door Openbare Werken, werd het terrein met
een omheining afgesloten en kwam een spontane evolutie op gang. Vogelkijkers verschaften zich door gaten in
de omheining steeds vaker toegang tot het terrein (tijdens de winning was een erg grote populatie
oeverzwaluw aanwezig die als een belangrijke attractie gold), de plaatselijke jeugd kwam er zwemmen en
enkele vissers kwamen er vissen.

Gezien oorspronkelijk nabestemming recreatiegebied was op het toenmalige gewestplan, liet Bloso in het
begin van de jaren '80 haar oog op het gebied vallen en werd de locatie al snel voor actieve waterrecreatie
gebruikt. In het noorden werden door Bloso een bestaande woning heringericht en een depot gebouwd.
Onder druk van lokale politici werd in 1987-'88 door de Vlaamse Regering beslist om het gebied als een
natuurdomein aan het toenmalige bestuur van Waters en Bossen over te dragen.

3.3 Kenmerken van vroeger beheer

Van meet af aan werd de Hoge Dijken beschouwd als een natuurdomein waar, naast de bescherming van de
aanwezige natuurwaarden, natuureducatie en zachte recreatie niet alleen toegelaten, maar zelfs erg belangrijk
zijn. Sinds de overdracht van het natuurdomein aan het toenmalige bestuur van Waters en Bossen in '87-'88,



zijn een reeks beheerwerken zowel door de toenmalige afdeling Waters en Bossen Dienst Natuurbehoud als -
later- door de afdeling Natuur uitgevoerd. In het westen werden, om de verdere afkalving van de steile oevers
door de golfslag tegen te gaan, golfbrekers van breuksteen op ongeveer 10 m voor de oevers aangebracht. Ook
in het zuidwestelijke deel werden enkele kleine golfbrekers geplaatst. De verschillende aanplantingen hadden
en hebben het moeilijk wegens de niet standplaatsgeschiktheid van het soortenassortiment en de specifieke
ondergrond. Zo kon het merendeel ondanks een netwerk van bevloeiingsleidingen en heraanplant niet
overleven.

In '88 werd de zuidelijke oever over een lengte van 450 meter afgeschuind. Tevens werd op dat moment voor
de oostelijke oever en de zuidelijke een oeververdediging van onderbroken golfbrekers (opgehoopte ruwe
breukstenen, afgedekt met een laag grond) aangebracht, deze laatste slechts over een lengte van 170 m.
In het westen werd een hengelzone met inhammen en natuurlijke visponten door de provinciale
visserijcommissie aangelegd. Er werd op delen van de oevers ook riet aangeplant (10.000 stuks). De
rietaanplant van tijdens de winter '88 blijkt tegen mei '90 op de oostelijke oever geheel te zijn weggeslagen
door de golfslag (ondanks een bescherming met vlechtwerk van wilgentenen tussen rondhouten palen) en de
vooroevereilanden werden door een storm afgeplat of verplaatst. De visserszone in het westen werd in juli-
augustus '89 aangelegd.

In het noorden werden drie ondiepe inhammen gecreëerd, die als vispaaiplaatsen en als rustplaats voor
broedende watervogels dienst doen. Met het uitgegraven zand werden enorme bermen aangelegd, die de
watervogels tegen verstoring van vogelaars of andere wandelaars beschermen.

In '88-'89 heeft het Bestuur van Waters en Bossen op de schrale, zandige bodems lokaal berken en zomereiken
aangeplant. Her en der in deze bosjes werd ook witte abeel en veldesdoorn geplant. In het zuidwesten werden
op zwaardere, vochtige podzolbodems enkele wilgen aangeplant. Daarnaast werden op tal van plaatsen in het
gebied -veelal standplaatsongeschikte- struiken hier tussen gemengd. Verschillende soorten hiervan (bv.
kardinaalsmuts en zuurbes) leiden een kwijnend bestaan. Langs de zuidelijke rand werd een doorlopend
schermbosje aangelegd. Naar aanleiding van het mislukken van een tweede herplanting werd besloten het
aantal aan te planten soorten te beperken tot berk, els, zomereik, wilde lijsterbes en geoorde/grauw wilg bij de
volgende (4de ) plantpoging.

Om het plantgoed beter te laten aanslaan werd tevens 4.228 kg amoniumnitraat, 694 kg monokalisulfaat,
3.285 kg kalisulfaat, 4.161 magnesiumsulfaat en 347 kg kalk voorzien. Dit werd evenwel nagelaten, maar er
werd 12.000 m² behandeld met glyfosaat ("onkruidvrij maken") en 10.140 m² gefreesd tussen de beplanting.
In een verslag van de beheerscommissie dd. 13 februari 1991 valt een vermelding van een door de
Woudmeester Theo Vitse ontworpen sproeiinstallatie te lezen, om de aanplant betere overlevingskansen te
geven in drogere periodes. Deze heeft minstens in '90 gefunctioneerd. Blijkens alweer een verslag van de
beheerscommissie: "…heeft de vegetatie, spijts de vele man-uren besproeiing, erg onder de droogte
geleden,…."

In totaal werden in '90 vier vogelobservatiehutten gebouwd: drie in het zuiden (aalscholver, smient en fuut),
waarvan twee nabij de toegangswegen, en één in het noorden nabij een inham (wintertaling). De vroegere
Bloso-woning werd als boswachterswoning ingericht. Tegenwoordig is deze woning in concessie aan vzw Groei
gegeven.
Begin jaren '90 werd het natuurdomein overgedragen aan de afdeling Natuur. Nabij de zuidwestelijke ingang
werd begin 1994 het natuureducatief centrum "De Grote Zaagbek" opgericht.
Ten westen van de Grote Zaagbek werd medio de jaren '90 de teelaarde van een sterk verruigd, weinig
waardevol perceel (vlindertuin, 11a), op voorstel van onderzoekers van het I.N., afgegraven om een schrale
bodem te bekomen.  Dit is bijzonder goed gelukt. Tot op heden is hierop nauwelijks enige begroeiing van
betekenis. Het is net hier dat een habitattype aanwezig is (zie elders).
Op vraag van de Nieuwe Polder van Blankenberge werd de gracht in het noorden langs de Zerkegemsestraat
verbreed en de oevers opnieuw ingericht, tevens werd de overloop van de vijver van noordwestelijke zijde naar
noordoostelijke zijde verlegd. Ook werd op vraag van de gemeente Oudenburg een wandelpad langs deze
gracht binnen het natuurreservaat aangelegd.
In 1996 werd een kunstmatig broedeiland op de plas gelanceerd maar zonder veel resultaat. In datzelfde jaar
werden twee Shetlandpony's ingeschaard aan de zijde van Zerkegem.



De parking op de hoek van de Oude Bruggeweg en de Oude Vijfwegstraat kwam in 1997 tot stand door een
samenwerking tussen de gemeente Oudenburg en het Vlaams gewest. Rond 2004-2005 werd een aanvang
genomen met begrazing door schapen in het oostelijke deel, bestaande uit een mengeling van verschillende
authentieke Vlaamse schapenrassen. De resultaten hiervan zijn positief, doch enige bijsturing dringt zich op.
Het vlakke grasland, langs de oostzijde palend aan de concessie, werd oorspronkelijk gehooid maar wordt nu
ook mee begraasd.

In 2002 werd op de zuidelijke afgeschuinde oever een experiment met stootbegrazing uitgevoerd met
authentieke schapenrassen. De kudde bestond voornamelijk uit mergellanders en houtlandschapen. Dit had als
doel het aanwezige Dwerghaververbond overlevingskansen te bieden. Ondanks de beloftevolle resultaten werd
dit experiment initieel voortijdig stopgezet (maar later terug opgenomen).

2007 tot heden
Sinds kort werd er gestart met de eerste dunningen in de beboste percelen en beperkte bestrijding van exoten
zoals abelen. De open plekken in het westen van het plangebied worden gehooid in september en de overige
graslanden worden begraasd door 15 schapen en Shetlandponys (seizoensbegrazing van juni tot november) en
dit dmv een jaarlijks te hernieuwen concessie over een oppervlakte van 7,45 ha. In 2019 werden hier 2x2 ezels
jaarrond aan toegevoegd.
In het westen werd ter hoogte van 10a een speelzone aangelegd en dit over een oppervlakte van ongeveer
0,66 ha. Tevens werden drie van de vier kijkhutten vernieuwd, werd een nieuw kijkwand aangelegd en werden
vijf pontons vernieuwd op de westoever. De overwoekerde poel ter hoogte van de noordelijke toegang werd
opengetrokken.
Regelmatig worden de randbomen in de noordrand van de plas gekapt (vnl thv 2a) om zo begrazing van
watervogels toe te laten.



4 Abiotiek

4.1 Reliëf en geomorfologie

Het natuurreservaat behoort tot het vlak gebied van de zandstreek en is gelegen op een hoogte begrepen
tussen 4 en 10 m TAW. Ten zuiden van de Hoge Dijken bevindt zich echter de Roksemberg die 16 m TAW
bereikt.
Door recente menselijke ingrepen zoals de uitgraving van aanleg van de zandwinningsput en de aanleg van
hogere bermen nabij de inhammen in het noorden. is het oorspronkelijk reliëf sterk gewijzigd. De oevers van
de vijver zijn zacht glooiend in het westen, licht verheven in het zuiden en noorden en vrij steil in het oosten,
waar ze tot 4-5 meter boven het wateroppervlak uitsteken. De onderwateroever is aangelegd met een helling
van 18° wat de cirkels betreft, terwijl de tussenliggende zone minder steil is.
In '88 werd + 450 m van de zuidelijke oever onder een gelijkmatige helling gebracht.

Figuur 1: DTM van het gebied.

4.2 Bodem en geologie

Bodem

Zie kaart 2

De grond in het natuurreservaat is overwegend een droge regosol, braak of onder bos. (Ameryckx, J., 1959). Dit
is een droge grond, waar zich om één of andere reden, geen uitlogings- of aanrijkingshorizonten hebben
gevormd. Voornamelijk in het zuiden en nabij de bestaande woningen treft men er een droge of matig droge
zandgrond (met of zonder humus), bekend als podzol, aan. Door de relatieve hoge ligging van de gronden
kennen deze echter nauwelijks stuwwater en hebben dus geen reduktiehorizont ontwikkeld.
Podzol hangt in de zandstreek meestal met een vroegere heidevegetatie samen. Voor de zandontginning
vormden de Hoge Dijken een typisch heidegebied, waar spontaan struikheide, brem, en een zomereik
voorkwam. Afgezien van een bosje met zomereik en lork (9a) werd het gebied als schraal grasland en akkerland
voor rogge en gerst gebruikt door twee landbouwers.



Zoals hoger vermeld is de bodem door de aanleg van de zandwinningsput centraal volledig verstoord. Enkel in
de randzones rond de put is de bodem (van het regosol en podzol-type) weinig tot (op bepaalde plaatsen) zelfs
nog geheel niet vergraven.

De lokaal voorkomende rompgemeenschappen van glanshaver en kropaar, die in de successie volgt op de
Vogelpootjesassociatie of de Associatie van vetkruid en tijm (binnen het Verbond van gewoon struisgras), is
gerelateerd is aan een terrestrische Mullmoder, meer specifiek de Vlakmullmoders (evenals het struisgrasland
zelf). In dit systeem is de bovenste bodem geheel verzuurd en niet langer gebufferd. In een dergelijk zuur
systeem als waarin zich belangrijke delen van de Hoge Dijken bevinden, is opstapeling van humus in het
bovenste bodemprofiel onvermijdelijk bij voortschrijdende veroudering. Voldoende dynamiek (begrazing) is
hierbij dus noodzakelijk om een vegetatie als de Vogelpootjesassociatie te behouden.

In de zogenaamde vlinderweide, dit is een afgeplagd stukje in de zuidrand van het gebied, kan duidelijk een
verkit ijzerguhrlaagje worden aangetroffen. De zandige bodem bevat hier over de gehele lijn een erg hoog
ijzergehalte.

Geologie

Het natuurreservaat maakt deel uit van een landtong van de Zandstreek die ter hoogte van Zerkegem en
Roksem-Ettelgem tussen het noordelijk Oudland en het zuidelijk Middelland van de Polders dringt. De
geologische opbouw van de bodem in het reservaat is typisch voor deze van de zandstreek. Het substraat is er
gevormd door tertiaire, mariene lagen, het Paniseliaan (klei-zandcomplex), waarop quartaire niveo-eolische
dekzanden werden afgezet. Ook tijdens het Holoceen hadden nog zandverstuivingen en -afzettingen in de
Hoge Dijken plaats. Op de relatief hoge rug van de Hoge Dijken komt recent stuifzand voor. Deze stuifzanden
zijn meestal in de bovenste horizonten iets fijner dan het dekzand. (Ameryckx, J., 1959). De Hoge Dijken
vormden een hoge rug ten opzichte van de lager gelegen polders. De Hoge Dijken vormden tot in de jaren '70,
een oud binnenduin, waar de plaatselijke straatnaam Duineweg nog aan herinnert. Bij ontginning, bij de aanleg
van de autostrade Jabbeke-Veurne in de jaren '70, bleek de laag wit zand 15 tot 20 m dik. Momenteel zijn deze
centrale gronden, waar de vijver zich bevindt, dus "kunstmatig". De noordwesthoek van het reservaat werd in
de jaren '50 -'60 gebruikt als stortplaats voor de gemeente Roksem.

De Hoge Dijken zijn ook bekend als typelocatie van een ondiep gelegen dun Alleröd-veenlaagje, dat werd
aangetroffen in de omgeving van Gistel bij de karteringen ten behoeve van de Bodemkaart (Vanhoorne et al.,
1969). Dit laagje helt af van het zuidwesten naar het noordoosten, met een helling van ongeveer 1% en is langs
weerszijden ingesloten door zuiver zand. Deze laag is momenteel goed te bekijken in de afkalvende oostelijke
oever.

4.3 Hydrologie en hydrografie

4.3.1 Algemeen

Het waterniveau van de zandwinningsput varieert tussen ongeveer op 5 tot 6 meter TAW hoogte. Alhoewel
door erosie enkele ondiepere zones zijn ontstaan, is de put op bepaalde plaatsen nog 15 meter diep. Ten
zuiden van de put situeert zich de zogenaamde Roksemberg, van waar momenteel grondwater naar de Hoge
Dijken afvloeit.

Aangezien het waterpeil in de winter en het voorjaar in de zandwinningsput enorm kan stijgen is aan
noordelijke zijde een overloop voorzien naar de gracht langs de Zerkegemstraat. Deze gracht watert af in een
waterloop van 2° categorie (Nieuwe riethofbeek) en vandaar naar het Zuidgeleed waar de Nieuwe Polder van
Blankenberge het beheer over voert.

4.3.2 Waterkwaliteit

Enkele metingen gebeurden in september 2003 in het kader van een visbemonstering. Hierbij werd een BBI van
7 gemeten (goede kwaliteit). In 2014 werd door S. Huysman in het kader van de opmaak van zijn biotoopstudie
de waterkwaliteit bepaald ter hoogte van de vispontons en de noordwestelijke moeraszone. Hieruit bleek dat



de het water een hoger fosfaatgehalte bevat dan de milieukwaliteitsnorm van 0,14mg/l gaande van 0,19 tot
0,34mg/l.

In elk geval is het water dus eutroof (in de randen) en treedt periodiek algenbloei op. Stellen dat de gehele plas
eutroof is, gaat wellicht te ver1. Ondanks de guano van de talrijke pleisterende watervogels is deze centraal
eerder mesotroof tot licht oligotroof van karakter wat ook tot uiting komt in de visstand (zie verder).

4.3.3 Grondwater

Wegens de goed doorlatende grove zanden is er geen permanente watertafel in het bereik van de
plantenwortels, slechts hangwater is aldus aanwezig. Het hele gebied is een inzijgingsgebied voor kwelwater en
vormt ook in de ruimere omgeving een hoger uitstekend zandmassief, dat (doorlopend tot in Oudenburg) een
'landtong' vormt in het polderareaal. Dit blijkt ook in de profielontwikkeling van de bodems.

1 Recente afvissingen van de plas in juni 2020 hebben aan het licht gebracht dat de aanwezigheid van blauwalg extreme
porties aanneemt. De volledige plas is bedekt en lokaal is de algendrab tot een meter dik wat wijst op het vrij sterk eutrofe
karakter van de plas. Dit is deels te wijten aan natuurlijke omstandigheden (vrijstellen van N/P vanuit het aanwezige slib),
deels is dit ook te wijten aan de totale afwezigheid van waterplanten.



5 Biotiek

5.1 Beschrijving van de actuele vegetatie

In 2019 werd het volledige projectgebied geherkarteerd volgens de typologie van de BWK door het
studiebureau Sweco aangezien de laatste kartering dateert van 2006-2007. Dit resulteert in een actuele
vegetatiekaart gebiedsdekkend voor het hele gebied. Kaart 3 heeft de geactualiseerde BWK-kaart weer.
Hieraan gekoppeld werd een geactualiseerde vegetatie/habitatkaart opgemaakt (zie kaart 4). Indien van
toepassing werd het overeenkomstig Europees habitattype of regionaal belangrijk biotoop toegekend. Tabel
5-1 heeft hiervan een overzicht met hun respectievelijke oppervlakte. In het kader van voorliggend beheerplan
werd de BWK en habitatkaart dus substantieel bijgewerkt.

5.1.1 Vegetatiekartering projectgebied (actualisatie BWK en habitatkaart)

De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Het is de
enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen
aangewend als referentiekader. De Biologische Waarderingskaarten leveren nuttige informatie betreffende de
toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. Een belangrijk toepassingsgebied is de implementatie van de
EU Habitatrichtlijn, waaronder de opmaak van kaarten van de Natura 2000 habitats en het onderzoek naar de
staat van instandhouding van die habitats (zie § 5.1.3).

De inventarisatie van de Biologische Waarderingskaart gebeurt aan de hand van een vooraf bepaalde set
karteringseenheden. Deze zijn geordend in een aantal klassen. Elke klasse bevat diverse karteringseenheden.
Tabel 5-1 geeft een overzicht van de gekarteerde eenheden en hun relatief aandeel op het terrein. De
oppervlakteverdeling is gebaseerd op de dominerende vegetatietypes per eenheid.

Opvallend hierbij is de opmerkelijke verschuiving binnen de graslandtypes richting meer schrale graslanden.
Oorspronkelijk werden er binnen het plangebied geen struisgraslanden gekarteerd. Bijna alle graslandpercelen
werden als soortenarme cultuurgraslanden (hp) of rompgemeenschappen van glanshaverhooiland (hu°)
gekarteerd. Door het inzetten van begrazing heeft zich een belangrijke verschuiving naar schralere vegetaties
voltrokken (ha°, ha tot zelfs zeer lokaal ha*).

Tabel 5-1: Overzicht van de actuele vegetatietypes en habitattypes in het plangebied (op basis van actualisaties van
terreinwerk 2019)

Omschrijving Habitattype/rbb BWK-typologie Oppervlakte (ha)

Plassen en vijvers

Eutrofe plas gh Ae- 0,017

Diep of zeer diep water (kunstmatig) gh ap 32,82

Bos en opgaand houtig

Bomenrijen en houtkanten gh kb(…)/kh 0,06

Aanplant gh n/n- 6,79

Graslanden

Soortenarm permanent cultuurgrasland gh hp 0,29

Struisgrasvegetatie Rbbha/2330_dw/gh Ha/ha-/Ha+ 6,81

Ruigten gh Hr/hrb 0,9

Mesofiel hooiland gh Hu-/kt(hu-) 1,81

Struwelen

Bremstruweel Rbbsg/gh Sg/sg- 0,13

Opslag gh sz 1,83

Urbaan

Divers gh uv/weg 0,13



5.1.2 Habitatkaart

Zie kaart 6

In deze paragraaf wordt de vegetatie meer in detail besproken. Hieronder worden de afzonderlijke
habitattypes, regionaal belangrijke biotopen en vegetaties besproken. De lokale staat van instandhouding
wordt besproken in § 5.1.3.

Water en moeras
In de inhammen, die in 1989 aangelegd werden, hebben zich typische vegetaties van natte oeverruigtes
(russen, zeggen, riet, lisdodde, wolfspoot, kattenstaart... ) nabij en in het ondiepe, stilstaande water
ontwikkeld. Gezien de oeverzone in de zomer wel eens droogvalt (waardoor een zandstrandje ontstaat) en de
oeverafslag die optreedt (klifvorming) is er toch nog een zekere mate van dynamiek. Op deze locatie vindt men
het Tandzaad-verbond (Bidention tripartitae). Dit verbond is hier doorgaans slecht ontwikkeld aanwezig.
Het water zelf is geheel vegetatieloos met uitzondering van hier en daar wat schedefonteinkruid. In de
inhammen kan er wel eens sprake zijn van wat sterrekroos spec., maar meer watervegetatie is niet aanwezig.
Er is in geen geval sprake van drijvende waterplanten. Enkele inhammen op de noordoever zijn ondertussen
sterk verstruweeld met wilgen en lokaal zwarte els. In het voorjaar en de zomer treedt er een sterke algenbloei
op (zie § 4.3.2). Zoals aangegeven is het fenomeen van de blauwalgen het grootste knelpunt m.b.t.
natuurontwikkeling. Ze blokkeren het zonlicht voor onderwaterplanten, nemen voedingsstoffen weg voor
onderwaterplanten, onttrekken ’s nachts alle zuurstof, en geven toxines vrij die vogel- en vissterfte kunnen
veroorzaken. Het ontbreken van onderwaterplanten  zorgt ervoor dat er weinig primaire producties is en
slechts weinig macro-invertebraten kunnen ontwikkelen. Dat resulteert dan weer in te weinig voedsel voor
watervogels.



Foto: Oorspronkelijk gekarteerd als rietvegetatie (rbbmr) kunnen inhammen al vrij snel evolueren naar wilgenstruweel (13b)

Graslanden, ruigte en tredvegetaties
Binnen het plangebied komen hoofdzakelijk vegetaties voor die onder de schrale graslandtypes kunnen
geclassificeerd worden. De mooist ontwikkelde vegetaties zijn hier voornamelijk ter hoogte van het reliëfrijk
noordelijk perceel 2a, de afgeplagde vlinderweide (11a) en op de zuidelijk afgevlakte oeverhelling (8a/15a)
terug te vinden. De sterk uitgesproken schrale, zandige bodem bevat soorten als diverse korstmossen,
zandblauwtje, dwergviltkruid, hazenpootje, gaspeldoorn, vroege haver, zilverhaver, muizenoor,
schermhavikskruid, zandzegge .... Verder zijn vooral struisgraslanden relatief belangrijk en komen ook nog op
aanzienlijke delen van de oppervlakte rompgemeenschappen van glanshavergraslanden voor (m.i.v.
rompgemeenschappen die hiertoe behoren) hoewel deze laatste een kleiner aandeel uitmaken door het
gevoerde begrazingsbeheer in vergelijking met een tiental jaar terug. (Slabbaert W., 2007).
De graslandtypes worden hieronder behandeld van relatief droog naar vochtig.

Het droogste graslandtype is aan te treffen op de Vlinderweide. Ter hoogte van deze afgeplagde zone komt
dwergviltkruid, vroege haver, zandblauwtje, zandzegge, klein vogelpootje, gaspeldoorn (U. minor) voor. Het is
dit vegetatietype dat, hoewel hier niet optimaal ontwikkeld, overeenkomt met habitattype 2330_dw (subtype
van het dwerghaververbond).
Het zijn voornamelijk de vegetatietypes die behoren tot het Dwerghaververbond (Thero-Airion) binnen de
klasse van de droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea) die het gebied vrij bijzonder maken.
De Vogelpootjesassociatie is in bepaalde delen van het reservaat mooi ontwikkeld. Daarbij gaat het met name
om de lichtglooiende zone langs de noordzijde van de plas bij de twee inhammen en dan voornamelijk ter
hoogte van de steilrandjes (2a). Slabbaert (2007) vermeldt ook de glooiende zuidelijke oever (= het oostelijke
deel). Deze zone is echter kwalitatief achteruit gegaan (zie echter § 5.1.3). In de Hoge dijken wordt de
gemeenschap gekenmerkt door laagblijvende soorten als gewoon vogelpootje, kromhals, vroege haver,
reigersbek, haarmossen (Polytrichum spec.), wit vetkruid, schapenzuring, dwergviltkruid en zilverhaver.
Slabbaert (2007) meldt dat deze laatste soort uit deze graslanden is verdwenen. Wij vonden deze soort echter
her en der terug.



Foto links: Dwerghavervegetatie met zandzegge en dwergviltkruid op de noordelijke oever (2a), rechts: U. minor op de
vlinderweide (11a)

De Vogelpootjesassociatie gaat binnen het plangebied het Struisgrasverbond vooraf in de successiereeks. De
overgang gebeurt wanneer -bv. door extensieve begrazing- voldoende humusopbouw in de bodem heeft
plaatsgehad. De bodem wordt nog slechts sporadisch verwond en specialistische (struis)grassen bereiken hier
hoge dichtheden. De grasmat is grotendeels gesloten. Schapenbegrazing (doch enkel onder de vorm van
seizoensbegrazing ) bevordert dit. Dit is waar te nemen op het overgrote deel van de schrale begraasde
graslanden van het noorden, oosten en mindere mate zuiden van het plangebied. Dergelijke struisgrasland kan
-mits standvastig beheer- schier eindeloos in stand worden gehouden. Zwaenepoel et al., 2002 suggereren dat
begrazing met schapen boven pony's te verkiezen valt, indien men ook nog een reeks soorten van het
Dwerghaververbond in dit graslandtype kansen wil geven. Oprukkend struweel (abeel,hazelaar, berk, wilg) ter
hoogte van de vlinderweide en de zuidelijke oever bedreigen evenwel lokaal deze vegetaties. Waar de
associatie voorkomt ten noorden van de plas is de kans op behoud bij ongewijzigd beheer merkelijk hoger. Hier
zorgt de aanwezigheid van watervogels en een hoge populatiedichtheid konijn voor voldoende dynamiek. De
expositie van de helling is ook iets gunstiger, evenals de beschutting tegen winden.

Foto: toenemende verstruweling met abeel thv de vlinderweide (11a)



Het overgrote aandeel van de schrale graslanden behoort tot het Struisgrasverbond (Plantagini-Festucion).
Struisgraslanden binnen het plangebied zijn vooral negatief gedifferentieerd. Soorten die op de Hoge Dijken
een belangrijke rol spelen zijn soorten als gewoon struisgras, gewoon reukgras, gestreepte witbol (doch
achteruitgaand onder begrazing), rood zwenkgras, gewoon biggenkruid, schapenzuring en smalle weegbree.
Lokaal komt ook veel zachte dravik voor (4a). Lokaal komen overgangsvormen naar glanshaverhooiland voor
(bvb 1a) met soorten als veldzuring, vertakte leeuwentand enz. Een groot aandeel van deze graslanden bevindt
zich momenteel nog in een slechte staat van instandhouding en dit door sterke vervilting met gewoon
struisgras en lokaal ook duinriet en zachte dravik (= ruderalisering).

Foto: Sterke vergrassing met duinriet (links) en gewoon struisgras (rechts) ter hoogte van resp. 2a en 4a

De graslanden en open plekken die gelegen zijn het westelijke deel van het plangebied behoren hoofdzakelijk
tot de RG Kropaar-Gestreepte Witbol-Glanshaver (Arrhenaterion, Glanshaververbond). Deze percelen zijn
lokaal vrij ruig doch vrij bloemenrijk met soorten als: kropaar, gewoon struisgras, boerenwormkruid;
ridderzuring, gewone brandnetel, glanshaver, gewone brunel, ringelwikke, peen, sint-janskruid, smalle
weegbree, pastinaak, jacobskruiskruid, margriet, veldzuring enz. Een groot deel van deze percelen was tijdens
het terreinbezoek (september) nog niet gemaaid.

Aanplantingen en spontanere verbossing/bos
De meeste aanplanten zijn intiem gemengd en bestaan hoofdzakelijk uit zomereik, berk, esdoorn, es
(grotendeels afgestorven) en lokaal groepjes abeel. Lokaal zaait ratelpopulier zich in en komen massieven van
eenstijlige meidoorn, kornoelje en hazelaar voor (bvb thv 13a). Langs de Oude Brugseweg en de Korte
Vijfwegstraat werden beplantingen aangeplant met een mantel van sleedoorn, meidoorn, rosa sp., kornoelje
en hazelaar.
Er is slechts een snipper spontaan bos aanwezig in het reservaat en wel langs de centrale zuidelijke ingang (9a).
Hoewel slechts fragmentair ontwikkeld komt dit toch overeen met habitat 9120: Eiken-Beukenbossen op zure
bodems
Wegens de klifvorming vanwege de lange strijklengte van de golven en het tijdelijk blootliggen van
zandstrandjes voor de oever, is in theorie een verbossing van deze zone mogelijk. Deze wordt nu nog geremd
door een beperkt aanbod van uitgangsmateriaal. Deze strandjes liggen slechts een korte periode droog. Het is
niet vanzelfsprekend dat wilgen hier snel, massaal en succesvol kiemen (en de kiemplanten kunnen
doorgroeien). Binnen de actuele context zal deze situatie niet dadelijk aanleiding geven tot een uitgebreid



wilgenstruweel (rbbsf) in de rand van de plas. Alleen ter hoogte van de verschillende inhammen kan dit proces
waargenomen worden.

5.1.3 Lokale Staat van Instandhouding

De Europese commissie maakt voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding (LSVI) een
onderscheid tussen een ‘gunstige’ en een ‘ongunstige staat van instandhouding’, zoals ook in de
beoordelingstabellen van T’Jolyn et al. (2009) is weergegeven.
Voor het plangebied werd de LSVI slechts bepaald van 7 habitatvlekken met de toekenning van habitattype. De
beoordeling werd in tabel per beheereenheid in bijlage 3 weergegeven.

Volgende habitattypes werden beoordeeld:
rbbha: Struisgrasland: 5 (2a, 6a, 8a en 11a)
2330_dw: Dwerghavergrasland: 2 (2a en 11a)

De beoordelingsfiches zijn opgebouwd op basis van 3 criteria, met name ‘kenmerkende soorten voor
kwaliteitsbepaling’, ‘structuurkenmerken’ en ‘verstoringsindicatoren’. De globale beoordeling van de staat van
instandhouding van een specifiek habitattype gebeurt door eerst afzonderlijk een beoordeling te maken voor
elk van de beoordelingscriteria. De beoordeling van elke van deze criteria gebeurt door de laagste score te
weerhouden voor dit criterium. Is bij het criterium ‘verstoring’ het oordeel voor ‘eutrofiëring’ ‘ongunstige
staat’ en voor ‘vergrassing’ ‘gunstig’ dan is ‘verstoring’ als geheel in een ongunstige staat van instandhouding.
Dit is het principe van one-out-all-out.

Habitattypes die niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren hebben voor 1 of meerdere criteria
een ongunstige staat van instandhouding. De algemene beoordeling en oorzaken worden hieronder en in Tabel
5-2 weergegeven. De individuele beoordeling per habitatvlek wordt weergegeven in bijlage 2 en op de
habitatkaart (kaart 6). Voor de tekstmatige bespreking wordt naar § 5.1.2 verwezen.

Tabel 5-2: Habitattypes in ongunstige staat van instandhouding: beoordeling en oorzaken

Habitattype/rbb Kenmerkende
soorten Structuurkenmerken Verstoringsindicatoren Oorzaken

rbbha Gunstig Meestal gunstig Meestal gunstig
- dominantie van
grassen
- verbossing

2330_dw Gunstig Gunstig Meestal ongunstig - lokaal verstruweling

5.1.4 Standaardfiches

Per beheereenheid werd een standaardfiche opgemaakt. Hieronder worden uitsluitend de parameters
besproken die beheermatig van belang zijn voor het gebied.

Bos
Ø Zaailingen: overgrote deel van de verjonging komt tot stand door natuurlijke verjonging van

voornamelijk vlier.
Ø Struiklaag: vrij gelijkaardig met voornamelijk gewone lijsterbes en vlier, lokaal ook kunstmatig:

kornoelje, meidoorn, hazelaar, veldesdoorn, haagbeuk.
Ø Boomlaag: voornamelijk berk, zomereik, gewone es en aangevuld met ratelpopulier, abeel; gewone

esdoorn, wilg..
Ø Menging: stamsgewijs muv lokaal blokken zomereik en gewone es
Ø Over het algemeen hebben de beboste percelen een groot gemiddeld stamtal (>1000 ex/ha), een dicht

bestandsgrondvlak (30-40 m2/ha)
Ø Aandeel dood hout is vrij beperkt, het betreft hoofdzakelijk liggend dood hout

Exoten
Vrij beperkt muv wat zaailingen Amerikaanse vogelkers



Grasland

Ø Hu-graslanden bevinden zich allen in de graslandfase 2 (dominant stadium), de ha-graslanden in fase
3-5 (zelfs binnen eenzelfde perceel): gaande van graskruidenmix (fase 3) tot schraalland (fase 5).

5.2 Flora

Oudere floragegevens zijn grotendeels afkomstig uit het beheerplan van Slabbaert W. (2007). Actualisatie van
de gegevens werden bekomen van gebiedskenners (vnl. Demey J. en Vrienden van de Hoge Dijken),
waarnemingen.be (Natuurpunt) en eigen terreingegevens. Hieronder worden de meest relevante soorten
besproken.

5.2.1 Rode lijstsoorten hogere planten

De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et al. (2006).
Het aantal rode lijstsoorten is vrij beperkt. Bijna alle soorten betreffen soorten van schrale zandgronden en
ruigtekruiden muv rietorchis.

Tabel 5-3: Rode lijstsoorten van het gebied.
NL naam Lat naam KFK RL-status Verspreiding

dwergviltkruid Filago minima 3 kwetsbaar Vrij algemeen binnen de dwerghaverrelicten te 2a en 11a
eenjarige hardbloem Scleranthus annuus 6 achteruitgaand Nog aanwezig? 2a

gele kamille Anthemis tinctoria 2 zeldzaam Neofiet van snel opwarmende, droge vaak iets stenige en matig
voedselrijke milieu's. Nog aanwezig?

grasklokje Campanula
rotundifolia 6 achteruitgaand Nog aanwezig?

klein tasjeskruid Teesdalia
nudicaulis 4 kwetsbaar Sleutelsoort van het Dwerghaververbond thv de noordoever (2a).

rietorchis Dactylorhiza
praetermissa 2 zeldzaam Thv de inhammen van 2a

5.2.2 Paddenstoelen

Paddenstoelgegevens zijn vrijwel niet gekend van het gebied. Ikv de opmaak van het vorig beheerplan werd
een korte inventarisatie door E. Vanaelst gehouden. Bijzonder hierbij was de vondst van het gewoon
sneeuwzwammetje (Hygrocibe virginea). Wasplaten zijn kritische graslandsoorten wat nogmaals het belang
van de schrale graslanden van het verbond van Vroege haver, ook voor andere organismengroepen illustreert.
Verder komen nogal wat zeldzame coprofiele (mestbewonende) soorten voor als wratsporig troepzwammetje,
scheefsporig mesthaarbolletje, geelwit sinterklaasschijfje en parallelspletige brokkelspoorzwam.

5.2.3 Mossen en korstmossen

Slechts een handvol waarnemingen van mossen en korstmossen zijn bekend. Deze groepen zijn evenwel
belangrijk omdat ze in de aangetroffen biotopen een belangrijke rol spelen. In het verbond van Vroege haver,
maken rendiermossen lokaal soms een belangrijk deel van de vegetatie uit. Tijdens het terreinwerk werden
volgende rendiermossen aangetroffen: kopjes-bekermos, zomersneeuw, vals rendiermos en ruw
heidestaartje.

5.3 Fauna

Oudere faunagegevens zijn grotendeels afkomstig uit het beheerplan van Slabbaert W. (2007). Actualisatie van
de gegevens werden bekomen van gebiedskenners (vnl. Demey J. en Vrienden van de Hoge Dijken),
waarnemingen.be (Natuurpunt) en eigen terreingegevens.



5.3.1 Ongewervelden

Dagvlinders

Hoewel er binnen het plangebied geen rode lijstsoorten voorkomen is het met 27 soorten toch vrij soortenrijk.
Vooral de grote concentraties aan hooibeestje, oranjetipje en kleine vuurvlinder vallen op. Het
aanwijzingsdossier vermeldt ook het geelsprietdikkopje. Deze soort is waarschijnlijk (zoals ook in grote delen
van Vlaanderen) verdwenen uit het gebied. Eenmalig werd ook keizersmantel waargenomen. Deze notoire
zwervers kunnen echter opduiken op de meest onverwachte plaatsen.

Libellen

Ook wat libellen betreft komen er uitsluitend vrij algemene en niet al te kritische soorten voor. Het betreft zo’n
14-tal soorten.

Sprinkhanen

Het gebied is weinig onderzocht op sprinkhanen. Momenteel worden er binnen het beheerplangebied geen
rode lijstsoorten waargenomen.

Kevers

Slechts een handvol soorten zijn bekend. Melanimon tibialis (dwergzwartlijf) springt er enigszins uit. Het is een
soort van open zand, die naast in de duinen ook in het binnenland wordt aangetroffen. Deze soort wordt
aangetroffen op het afgeplagde perceel te 11a. Hier komt ook de bastaardzandloopkever voor.

Bosmieren

Historische gegevens van bosmieren zijn gekend van de zuidoosthoek van de Hoge Dijken (Decock, 2006 en
Parmentier, 2015) en dit voornamelijk in de rand van het oude eikenbosje en ter hoogte van de begrazingszone
(7a, 7b, 8a en 9a). Het betreft hier de kale rode bosmier (F. polyctena).
In het kader van voorliggend beheerplan werden al deze koepels terug bezocht en werden nieuwe koepels
terug ingetekend.

Figuur 2: ligging van de bosmierkoepels in het gebied (naar Parmentier T., Dekoninck W., & Wenseleers T., 2015)

Het aantal koepelnesten is in vergelijking met 2015 vrij stabiel. Alleen lijken de koepels te 8a nogal te lijden
onder de begrazing. Van belang is verder het voorkomen van dienaarmieren (Serviformica’s) in het plangebied
die noodzakelijk zijn voor de uitwisseling tussen de verschillende kolonies. Daarnaast zijn ze belangrijke voor
het schitterend lieveheersbeestje (Coccinella magnifica). Deze kever is zeldzaam in Vlaanderen en komt in
West-Vlaanderen vermoedelijk enkel nog voor in de Duinbossen, Hoge dijken en de Schobbejakshoogte. Een
andere soort die sterk afhankelijk is en die voorkomt in het gebied is de gewone mierenzakkever (Clytra
quadripunctata). Deze soort is afhankelijk van mierennesten op voldoende kale bodem, struikgewas en



invallend zonlicht. Recent werden ter hoogte van 8a (met succes) hopen houtsnippers aangelegd om de
kolonies weg te lokken van de zuidrand van 7a en 7b na aanhoudende klachten van omwonenden.

Divers

Een éénmalige waarneming van harkwesp is gekend uit het gebied (2010). In hoeverre deze soort nog
voorkomt in het gebied is onduidelijk. Dit is één van de weinige waarnemingen van deze soort in het
binnenland. Harkwesp verdraagt begrazing bijzonder slecht. Door het instellen van de begrazingsblokken os
deze soort dus vermoedelijk verdwenen uit het gebied. Verder is ook het voorkomen van de duinkegelbij
interessant.

5.3.2 Vissen

De plas werd in september 2003 door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en de Provinciale
VisserijCommissie (PVC) afgevist. Over het algemeen was de totale biomassa vis erg gering was (wat strookt
met het oligotrofe karakter van de vijver) en naar soortensamenstelling trof men vooral paling aangevuld met
baars, karper, zeelt, kolblei, snoekbaars en rietvoorn. Opvallend hierbij was de aanwezigheid van een goede
palingenpopulatie. Deze was echter (gedeeltelijk) afkomstig van illegale uitzettingen. In hoever deze soort nu
nog veel voorkomt is niet duidelijk.
Minstens tussen '88 en '91 werden door de provinciale visserijcommissie volgende soorten uitgezet:
zeelt, karper, brasem, voorn, snoek, winde en paling. In 2001 en 2002 werd uitsluitend nog
snoekbroed uitgezet. Deze uitzettingen waren echter weinig succesvol waarna ze ook gestaakt
werden. Lokaal komt er karper voor en dit hoofdzakelijk door illegale uitzettingen.
Bij afvissingen in juni 2020 werd er ongeveer 100 kg aan karpers van het water gehaald en overgeplaatst. Deze
karpers waren sterk geïnfecteerd met visluis. Verder werden 8 grote rietvoorns en slechts op een zeer beperkt
aantal locaties een handjevol visbroed gezien. De populatiestructuur van zowel karper als rietvoorn zit dus zeer
scheef en verstoord.

5.3.3 Amfibieën en reptielen

In het gebied konden slechts drie soorten amfibiën (bruine kikker, gewone pad en groene kikker) worden
vastgesteld, terwijl reptielen volkomen ontbreken. Hoewel het er op het eerste gezicht geschikt lijkt voor een
populatie levendbarende hagedis, geraakt deze hier waarschijnlijk niet wegens dispersieproblemen. In de
omgeving worden regelmatig paddenoverzetacties gehouden.

5.3.4 Vogels

Wintervogels

De Hoge Dijken te Roksem vormen een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels. Piekaantallen
komen vooral in de maanden december en januari voor. Het totaal aantal watervogels in het gebied kan dan
oplopen tot ongeveer 10.000 vogels. De laatste 10 jaar wordt echter een aanmerkelijke terugloop
waargenomen van het aantal overwinterende vogels (vnl eenden).
De numeriek talrijkste soort is de smient gevolgd door wilde eend, kuifeend, grauwe gans en aalscholver.
De Hoge Dijken zijn tevens één van de belangrijkste pleisterplaatsen van de brilduiker in Vlaanderen, hoewel
de aantallen zeker in internationale context zeer laag zijn.
De laatste jaren is er een opvallende toename van het aantal pleisterende grauwe ganzen.

Op de plas is in de winter ook een belangrijke meeuwenslaapplaats aanwezig. Het betreft hier hoofdzakelijk
kokmeeuw (max. 10.500) en stormmeeuw (max. 4.725 in 2018), aangevuld met kleinere aantallen
zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw.

De Hoge Dijken vormen een watervogelgebied dat van Vlaams/nationaal belang is. De belangrijkste soort is de
smient waarvan in het gebied tot 10 % van de volledige Vlaamse/Belgische populatie voorkomt. Ook de
slobeend scoort in dat opzicht goed (geregeld 5 tot 10 % Vlaamse populatie). De andere soorten
vertegenwoordigen meestal minder dan 5 % van de Vlaamse populatie.



Ook het regionaal belang is groot. Samen met het havengebied van Zeebrugge, de Zwinstreek, enkele
poldercomplexen zoals de Uitkerkse Polder en de IJzervallei behoort de Hoge Dijken tot de belangrijkste
overwinteringsgebieden voor watervogels in de kuststreek.
Het internationale 1 %-criterium wordt voor geen enkele soort overschreden. In het verleden is de 1 %-norm
voor slobeend enkele keren gehaald (> 1 % van de volledige Noordwest-Europese populatie aanwezig), maar
dit kon niet meer bevestigd worden door recente tellingen.

De Hoge Dijken vormen vooral een rustgebied voor watervogels. Bij gebrek aan ondiepe oeverzones en
aanpalende (vochtige) graslanden zijn de foerageermogelijkheden voor de meeste soorten beperkt. Alleen
slobeenden (die met hun zeefsnavel voedsel zoeken in de bovenste waterlagen ), duikeenden (kuifeend,
tafeleend, brilduiker) en viseters (aalscholver, fuut) worden frequent foeragerend aangetroffen. Zwemeenden
gaan ’s nachts foerageren in de wijde omgeving (o.a. in de Polders). Deze voedselvluchten kunnen bij een
aantal soorten zoals de smient oplopen tot 10 à 20 km.

Broed- en overige vogelsoorten

Tijdens de trekperiode, zowel in voor- als najaar, valt een grote diversiteit te noteren: grutto, wulp, tureluur,
zwarte ruiter, groenpootruiter, kemphaan, oeverloper, bosruiter, witgatje, watersnip, kluut, regenwulp,
geoorde fuut, zomertaling, kleine plevier, zwarte stem, visdief, dwergmeeuw, beflijster, tapuit, bruine
kiekendief, boomvalk, geoorde fuut...

De jonge beplantingen en struweelzones trekken struweelbroeders als zwartkop, braamsluiper, spotvogel
(niet jaarlijks), fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, koekoek en grasmus aan. Uitzonderlijk is ook het voorkomen van
zomertortel als broedvogel (1-2t. bvb thv de noordelijke oeverzone). In de rietruigten van de plas komen kleine
karekiet, bosrietzanger (achteruitgaand) en rietgors tot broeden.
Watervogels die in het gebied tot broed komen zijn: bergeend, fuut, grauwe gans, kuifeend, dodaars en
slobeend. De oeverzwaluwwand in de oostrand trekt een sterk wisselend aantal koppels oeverzwaluw aan,
ook ijsvogel komt hier af en toe tot broeden. Het aantal bezetten nestgaten kan sterk fluctueren, tegenwoordig
komen er zo’n 60 koppels tot broeden. Verder broedt geoorde fuut thv 13b en ook woudaap is hier
broedverdacht.

5.3.5 Zoogdieren

Binnen het plangebied komen soorten als aardmuis, bosmuis, bosspitsmuis, bunzing, dwergmuis, egel, haas,
konijn, mol, muskusrat, rode eekhoorn, rosse woelmuis, vos en woelrat.
De Hoge Dijken worden verder gekenmerkt door een, naar Vlaamse normen, uitzonderlijk hoge dichtheden aan
vleermuizen met soorten als gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis (RL kwetsbaar) en
watervleermuis. Uitzonderlijk is verder het voorkomen van de meervleermuis (RL bedreigd) binnen het gebied.
Het betrof hier een voorjaarswaarneming (april 2000) waardoor trekkende exemplaren niet uit te sluiten zijn.
Recente zomerwaarnemingen van meervleermuis in het Brugse wijzen echter op het bestaan van
kraamkolonies in de omgeving.

5.4 Toegankelijkheid

De sociale functie is binnen het beheerplangebied van uitermate belang.

De huidige situatie en initiatieven met betrekking tot natuurbeleving en -educatie worden hieronder toegelicht
(zie ook de recreatiekaart, kaart 6).

5.4.1 Huidig gebruik en toegankelijkheid

Rond de plas is een circulaire wandeling uitgezet van 3,2 km. In 2019 werd hier ook een loopomloop-route
uitgezet in samenspraak met Sport Vlaanderen verder is er een geocache-route aanwezig.
Bij de hoofdingang aan de onthaalpoort De Grote zaagbeek is een afgebakende speelzone van 0,66 ha gelegen.
Aan de westzijde van de plas zijn 5 vispontons aangelegd die recentelijk werden hernieuwd. Daarnaast zijn er 3
vogelkijkhutten en 1 kijkwand ter beschikking voor het publiek (De Fuut, De Wintertaling, De Smient en De



Aalscholver). Een drietal hiervan werden recent vernieuwd. Al deze hutten werden echter in juni 2020 door
vandalisme volledig vernield.
Zwemmen in de plas is niet toegestaan (en gevaarlijk door de aanwezige algenbloei) hoewel dit verbod zeer
regelmatig overtreden wordt. Occasionele evenementen (bvb voor duikers) worden wel toegestaan in
samenspraak met de boswachter.

5.4.2 Jacht en visserij

De jacht wordt niet verpacht binnen het beheerplangebied.

Recent werd de plas als ecologisch waardevol viswater erkend wat met zich meebrengt dat nachtvisserij,
kamperen langs de oever, bootvissen, vissen met kunstaas of stukjes vissen en vissen gedurende de
paaiperiode (1 maart tot en met 31 mei) niet meer worden toegelaten.



Deel 3 Beheerdoelstellingen



6 Beheervisie

De beheervisie wordt telkens bekeken vanuit de drie pijlers: People, Planet & Profit.

6.1 Ecologische functie

Het beheerplangebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van recente bebossingen en begraasde
schraallanden in de rand die in de toekomst nog sterk in kwaliteit kunnen toenemen. Daarnaast wordt
gestreefd naar het behoud en verdere ontwikkeling van de belangrijke watervogelpopulaties (en
meervleermuis) en visstandpopulaties in het gebied.
Naast de ontwikkeling van de jonge bossen naar habitattype wordt er geen verdere bosuitbreiding voorzien.

Kaarten 7 en 8 visualiseren hierbij de ecologische visie in grove lijnen voor het visiegebied op het niveau van
grotere landschapsclusters en subclusters. Kaart 9 visualiseert de ecologische visie op niveau van de
natuurstreefbeelden.

De betrachting om robuuste systemen te bekomen die weerbaarder zijn tegen klimatologische schommelingen
wordt steeds belangrijker als gevolg van de klimaatopwarming en de eraan gekoppelde weerextremen.

Voor het ganse beheerplangebied wordt uitgegaan van ambitieniveau “type 4” (Vlaams Natuurreservaat).

6.2 Sociale functie

Het gebied zal verder worden uitgebouwd als belangrijk recreatiegebied (passieve recreatie) met een
aangepaste zonering (struinnatuur, speelzone, hondenloopzone en ontoegankelijke begrazingszones) evenwel
zonder enige schade toe te brengen aan de hogervernoemde ecologische doelstellingen.

Met de maatschappelijke inbedding van het natuurbeheerplan via recreatie en educatie is er op dit vlak een
sterke invloed, in de eerste plaats via de onthaalpoort De Grote Zaagbek. Scholen en plaatselijke verenigingen
worden betrokken. Positieve invloed op gezondheid en welzijn, dragen bij aan de maatschappelijke
doelstellingen.

6.3 Economische functie

De economische functie van het gebied beperkt zich tot de brandhoutopbrengsten van regulier bosbeheer.

Het graslandbeheer genereert inkomsten via jaarlijks hernieuwbare concessies.



7 Beheerdoelstellingen

7.1 Ecologische doelstellingen

7.1.1 Beheerdoelstellingen op niveau van het landschap

De ecologische functie binnen het gebied dient gevrijwaard en verder ontwikkeld te worden. Binnen het
plangebied worden binnen de open sfeer schrale graslanden van het dwerghaververbond en struisgraslanden
(2330_dw en rbbha) als doel vooropgesteld en dit hoofdzakelijk in het oostelijke deel van het
beheerplangebied. Daar waar graslanden meer omsloten worden door bos en gelegen zijn op iets rijkere
gronden kan een zekere oppervlakte glanshaverhooiland (6510_hu) worden ontwikkeld.
Op termijn is het de bedoeling dat het gebied structuurrijker wordt en dat er geleidelijker overgangen
behouden blijven en ontstaan tussen ‘open’ en ‘gesloten’ delen.
Voor de bosdelen dienen de bosontwikkelingen nog bijgestuurd te worden waarna zoveel mogelijk gestreefd
dient te worden naar natuurlijke (verouderings)processen die de kwaliteit van deze bossen sterk zullen doen
toenemen.
Voor de plas zelf wordt gestreefd naar open water met een goede waterkwaliteit, een gezonde visstand en met
lokaal een goed ontwikkelde oeverzone (rbbsf en rbbmr).

Hierna volgt de bespreking van de beheerdoelstelling per landschapscluster.

3.0 Open en halfopen landschap water en moerassen

De plas zelf (31,8 ha) vormt grote potenties voor het creëren van kranswiervegetaties (3140) en vegetaties die
rijk zijn aan waterplanten (3150). Gaandeweg wordt op Vlaams niveau ingezien dat diepe plassen zoals deze
van de Hoge Dijken één van de belangrijkste wateroppervlaktes zijn naar potentie toe voor de duurzame
instandhouding van habitats van het type 3140/3150. Plassen zoals deze van de Hoge Dijken hebben het
belangrijk voordeel dat door hun grote diepte (lokaal tot 15 m), de diepste delen kunnen fungeren als “sink”
voor tal van nutriënten. Men mag niet vergeten dat de plas fungeert als belangrijke slaapplaats voor duizenden
meeuwen in de winter. Er stellen zich echter tal van kennislacunes die het vooropstellen van geschikte
beheermaatregelen in de weg staan. Zo bestaan er amper gegevens rond waterkwaliteit hoewel de massale
aanwezigheid van blauwalg het ergste laat vermoeden. Ook de visstand is zeer pover met amper broed
aanwezig en een sterk verstoorde visbalans. De plas is door zijn hoge ligging hydrologisch vrij goed geïsoleerd
van zijn omgeving wat een belangrijk pluspunt is naar waterkwaliteit hoewel er een blijvende input van N en P
aanwezig is vanuit het grondwater. Een vreemd gegeven evenwel is de quasi afwezigheid van waterplanten in
de plas. Ook hier kan maar gegist worden naar de oorzaak, vermoedelijk is de illegale uitzetting van karper een
belangrijke limiterende factor voor de ontwikkeling van waterplanten in de oeverzone samen met de
uitbundige algenbloei. Feit is wel dat de plas momenteel weinig geschikt is voor de ontwikkeling van
watervegetaties. Er komen weinig ondiepe zones voor waardoor photische zones (tot 4 m), waarin
waterplanten zich kunnen ontwikkelen, praktisch onbestaand zijn. Daarom wordt in het kader van dit
beheerplan een verondieping voorgesteld van bepaalde zones van de plas. Hierbij dienen evenwel aan
bepaalde voorwaarden voldaan te worden. Zo dient de stratificatie van de waterkolom zoveel mogelijk
bewaard te worden waarbij de verhouding ondiepe/diepe zones zoveel mogelijk gerespecteerd dient te blijven
(voornamelijk ikv het behoud van voldoende oppervlakte “sink”). Ook dient er dringend iets gedaan te worden
aan de algenbloei.

De plas zelf (kan samen met de rietvegetaties in de rand (1,6 ha)) als leefgebied voor vleermuizen worden
aangeduid met name voor soorten als meervleermuis en watervleermuis. Vooral de windluwere westzijde kan
dienen als jachtgebied voor deze soorten. De aanwezigheid van meer natuurlijke oevers (rietruigte) zullen de
insectenrijkdom verhogen. Voor kleinschalige rietontwikkeling dient er een deel van de oever (vnl thv de
inhammen te 13b) onstruweeld te worden van wilgen. Hierbij dient tevens gestreefd te worden naar een goed
waterkwaliteit wat ook de visstand van het zeelt/snoek-type ten goede zal komen. Het is tevens de betrachting
om de een stabiele en evenwichtige visstand uit te bouwen waarbij er ook extra paaiplaatsen worden voorzien.
De visstand mag echter de habitatkwaliteit van kranswiervegetaties (3140) niet in het gedrang brengen (zie
hoger). De verdere ontwikkeling van kleinere rietkragen rond de plas zal ruimte geven voor soorten als
rietzanger, woudaap, kleine karekiet, roerdomp (winter), blauwborst, rietgors en bosrietzanger in de ruigere



stukken. Gezien de hoge waarde van de oeverzwaluwkolonie in de Hoge Dijken dienen er maatregelen
getroffen te worden aan de steile, zandige oostelijke oever om deze kolonie te behouden. Het aantal
broedgevallen (samen met eventuele broedgevallen van ijsvogel) kan zeker nog stijgen in de toekomst, indien
de nodige rust gewaarborgd blijft. Ook worden er maatregelen vooropgesteld om de afkalving van de oostelijke
oever (o.a. met de oeverzwaluwkolonie) tegen te gaan.

5.0 Gesloten landschap struwelen ruigten en pioniersvegetaties

De verdere ontwikkeling van wilgenstruweel (rbbsf) op de noordelijke oever is sterk afhankelijk van eventuele
kortstondige peilverlaging (zie verder). Naast grauwe wilg, boswilg en katwilg in de boomlaag worden hier
soorten als gele lis, grote kattenstaart, moeraswalstro, wolfspoot, grote wederik, blauw glidkruid enz. in de
kruidlaag verwacht.

6.0 Open en Halfopen Landschap graslanden

Binnen het gebied is er een zeer grote potentie (7,6 ha) tot ontwikkeling van schraal struisgrasland (rbbha) met
kliksoorten als muizenoor, schapenzuring, zandzegge, hazenpootje, duizendblad, gewoon biggenkruid enz.
Door het gevoerde begrazingsbeheer is reeds een groot aandeel van de graslanden verschraalt (verschuiving
van hu° naar ha-component) maar toch zijn nog niet alle graslanden in een goede staat van instandhouding en
dit door lokaal een sterke vergrassing met struisgras en zachte dravik. Om deze grasfase te doorbreken dient
de begrazing bijgestuurd te worden en kan lokaal een klein aandeel van de graslanden afgeplagd worden (bvb
deel van de zuidelijke oever met verwijdering van struweel). De ontwikkeling van soortenrijke struisgraslanden
(6230_ha) met habitatkritische soorten is binnen het gebied waarschijnlijk niet aan de orde door de
geïsoleerde ligging van de Hoge Dijken en door het ontbreken van een geschikte zaadbank met uitzondering
van de geplagde zone. Faunasoorten die hier optimaal thuishoren voor het gebied zijn soorten als
roodborsttapuit. Ook dagvlinders als oranje zandoogje, hooibeestje, kleine vuurvlinder enz. zullen optimaal
profiteren van de toegenomen bloemenrijkdom. Lokaal is er plaatst voor de ontwikkeling van bremstruweel
(rbbsg) die evenwel dient uitgerasterd te worden. Het toelaten van een zekere vorm van verstruweling in de
graslanden (max 10%) zal vogels als spotvogel; zomertortel, grasmus, zwartkop, braamsluiper enz. aantrekken.
Verder staat de ontwikkeling en lichte uitbreiding van de oppervlakte dwerghavergrasland (2330_dw) en dit in
mozaïek met struisgrasland, centraal binnen het gebied met soorten als dwergviltkruid, klein tasjeskruid, klein
vogelpootje, vroege haver, zandblauwtje, zilverhaver en diverse soorten korstmos. Misschien kan zelfs de
harkwesp zich hier voorzichtig uitbreiden hoewel deze soort begrazing slecht verdraagt.
Deze vrij zeldzame vegetaties in de regio vereisen een zekere vorm van dynamiek die niet onder maaibeheer
ontwikkeld kan worden. De ontwikkeling van dwerghavergrasland te 2a en 15a kan meeliften op het gevoerde
begrazingsbeheer. De vlinderweide (11a) dient geplagd te worden en ontdaan van opslag van abeel.
Tenslotte zal ter hoogte van het westelijke deel van de Hoge dijken over een oppervlakte van zo’n 1 ha
glanshaverhooiland worden ontwikkeld. Momenteel zijn deze percelen nog vrij ruig (maar lokaal wel
bloemenrijk) en dienen de maaidata dus aangepast te worden.



Foto: lokale drukbegrazing kan de vegetatie opentrappen wat aanleiding kan geven tot vegetaties van het
Dwerghaververbond

9.0 Halfopen en Gesloten Landschap bossen

De aanwezige jonge beplantingen kunnen op lange termijn evolueren naar eiken-beukenbossen op zandgrond
(9120) en dit over een oppervlakte van 8,11 hectare. Bosuitbreidingen worden slechts zeer beperkt voorzien. Er
dient wel gewerkt te worden aan de kwaliteitsverbetering op vlak van structuur. Op termijn dient het aandeel
dikke bomen, dood hout en gevarieerde randen toe te nemen. De bossen zijn nog relatief jong, zodat er maar
weinig bomen zijn die hun aftakelingsfase hebben kunnen bereiken. Om het aandeel oude en/of dode bomen
te verhogen (o.a. t.v.v. spechten, paddenstoelen, enz.), zullen een aantal maatregelen genomen worden zoals
het laten staan van oudere en dode bomen in de bossen en het laten liggen van enkele gekapte bomen, om
tegen het eind van de planperiode het streefcijfer van 4% te bereiken. Exotenbestrijding is hier minder aan de
orde (muv abelen). Alle abelen zullen in het gebied bestreden worden met uitzondering van de omvangrijkste
exemplaren. Verder dienen de randen van het gebied wat meer ingekleed te worden door de aanplant van
houtkanten en het verwijderen van storende afsluitingen.

7.1.2 Hydrologische doelstellingen

Hier worden geen wijzigingen voorzien. Het huidige systeem met vaste drempel zonder waterinlaat in de
zomer wordt behouden. Er wordt dus gestreefd om een voldoende hoog waterpeil te behouden, dat zowel
voor de vogels in de inhammen en aan de oevers gunstig is als ook voor de vissen in de vispaaiplaatsen en
hengelzones. Evenwel dient wel onderzocht te worden in hoeverre een tijdelijk afwijkend waterregime
aanleiding kan geven tot een versnelde doorzetting van “ooiboszoomvorming”. Deze ooiboszoomvorming mag
evenwel niet in conflict komen te staan met de aanwezigheid van vispaaiplaatsen ter hoogte van de inhammen.

7.1.3 Overzicht van de natuurstreefbeelden en de natuurbalans

7.1.3.1 Natuurstreefbeelden

De ecologische doelstellingen streven een maximaal behoud en uitbreiding van natuurdoeltypes na. Hierbij
wordt gestreefd om binnen de abiotische randvoorwaarden maximaal invulling te geven aan
natuurstreefbeelden. De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn (zie kaart 9):



Habitattypes:
2330_dw/6230_ha Dwerghavergrasland/Soortenrijk struisgrasland

6510_hu Glanshaverhooiland

9120 Eiken-beukenbos op zure bodem

rbbha Struisgrasland

rbbhf Moerasspirearuigte

rbbmr Rietvegetaties

rbbsf Wilgenstruweel

rbbsg Bremstruweel

- Leefgebied van vleermuizen (excl. Habitat)

Leefgebied voor soorten
Zie hiervoor § 7.1.1.

7.1.3.2 Balans natuurstreefbeelden

Zie kaart 9

De ‘balans natuurstreefbeelden’ beschrijft de actuele oppervlakte natuurstreefbeelden en de tot doel gestelde
natuurstreefbeelden.
In functie van het gevoerde beheer, wordt een verdere toename van het doelbereik verwacht. In Tabel 7-1 valt
vooral het relatief hoge aandeel in doelbereik bij de droge bossen (9120) en de schrale graslanden
(voornamelijk rbbha). Verder is er nog een beperkte uitbreiding van de doeltypes voor dwerghavergrasland
(2330_dw), glanshaverhooiland (6510_hu) en diverse rbb’s (rbbmr, rbbsf en rbbsg).

Voor de percelen binnen het beheerplan wordt aldus een doelbereik van 99,7 % gehaald qua habitattypes en
leefgebied voor soorten (vleermuizen).

Tabel 7-1: Overzicht actueel habitat en tot doel gesteld habitat

Omschrijving actueel
opp. (ha) % doelopp.

(ha) %

2330_dw/6230_ha Dwerghavergrasland/Soortenrijk struisgrasland 0,40 3,27 0,79 1,53

3140 Wateren met kranswiervegetaties - - 22,98 44,55

3150 Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke
waterplantvegetatie - - 9,85 19,1

6510_hu Glanshaverhooiland - - 1,03 2

9120 Eiken-beukenbos op zure bodem - 8,11 15,72

rbbha Struisgrasland 3,62 7,02 7,55 14,64

rbbmr Rietvegetaties 0,6 1,16 1,58 3,06

rbbsf Wilgenstruweel - 0,24 0,46

rbbsg Bremstruweel 0,07 0,14 0,26 0,5

Totaal 4,69 11,59 51,41 99,67

gh geen habitat (ua) 15,45 88,41 0,17 0,33

7.1.4 Bosbalans

Binnen het beheerplangebied worden geen ontbossingen voorzien, wel wordt een klein sterk beschaduwd
perceel (13c) bebost over een oppervlakte van 0,14 ha.



7.2 Sociale doelstellingen

7.2.1 Toeristisch-recreatieve ontsluiting

Uitgangspunten

Het gebied is uitermate geschikt voor zachte recreatievormen zoals wandelen hoofdzakelijk op lokaal niveau en
gebruik makend van het bestaand padennetwerk. In het gebied zelf is er geen directe nood aan extra wegen.
Bij het beter optimaliseren van het recreatief aanbod werd uitgegaan van volgende principes:

- Recreatieve functies moeten afgestemd zijn op de natuur- en landschappelijke waarden.
- Binnen de contouren van het gebied is er uitsluitend plaats voor zachte recreatie zoals wandelen en vissen.
- Het gebied is naar analogie van de reeds bestaande toegankelijkheidsregeling uitsluitend toegankelijk op de

bestaande paden met uitzondering van de speelzone en de hondenlosloopzone.
- Er dient een goede aansluiting naar andere recreatieve routes en gebieden te zijn.
- Recreatieve paden dienen goed toegankelijk te zijn.
- De wandelpaden blijven onverhard.
- De paden dienen veilig te zijn voor de gebruikers.

Toegankelijkheid in de Hoge Dijken

Er wordt gekozen voor zachte vormen van recreatie. Honden mogen enkel aangelijnd in het projectgebied. De
toegankelijkheid wordt weergegeven op desbetreffende kaart.

Verdere ondersteuning en uitbouw van allerlei zachte recreatievormen

- Updaten en onderhouden van de infoborden.
- Inzetten op het informeren van een breed publiek over de natuurwaarden van het gebied (bosmieren,

oeverzwaluwen, begrazing…).

7.2.2 Belevingszones

Speelzone

De speelzone over een oppervlakte van 0,66 ha ter hoogte van perceel 10a wordt aantrekkelijker gemaakt.
Hiervoor wordt verwezen naar het § beheermaatregelen.

Vrij toegankelijke zones en rustzones

De speelzone, de parking, het eventueel aan te leggen Zen-sportplatform ten zuiden van de boswachterssite en
de hondenlosloopzone zijn vrij toegankelijk. Voor het overige is het gebied uitsluitend toegankelijk op de
bestaande paden. De plas zelf is niet toegankelijk voor zwemmers, surfers en vissers mits machtiging. Ook voor
telegeleide bootjes is er absoluut geen plaats op de plas. Occasionele evenementen (bvb duikers) kunnen
plaatsvinden in samenspraak met de boswachter.
Hengelzone

Het hengelen is toegelaten ter hoogte van de vier vispontons aan de westelijke oever. Hierbij dienen wel de
randvoorwaarden ikv ecologisch viswater gevolgd te worden (zie § 5.4.2). Bijvoederen of gebruik van lokaas
(het zgn ‘amorce’) wordt in de toekomst verboden ikv de vooropgestelde aquatische doelen.

7.2.3 Publieke activiteiten

Op het terrein dient de communicatie naar de bezoekers toe geharmoniseerd te worden (bebording….). In het
gebied zelf zijn er 3 onthaalborden voorzien met daarop de toegankelijkheidskaart. In elk geval zijn de meeste
publieke activiteiten gericht op een lokaal (omwonenden) doelpubliek.



Vanuit de Vrienden van de Hoge Dijken worden regelmatig gidsbeurten georganiseerd in het gebied.

Het ANB zal bij ingrijpende beheerwerken tijdelijke informatieborden plaatsen om de beheermaatregelen toe
te lichten voor de wandelaars.

7.3 Economische doelstellingen

De economische functie is vrij beperkt. Er worden geen doelen gesteld naar de economische functie. Beperkte
brandhout en biomassa oogst is mogelijk bij bepaalde beheerwerken in functie van de natuurstreefbeelden.
Verder wordt voor het beheer van open percelen gewerkt met jaarlijks te hernieuwen
gebruiksovereenkomsten.
De jacht wordt niet verpacht, vormen van beheerjacht zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden:

- Geen enkele jachtvorm mag in strijd zijn met de in het beheerplan beschreven natuurdoelen
- De jacht gebeurt op vraag van de regiobeheerder.



Deel 4 Beheermaatregelen



8 Beheermaatregelen

Er wordt onderscheid gemaakt in eenmalige maatregelen en terugkerende maatregelen. De
beheermaatregelen worden weergegeven op kaarten 10 (eenmalige-) en 11 (terugkerende maatregelen). Over
het algemeen wordt er gekozen om de zo goed mogelijk te consolideren en de kwaliteit ervan te laten
toenemen. Voor herstel- en omvormingsmaatregelen wordt over het algemeen 6-jaar voorzien. Dit komt
overeen met de te volgen monitoringscyclus.
Bij de keuze van de verschillende beheer- en inrichtingsmaatregelen wordt in de eerste plaats rekening
gehouden met het vooropgestelde natuurstreefbeeld. Anderzijds spelen praktische en financiële aspecten
eveneens een rol. Een volledige planningstabel met de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld, de totale
oppervlakten waarop een beheermaatregel zal uitgevoerd worden en de timing hiervan, is terug te vinden in
de onderstaande beheertabel.



Tabel 8-1: Overzicht van de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld
Eenheid Doel Activiteit Eenheid Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1a rbbha stootbegrazing 0,96 ha sterke dominantie struisgras terugdringen x x x (x) (x) (x)
1a rbbha seizoensbegrazing 0,96 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1b rbbha 2 x jaarlijks maaien 0,29 ha mei en september x x x (x) (x) (x)
1b rbbha 1 x jaarlijks maaien 0,29 ha eind juni/begin juli x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2a rbbha/2330_dw stootbegrazing 2,63 ha lokaal dominantie struisgras en duinriet (thv
plas) terugdringen x x x (x) (x) (x)

2a rbbha/2330_dw seizoensbegrazing 2,63 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2b rbbha 1 x jaarlijks maaien 0,17ha eind juni/begin juli x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3a 9120 bestrijding
plantensoorten 2,12 ha bestrijden abeel (uittrekken) met lokaal terug

inplanten kloempen x (x) (x)

3a 9120 dunnen 2,12 ha dringend dunnen met aanduiden
toekomstbomen x (x) x (x) x (x) x (x) x (x)

4a rbbha stootbegrazing 0,87 ha sterke dominantie struisgras en zachte dravik
doorbreken x x x (x) (x) (x)

4a rbbha seizoensbegrazing 0,87 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5a rbbha stootbegrazing 0,98 ha sterke dominantie struisgras en zachte dravik
doorbreken x x x (x) (x) (x)

5a rbbha seizoensbegrazing 0,98 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5a - onderhoud
oeverzwaluwwand 104 m jaarlijks afsteken oeverzwaluwwand en

verwijderen hooghout x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6a rbbha 2 x jaarlijks maaien 0,30 ha hondenlosloopzone, maaien eind juni/begin juli-
september x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6b 9120 seizoensbegrazing 0,11 ha begraasde parkzone x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7a 9120 dunnen 0,68 ha bosmieren!, lokaal zaailingen aVk verwijderen,
bos momenteel vrij ijl x (x) x (x) x (x) x (x) x (x)

7b rbbha/rbbsg verwijderen
boomopslag 0,47 ha uitkap hooghout x (x)

7b rbbha/rbbsg seizoensbegrazing 0,47 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7b/8a - inkloppen
boomstronken - stronken van 30-40 cm breed voor creatie

nestplaats bosmieren x (x)

8a rbbha/9120/rbbsg stootbegrazing 1,56 ha lokaal nog vrij grazig, verwijderen boomopslag
aan vijverrand x x x (x) (x) (x)

8a rbbha/9120/rbbsg seizoensbegrazing 1,56 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9a 9120 nulbeheer 0,09 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10a - inrichten speelzone 0,17 ha educatieve zone met poeltje, infopanelen,
insectenhotel….(NP/Oudenburg) (x) (x) (x) (x)

10a 9120 bestrijding
plantensoorten 2,73 ha uitkap abeel en inplanten kloempen x x (x) (x)

10a - gefaseerd maaibeheer 0,17 ha
10-25% wordt niet meegemaaid tijdens eerste
maaibeurt. Initieel dient vroeg gemaaid te
worden om verruiging tegen te gaan.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10a 6510 2 x jaarlijks (vroeg)
maaien 0,07 ha Eerste maaibeurt begin mei x x x (x) (x) (x)

10a 6510 gefaseerd maaibeheer 0,07 ha 10-25% wordt niet meegemaaid tijdens eerste
maaibeurt, tweede maaibeurt in september (x) (x) (x) x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10a - meerjaarlijks maaien
(ruigtebeheer) 0,08 ha zone voor "De Smient" x x x x x x x x

10a 9120 dunnen 2,73 ha
incl lokaal zE vrijstellen en inplanten kloempen
thv dode of aftakelende Es, hakhoutbeheer op
de taluds

x (x) x (x) x (x) x (x) x (x)

11a 2330_dw/6230_ha plaggen 0,32 ha gefaseerd plaggen, 1/3de oppervlakte per keer x
(1/3)

x
(1/3)

x
(1/3)

11a 2330_dw/6230_ha kappen boomopslag 0,32 ha regelmatig verwijderen opslag Ab/Hz/Be x x x x x x x x

12a 6510 2 x jaarlijks (vroeg)
maaien 0,69 ha Eerste maaibeurt eind april/begin mei, deel

echter niet meemaaien bij eerste maaibeurt. x x x (x) (x) (x)

12a 6510 gefaseerd maaibeheer 0,69 ha Jaarlijks wordt 10% niet meegemaaid, 25% krijgt
alleen een maaibeurt in september (x) (x) (x) x x x x x x x x x x x x x x x x x x



Eenheid Doel Activiteit Eenheid Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

13a 9120 dunnen en
hakhoutkap 1,27 ha

gefaseerde hakhoutkap van het struweelmassief
in het oosten, dode essen vervangen en
inplanten kloempen

(x) x (x) x (x) x (x) x (x) x (x)

13b rbbmr verwijderen
boomopslag 0,51 ha

verwijderen van wilgen in hoofdingang voor
ontwikkeling van rietmoeras met verwijderen
strooisel

x (x) (x)

13b rbbmr

verwijderen
aangespoeld
strooisel/meerjaarlijks
maaien

0,51 ha

spontane rietontwikkeling met regelmatig
verwijderen strooisel, indien langdurig
droogvallend dient riet gemaaid te worden in de
winter

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

13b rbbsf hakhoutkap 0,24 ha hakhoutkap wilgen x (x) x (x) x (x)
13c 9120 bebossen 0,15 ha perceel kunstmatig bebossen (x) (x) (x)

14a rbbmr aanleg vooroever en
plasberm

257 m +
0,5 ha modaliteiten zie beheerplan (x) (x) (x) (x) (x) (x)

14a rbbmr onderhoud plasberm 0,50 ha meerjaarlijks gefaseerd maaien riet x x x x x x x

14a 3140/3150 Beheer waterpeil en
afvoerdynamiek +/- 8 ha Verondiepen randzones in noord en west,

afhankelijk van advies INBO/visserijbioloog (x) (x) (x) (x) (x) (x)

14a 3140/3150 waterkwaliteitsbeheer Nvt Inbrengen waterplanten, afhankelijk van advies
INBO/visserijbioloog (x) (x) (x) (x) (x) (x)

14a 3140/3150 Kruidruimen 32 ha Gefaseerd maaien onderwatervegetatie,
afhankelijk van advies INBO/visserijbioloog (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

14a 3140/3150 waterkwaliteitsbeheer Nvt Inbrengen balen gerstestro,
afhankelijk van advies INBO/visserijbioloog (x) (x) (x) (x) (x) (x)

14a 3140/3150 visstandbeheer Nvt Bepoting, ,
afhankelijk van advies INBO/visserijbioloog (x) (x) (x) (x) (x) (x)

15a rbbha/2330_dw stootbegrazing 0,35 ha incl verwijderen boomopslag aan vijverrand x x x (x) (x) (x)
15a rbbha/2330_dw seizoensbegrazing 0,35 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

15b 9120 hakhoutkap 0,69 ha vooral hooghout dien vermeden te worden thv
oeverzwaluwwand x(1/2) x(1/2) x(1/2) x(1/2) x(1/2) x(1/2)

16a 6510 2 x jaarlijks (vroeg)
maaien 0,09 ha Eerste maaibeurt begin mei x x x x x x

16a 6510 2 x jaarlijks maaien 0,09 ha eind juni/begin juli-september x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tabel 8-2: Overzicht van de puntsgewijze en lijnvormig uit te voeren beheermaatregelen (zie beheerkaarten voor de nummering)
Eenheid Doel Activiteit Eenheid Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

BRA1 - onderhouden bosrand  455 m Thv Korte vijfwegstraat (x) x (x) x (x) x (x) x (x)
HA1 - onderhouden haag 98 m Bijsnoeien overgroeiende meidoorntakken thv speelzone (x) x (x) x (x) x (x) x (x)

HA2 -
verwijderen
prikkeldraad en aanleg
haag

37 m Thv 4a x (x) (x)

HA2 - onderhouden haag 37 m regelmatig opsnoeien haag aan wandelpad
HK1 - onderhouden houtkant 103 m Gefaseerd afzetten (1/2) x(1/2) x(1/2) x(1/2) x(1/2)

INF1 - herinrichting
vogelkijkhut Nvt aalscholver (x) (x) (x) (x)

KBR1 - knotten populierenrij 2 ex Thv 2a x x x
KBR2 - knotten wilgenrij 50 m Thv 10a

P1 - ruimen poel Nvt samen met afzetten randstruweel x x
P2 - ruimen poel Nvt samen met afzetten randstruweel x x

PT1/PT3 - ruimen inhammen - thv vispontons ifv vispaaiplaatsen x x x x x x x x x x x x
PT2/PT4 - ruimen inhammen - thv vispontons ifv vispaaiplaatsen x x x x x x x x x x x x
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8.1 Bosbeheerwerken

8.1.1 Bebossingswerken

Bijna alle essen zijn binnen het gebied afgestorven. Hier worden dus best ook kloempen ingeplant van
zomereik, gelderse roos, iep, haagbeuk, winterlinde enz. en dit voornamelijk thv 10a en 13a. Ook ter hoogte
van de verwijderde abelen zal terug worden ingeplant (zie verder).
Daarnaast zal 13c integraal worden bebost (0,15 ha) deze kleine open plek heeft weinig potentie voor de
ontwikkeling van bloemrijk hooiland (sterk beschaduwd, veel bladval….). De integrale bosaanplanting gebeurt
in een plantverband van 2 x 2 meter en krijgt eveneens een tussenbeplanting van struikengroepjes.

8.1.2 Bosbehandelings- en verplegingswerken

8.1.2.1 Vrijstellen, zuiveren, aanduiden toekomstbomen en dunnen

Vrijstellen en zuiveren is door de leeftijd van de bospercelen niet meer noodzakelijk. Zuiveren grijpt in op de
(jonge) houtachtige vegetatie en start bij de kroonsluiting (dichtwas). In de dichtwas staat hoogtegroei en
natuurlijke stamreiniging centraal. Daarom worden de ingrepen lokaal en beperkt gehouden. Zuivering is een
negatieve selectie waarbij ongewenste exemplaren worden verwijderd. Het kan gaan om bevoordelingen van
soorten (bv. eik tussen boswilg of berk, inheemse soorten tov exoten, …) of om kwalitatief veelbelovende
exemplaren binnen één soort. De zuivering kan gebeuren over het gehele bestand of meer lokaal om mogelijke
toekomstbomen te vrijwaren. Zuiveringen dienen tot een minimum te worden beperkt. Binnen het beheerplan
wordt de zuivering aanzien als een eerste dunning.

Voor jonge bestanden wordt geopteerd om te werken op basis van de toekomstboommethode of de QD-
methode. In de QD-methode worden de toekomstbomen aangeduid zodra de gewenste takvrije stamlengte
bereikt is. Er worden, wegens de beperkte omvang van de bestanden, echter niet met ruimingspistes gewerkt.

8.1.2.2 Dunningen

Over het algemeen wordt de omlooptijd op 8 jaar gesteld. Facultatieve dunningen worden voorzien om de 4
jaar. Aangezien het echter overal jonge bospercelen betreft wordt er initieel gewerkt met een halve omloop. Er
wordt niet gewerkt met bedrijfstijden, aangezien gestreefd wordt naar ongelijkjarige, inheems gemengde
bestanden die natuurlijk verjongen. De bedrijfsvorm blijft hooghout. Voor de hoeveelheid dood hout wordt op
termijn een percentage van 4% van het bestandsgrondvlak nagestreefd.
Dunningen zullen in de meeste bospercelen worden uitgevoerd waarbij de eerste dunningen samenvallen met
het aanduiden van toekomstbomen (zie hoger).

8.1.2.3 Exotenbestrijding

Exotenbestrijding is binnen het plangebied weinig aan de orde met uitzondering van abeel (hoofdzakelijk te 3a
en 10a) en zaailingen van Amerikaanse vogelkers. Abelen en vogelkersen worden zoveel mogelijk uitgetrokken
terwijl grotere abelen behouden blijven in het beheerplangebied. Vervolgens worden kloempen ingeplant van
gewenste boomsoorten.

8.2 Overige kapwerkzaamheden

8.2.1 Hakhoutbeheer

Hakhoutbeheer zal beperkt worden uitgevoerd in volgende percelen:
· 10a: hakhoutkap op de taluds (bvb thv de vlinderweide)
· 13a: gefaseerde hakhoutkap van de meidoornmassieven in het oostelijke deel
· 14a: rondomrond de plas zullen alle wilgen en elzen gefaseerd worden afgezet
· 15b: hakhoutkap struweel, voornamelijk voor het verwijderen van hooghout thv de oeverzwaluwwand

(zie verder)
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8.2.2 Veiligheidskappen

Momenteel zijn er geen bomen die een gevaar opleveren voor recreanten, omwonenden en omliggende
verkeersassen. Door het gradueel ouder worden van de beboste percelen dient hier evenwel extra aandacht
aan besteedt te worden onder de vorm van een veiligheidscontrole (2x per jaar).

8.3 Permanent nulbeheer

Te 9a (enige “oudbos”perceel van het gebied) zullen geen kapwerkzaamheden meer worden uitgevoerd.

8.4 Gradiënten en bosrandontwikkeling

De enigste mantel die momenteel aanwezig is binnen het beheerplangebied is de mantel van kornoelje,
meidoorn, sleedoorn, hazelaar en hondsroos in de westrand van 10/13a thv de Korte Vijfwegstraat. Deze
mantel dient te worden opgesnoeid en vrijgesteld om de 3 à 5 jaar. Dit loopt samen met de geplande
werkzaamheden binnen het perceel (zuiveringen, Qd-kappingen, vrijstellingen, dunningen…).

8.5 Beheer van bomenrijen, hagen en houtkanten

Ter hoogte van het beheerplangebied bevinden zich twee knotbomenrijen die regelmatig geknot zullen worden
(een populierenrij te 2a en een knotwilgenrij te 10a).
De houtkant van liguster, sleedoorn, meidoorn en hondsroos aan de Oude Brugseweg thv 10a zal gefaseerd
(1/2de) worden afgezet.
Ter hoogte van de speelzone te 10a zal het beheer van de meidoornhaag beperkt worden tot terugsnoeien van
de overhangende takken. Verder zal de betonnen afsluiting met prikkeldraad ter hoogte van 4a aan de
Noordstraat worden verwijderd en vervangen door een kleine (vrij uitgroeiende) haag.

8.6 Maaibeheer en begrazing

8.6.1 Maaibeheer

Belangrijke keuzemogelijkheden binnen het maaibeheer zijn de maaitijdstippen en de maaifrequentie. Hiervoor
verwijzen we naar
Tabel 8-3. In deze tabel worden de maaitijdstippen en de maaifrequentie gespecifieerd voor verschillende
ontwikkelingsfasen die men kan onderscheiden binnen graslanden. Algemeen gesteld geldt dat als de productie
van het grasland kleiner wordt, de maaifrequentie kan verminderden en het maaitijdstip naar achter wordt
geschoven (later op het jaar). Ook geldt in het algemeen dat voor drogere graslanden minder wordt gemaaid
en dat het maaitijdstip best later op het jaar valt.

Tabel 8-3: Graslandtypes en bijhorende maaitijdstippen en maaifrequentie (Zwaenepoel, 2000).

Onder in Tabel 8-3 in het blauw weergegeven graslandtypes (bloemenrijk hooiland en schraalland) vallen de
voor de Hoge Dijken na te streven graslanden. Hierbij dient er vermeld te worden dat er voor het
beheerplangebied gedurende de initiële ontwikkelingsfase ter hoogte van glanshaverhooilanden gekozen
wordt voor een vervroegde 2-jaarlijks maaibeurt.

Het eindbeheer voor de hooilanden is een maaibeheer, liefst zoveel mogelijk gefaseerd waarbij ongeveer 10-
25% niet wordt meegemaaid of waarbij tijdens een 2x- jaarlijkse maaibeurt een deel tijdens een maaibeurt in
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rotatie niet wordt meegemaaid. Vooral voor ongewervelden en kleine zoogdieren is een gefaseerd maaibeheer
bijzonder interessant.
Voor een groot aandeel van de droge heischrale percelen wordt er gemikt op seizoensbegrazing of
jaarrondbegrazing van de percelen (zie verder).

Bloten, slepen en rollen wordt achterwege gelaten vanwege de negatieve invloed op de structuurvariatie.

8.6.2 Begrazing

Naast een maaibeheer op een deel van de graslandhabitats is begrazingsbeheer noodzakelijk voor een goede
ontwikkeling en instandhouding van de graslanden. Bepaalde vegetatietypes binnen het plangebied zoals
vegetaties onder het dwerghaververbond (2330_bw) kunnen onder een maaibeheer niet behouden blijven
waardoor er dus steeds een zekere vorm van verstoring (begrazing) nodig is om de bodem open te houden.
Overal het algemeen wordt seizoensbegrazing gehanteerd initieel zal aanvatten eind april/begin mei
(momenteel wordt er pas in juni gestart) tot oktober/november om de vegetatie kort de winter te laten ingaan
wordt binnen het beheerplangebied gehanteerd. Lokaal kan ook jaarrondbegrazing met pony’s/ezels worden
gehanteerd (zie verder).

In totaal dient er zo’n 7,93 ha te worden begraasd. Initieel kan een basiskudde van 20-30 dieren worden
gehanteerd die lokaal best wordt opgedreven tijden het groeiseizoen indien er stootbegrazing (zie verder)
dient te worden uitgevoerd, afhankelijk van de draagkracht van de graslanden. Dit systeem dient evenwel
nauwlettend opgevolgd te worden. Zo dienen er voldoende zandige open plekken te ontstaan maar is het zeker
niet de bedoeling dat de vegetatie in een mum van tijd kortgegeten wordt. Houtige soorten worden weinig
opgevreten waardoor de houtige opslag op langere termijn een potentieel risico vormt voor de
vegetatieontwikkeling. Begrazing in voorjaar of zomer remt de opslag van houtige soorten sterker dan
begrazing in de herfst.

8.7 Beheer van matig voedselrijke droge graslanden (6510_hu)

Momenteel komt er geen habitatwaardig glanshaverhooiland voor in de Hoge dijken (hp* of hu°) omdat ze
momenteel te ruig en te grazig zijn hoewel ze lokaal wel bloemrijk kunnen zijn (12a). Al de percelen of delen
van percelen worden 2x jaarlijks vroeg gemaaid met een eerste maaibeurt half mei voor de bloei van het gras.
Lokaal kan echter op de best ontwikkelde stukken van 12a reeds een maaifasering worden doorgevoerd (zie
verder). Er kan eventueel ook geopteerd worden om kortstondig een voorjaarsgraasbeurt te organiseren
binnen flexinetten om het eiwit-/stikstofrijk opschot te verwijderen.

Na 6 jaar kunnen alle glanshaverhooilandpercelen een instandhoudingsbeheer ondergaan. Dit betekent dat het
perceel ter hoogte van de voormalige natuurwachterswoning (16a) 2x jaarlijks integraal wordt gemaaid eind
juni/begin juli en september en dat de open plek te 10a en het grotere perceel 12a  grotere blokken gefaseerd
in rotatie worden gemaaid waarbij jaarlijks 10% niet wordt gemaaid, 25% krijgt geen voorjaarsmaaibeurt en de
rest wordt 2x per jaar gemaaid.

8.8 Beheer in functie van behoud en ontwikkeling van schrale graslanden (6230, rbbha) en
dwerghavergraslanden (2330_dw)

Wat de droge schrale graslanden betreft (rbbha en 2330_dw) zal een seizoensbegrazing met schapen worden
toegepast. Er wordt uitgegaan van een basiskudde van 20-30 schapen. Om waardevolle pioniersvegetatie met
korstmossen en soortenrijke dwerghavervegetaties te behouden en het aandeel gras (struisgras, duinriet,
witbol, zachte dravik…) te laten afnemen dient bijna overal stootbegrazing te worden toegepast waarbij de
kudde tijdens het groeiseizoen wordt uitgebreid en binnen een raster wordt geplaatst. Hierbij dient men steeds
voor ogen houden dat men eerder beducht dient te zijn op een te lage- dan op een te hoge graasintensiteit. Op
de zandige percelen ten zuiden van de plas (7b/8a en 15a) kunnen hier jaarrond 2x2 pony’s of ezels verblijven.

Van belang is verder dat er een sterk fluctuerende begrazingsintensiteit ontstaat waardoor de broodnodige
dynamiek in de vegetatie wordt hersteld. Waar de schapen om bepaalde redenen niet kunnen ingeschaard
worden, zal de vegetatie worden gemaaid in functie van de noodzaak. Belangrijk daarbij is dat de vegetatie kort
de winter ingaat.
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De smalle zones ten noorden en ten oosten van de plas (1b en 2b) zullen initieel 2x per jaar worden gemaaid;
vervolgens kan een maaibeurt in begin juli volstaan. Ook de recent aangelegde hondenlosloopzone te 6a wordt
2x per jaar gemaaid. Om de toegankelijkheid te blijven verzekeren zal dit maairegime behouden blijven.

Lokaal dient nog struweel teruggezet te worden om beschaduwing en bladval zoveel mogelijk te beperken. Zo
wordt op de zuidrand (8a en 15a) van de plas zoveel mogelijk struweel en opslag van zwarte els en wilg gekapt.
Om de ontwikkeling van bremstruweel (rbbsg) te stimuleren dient zoveel mogelijk hooghout uitgekapt te
worden te 7b.

De vlinderweide te 11a is de enige locatie binnen het beheerplangebied waar ontwikkeling van soortenrijke
struisgrasvegetaties (6230_ha) mogelijk zijn. Hier wordt voorgesteld om eerst en vooral alle opslag van berk,
abeel maar ook hazelaar op regelmatige basis te verwijderen. Verder zal deze zone gefaseerd terug geplagd
worden waarbij telkens 1/3de van de oppervlakte geplagd wordt.

8.9 Soortgerichte maatregelen

8.9.1 Oeverzwaluw en ijsvogel

De oeverzwaluwwand kalft jaar na jaar sterk af en dit door de sterke golfslag en diverse weersomstandigheden.
Erosie van de wand is een belangrijke vereiste om de wand geschikt te houden als broedkolonie (d.i. verse en
onbegroeide wanden), dit laatste proces is echter te nadrukkelijk aanwezig. Hierdoor dienen er broodnodige
infrastructurele maatregelen genomen te worden maar zie hiervoor § 8.12. Verder dient er op zijn minst (het
bovenste gedeelte) jaarlijks van de zanderige wand afgestoken te worden en dient regelmatig opgaand hout
bovenaan het talud gekapt te worden.

Foto links: zicht op de oeverzwaluwenkolonie op de oostelijke oever, rechts: de palenrij als vooroever is momenteel weinig
efficiënt naar afkalving van de oeverwand toe

8.9.2 Rode bosmier

Het voorkomen van meerdere koepelnesten van rode bosmier en daarmee van het prachtig lieveheersbeestje
is goed gedocumenteerd in de Hoge Dijken. In de betrokken percelen wordt bijzondere aandacht besteed aan



42

deze soort en worden maatregelen genomen om in de uitbreiding van deze bosmiersoort te voorzien. De
nesten liggen doorgaans niet regelmatig over het terrein verdeeld, omdat de voorkeur uitgaat naar de
bosranden. Het behoud van een ijle bosrand is dan ook belangrijk en dit voornamelijk ter hoogte van 7a, 7b, 8a
en 9a.

· het omzichtig (uit)kappen van (overhangende) bomen (indien nodig), zodanig dat de aanwezige nesten
en de omgeving ervan niet worden beschadigd gecombineerd met lokaal laten liggen van zaagsel
(nestmateriaal). Hierbij kunnen na het hakhoutbeheer een aantal loten doorgroeien en pas na een
vijftal jaar terug worden afgezet;

· creëren van open plekken van 25-50m breed en 1,5-3 x de boomhoogte met de punt naar het
zuidoosten;

· rust en bescherming tegen verstoring worden gewaarborgd (moeilijk haalbaar langs het wandelpad in
de zuidoostrand van het domeinbos);

· bosrandontwikkeling met Z/ZW inval van zonlicht;
· het behouden en/of het inbrengen van bosbomen en –struiken met veel bladluizen (= voedselbomen),

zoals eik en dit binnen een 100m zone rond het nest.
· manueel verwijderen van bramen en adelaarsvaren van plotseling geëxposeerde koepelnesten.
· afpalen van koepelnesten langs exploitatieroutes.

Belangrijk is verder dat de jonge bosbestanden een open (bodem)structuur behouden en terreinelementen
bezitten die geschikt zijn voor nestbouw, zoals oude boomstronken of liggende houtstammen. Ook het beheer
in de omliggende bestanden – waarin (nog) geen bosmieren voorkomen – moet op de soort worden
afgestemd. Het kappen van open plekken is bevorderlijk voor bosmieren, omdat hierdoor randsituaties worden
gecreëerd die meer geschikt zijn voor bosmieren als leefgebied dan het gesloten bos.
Door omwonenden ter hoogte van 7a werden verschillende klachten rond bosmieren genoteerd. De aanwezige
nesten in de rand van 7a worden in geen enkel geval verplaatst, wel worden ter hoogte van 7b en 8a stronken
(geen houtsnippers e.d.) van 30-40 cm diameter in grond geklopt die kunnen fungeren als nestplaats. Een deel
van de populatie bosmieren ter hoogte van 7a kunnen zich aldus disperseren. De uitbreiding van de
begrazingsblok naar 7b is suboptimaal voor bosmieren. Bosmieren verdragen begrazing niet zo goed maar als
de begrazing wordt uitgevoerd met schapen/ezels en/of pony’s kunnen de schadelijke effecten beperkt blijven.
In geen geval mogen hier geiten worden gebruikt voor onderdrukking van houtige opslag! Geiten gebruiken
koepels van bosmieren als latrineplaats (en dit door de kenmerkende geur van mierenzuur). Zo zouden bijna
reeds heel veel koepels in West-Vlaamse natuurgebieden verdwenen zijn (mond.med. W. De Koninck, KBIN).

8.9.3 Visbestand

Om tot een vegetatierijke, heldere vijver met een visbestand van het snoek-rietvoorntype te komen dient de
hoeveelheid bodemwoelende vis zoals karper maar waarschijnlijk ook brasem teruggebracht te worden. Een
vegetatierijke vijver biedt schuilgelegenheid en voedsel voor meer soorten en grotere aantallen dan een
vegetatiearme vijver. Op kortere termijn is het daarom van belang dat de in het water gevallen bomen
behouden blijven als schuil- en nestplaats en dat de vispaaiplaatsen ter hoogte van de vispontons om de 2 jaar
vrijgemaakt worden. Daarnaast zullen er extra paaiplaatsen ontstaan ter hoogte van de vrijgemaakte westelijk
lob op de noordelijke oever (zie § 8.11) en ter hoogte van de aan te leggen plasberm ter hoogte van de
oeverzwaluwwand (zie § 8.12.1). Bijkomend zullen er takkenbossen worden aangebracht in de plas. Hierdoor
worden er rustige hoekjes en stukjes oever gecreëerd, vrij van golfslag.

Er wordt nog steeds veel karper uitgezet. Deze bodemwoelers dienen absoluut vermeden te worden,
handhaving is hier dan ook een belangrijk instrument. Soorten als blankvoorn, rietvoorn, zeelt en snoek
worden best bevoordeeld om verder tot een snoek-blankvoorn viswatertype te evolueren. Hierbij kunnen
gerichte (en wetenschappelijke) bepotingen opgezet worden (hoewel deze in het verleden weinig succesvol
waren) maar deze mogen echter de vooropgestelde doelstelling voor de creatie van vegetatierijk water (3150)
en kranswiervegetaties (3140) niet doorkruisen.  Deze bepotingen hebben slechts zin éénmaal het algehele
visecosysteem zich in een goede staat bevindt (zie § 8.10.2).
In elk geval dient de hoeveelheid karper beperkt te blijven waarbij de draagkracht van het snoek-blankvoorn
viswatertype niet wordt overschreden. Karper is een soort die (in beperkte densiteiten)
ontwikkelingsmogelijkheden kent in een rietvoorn-snoek en snoek-blankvoorn viswatertype. In elk geval
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worden om de zes jaar een visstandbemonstering uitgevoerd waarbij het beheer al dan niet kan worden
bijgestuurd.

8.10 Hydrologische maatregelen

8.10.1 Poelen

Binnen het beheerplangebied bevinden er zich 2 poelen (te 3a en 7a). De zullen om de 10 jaar worden geruimd
met afzetting van randstruweel. De abnormale peilwijzigingen in de zuidelijke poel dienen verder onderzocht te
worden waarbij vermoedelijk buiten het beheerplangebied dient gekeken te worden.

8.10.2 Plas (deels naar Packet, J. et al., 2020 en schrift. med. van Dillen, A.)

Voor het bekomen van voldoende submerse vegetatie (3140/3150) is de maximale kolonisatiediepte na de
verondieping van belang. De kolonisatiediepte wordt bepaald door het doorzicht dat kan beïnvloed worden
door zwevend materiaal. Dit zwevend materiaal wordt in de meeste gevallen bepaald door fytoplankton en/of
gesuspendeerd organisch materiaal. Het is vooraf niet mogelijk om in te schatten hoe het doorzicht, en dus de
kolonisatiediepte, zal zijn als nutriëntenbalansen en de mate waarin de verondieping het volume zal
veranderen niet gekend zijn.

Momenteel zijn er nog enkele belangrijke kennishiaten om definitieve uitspraken rond verontdiepingen te
kunnen doen. Hiervoor dient eerst het volledige watersysteem grondig onderzocht te worden. De belangrijkste
kennishiaten zijn: • waterkwaliteit (analyses doorheen het volledige seizoen, inclusief metingen van doorzicht
en chlorofyl); • karperbestand (kg/ha, aantallen, leeftijdsklassen); • onderwaterprofiel (opstellen
bathymetrische kaart); • aanwezigheid van slib en slibdiktes, eventuele nalevering nutriënten; • evolutie
waterpeil; • grondwaterflux en grondwaterkwaliteit; • opmaak nutriëntenbalans etc….

Visuitzettingen worden door de Bruijn & Vis (2016) niet als oplossing voorgedragen om het visbestand te
herstellen. Zij stellen voor om inrichtingsmaatregelen te nemen ter bevordering van submerse vegetatie en
oeverplanten, met focus op het creëren van meer ondiepe delen, i.c. glooiende oevers met een
taludverhouding 1:4 of meer. . Evenwel kunnen gerichte (en wetenschappelijk) onderbouwde bepotingen de
natuurlijke visstand initieel gericht sturen . Na de inrichtingswerken kan eventueel bepoting met blankvoorn
overwogen worden maar dit dient nog verder onderzocht te worden. Zij stellen verder voor om elke 5-6 jaar
een monitoring uit te voeren van het visbestand.
Problematisch ter hoogte van de Hoge Dijken is waarschijnlijk de aanwezigheid van karperachtigen door illegale
uitzettingen. Karperachtigen staan bekend als bodemwoelers, waarbij ze in de waterbodem opgeslagen
nutriënten vrijstellen, nutriëntencycli versnellen, sediment doen opdwarrelen en submerse vegetatie
beschadigen. Hierdoor kunnen ze eutrofiëringseffecten versterken/bestendigen. Om beide streefdoelen te
kunnen realiseren, zal er bijgevolg een voldoende lage bezetting moeten worden nagestreefd. In Nederland
bepaalde men voor elk viswatertype en beheerdoel een streefdoel voor dichtheden (Quak 2014). Voor het
snoek-blankvoorntype waarbij karpervisserij nevengeschikt is, wordt een dichtheid van < 100 kg/ha
vooropgesteld met <10 exemplaren/ha.

Om een hogere biodiversiteitswaarde te creëren wordt gedacht aan een gedeeltelijke verondieping van de
plas. Hierbij zou meer ruimte ontstaan voor riet en waterriet en ook ondiepe waterzones tot 3 meter diep. De
totale oppervlaktes kunnen nu nog onmogelijk worden ingeschat. De verondieping zou invloed hebben op ±
25% van de huidige oppervlakte. Een grotere rietoppervlakte zou ten goede moeten komen aan een aantal
zeldzame rietbewoners, zoals woudaapje (zomer) en roerdomp (winter). Met dergelijke rietvegetaties zouden
ook andere soorten kunnen meeliften, zoals waterral, rietzanger, baardmannetje, blauwborst, rietgors, kleine
en grote karekiet, snor en sprinkhaanzanger. In combinatie met een ondiepe waterzone met veel vegetatie
zouden ook soorten als fuut, dodaars en diverse duikeenden profiteren. Meer vegetatiestructuur zou ook voor
andere soortengroepen een meerwaarde betekenen en zou bijvoorbeeld voor vissen en libellen een meer
diverse soortengemeenschap kunnen zorgen. Het behalen van de doelstellingen zal niet alleen afhankelijk zijn
van een goede inrichting, maar ook van een goede waterkwaliteit met voldoende doorzicht. Een aantal
doelsoorten zoals woudaap, roerdomp en fuutachtigen zijn zichtjagers. De ontwikkeling van submerse
vegetatie is afhankelijk van een goed doorzicht van de waterkolom.
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De verondieping kan grofweg op twee manieren gebeuren: opvulling vanop de oever of opvulling vanaf het
water. Verondieping vanaf de oever vergt praktisch gezien minder organisatie. Hierbij wordt een werfweg
gemaakt waarlangs het materiaal in de plas wordt gestort. Het ingebrachte materiaal kan, wanneer het
berekende volume is aangebracht, worden verspreid volgens het inrichtingsplan. Het zal daarbij wel
noodzakelijk zijn om bij de afwerking het waterpeil te verlagen zodat de onderwatertaluds kunnen gerealiseerd
worden en het microreliëf in de rietzone kan aangebracht worden. Wanneer een tijdelijke peilverlaging in de
zomer wordt uitgevoerd met watercaptatie vanuit de eufotische zone kunnen bijkomend nutriënten uit het
systeem worden verwijderd. Een andere manier van werken is om via drijvende pontons met kraan en/of
drijvende laadbakken het aangevoerde materiaal op de locaties te brengen. Hierbij kan echter niet uitgesloten
worden dat het substraat in suspensie gaat wat vertroebeling kan veroorzaken. Het gebruik van stortkokers kan
hierbij wel een milderend effect hebben.

Om het behoud van de maximale strijklengte te garanderen kan de realisatie van een ondiepe zone best niet in
de lijn liggen die van de zuidwestelijke tot de oostelijke oever loopt. De oostelijke oever is verder het meest
geëxposeerd aan golfslag. Indien men verondieping op deze oever zou realiseren zal men rekening moeten
houden dat door golfslag en onderwaterstroming, transport van substraat naar de diepere gedeelten van de
plas zal gebeuren. De verontdieping dient bijgevolg het best te gebeuren aan de noordelijke zijde van plas met
mogelijke uitbreiding naar de westelijke zone.

Problematisch is verder het overmatig voorkomen van blauwalgenbloei in de vijver. Zoals aangegeven, is het
fenomeen van de blauwalgen één van de grootste knelpunten met betrekking tot natuurontwikkeling. In het
najaar van 2020 zal door de visserijbioloog van ANB, A. Dillen, en de werkgroep blauwalg een rapport met
aanbevelingen worden uitgebracht. Hierin zal een mix te vinden zijn van preventieve maatregelen tegen
blauwalgvorming. Enkele maatregelen zullen er nu reeds enkele in de praktijk worden gebracht. Recentelijk
werden reeds enkele balen gerstestro ingebracht (en dit in combinatie met diepwaterbeluchting in de
toekomst) en werden reeds enkele inheemse witte waterlelies aangebracht. Om onderwaterplanten een kans
te geven zullen ze tijdelijk tegen vraat door ganzen dienen  beschermd te worden tot ze kunnen aanslaan. Er
zullen verder blijvend regelmatig inspanningen dienen geleverd te worden onder de vorm van maaien en
afvoeren van onderwaterplanten om nutriënten te reduceren omdat de influx van N en P via het grondwater
wellicht een blijvend fenomeen is.
Rottend (gerste)stro blijkt verder een remmende werking op de groei van meerdere algensoorten te hebben.
Dit is ondermeer aangetoond voor unicellulaire algen, draadvormende groenwieren en cyanobacteriën,
waaronder Microcystis aeruginosa. In de meeste gevallen wordt gerstestro gebruikt, dat reeds bij een lage
dosering (5 g m3) effectief is. Recent onderzoek naar het werkingsmechanisme heeft nog geen sluitende
verklaring opgeleverd; zowel een biologische als chemische interacties met groei van algen worden geopperd,
zoals:

· Immobilisatie van nutriënten door de micro-organismen op het stro;
· Productie van antibiotica door schimmel op het rottend stro en
· Productie van fenolische verbindingen die groei van fytoplankton remmen.

8.11 Omzetting van houtige opslag naar rietmoeras (rbbmr)

De lobben aan de noordoever van de plas werden destijds aangelegd als vispaaiplaats (13b). Door achterstallig
beheer zijn deze echter terug dichtgegroeid met wilgen. Om deze terug open te maken zullen de elzen en
wilgen ter hoogte van de middelste en oostelijke lob een hakhoutbeheer ondergaan. De wilgen ter hoogte van
de grootste lob in het westen zullen echter definitief worden verwijderd met verwijdering van strooisel ter
vorming van rietmoeras (0,51 ha). Verdere beheerwerkzaamheden zijn afhankelijk van de waterstand. Indien
de waterstand voldoende hoog is (“waterriet”) kan het beheer volstaan uit het regelmatig verwijderen van
aangespoeld strooisel. Indien deze zone echter langdurig droogvalt wordt het riet best gefaseerd in de winter
gemaaid om strooiselaccumulatie (en bijhorende verruiging) te vermijden (zie echter ook § 8.12.1). Deze
vegetaties zouden optimaal broedgebied voor woudaap moet bieden maar ook geschikt overwinteringsbiotoop
voor roerdomp. Om de rust hier optimaal te garanderen (loslopende honden) wordt een afsluiting geplaatst in
de westrand.
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8.12 Infrastructuurwerken en opruimingen

8.12.1 Aanleggen van een vooroeverwand en beheer van een plasberm thv de oeverzwaluwkolonie

In het verleden werden reeds heel wat pogingen ondernomen ter hoogte van de koloniewand van
oeverzwaluw om de verregaande erosie van de talud tegen te gaan maar zonder succes, getuige de nog
aanwezige palenconstructie aan de teen van de oeverwand. Vooral de sterk geëxposeerde ligging van de
koloniewand en de daarmee gepaard gaande sterke golfslag zijn belangrijke (negatieve) sturende factoren. De
aanleg van plasbermen met vooroeverversteviging ter hoogte van de oeverzwaluwwand is een evidentie maar
is in de praktijk een bijzonder moeilijke zaak temeer er bitter weinig onderwatergegevens gekend zijn van de
opbouw van de oever. De ideale oeverconstructie is er één die enerzijds erosie afremt, maar anderzijds nog
voldoende dynamiek toelaat om het dichtslibben van de vooroever en de verlanding zo lang mogelijk uit te
stellen. Vooraleer er infrastructuurwerken worden aangevat dient er ofwel een onderwatersondering te
worden uitgevoerd of ten minste een onderwateronderzoek door duikers.
Wat de aanleg verder bemoeilijkt is de quasi afwezigheid van een ondiepe oeverzone (muv een zone van 6-7 m
van afgebrokkeld sediment). In het verleden werden reeds (kleinschalige) pogingen ondernomen ter
verondieping maar met weinig succes waarbij het sediment onmiddellijk naar de diepte zakte (mond. med W.
Slabbaert). Daarom dient er op een grootschaligere wijze een verondieping bewerkstelligd te worden (zie
hiervoor echter § 8.10.2).

Door het INBO werden langs de Leie reeds vrij gelijkaardige scenario’s bestudeerd ter hoogte van (potentiële)
broedplaatsen van oeverzwaluw (Raman & Decleer, 2009 & Van Kerkvoorde et al., 2017). Ook hier komt een
sterke golfslag voor door de aanwezige scheepvaart.
Breuksteenoevers met een centrale opening van colloïdaal waterdoorlatend penetratiebeton en vooroevers
met palenrijen en een voldoende grote in- en uitstroomopening lijken tot op heden weinig werkzame
oplossingen te zijn. Breuksteenoevers met een centrale opening laten te weinig stroming toe met een te snel
verlandingsproces als gevolg. Daar waar de vooroever is opgebouwd met 1 rij houten palen blijkt dat de golven
miniem of helemaal niet worden gedempt door de vooroever.

Damwanden zullen wellicht efficiënter de golfslag dempen in vergelijking met hoger aangehaalde constructies.
Daarbij zullen er rietkluiten worden aangebracht in de plasberm.  Plasbermen waar jong riet werd aangeplant
kennen een geringere bedekking van riet dan locaties met aangebrachte rietkluiten. Mogelijk zijn er
moeilijkheden van het jonge riet om te overleven door de hoge dynamiek in de plasbermen (CUR, 1999).
Aangezien rietkluiten zelfs kunnen aanslaan in plasbermen met golfdynamiek (Van Kerkvoorde et al., 2017),
zullen aangebrachte rietkluiten in plasbermen achter damwanden (en dus met weinig golfdynamiek) zorgen
voor een snelle vestiging van een rietvegetatie. Het valt te verwachten dat ook een aanplanting van jong riet zal
aanslaan in plasbermen met weinig golfdynamiek. Het is van belang om voldoende wateruitwisseling tussen de
plasberm en de eigenlijke plas te hebben om de waterkwaliteit in de plasberm te handhaven.
Wateruitwisseling kan door openingen in de vooroever te voorzien. Er dient een evenwicht te worden
gevonden: te veel openingen kan aanleiding geven tot te veel dynamiek (golfwerking,
waterspiegelverandering); te weinig openingen kunnen zorgen voor sedimentatie en een slechte waterkwaliteit
in de plasberm (Van Kerckvoorde & DeGeest, 2014; CUR, 1999; Sukhodolova et al., 2017). Een inrichting
waarbij de openingen kunnen aangepast worden in de tijd naargelang de evolutie van de plasberm (zoals de
vegetatieontwikkeling of de waterkwaliteit) zou ideaal zijn.

Zonder een of ander beheervorm treedt verruiging (met bv. grote brandnetel, braam, kleefkruid of haagwinde)
en verbossing van rietvegetaties op. Het is wenselijk om rietvegetaties te maaien volgens een rotatiesysteem
zodat steeds een deel overjarig riet aanwezig is. Een periodiek maaibeheer om de 3 jaar is aangewezen. Het
maaibeheer dient te gebeuren in de winterperiode (tussen november tot en met februari). De maaimachines
moeten de vegetatie zuiver afsnijden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een maaibalk of -korf. Het
maaisel dient te worden weggehaald om voedselaanrijking tegen te gaan. Om slib en strooisel tussen de
rietstoppels te verwijderen kan riet worden uitgekrabd na het maaien (conform de code van goede
natuurpraktijk voor waterlopen goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juli 2015).
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8.12.2 Divers

Binnen het plangebied worden nog volgende infrastructurele maatregelen genomen en opruimingen
georganiseerd:

Ø Verwijdering van prikkeldraad afsluiting te 4a (zie hoger)
Ø Aanleggen gladde afsluiting tussen 12a/13b (loslopende honden) voor broedbiotoop woudaap

(recentelijk uitgevoerd)
Ø Uitbreiding begrazingsraster thv 7b
Ø Vervangen (vogel)kijkhut “De Aalscholver”
Ø Facultatieve aanleg van een zen-sportplatform (zie lager)
Ø (Her)aanleg speelzone door Natuurpunt en de stad Oudenburg
Ø Plaatsen infoborden (zie lager)
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Deel 5 Opvolging
Monitoring vormt binnen het natuurbeleid een terugkoppelingsmechanisme, waarmee beheermaatregelen en
gestelde doelen kunnen worden getoetst en zonodig bijgesteld. Monitoring laat ons toe te kunnen controleren
of, nadat een aantal inrichtings- en beheermaatregelen in een gebied zijn uitgevoerd, de gewenste
ontwikkelingen inderdaad plaatsvinden. Ook moet men door monitoring kunnen signaleren dat zich andere
ontwikkelingen dan de gewenste voordoen. Ten derde is het van belang, dat de resultaten indien mogelijk niet
alleen knelpunten aangeven, maar ook de oorzaak van het probleem achterhalen.
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9 Monitoringsplan Hoge Dijken

9.1 Opvolgen natuurstreefbeelden adhv indicatorlijsten

De opvolging van de beheerdoelstellingen zal een opvolging van de tot doel gestelde natuurstreefbeelden
inhouden. Deze worden weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..

Tabel 9-1: Overzicht van de te monitoren natuurstreefbeelden en indicatorenlijsten.
Omschrijving Verplicht

2330_dw/6230_ha Dwerghavergrasland/Soortenrijk struisgrasland
Basis + indicatorlijst

3140 Wateren met kranswiervegetaties Basis + indicatorlijst

3150 Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke
waterplantvegetatie Basis + indicatorlijst

6510_hu Glanshaverhooiland Basis + indicatorlijst
9120 Eiken-beukenbos op zure bodem Basis
rbbha Struisgrasland Basis + indicatorlijst
rbbmr Rietvegetaties Basis
rbbsf Wilgenstruweel Basis
rbbsg Bremstruweel Basis

Het aantal in te vullen indicatorlijsten hangt af van de totale oppervlakte (ha) van een natuurstreefbeeld. De
indicatorlijsten voor streefbeelden in ontwikkeling dienen 2 keer 3-jaarlijks ingevuld te worden, daarna om de 6
jaar. Voor streefbeelden in herstel of instandhoudingsbeheer dienen de indicatorlijsten 6-jaarlijks ingevuld te
worden. Deze indicatorlijsten worden verspreid over het plangebied ingevuld.

Figuur 3: Indicatieve ligging van de op te nemen indicatorlijsten ifv het aanwezige habitattype rbbha (oranje), 2330/6230
(bruin), 3140 (rood), 3150 (blauw) en 6510_hu (geel)
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9.2 Opvolgen van soorten

Voor de meeste doelsoorten van het beheerplan verwachten we dat het voorgestelde vegetatiebeheer moet
leiden tot herstel van geschikt leefgebied en populaties. Voor een aantal soorten (oeverzwaluw/ijsvogel en
vissen) wordt echter een monitoringsplan opgesteld.

9.3 Opvolgen bomen met veiligheidsrisico

Controle kan gebeuren op basis van een standaard VTA en bij twijfel of aanbeveling voor verder onderzoek, kan
dit best opgevolgd worden door een erkend boomdeskundige (bv. European Treeworker of Treetechnician).
Ingrijpen (verwijderen van dode/gevaarlijke boomdelen) dient enkel te gebeuren langs wegen en paden en de
recreatieve zones.

9.4 Monitoring fauna2

Hieronder worden soorten(groepen) voorgesteld die een duidelijke indicatie zijn voor het gevoerde beheer en
die fungeren als paraplusoorten voor andere soorten(groepen). Hulp van vrijwilligers is hierbij in veel gevallen
onontbeerlijk. Hierbij worden ook monitoring van soorten voorgesteld waarvoor vrij grootschalige
inrichtingsmaatregelen in voorliggend beheerplan worden vooropgesteld (oeverzwaluw)

Oeverzwaluw en ijsvogel

Volgende monitoringsdoelstellingen kunnen worden geformuleerd:

• opvolging van de kolonies in de tijd (jaarlijks);
• evaluatie van de stabiliteit van de oever;
• evaluatie van de opslibbing en vegetatieontwikkeling in de tijd (in geval van een vooroever).

Vertrekkende vanuit de vooraf gestelde monitoringsdoelen, kunnen deze worden vertaald naar volgende
onderzoeksvragen:

• Hoe evolueert de populatie oeverzwaluwen in de tijd? Worden de beheerdoelstellingen voor
het behoud van een duurzame populatieontwikkeling gehaald?

• Is er een toename van het aantal broedparen als gevolg van de nieuwe ingreep?
• Wordt de wand met het gevoerde beheer elk jaar opnieuw gekoloniseerd?
• Moeten beheermaatregelen worden bijgesteld om een duurzame populatieontwikkeling van

oeverzwaluwen te garanderen?
• Is de oever als gevolg van de nieuwe ingreep meer stabiel?

Facultatief op te volgen

De inspanningen om het beheer goed te kunnen opvolgen situeren zich hier vooral op volgende terreinen:
· opvolging van de populatie meervleermuis
· opvolging van de vogelpopulaties
· opvolging en verdere inventarisatie van de invertebratenpopulaties
· opvolging vispopulatie (afvissing en fuikvangsten)

Daarnaast worden nu reeds de overwinterende watervogels opgevolgd via de maandelijkse tellingen
uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud.

2 Verwacht wordt dat heel wat soorten zullen meeliften met het gevoerde beheer. Daarom worden niet voor alle
soortengroepen monitoringsvoorstellen geformuleerd.
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Deel 6 Toegankelijkheid
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10 Openstelling

10.1 Ontwerp van toegankelijkheidsregeling

Het ontwerp van toegankelijkheidsregeling wordt weergegeven in bijlage 4. De toegankelijkheid wordt
weergegeven op de corresponderende toegankelijkheidskaart. Het beheerplangebied is uitsluitend toegankelijk
op de paden aangegeven op de toegankelijkheidskaart muv de vrij toegankelijke zones, zie verder. Met
uitzondering van voertuigen noodzakelijk voor het beheer en toezicht, is geen gemotoriseerd verkeer
toegelaten binnen het beheerplangebied.  De openstelling van de Hoge Dijken werd reeds beschreven in het
toegankelijkheidsreglement dat werd goedgekeurd in 2013. In het voorliggende beheerplan wordt in
actualisatie hierop het toegankelijkheidsreglement overgenomen en aangepast. Honden dienen te allen tijde
aangelijnd te zijn.

10.2 Beleving

10.2.1 Beleving: toeristisch-recreatieve ontsluiting

Wandelpaden en looproutes
Alle paden die vrij toegankelijk zijn voor wandelaars worden aldus aangeduid. Rond de plas is een circulaire
wandeling uitgezet van 3,2 km. Ook de pas aangelegde loopomloop-route wordt met desbetreffende
bebording aangegeven.

10.2.2 Beleving: belevingszones en publieke activiteiten

Speelzone
Momenteel worden er binnen het beheerplangebied een speelzones gebruikt bij de hoofdingang aan de
onthaalpoort De Grote zaagbeek met een totale oppervlakte van 0,66 ha. Het beheer wordt gericht op de
functionaliteit als speelbos en-zone. Dit wordt geëvalueerd in overleg met de jeugdraad. Ter hoogte van de
speelzones worden dunningen voorzien waarbij het hout deels in de speelzone blijft liggen. De open ruimte zal
heringericht worden met een poeltje, bijenhotel, infoborden..en dit door Natuurpunt in samenwerking met de
stad Oudenburg.

Hondenlosloopzone
De reeds uitgerasterde hondenlosloopzone (6a, 0,3 ha) ten zuiden van De Aalscholver zal in kader van de
toegankelijkheid 2 x per jaar worden gemaaid. Het klaphekje en afsluiting dient regelmatig (jaarlijks) te worden
gecontroleerd.

Ontoegankelijke zones
Alle begrazingszones en de plas zijn ontoegankelijk. Zwemmen in de plas is niet toegestaan aangezien de
veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de problematiek van zwerfvuil, de parkeerdruk op omliggende wijken
bij warm weer enz. Ook is het gebruikt van telegeleide bootjes e.d. niet toegestaan. Occasionele evenementen
(bvb voor duikers) worden wel toegestaan in samenspraak met de boswachter.

10.2.3 Oneigenlijk (bos)gebruik

Handhaving is noodzakelijk daar waar oneigenlijk gebruik van de terreinen werd vastgesteld die vervat zitten in
voorliggend beheerplan. Regelmatig wordt groenafval vastgesteld daar waar tuinen grenzen aan het
natuurdomein. Een strenger toezicht op bv. nachtelijk vissen, visstroperij, het uitzetten van karperachtigen en
vissen op plaatsen waar het niet toegestaan is, zal zeker en vast bijdragen tot het behoud van de nodige rust in
het gebied.

10.2.4 Recreatieve infrastructuur

Infopanelen en bewegwijzeringsborden
Naast de bewegwijzeringsborden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden),
worden verder nog een viertal infoborden voorzien/onderhouden te worden binnen het visiegebied. Deze
worden tevens weergegeven op de toegankelijkheidskaart. De bestaande infoborden kunnen uitgebreid
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worden met informatie rond watervogels, oeverzwaluwen, vissen, amfibieën, bijen, Mergellandschapen, de
rode bosmier, boomsoorten, waterplanten, schrale graslandvegetatie, archeologische vondsten,...

Speelzone
Het speelbos aan de parking wordt door een beheermatig ingrijpen aantrekkelijker gemaakt voor spelende
kinderen. Dunningen worden gebruikt om natuurlijke spelelementen in het bos te brengen en hiermee het
speelbos een avontuurlijker karakter te geven. Om dit resultaat te verkrijgen worden bij het kappen situaties
gecreëerd die tot spelen uitnodigen, zoals het omtrekken van bomen, het laten liggen van stammen (zowel
stamstukken als volledige stammen), het gebruik van bomen voor spelelementen (o.a. klimvoorzieningen) en
het inbrengen van boomdelen die geschikt zijn voor kampenbouw zoals takken(bussels) en diverse verzaagde
boomdelen – dit alles in functie van een gebruik door kinderen. Daarnaast wordt de open ruimte heringericht
(zie hoger).

Vispontons
Aan de westzijde van de plas zijn 5 vispontons aangelegd die recentelijk werden hernieuwd. De tweede meest
zuidelijke ponton zal echter op termijn worden geschrapt. De zones rond de vispontons zullen tweejaarlijks
worden uitgebaggerd (zie § 8.9.3). Er dient strikt voldaan te worden aan de randvoorwaarden van ecologisch
viswater (zie § 5.4.2).

Vogelkijkhutten en kijkwand
Er zijn 3 vogelkijkhutten en 1 kijkwand ter beschikking voor het publiek (De Fuut, De Wintertaling, De Smient en
De Aalscholver). Een drietal hiervan werden recent vernieuwd maar recentelijk ernstig gevandaliseerd. De
Aalscholver zal op korte termijn worden vernieuwd.

Zen-sportplatform
Ten zuiden van de voormalige boswachtersite kan een zen-sportplatform ingericht worden door de gemeente
ism Sport Vlaanderen. Dit platform bestaat uit een houten constructie van minimaal 12 meter met daarrond
een kort gemaaide zone van 6 meter voorzien met infoborden. De haalbaarheid voor dergelijke site dient
echter nog door de bevoegde diensten onderzocht te worden.

10.3 Jacht en visserij

In het beheerplangebied is er geen verhuring van de jacht. Bij ernstige problemen met jachtwildsoorten in/of
rond de natuurdomeinen kan evenwel overwogen worden om de jacht op deze soorten selectief te verpachten.
In geval van ernstige schade door een beëdigde jachtwachter binnen de natuurdomeinen kan bestrijding van
dit wild voorzien worden.

Binnen de regels van de jachtwetgeving kan er bestrijding of gerichte bejaging van soorten, die mogelijks
schade aanbrengen, plaatsvinden. Indien dit zou optreden, kan er onder strikte voorwaarden tijdelijk jacht
worden toegelaten. Jaarlijks dient er een afwijking op het Jachtdecreet te worden aangevraagd wanneer er
daadwerkelijk gejaagd zal worden waarbij dit bovendien gerapporteerd dient te worden.

De bestendiging van de visactiviteit op de daartoe aangewezen zone in de westelijke oever zoals ze momenteel
wordt bedreven wordt bestendigd en dit voor de volledige looptijd van dit beheersplan.  Elke (niet-
wetenschappelijk onderbouwde) visbepoting en of herintroductie blijft niet toegestaan. Door de
vooropgestelde aquatische doelen voor het gebied is het gebruik van lokaas (het zgn. ‘amorce’) niet
toegestaan.
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Bijlage 1: Verkenningsnota
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Bijlage 2: Voormalige bestandenkaart ANB
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Bijlage 3: LSVI van de habitatvlekken
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Bijlage 4: Toegankelijkheidsregeling
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Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van
de toegankelijkheidsregeling voor het Vlaams Natuurreservaat

Hoge Dijken, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Jabbeke en de stad Oudenburg.

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 gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Jabbeke en de stad Oudenburg, gegeven op [datum];

Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van Oudenburg m.b.t. de speelzone in de
openbare bossen van 2020;

Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van 15 oktober
tem 15 november 2020;
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BESLUIT:

Art. 1. – Toepassingsgebied

1.1. Deze regeling heeft betrekking op het Vlaams Natuurreservaat ‘Hoge Dijken’,
gelegen op het grondgebied van de gemeente Jabbeke en de stad Oudenburg.

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaart. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.

1.3. De regeling 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.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaart met legende, die
integraal deel uitmaken van deze regeling, en de bijhorende borden in het gebied
en aan de ingangen ervan.

2.2.  In het gebied worden op de daartoe aangewezen paden en plaatsen
mogelijkheden voorzien voor voetgangers.

2.3. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar of de
beheerder 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.

2.4 Het gebied is, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel
toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Art. 3. – Weggebruikers

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend
toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband.

3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaarten als toegankelijk zijn
aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën
weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven. De weggebruikers
houden rekening met elkaar.

Art. 4. – Watergebruikers

4.1. De stilstaande wateren en niet-gecatalogeerde waterlopen en hun oevers die op
de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de
betreffende categorieën watergebruikers: sportvissers. De watergebruikers
houden rekening met elkaar en mogen de oevers niet beschadigen.

4.2. De plas van de Hoge Dijken is erkend als ecologisch viswater wat met zich
meebrengt dat nachtvisserij, bootvissen, vissen met kunstaas of stukjes vis en
vissen gedurende de paaiperiode van 1 maart tot en met 31 mei niet toegelaten
is. Tevens wordt het gebruik van lokaas niet toegestaan.



72

Art. 5. – Zones

5.1. De toegankelijkheid van de speelzones en de vrij toegankelijke zones buiten de
wegen wordt geregeld als volgt.

5.2. De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar
en hun begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2, 8°, van
het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid.

5.3. Het gebied is toegankelijk voor honden, in de zone die ook voor voetgangers
toegankelijk zijn. Ze worden steeds aangelijnd.

5.4. De begrazingszones zijn niet toegankelijk.

5.5. De parkeerplaats is bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en
fietsen, gedurende het bezoek aan het gebied.

5.6. De hondenzone kan gebruikt worden voor het vrij laten rondlopen van honden,
hierbij dient de aanwezige vegetatie te worden gerespecteerd.

Art. 6. – Beschermingsvoorschriften

6.1.  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 de dieren te
voederen. Het is verboden te hengelen buiten de aangeduide hengelplaatsen. Het
is tevens verboden om in het gebied storende dieren of planten uit te zetten of in
te brengen. Het is verboden geschriften uit te hangen of te verspreiden,
afvalstoffen achter te laten of voorwerpen in de natuur te werpen. Het gebruik
van telegeleide bootjes op de plas is strikt verboden.

6.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij
georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht,
binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit worden verwijderd.

6.3.  Het maken van vuur is verboden voor het publiek in het gehele gebied.

Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

7.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het
Agentschap, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis
Burgerlijke Aansprakelijkheid.

7.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige
wind, is op eigen risico, zodat de boseigenaar of -beheerder niet kan worden
aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval van een
door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van het gebied.

Art. 8. – Onderrichtingen

8.1.  Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
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.



73

Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo
nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.

Art. 9. – Afwijkingen

9.1.  De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 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 35 dagen van tevoren, schriftelijk of via
elektronische drager worden toegezonden aan de beheerder. Indien het een
risicovolle activiteit betreft dan moet eveneens een machtiging worden
aangevraagd aan het Agentschap.

Art. 10. – Bekendmaking

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

10.2. De gemeente Jabbeke, de stad Oudenburg en het Agentschap voor Natuur en Bos
houden deze regeling ter inzage van de bevolking.

Brussel,

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel


