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Poldernota 
Over de nood aan meer voor de polder

De voorbije jaren lanceerden de Vlaamse volksvertegenwoordigers Jacky 
Maes en André Van Nieuwkerke een voorstel van kustpolderdecreet. Het 
voorstel van decreet werd uiteindelijk door de twee 
volksvertegenwoordigers en met de steun van hun collega's Jan Loones en 
Veerle Declercq ingediend in het Vlaams Parlement. Het voorstel kreeg 
uiteindelijk te weinig politieke steun en verdween in de koelkast. Hopelijk 
komt het snel terug op tafel. De kustpolders hebben er zonder twijfel nood 
aan.

Bijgaande teksten zijn bedoeld als inspiratie voor wie zich wil inzetten 
voor een goeie bescherming van onze dierbare polders.
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EEN BETERE BESCHERMING VOOR DE KUSTPOLDERS

Werk maken van een kustpolderdecreet

Poldergebieden behoren tot de waardevolste en best bewaarde open ruimtes van Vlaanderen. Door 
de combinatie van gebruik als hooi- en weiland en de hoge natuurlijke waterstand, zijn de polders 
doorgaans ook op natuurvlak van groot belang. Hoe waardevol de polders ook zijn, de bescherming 
ervan laat nog veel te wensen over. Er is nood aan een betere bescherming van de poldergebieden.

RIJK EN NAT

De polder is volgens de definitie een bedijkt gebied met een kunstmatige waterbeheersing die lager 
ligt dan het hoogste peil van de nabijgelegen zee of de aan het tij onderworpen rivier en toch 
hoger dan het laagste waterpeil. De polders zijn dan ook van karakter erg waterrijk en doorweven 
met een netwerk van grachten en kanaaltjes. Naast de benaming 'polder' worden in sommige 
streken ook wel andere benamingen gebruikt. Men spreekt soms van 'moeren', 'broeken',
'dijkages', 'meerschen', en 'waterschappen'.

De polders vormen één van de meest waardevolle open ruimtes van ons land. De bewoning en het 
aantal wegen zijn er doorgaans erg beperkt. Deze (hoofdzakelijk) weidegebieden zijn ook op 
ecologisch vlak van groot belang. Ze fungeren als broed-, overwinterings- en doortrekgebied voor 
vele duizenden weidevogels en steltlopers. In een aantal poldergebieden (Damme, de Uitkerkse 
polder, de Ijzervallei, ...) overwinteren 's winters vele duizenden ganzen. Naast de vogelrijkdom 
herbergen de polders een schat aan zeldzame en/of kwetsbare (zilte) plantensoorten en moeras
en oeverplanten, amfibieën, insecten en vissoorten.
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NOOD AAN BESCHERMING

Maar zoals de duinen tien jaar terug dreigden te 
verdwijnen, zo worden nu ook de waardevolle polders 
op tal van vlakken bedreigd. Ondermeer verdroging, 
het rechttrekken van beken en grachten, het opvullen 
van depressies, het vullen van veedrinkpoelen en de 
geregeld te hoge bemestingsdruk knagen aan de 
natuurwaarden en landschappelijke waarde van onze 
polders. Met dit alles neemt de belevingswaarde van 
dit landschap. In het verleden (o.m. bij de opmaak van 
de gewestplannen en de aanduiding van de 
natuurgebieden) werd er veel te weinig rekening 
gehouden met de landschappelijke en ecologische 
waarden van de polders. In alle andere EU-lidstaten 
met poldergebieden werden reeds een hele tijd 
beschermingsmaatregelen genomen. Het is de hoogste 
tijd om dit hiaat in de Vlaamse 
natuurbehoudswetgeving concreet in te vullen.

De bestaande wetgeving is duidelijk onvoldoende om 
de polders op een duurzame manier te beschermen en 
herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden toe te 
laten.
Naar analogie van het Duinendecreet van 14 juli 1993 
is er nood aan een beleidsinstrument dat, beter dan de 
gewestplannen en concreter dan het decreet op het 

natuurbehoud, de polders beschermt. De achteruitgang van de natuurwaarden in de 
poldergebieden is daar een bewijs van maar ook het juridisch-politiek getouwtrek rond het 
weidegebied van Lampernisse, de ophogings- en afgravingswerken in de Zeebrugse achterhaven 
en de moeilijke instandhouding van tal van polderweiden zijn feiten die een roep naar een 
bijkomende bescherming van de polders bevestigen.

Let wei: in tegenstelling tot voor de duinen komt er voor de kustpolders GEEN apart 
decreet.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door wijzigingen aan het decreet Natuurbehoud en een 
wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen (het Mestdecreet).

Er zou kunnen geargumenteerd worden dat een betere bescherming van de kustpolders niet nodig is, 
indien het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het decreet Natuurbehoud volledig worden 
uitgevoerd en er tegelijkertijd voor een goede handhaving wordt gezorgd. De realisatie van de 
oppervlaktedoelstellingen van 125.000 ha VEN en 150.000 ha natuurverwevingsgebied kan in theorie 
en zeker in de praktijk echter slechts een gedeeltelijke oplossing bieden voor de bescherming van de 
kustpolders omdat:



a) die kustpolders die aangewezen zijn als zuiver agrarisch gebied zelfs niet kunnen worden 
aangewezen als natuurverwevingsgebied

b) slechts een gedeelte van de kustpolders zal worden opgenomen binnen het VEN enerzijds omdat 
de geëigende bestemming volgens de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
niet aan de orde is of in de toekomst zal zijn omdat een opname binnen het VEN betekent dat de 
hoofdfunctie natuur er zal moeten worden gerealiseerd

c) het quotum van 150.000 ha natuurverwevingsgebied voor heel Vlaanderen onvoldoende zal zijn 
om daarin het grote delen van de kustpolders erin op te nemen

De enige oplossing blijft om op basis van algemene maatregelen inzake het natuurbehoud en de 
inzet van bepaalde instrumenten, telkens op basis van het decreet Natuurbehoud, de kustpolders 
een betere bescherming te geven.



DOELEN

In het kustpolderdecreet zijn volgende beschermings- en ontwikkelingsmaatregelen prioritaire 
doelen:

• Een betere bescherming van de (resterende) natuurwaarden in de polders moet voorop 
staan. Gezien het internationaal belang van een aantal poldergebieden en de bezwaren van 
de Europese Commissie (ondermeer de ingebrekestelling van 01.01.1999 wegens het 
onvolledig omzetten van EU-richtlijn 92/43/EG (Habitat-richtlijn: zie voetnoot) en het met 
reden omkleed advies dd. 10 februari 2000 wegens de niet-nakoming van de op hem 
rustende verplichtingen van de Habitat-richtlijn, moet de overheid komen tot een betere 
bescherming van de natuur en het natuurlijk milieu van de polders. Dit geldt in het bijzonder 
voor de poldergebieden die gelegen zijn binnen de perimeter van gebieden afgebakend 
volgens of in uitvoering van internationale verdragen, overeenkomsten of richtlijnen.

• De vergunningsplicht vegetatiewijziging ('natuurvergunningsplicht') moet van toepassing 
worden voor alle weilanden gelegen in poldergebied (wijziging decreet natuurbehoud).

• Een beperkte aangepaste bemesting dient ingevoerd voor weilanden met natuurwaarden die 
gelegen zijn in poldergebied (wijziging mestdecreet).

• De polders moeten rechtstreeks opneembaar zijn in het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN) 
en ook natuurinrichting moet mogelijk zijn in de polders (wijziging decreet natuurbehoud).

• Door het instrument van het recht van voorkoop voor de kustpolders mogelijk te maken, kan 
de overheid snel belangrijke polderweiden verwerven. De aankoop van de waardevolle 
gronden door de overheid of door natuurbehoudsorganisaties om ze als natuurreservaat te 
beheren, is immers ook voor de polders de beste garantie voor het behoud ervan (wijziging 
decreet natuurbehoud).

• Beheersovereenkomsten moeten ook mogelijk zijn in de polders, doch buiten de reservaten.

• De mogelijkheid om voor de polders natuurrichtplannen op te stellen moet opgenomen 
worden. De meeste, zoniet alle poldergebieden hebben nood aan natuurherstel en aan 
mogelijkheden voor natuurontwikkeling (wijziging decreet natuurbehoud). Het voordeel van 
natuurrichtplannen is dat, via de planmatige aanpak en de openbare inspraak hier rond, de 
belangrijkste sectoren in de kustpolders precies weten welke doelstellingen er zijn inzake 
natuurbehoud m.i.v. de kustpolders en op welke manier die bereikt kunnen worden.



DE RELATIE MET DE LANDBOUW

Polders zijn ook voor de landbouw belangrijke gebieden. Ondermeer de bodemgesteldheid laat 
echter niet toe om in de poldergebieden om het even wat van gewassen te telen. Een andere 
beperking waar de landbouw rekening moet mee houden is de waterstand. Polders zijn waterrijke 
gebieden, maar wanneer men er het waterpeil drastisch verlaagd, zijn er niet enkel ecologische 
gevolgen, maar ontstaan er ook nieuwe en zware problemen voor de landbouw. Een te droge 
polder biedt veel minder potenties voor de grasteelt en voor de andere gewassen die er geteeld 
worden. Bij een te laag waterpeil duikt ook het gevaar van verzilting op. De landbouw is willens 
nillens genoodzaakt om rekening te houden met de natuurlijke beperkingen in een gebied. In een 
polder is dat nog meer dan elders aangewezen.

Het uitwerken van bijkomende beschermingsmaatregelen hoeft geen ramp te zijn voor de 
landbouwers in de polders. In bijvoorbeeld Nederland worden reeds vele jaren duizenden ha 
poldergebied in samenwerking met de landbouwers beheerd (via beheersovereenkomsten). In deze 
gebieden zijn nog eens honderden ha polder aangekocht als natuurreservaat. Wat daar mogelijk is, 
is ook in ons land mogelijk.

fo to : J.Verbanck

BESLUIT

De poldergebieden verdienen dringend bijkomende beschermingsmaatregelen.
De verder oprukkende verstedelijking, de industrie en de steeds intensiever 
wordende landbouw bedreigen onze poldergebieden in die mate dat het beleid wel 
een antwoord moet formuleren.

Maar de bescherming van de polders gaat om veel meer dan het behoud van een 
waardevol landschap en van flora en fauna. De laaggelegen poldergebieden 
vormen tijdens periodes van hevige regenval in veel gevallen ook de (kwetsbare) 
garantie voor de veiligheid van mensen en goederen. Het is dan ook aangeraden 
om de polders uiterst omzichtig te behandelen.

WANT WIE DE POLDER AANTAST, ZOU WEL EENS HET DAK OP ZIJN/HAAR HOOFD KUNNEN 
KRIJGEN.

Jacky Maes, André Van Nieuwkerke & Peter Bossu
januari 2004

Verdere informatie: 
Jacky Maes: 0498|88.50.01 

André Van Nieuwkerke: 0486| 14.74.54.



Waterlopen

Wegennet

Provincie Westvlaanderen

OUDLANDPOLDER

Kreekruggronden (polder)
Poelgronden (polder
Overdekte waddengronden (polder)
Oude kleiplaatgronden 
Overdekt-Pleistocene gronden (polder) 
Overdekt-Pleistocene gronden met storende laag (polder) 
Randgronden

MIDDELLANDPOLDEER

Overdekte kreekruggronden (polder)
Overdekte poelgronden (polder)
Dekkleigronden (polder)
Geulgronden (polder)
Overdekt-Pleistocene gronden (polder) 
Overdekt-Pleistocene gronden met storende laag (polder)

NIEUWLANDPOLDER

Schorgronden (polder)
Strandruggronden 
Kreekwalgronden (polder)
Lichte gronden met storende laag (polder)

DE MEETKERKSE MOEREN

Gronden van de Lage Moere

HISTORISCH POLDERLANDSCHAP (Oostende)

Kleiplaatgronden (polder)
Geulgronden (polder)
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Bijdrage “Rond Den Beverinck” -  tijdschrift van de Heemkring voor Lampernisse, Oostkerke, Pervijze 
en Stuivekenskerke -  januari 2002 -  1 st. jg. Nr. 4

PARELS IN DE WEIDEN

Het weidegebied van Lampernisse

Midden in de Westhoek, op een paar kilometer van de Ijzervallei, ligt het meer dan 1.000 ha 
grote komgrondengebied van Lampemisse. Dit weidegebied vormt samen met de Ijzervallei 
één van de grootste, aaneengesloten open ruimten die Vlaanderen nog rest. Het gebied is 
doorweven met tientallen grachten en sloten. De wijdheid en de waterrijkdom (en goede 
waterkwaliteit) zorgen voor een diversiteit aan planten- en diersoorten. De soortenrijkdom 
van het weidegebied komt in de buurt van het aanbod in de alom geroemde en drievuldig 
beschermde (gewestplan, E.U.-Vogelrichtlijngebied en Ramsar-gebied) Ijzervallei. Een 
ander belangrijk kenmerk van het weidegebied is de aanwezigheid van ruim 60 
archeologische sites. Lampemisse is daarmee een van de belangrijkste laatmiddeleeuwse 
archeologische ‘openluchtarchieven’ van Noordwest-Europa.

Een geologisch kluwen

Geologisch gezien heeft dit landschap een bijzondere evolutie doorgemaakt. De polders zoals 
we ze nu kennen zijn immers het resultaat van een minstens 10.000 jaar lange evolutie. 
Overstromingen, veengroei, duinvorming, aanslibbing en vernatting zijn steeds terugkerende 
bodemvormende fenomenen. Voor het huidig uitzicht van het weidegebied is vooral de 
laatste fase van dit geologisch proces van belang.

De zee slaat weer toe...

Bij het begin van onze tijdrekening lag hier een verdronken veengebied, doorsneden door 
geulen en kreken en slechts in drogere periodes makkelijk toegankelijk. Net ten westen van 
Lampemisse kronkelde de oude loop van de IJzer (die ter hoogte van de Fintele de huidige 
Ijzervallei vervoegde). Vanaf het eind van de 3° eeuw zorgden stormvloeden en 
overstromingen voor een belangrijke aantasting van de duinengordel en kwam een grote 
watermassa de kustvlakte bedreigen. Bij die overstromingen werden in het veengebied 
nieuwe kreken geslagen. Langs deze kreken kon het zeewater de hele kustvlakte tot de 
hoogtelijn van + 5 m onder water zetten. Tegelijk met de overstroming begon de aanslibbing: 
in de kreken werd door het snel stromend water zand afgezet. De verminderende 
zeeactiviteit, de vorming van een nieuwe duinengordel, de opvulling van de kreken en het 
opslibbende veenpakket op de veengebieden zorgde ervoor dat de kustvlakte vanaf de 8 °



eeuw voor kolonisatie in aanmerking kwam. De bedijking van de nog actieve kreken en de 
organisatie van de ontwatering was hierbij de eerste opdracht. Oorspronkelijk kwam deze 
aangeslibde zone, die geleidelijk ontzoutte, enkel voor beweiding in aanmerking. In 857 
komt Lampemisse trouwens voor het eerst voor in de historische bronnen, als ‘ Lampanessa’: 
vochtige weide voor schapen. Er is op dat moment wel nog helemaal geen sprake van een 
dorpskern. De eerste vermelding van de kerk of parochie duikt pas in 1128 op.

De veranderingen in de landbouw

Door ontwatering en door het gewicht van de klei kromp het kleipakket, waardoor de klei-op- 
veengebieden o f ‘poelgronden’ iets lager kwamen te liggen dan de met zand gevulde kreken. 
Geleidelijk kwam er ook diversificatie in het grondgebruik. De poelgronden bleven als weide 
in gebruik, de voormalige kreken werden als akker in cultuur gebracht. In het begin van de 11 
° eeuw werd het gekoloniseerde gebied opnieuw bedreigd door overstromingen vanuit het 
IJzerestuarium (de IJzerbedding had zich ondertussen oostelijker geherprofileerd). De aanleg 
van de Oude Zeedijk moest het gebied hiervan vrijwaren.

Een archeologisch openluchtmuseum

De uitgestrekte poelgronden rond Lampemisse zijn van oudsher als weiden in gebruik 
geweest. Ongetwijfeld waren er van bij het begin van de ontginning landbouwuitbatingen 
gevestigd. Op het eind van de 13° en 14° eeuw werd het net van hoeven aanzienlijk dichter 
en werden er heel wat kleine en middelgrote veehouderijbedrijven ingeplant. De groeiende 
bevolking van de steden zorgde in die tijd voor een almaar groter wordende vraag naar 
landbouwproducten, zodat ook marginale gronden intensiever werden uitgebaat. Het 
structuurkenmerk bij uitstek van deze hoeven was de omgrachting van wooneiland, een 
bewijs van de onafhankelijkheid en de vrijheid van de boer.

Door de economische crisis die Vlaanderen op het eind van de 14° eeuw trof, gingen echter 
tal van bedrijfjes op natte en andere landbouweconomische gronden ten onder. Op de 
marginale komgronden was dat niet anders. De restanten (wooneilanden en dichtgeslibde 
grachten) van deze verdwenen boerderijen liggen dik uitgezaaid in het komgrondengebied. In 
totaal liggen zo’n 53 sites in het weidecomplex.

Op de dichtgeslibde kreken werden vaak wegen aangelegd, wat meteen het slingerende 
verloop van de wegen en het lintvormige, bochtige karakter van de bewoning in het huidige 
Lampemisse verklaart.

Grachten vol natuur

De weiden van Lampemisse hebben een onregelmatige vorm en variëren strek in grootte. Ze 
worden begrensd door kronkelende grachten die we mogen beschouwen als uitgediepte 
afwateringsgeultjes die voor de komst van de prikkeldraad als veekering fungeerden. Ze 
variëren van diepe vaarten met steile oevers tot kleine grachtjes met brede, drassige randen. 
De spontane, natuurlijke plantengroei van de weiden is haast volledig teruggedrongen tot de



waterlopen. De watervegetaties zijn hier - in  vergelijking met veel andere plaatsen in de 
West-Vlaamse polders- door de afwisseling en de soortenrijkdom wel nog zeer aantrekkelijk.

Als drijvende waterplanten vinden we Klein kroos en Bultkroos, terwijl Kroosvaren in het 
najaar hele grachten rood kan kleuren. In veel ondiepe sloten en veedrinkputten zijn in mei de 
heel opvallende, witbloeiende waterranonkels en het veel minder opvallende Stomphoekig 
sterrenkroos aanwezig. De prachtige Zwanebloem, Watertorkruid en Grote waterweegbree 
staan in de grachten van Lampemisse nog algemeen te pronken. Pijlkruid en Waterviolier 
zijn er daarentegen zeer zeldzaam. In de overgangszone tussen water en land zijn 
Pijptorkruid, Slanke witte waterkers en Groot moerasscherm algemeen, net als Kleine 
veldkers en Fluitenkruid op de wegbermen. In het weidegebied werden tussen 1985 en 1996 
een aantal planteninventarisaties uitgevoerd, wat resulteerde in een lijst van 240  
waargenomen hogere plantensoorten.

In samenhang met de goede waterkwaliteit en de weelderige plantengroei is het dierenleven in 
en rond het water eveneens rijk en verscheiden. Amfibieën, waterinsecten en vissen komen er 
zowel in aantal als in soorten veelvuldig voor. Er is spijtig genoeg nog nooit een volledige 
inventarisatie georganiseerd (zie verder). De inventarisaties die wel grondig gebeurden zijn 
wel indicatief voor de natuurwaarden van het weidegebeid.

Een onderzoek naar de zoetwaterfauna in de Ijzervallei en de aangrenzende gebieden 
(licentiaatverhandeling van Bart Vlaminck uit 1982) wees uit dat het weidegebied met 78 
soorten kevers de rijkste zone van het onderzoeksgebied was.

De jarenlange vogelwaarnemingen van Marc Becuwe (een man die baanbrekend en 
historische werk verrichtte, maar daar m.i. te weinig erkenning voor kreeg) tonen aan dat het 
open en uitgestrekte landschap van Lampemisse een grote aantrekkingskracht uitoefent op 
vogels. In 2000 waren er onder meer volgende kenmerkende broedvogels aanwezig: Wilde 
eend, Zomertaling, Slobeend, Torenvalk, Patrijs, Kwartel, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, 
Kievit, Grutto, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek, Kerkuil, Steenuil, 
Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart, 
Blauwborst, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Grasmus, Ringmus, Kneu, Rietgors, 
Grauwe gors, ... Onder meer Smient, Blauwe kiekendief, Goudplevier, Watersnip, Poelsnip, 
Wulp, Regenwulp, Witgatje en Velduil zijn er regelmatige overwinteraars. Voor het 
broedseizoen van 2001 gaf de Vlaams Landmaatschappij (VLM) opdracht om een volledige 
vogelinventarisatie op te maken. De gegevens daarvan zullen gebruikt worden voor het 
verder uitwerken van beheers- en herstelmaatregelen voor het weidecomplex.

De bescherming van de weiden: een thriller!

Eind 1993 tekende toenmalig minister van Monumenten en Landschappen, Johan Sauwens, 
de rangschikking van het weidegebied van Lampemisse. Velen haalden opgelucht adem: 
eindelijk kreeg het komgrondengebied wat het toekwam. Het herstel kon van start gaan en de 
plannen voor de doortrekking van de Al 9 leper-Veurne (het gewestplan racé loopt dwars door 
de Ijzervallei en door het komgrondengebied) kon definitief opgeborgen worden. Althans, 
dat dacht men toen...

Eerst was er fel protest vanuit landbouwmiddens, maar als snel bleek dat de landbouw perfect 
in harmonie kon leven met de rangschikking van het gebied. Zeven jaren was er geen enkel



protest, geen enkele actie of brief tegen de rangschikking. Tot in september 2000 de Raad 
van State (na een klacht van 7 jaar terug) de bescherming vernietigde. Onmiddellijk na de 
uitspraak kondigde toenmalig minister Sauwens aan dat hij alles in het werk ging stellen om 
(rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van State) het gebied opnieuw te 
beschermen. Een paar maanden later werden de komgronden effectief opnieuw beschermd, 
maar dat kon niet verhelpen dat een aantal historische weilanden ondertussen ‘gescheurd’ 
(omgeploegd) werden.

Voor de rangschikking van 1993 was het weidegebied op het gewestplan enkel ingekleurd als 
‘agrarisch gebied met landschappelijke waarde’. Toch wel eigenaardig als men weet wat de 
soortenrijkdom van het komgrondengebied is en een schrijnend voorbeeld van het jarenlange 
gebrekkige beleid rond de waardevolle poldergebieden.

Een nieuwe toekomst

N ajaren niks kreeg het komgrondengebied van Lampemisse begin de jaren tachtig eindelijk 
de aandacht dat het als waardevol landschap en uniek ‘openluchtmuseum’ verdiende. De 
Vlaamse Landmaatschappij werkte de jongste jaren een concreet natuurontwikkelingsplan 
voor het weidegebied uit. Door het nemen van een reeks maatregelen en uitvoeren van 
ingrepen, moet het echte herstel van start kunnen gaan. Er is opnieuw toekomst voor 
‘Lampanessa’. Als de beleidsmakers die pleiten voor de doortrekking van de A l9 Ieper- 
Veume nu ook eens gaan inzien dat deze doortrekking een ramp voor de Westhoek en het 
einde van het unieke van zowel het weidegebied als voor de Ijzervallei betekent, dan kunnen 
we ook echt gerust en genietend door de schitterende weiden van Lampemisse stappen.

Peter Bossu
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De Waleweiden en de andere poldergebieden tussen 
Diksmuide en Middelkerke

In gans Vlaanderen (en een stuk daarbuiten) zijn natuurgebieden als de IJzerbroeken en het 
weidegebied van Lampemisse (zie ‘parels in de weiden’ in Rond Den Beverinck, jg  1-4, pag. 
3-8), bekende en gewaardeerde landschappen. Daarnaast bezitten we in onze regio ook een 
aantal kleinere, maar evenzeer waardevolle natuurgebieden zoals de Vicionia-Kleiputten in 
Stuivekenskerke (zie ‘de moeilijke geboorte van het reservaat in Stuivekenskerke’ in Rond 
Den Beverinck, jg. II-1, pag.11-14) en uitgestrekte poldergebieden. In die polders liggen ook 
(nog) een reeks waardevolle kernen. De ‘Waleweiden’ vormen een van deze mooie en al bij al 
nog rijke poldergebieden. In deze bijdrage zetten we dit minder bekend stukje polder in de 
kijker. We beperken ons hierbij niet tot de kern van de Waleweiden zelf, maar nemen de 
omliggende polders (grosso modo tussen Diksmuide en Mannekensvere) mee in onze 
beschrijving (zie kaartje).

RIJK EN NAT

Poldergebieden behoren tot de waardevolste en best bewaarde open ruimtes van Vlaanderen. 
Door de combinatie van gebruik als hooi- en weiland en de hoge natuurlijke waterstand, zijn 
de polders doorgaans ook op natuurvlak van groot belang. Hoe waardevol de polders ook zijn, 
de bescherming ervan laat nog veel te wensen over. Er is nood aan een betere bescherming 
van de poldergebieden.

De polder is volgens de definitie een bedijkt gebied met een kunstmatige waterbeheersing die 
lager ligt dan het hoogste peil van de nabijgelegen zee o f de aan het tij onderworpen rivier en 
toch hoger dan het laagste waterpeil. De polders zijn dan ook van karakter erg waterrijk en 
doorweven met een netwerk van grachten en kanaaltjes. Naast de benaming ‘polder’ worden 
in sommige streken ook wel andere benamingen gebruikt. Men spreekt soms van ‘moeren’, 
‘broeken’, ‘dijkages’, ‘meerschen’, en ‘waterschappen’.

De polders vormen één van de meest waardevolle open ruimtes van ons land. De bewoning en 
het aantal wegen zijn er doorgaans erg beperkt. Deze (hoofdzakelijk) weidegebieden zijn ook 
op ecologisch vlak van groot belang. Ze fungeren als broed-, overwinterings- en 
doortrekgebied voor vele duizenden weidevogels en steltlopers. In een aantal poldergebieden 
(Damme, de Uitkerkse polder, de Ijzervallei, ...) overwinteren ’s winters vele duizenden 
ganzen. Naast de vogelrijkdom herbergen de polders een schat aan zeldzame en/of kwetsbare 
(zilte) plantensoorten en moeras- en oeverplanten, amfibieën, insecten en vissoorten.

Van vallei naar polder



Tussen de Fintele (Lo-Reninge) en Diksmuide is de IJzer voor het overgrote deel recht (- 
getrokken). Aan de rechterkant van de rivier liggen de IJzerbroeken die in de winterperiode 
heel vaak fungeren als winterbed van de IJzer. Omdat de broeken kunnen onder water lopen, 
blijft de bewoning in de omliggende dorpen en in o.m. Diksmuide gespaard.

In tegenstelling tot de rechtlijnigheid van de IJzer tussen Fintele en Diksmuide, vertoont de 
rivierbedding stroomafwaarts van de Boterstad een meanderend patroon. Vanaf Diksmuide is 
geen sprake meer van een vallei en van broeken, maar van een laagland van polders. 
Doorheen de eeuwen zocht de IJzer zich hier een weg naar zee. Een rivier o f zelfs een beek 
verplaatst zich van nature heel geleidelijk. Zo lag in de Romeinse tijd de IJzer meer 
westwaarts. Volgens geografen gaf de IJzer toen ook aansluiting op een kreek die Veume met 
de zee verbond. De huidige IJzermonding (een paar jaar terug werd hier een ambitieus 
natuurherstelproject uitgewerkt: Het Actieplan Zeehond) te Nieuwpoort werd pas later tijdens 
de Duinkerke II-transgressie (5e eeuw) gevormd. In de daaropvolgende regressiefase heeft de 
loop van de IJzer zich geleidelijk in oostelijke richting verlegd waarbij brede bochten 
ontstonden (voor uitgebreide info over de IJzer in wording raadpleeg ‘beeld van een stroom: 
De IJzer).

Om overstromingen te voorkomen werden de IJzer tussen Diksmuide en Nieuwpoort bedijkt 
(periode 12de-13 eeuw)). Aan de meanders werd in deze zone weinig geraakt. Zo bewaarde 
de IJzer ten noorden van Diksmuide haar natuurlijke stroomprofiel, terwijl ze zuidwaarts 
eerder de kenmerken van een gekanaliseerde waterloop vertoont. Dit opmerkelijke 
profielverschil tussen de boven- en benedenloop is van op de IJzertoren erg goed zichtbaar.

Ligging en historiek van de Waleweiden

Dit poldergebied is een dikke 800 ha groot en ligt slechts 2,5 tot max. 4 m boven zeeniveau. 
De begrenzingen zijn:

- ten noorden, de weg van Schoorbakke naar Schore en verder naar Leke 
ten oosten, de weg van Leke naar Keiem. 
ten zuiden, de weg van Keiem naar de IJzer 
ten westen, de IJzer zelf en Stuivekenskerke

Voor de 13de eeuw vormden onze polders een slikken- en schorrengebied of een getijden 
getijdengebied war de zee met al haar invloeden heerste. Alleen de Oudlandpolders ten 
westen van de Oude Zeedijk, van Oostduinkerke tot de Knokkebrug (IJzer), aangelegd rond 
1050, vormen een uitzondering. Door de bedijking en de bouw van sluizen werd de mens 
geleidelijk meester over de zee-invloeden in onze regio vanaf de 13de eeuw, tot Nieuwpoort 
en verder. Zo ontstonden de Middellandpolders waartoe ook de Waleweiden behoren. Ook in 
de Spaanse Tijd, vooral begin 17de eeuw (denk maar aan de drooglegging van de Moeren door 
Wenzel Cobergher in 1624) en in de Oostenrijkse Tijd (2de helft 18de eeuw) werden nog vele
bedijkingen en droogleggingen gerealiseerd. De reden hiervoor was de grote
bevolkingstoename die ook voor een grote ontbossing zorgde in Vlaanderen. Hoe dan ook 
bleef het Walegebied waterrijk en afhankelijk van de grillen van de moeder natuur, bezaaid 
met diepe depressies die vaak vol water stonden. Het woord “wale” heeft dus dezelfde 
betekenis als “broek”, “meers”, “moere”, ... Het gebied is door de lage ligging en het vele 
water daarom een open en grotendeels bomenloos gebied dat zeer dun bewoond is. Het is er 
heerlijk om te wandelen en ons netvlies wordt er verwend door schitterende vergezichten.



Jammer genoeg heeft de ruilverkaveling van 1982 (toen nog een eenzijdig instrument) alle 
voetwegels opgedoekt en lopen de nieuwe en verharde wegen haast allemaal dood in de 
vlakte. Zo is er van de Zijdelingtraat geen enkele verbinding meer voor wandelaar naar de 
Duivelswalestraat. Iedereen moet een erg lange omweg maken langs Schore. Hier wacht dus 
een belangrijke taak voor het Diksmuidse stadsbestuur om met weinig kosten een kort 
graspaadje aan te leggen. Sedert een aantal jaren houdt de Vlaamse Landmaatschappij 
gelukkig wel rekening met zo’n belangen van een gebied. Kijk maar naar Lampemisse en 
Pervijze.

De nieuwe wegen in de Wale kregen wél mooie namen: Kievitstraat, Waterhoenstraat, 
Blauwe reigerstraat, Lisbloemstraat, ... De afwatering gebeurt grotendeels langs het Groot en 
het Klein Walegeleed. Spijtig dat er de jongste jaren veel weiden omgezet werden in 
maïsakkers (na drainage). Daardoor is het grasareaal voor onze weidevogels steeds kleiner 
geworden. Waterrijke gebieden hebben in het verleden bij onze voorouders heel wat 
schrikgevoelens opgewekt. Men koppelde er heel vaak verhalen aan vast vol angst en dood. 
Het had allemaal te maken met de duivel, de nekker o f de mare. De namen “Duivelswale, 
“Mareput” en “Nekkerput” ontstonden aldus. Romans als “De Moerduivels” van Fred 
Germonprez (1952) en “La mare au Diable” van George Sand (1846) vonden hun oorsprong 
in deze volksfobieën. Twee hoeves in de Waleweiden hebben een ver verleden en liggen met 
hun akkers op een wat hogere Kreekrug (met zand in de ondergrond). Het zijn “De 
Zijdelinkstede” en “De Duivelswale” (respectievelijk nr. 10 en nr. 14 in de Zijdelingtraat). 
Deze Duivelswale ligt diep inwaarts (wel 400 m). De hoeve heeft in de noordgevel een zwarte 
plaat met een zwarte duivel. Hier wordt een mens overmeesterd door een immens gevoel van 
ruimte. Van kort voor deze hoeve vertrok er vroeger een wegeltje langs een bosje naar een 
paar hoeves, heel dicht bij Schore. Dit pad zou men gedeeltelijk moeten heraanleggen als 
smal graspad naar de Duivelswalestraat. Ga er zeker eens wandelen o f fietsen, je zal herboren 
en met een fris hoofd terug thuiskomen.



Geschonden schoonheid

De polders zijn als het ware een dambord van weiden en akkers. Weiland domineert nog wel, 
maar akkerbouw neemt toe. De graslanden vindt men vooral op de lager gelegen percelen. 
Men treft er doorgaans een klei-op-veenbodem (“poelgronden”) aan. De akkers liggen iets 
hoger en droger en hebben een klei-op-zandbodem (“kreekruggen”). Eeuwenlang heeft de 
landbouwer zich nauwgezet aan dit microreliëf gehouden, de schaalvergroting en de 
intensivering in de landbouw zijn toch al een hele reeks rijke poldergebieden verloren gegaan 
of is de landschappelijke en ecologische waarde ervan sterk gedaald. Deze ontwikkeling is 
spijtig genoeg niet anders verlopen voor de polders tussen Diksmuide en Nieuwpoort. 
Vroeger vormde het poldercomplex in en nabij de Waleweiden een homogeen gras- en 
hooilandgebied. De ruilverkaveling (periode...) bracht echter ook hier schade toe aan natuur 
en landschap. De waterhuishouding werd (vanuit landbouwoogpunt) aanzienlijk verbeterd. Nu 
vormt het gebied een lappendeken van weiden en akkers.

Ook al is de natuurwaarde hier niet meer wat ze was, het poldercomplex van de Waleweiden 
bezit nog een reeks natuurtroeven. Naast de klassieke Paardebloem en Madelieve treft men en 
o.m. Wilde Margriet, Rolklaver, Smalle weegbree, Kamilles, Koekoeksbloem, Pinksterbloem, 
Smeerwortel, Kattenstaart, Moerasspirea, Teunisbloem, Sleutelbloem, Ereprijs, Klein 
hoefblad, ... aan. Wat zoogdieren betreft hebben we er naast Haas en Konijn, ook de Egel, 
Wezel, Bunzing en Hermelijn gezien. Een paar jaar terug vonden we er ook een dode 
Steenmarter.

Avifauna Waleweiden (gegevens Koen Devos, bioloog, Instituut voor Natuurbehoud, Vlaanderen). 

Wintergasten

Bij gebrek aan open water en ondergelopen weilanden is het aantal pleisterende watervogels beperkt. In de wat 
bredere sloten komen geregeld enkele tientallen Wilde Eenden en Wintertalingen voor. Occasioneel kun je er 
een klein groepje Kolganzen of Kleine Rietganzen of enkele Kleine Zwanen aantreffen. Vooral in het voorjaar 
zijn kleine groepjes Bergeenden niet ongewoon. De groep van de steltlopers is beter vertegenwoordigd. De 
belangrijkste soort is de Wulp met aantallen die oplopen tot meer dan 300 en soms zelfs 400 exemplaren. Dit is 5 
tot 10 % van de volledige Vlaamse winterpopulatie. Daarnaast zijn in het gebied regelmatig gemengde groepen 
van Kievit (tot ruim 1000 ex.) en Goudplevier (tot bijna 400 ex.) aanwezig. Regelmatig worden in de 
winterperiode jagende Blauwe Kiekendieven en Buizerden aangetroffen.

Broedvogels

In het gebied komen verschillende weidevogelsoorten voor zoals blijkt uit recente inventarisaties in 2001 en 
2002. De Kievit heeft zich vlot aangepast aan de omzetting van heel wat graslanden naar akkers. In totaal 
broeden er ongeveer 175 paren. Ook de Grutto is een traditionele en jaarlijkse broedvogel met iets meer dan 10 
paren (in de overblijvende nattere weidecomplexen). In zeer natte voorjaren zoals in 2001 komen sporadisch 
meer kritische soorten zoals Tureluur en Kluut tot broeden.
Er werden amper 3 paren Slobeenden geteld in nochtans natte voorjaren. De Zomertaling was vroeger (voor de 
ruilverkaveling) een traditionele broedvogel maar is al geruime tijd helemaal verdwenen. Ook Veldleeuwerik 
(hooguit 20-tal paren) en Graspieper (minder dan 10 paren) doen het niet echt goed (zoals in de rest van 
Vlaanderen). In de rietkraagjes komen her en der soorten als Blauwborst, Rietzanger en Rietgors voor.
In totaal komen in het gebied 8 soorten voor die op de nieuwe Vlaamse Rode Lijst van de broedvogels staan.

Resultaten inventarisatie 2001-2002
(gegevens Peter Sys, verzameld in kader van de Vlaamse broedvogelatlas)



Centrale gedeelte (grosso modo tussen baan Tervaetebrug-Keiem en baan Schorebakkebrug-Schore)
Bergeend: 1 paar
Slobeend: 1 paar
Kievit: 130 paar
Grutto: 4 paar
Tureluur: 1 paar
Patrijs: 2 paar
Zomertortel: 3 paar
Veldleeuwerik: ca. 15 paar
Graspieper: 7 paar
Blauwborst: 9 paar
Rietzanger: 10 paar
Rietgors: 8 paar

Noordwestelijk gedeelte (tussen baan Schorebakkebrug-Schore en Mannekensvere)

Slobeend: 2 paar 
Kievit: 45 paar 
Grutto: 8 paar 
Tureluur: 1 paar 
Kluut: 1 paar 
Scholekster: 2 paar 
Bruine Kiekendief: 1 paar 
Patrijs: 3 paar 
Zomertortel: 3 paar 
Veldleeuwerik: 7 paar 
Graspieper: 1 paar 
Blauwborst: 2 paar 
Rietzanger: 9 paar 
Rietgors: 2 paar

De IJzerweg door de polders

Onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Wereldoorlog I is ook het sluizencomplex 
De Ganzenpoot in Nieuwpoort en de oude spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide, die dwars 
doorheen de IJzerpolders loopt. Aangelegd rond 1855 vormde deze zate de westelijke grens 
van de onderwaterzetting van de Eerste Wereldoorlog.

In 1974 werd de spoorlijn buiten gebruik gesteld. De sporen werden opgebroken en de berm 
kreeg, op initiatief van het Provinciebestuur West-Vlaanderen, een nieuwe bestemming als 
wandel- en fietspad. De spoorbedding is vandaag uitgegroeid tot een waardevol biotoop met 
karakteristieke planten als o.m. Pastinaak, Koningskaars, Kandelaartje, Vlasleeuwebek, 
Knoopkruid, Zeepkruid, Boerenwormkruid, Vroegling, Morgenster, Duizendblad, Margriet, 
Wilde peen, Berenklauw, Honingklaver (wit, geel en blauw), Brem, Echte sleutelbloem en 
veel Klaprozen. De voormalige spoorlijn vormt wellicht de meest aangewezen fietsas om het 
IJzerpolderlandschap te verkennen. Zoals het spoorlijnen eigen is, dwarst ook dit traject het 
landschap heel rechtlijnig en los van alle drukke wegen. De bedding is een ideale plaats om 
tijdens het wandelen o f fietsen tal van kleine zangvogels (Putters, Groenlingen, Gele en Witte 
kwikstaarten, ...), Patrijzen, Kwartels, Torenvalken en tal van andere vogels te zien. Met wat 
geluk kan de aandachtige fietser of wandelaar ook reutelende Hazen, een Hermelijn of Wezel 
observeren.



In Stuivekenskerke ligt het prachtige natuurreservaat van de Viconia-kleiputten. Dit reservaat 
is eigendom en in beheer van het Vlaams Gewest en werd de jongste jaren dankzij het 
Landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij aanzienlijk uitgebreid. De lijst van 
de vogelsoorten die in de kleiputten voorkomen is echt indrukwekkend. Zeldzame 
broedvogels van het riet als Bruine kiekendief, Waterral, Rietzanger en Blauwborst komen er 
samen met tal van algemenere soorten jaarlijks tot broeden. Stuivekenskerke is ook erg 
belangrijk als een van de overwinteringsgebieden voor trekvogels in de Westhoek. In de 
trekperiodes en ’s winters komen heel wat vreemde vogels naar het reservaat afgezakt. Het 
reservaat in de polders trekt vanzelfsprekend grote aantallen watervogels aan: Smieten, 
Kuifeenden, Wintertalingen, Pijlstaarten, Krooneenden, Tafeleenden, Nonnetjes,
Aalscholvers, Futen, Dodaars ... Van de roofvogels komen Buizerd, Sperwer, Torenvalk en 
Bruine- en Blauwe kiekendief regelmatig op voedseljacht in en rond het reservaat. De jongste 
jaren komen ook spectaculaire roofvogels als Slechtvalk en Visarend er langs.

Toekomst voor de polders

De voorbije jaren werden er in de regio een indrukwekkend aantal toeristisch-recreatieve 
initiatieven genomen. Alleen al in Diksmuide zijn een hele reeks prachtige wandel- en 
fietspaden uitgebouwd. De oude spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort werd een druk bereden 
toeristische fietsas en ook op het vlak van natuurherstel werden o.m. rond De IJzer en in 
Stuivekenskerke baanbrekende projecten gerealiseerd. Toeristen en recreanten komen naar de 
streek omwille van de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, de mooie natuur, de 
prachtige landschappen en polderdorpjes. Toerisme en recreatie zijn in de Westhoek 
uitgegroeid tot een belangrijke economische factor. Natuur en landschap zijn zonder twijfel 
belangrijke dragers van dit belangrijk economisch gebeuren en het is dan ook erg belangrijk 
om gebieden als het poldercomplex van de Waleweiden te behouden voor de toekomst en 
waar mogelijk initiatieven te nemen om de ecologische en landschappelijke waarden ter 
herstellen. De streek en de streekbewoners kunnen er enkel maar beter van worden.

Peter Bossu en Michel Maeckelbergh
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Foto 1 :Tussen Diksmuide en Nieuwpoort slingert de IJzer zich in bochten door het polderlandschap. Dankzij de inspanningen van het 
Vlaams Gewest werd de jongste jaren  terug gekozen voor riet en andere beplating als oeverversterking. Het beton is er eindelijk verbannen 
(Foto pb).

Foto2: de Kleiputten van Stuivekenskerke, een parel langs de IJzer (foto pb).

Foto 3: De Visarend is meermaals per jaa r een doortrekkende gast in de Kleiputten van Stuivekenskerke (foto BVNF)



Bij het uitwerken van bijkomende beschermings- en 
ontwikkelingsmaatregelen voorde kustpolders zijn 
volgende doelstellingen en knelpunten essentieel:

Een betere bescherming van de (resterende) natuur
waarden in de polders moetvooropstaan. Gezien 
het internationaal belang van een aantal polderge
bieden moet de overheid komen tot een betere be
scherming van de natuur en het natuurlijk milieu van 
de kustpolders.
De vergunningsplicht vegetatiewijziging ('natuur- 
vergunningsplicht') moet van toepassing worden 
voor alle weilanden gelegen in het poldergebied. 
Een beperkte aangepaste bemesting dient inge
voerd voor weilanden met natuurwaarden die gele- 
genzijn in hetpoldergebied.
De polders moeten rechtstreeks opneembaar zijn in 
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en ookna- 
tuurinrichting moet mogelijk zijn in de polders. 
Beheersovereenkomsten moeten ook mogelijkzijn 
in de polders, doch buiten de reservaten. De uitbrei- 
dingsperimeteren het recht van voorkoop moeten 
mogelijkzijn in poldergebieden. De aankoop van de 
waardevolle gronden is immers ook voorde polders 
de beste garantie voor het behoud ervan.
De mogelijkheid om voor de polders natuurricht- 
plannenopte stellen moet opgenomen worden. De 
meeste, zoniet alle, kustpoldergebieden hebben 
nood aan natuurherstel en aan mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling.
Het uitwerken van concrete maatregelen voor het 
terugdringen van het pesticidengebruik, onder 
meervia beheersovereenkomsten.
Het instellen van jachtvrije rustzones voor overwin
terend waterwild. De jacht met vuurwapens (scho
ten) zorgt voor een enorme verstoring van eenden, 
ganzen en steltlopers. Ookal wordt er niet op die dier
soorten gejaagd (bv. in het geval van sommige een
densoorten en van ganzen), telkens er in het gebied 
geschoten wordt, worden de vogels opgejaagd.

£  Dam m e
-cs Zondag 16 sept. 2001 - Zaterdag 24 november 2001 
S  Afspraak 10u00 Markt Damme

= -  Lam pernisse
cc Zondag 22 jul. 2001 - 23 sept. 2001 - 18 nov. 2001 

Afspraak 14u00 Dorpsplein Lampernisse
' 3
- 2  Zw a a n h o e k
cn  Zaterdag 8 dec. 2001 - Zondag 20 jan. 2002 & 10feb. 2002 

Afspraak 09u00 Zandvoordebrug Oudenburg

Hazegraspolders
Zondag 26 aug. 2001 - Zaterdag 27 okt. 2001 
Afspraak 14u00 Oosthoekplein Knokke-Zoute 
Zondag 13jan. 2002
Afspraak 14u00 Parking Oude Grenspost 
(tussen België & Nederland)

Uitkerkse polders
Zondag 8 jul. 2001 & 16 dec. 2001
Afspraak 09u00 Bezoekerscentrum Blankenberge
Zondag 9 sept. 2001
Afspraak 14u00 Bezoekerscentrum Blankenberge

I jz e rva l le i
Zaterdag 6 okt. 2001
Afspraak 14u00 Isera-boot Merkem-Houthulst.
In het spoor van de otter.
Zaterdag 22 dec. 2001 - Zondag 24 feb. 2002 
Afspraak 16u00 Isera-boot Merkem-Houthulst.
Zij komen uit het Noorden.

Kostprijs: 100 F Voorde Ijzervallei is de prijs afhankelijk van 
het gebruikte materiaal (fluisterboot, zonnefiets,...). 
Aangepaste wandelkledij en verrekijker zijn wenselijk. 
Voor info en inschrijving: CSC-WestVlaanderen, R Kenne- 
dypark 2, 8500 Kortrijk, 056/21.16.80, e-mail: csc.west- 
vlaanderen@freeweb.be of peter.bossu@minfin.fed.be

mailto:vlaanderen@freeweb.be
mailto:peter.bossu@minfin.fed.be


De relatie met de landbouw
De landbouw is willens nillens genoodzaakt om reke
ning te houden met de natuurlijke beperkingen in een 
gebied. In een polder is dat nog meer dan elders aange
wezen.

Het uitwerken van bijkomende beschermingsmaatre
gelen hoeft geen ramp te zijn voor de landbouwers in 
de polders. Het zullen dezelfde koeien zijn die op dezelf
de weiden blijven grazen. In bijvoorbeeld Nederland 
worden reeds vele jaren duizenden ha poldergebied in 
samenwerking met de landbouwers beheerd (via be
heersovereenkomsten). In deze gebieden zijn nog eens 
honderden ha polder aangekocht als natuurreservaat. 
Wat daar mogelijk is, is ook in ons land mogelijk.

Besluit
'Dëkiisfpolders vé'dienen dringend bijkomende Be
schermingsmaatregelen. Maar de bescherming van de 
polders gaat om veel meer dan het behoud van een 
waardevol landschap en van flora en fauna. De laagge
legen poldergebieden vormen tijdens periodes van 
hevige regenval in veel gevallen ook de (kwetsbare) 
garantie voor de veiligheid van mensen en goederen. 
Het is dan ook aangeraden om de polders uiterst voor
zichtig te behandelen. Want wie de polder aantast, zou 
wel eens het dak op zijn/haar hoofd kunnen krijgen.

De SP werkte in maart 2001 een concreet "Kustpolder- 
decreet" uit. Dit decreet zou de basis moeten leggen 
voor een betere bescherming van de polders en zo de 
toekomst van natuur, landbouw, toerisme en recreatie 
in deze mooie en waardevolle gebieden veilig stellen.
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Poldergebieden behoren tot de waardevolste en 
best bewaarde open ruimtes van Vlaanderen.
Door de combinatie van gebruik als hooi- en wei
land en de hoge natuurlijke waterstand, zijn de pol
ders doorgaans ook op natuurvlak van groot belang. 
Hoe waardevol de polders ook zijn, de bescherming 
ervan laat nog veel te wensen over.
Er is nood aan een betere bescherming van de kust- 
polders en de huidige wetgeving biedt onvoldoende 
garanties daarvoor.

In het kader van het SP-project voor een hetere bescherming van de kijstpolders werkte de CSC een informatiecampagne uit. Meer informatie over de kustpolders. de nood ai I bescherming en de activiteiten van de CSC hierrond in deze folder.

Maar zoals de duinen tien jaar terug dreigden te ver
dwijnen, zo worden nu ook de waardevolle kustpol
ders op tal van vlakken bedreigd. Onder meer verdro
ging, het rechttrekken van beken en grachten, het op
vullen van depressies, het vullen van veedrinkpoelen 
en de geregeld te hoge bemestingsdruk knagen aan 
de natuurwaarden en de landschappelijke waarde van 
onze polders.

De achteruitgang van de natuurwaarden in de kustpol- 
dergebieden is daar een bewijs van, maar ook het juri- 
disch-politiek getouwtrek rond het weidegebied van 
Lampernisse en de dreiging om de A19-autostrade 
dwars door het gebied te trekken, de ophogings- en af- 
gravingswerken in de Zeebrugse achterhaven en de 
moeilijke bescherming van de polderweiden in de regio 
Oostende-Middenkust zijn feiten die de roep naar een 
bijkomende bescherming van de polders bevestigen.

In het verleden (onder meer bij de opmaak van de gewest
plannen en de aanduiding van de natuurgebieden) werd er 
veel te weinig rekening gehouden met de kustpolders.

De polder is volgens definitie een bedijkt gebied met 
een kunstmatige waterbeheersing dat lager ligt dan 
het hoogste peil van de nabijgelegen zee of de aan het 
tij onderworpen rivier en toch hoger dan het laagste 
waterpeil. De polders zijn dan ook van karakter erg wa
terrijk en doorweven dooreen netwerk van grachten 
en kanaaltjes.

De kustpolders vormen één van de meest waardevolle 
open ruimtes van ons land. De bewoning en het aantal 
wegen zijn er doorgaans erg beperkt. Deze (hoofdza
kelijk) weidegebieden zijn ook op ecologisch vlak van 
groot belang. Ze fungeren als broed-, overwinterings- 
en doortrekgebied voor vele duizenden weidevogels

en steltlopers. In een aantal poldergebieden (Damme, 
de Uitkerkse polder, de Ijzervallei,... ) overwinteren 
's winters vele duizenden ganzen. Naast de vogelrijk
dom herbergen de polders een schat aan zeldzame en/ 
of kwetsbare (zilte) plantensoorten, moeras- en oever
planten, amfibieën, insecten en vissoorten.

Maarde kustpolders zijn nietalleen belangrijkvoorde 
natuur. Als het hinterland van de kust vormen de pol
derlandschappen en de (vaak) nog mooie polderdorp- 
jes en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes een belang
rijk aantrekkingspunt voortoeristen en recreanten.

De bestaande wetgeving is duidelijk onvoldoende om 
de kustpolders op een duurzame manier te bescher
men en herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden 
toe te laten.

Naaranalogie van hetDuinendecreetvan 14juli 1993 
is er nood aan een beleidsinstrument dat, beter dan de 
gewestplannen en concreter dan het decreet op het 
natuurbehoud, de polders beschermt.
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Zitting 2000-2001

20 maart 2001

VO O RSTEL VAN D E C R E E T

-  van de heren Jacky Maes, André Van Nieuwkerke en Jan L oones en mevrouw Veerle Declereq -

houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 inzake het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu en van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherm ing van het leefm ilieu  tegen de 

verontreiniging door m eststoffen wat betreft de bescherm ing van de kustpolders



T O E L IC H T IN G

D A M E S  E N  H E R E N .

1. Inleiding

Dit voorstel van decree t  (ook liet kustpolderde- 
creet genoemd) heeft de volgende doelstellingen :

a) Een betere bescherming van de (resterende) na
tuurwaarden in de kustpolders via het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de natuur en 
het natuurlijk milieu

De po lder  is volgens de definitie  in de Van Dale : 
"een bedijkt gebied met een  kunstmatige w aterbe
heersing dat lager ligt d an  het hoogste peil van de 
nabijgelegen zee of van de aan tij onderw orpen  ri
vier, maar dat hoger ligt dan het laagste waterpeil". 
In de kus tpo lders  w ord t  het waterpeil  beheerst  
door een net van grachten  en kanaaltjes die in ver
binding staan met een reeks van w aterbouw kundi
ge inrichtingen, “k u n s tw e rk e n ” in het vakjargon ; 
sluizen, kleppen, bemalingssystemen en dergelijke.

Er kan niet ontkend w orden  dat het de hoogste tijd 
is om de kustpolders in V laanderen  een betere be
scherming te geven.

De kustpo lders  vorm en  sam en een van de meest 
w aardevolle  open  ru im tes  in V laanderen . Deze 
“w eidegebieden” zijn ook  ecologisch van groot be
lang. Z e  zijn vooral belangrijk als broed-, overwin- 
terings- en d o o r tre k g eb ied  voor vele duizenden 
weidevogels en steltlopers. Daarnaast herbergen de 
poldergebieden een aanta l zeldzame en/of bedreig
de plantensoorten, amfibieën en vissoorten.

M aar zoals de du inen tien  jaa r  terug  dre igden te 
w orden opgeslorpt,  zo w orden  nu ook de w aarde
volle kustpo lders  op tal van gebieden bedreigd. 
Verdroging, het rech ttrek k en  van beken en grach
ten. het opvullen van depressies, de geregeld te 
hoge bem estingsdruk  knagen  onder m eer aan de 
natuurw aarden en de landschappelijke waarde van 
onze kustpolders. Met dit alles neemt de belevings
waarde van dit landschap af.

Ten slotte mag niet v e rg e ten  w orden dat de kus t
polders een lange en boeiende ontstaansgeschiede
nis hebben, waardoor ook de cultuurhistorische en 
geom orfologische w aarden  extra redenen  zijn die 
een bescherm ing  van de kustpolders  rech tvaard i
gen.

De polders hebben , als hel natuurli jke  h interland 
van de kust. ook een groot toeristisch-recreatiel ' 
belang (fam ilie-u its tappen . bezoeken  aan po lder
dorpen. wandel- en fietstochten, natuurbeleving en 
dergelijke). De aan tas ting  van de ecologische en 
landschappelijke w aarden  vormt daarom  ook een 
bedreiging voor de aan trekkingskracht en voor de 
belevingswaarde van de kustpolders. D oor het b e 
lang van de toeristische sector in West-Vlaanderen. 
heeft een aantasting van de kwaliteit in de kustpol
ders ook een economische weerslag.

b) Een samenhangend beleid voor een betere be
scherming van de natuur en het natuurlijk mi
lieu in de kustpolders, rekening houdend met 
het internationale belang van een aantal kust
polders, de verwevenheid tussen de polders en 
de speciale bescherm ingszones en eerdere be
zwaren van de Europese Commissie

In het ve r leden  (onde r  ande re  bij de opm aak  van 
de gewestplannen en de aanwijzing van de natuur- 
en reservaatsgebieden) werd er te weinig rekening 
gehouden  met d e  landschappelijke en ecologische, 
waarden van de kustpolders.

In alle ande re  E U -lids ta ten  met po ldergebieden  
w erden  al lang duurzam e bescherm ingsm aatrege
len genomen. Het is de hoogste tijd om dit hiaat in 
de Vlaamse natuurbehoudswetgeving door m aatre
gelen weg te werken.

D oor hét in te rna tionale  belang van een aantal 
kustpolders en de verwevenheid tussen de kustpol
ders en de speciale bescherm ingszones, m oet een 
eerste an tw oord  w orden geboden  op de bezwaren 
die de Europese Commissie verwoord heeft in haar 
ingebrekestelling  van 1 januar i  1999 (onvolledige 
om zetting  van RL 92/43/EG (H ab ita t-R L ),  zaak 
98/2226) en het met red en en  om kleed  advies van 
10 februari  2000 wegens de niet-nakom ing van de 
verplichtingen uit hoofde van de Habitatrichtlijn . 
Dit voorstel van decree t beoogt op dit punt enkel 
een m inim ale invulling die sam enhang t  met en 
noodzakelijk  is voor een be te re  bescherm ing van 
de n a tuu r  en het natuurlijke milieu in de kustpol
ders.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door wij
zigingen aan het decreet N atuurbehoud en een wij
ziging van het decree t  van 23 januari 1991 inzake 
de bescherming van het leefmilieu tegen de veront
reiniging door meststoffen (het “Mestdecreet").

Er zou kunnen  g ea rg u m en tee rd  w orden  dat een 
betere  bescherming van de kustpolders niet nodig



is. indien het Ruimtelijk S tructuurplan Vlaanderen 
en het decreet N a tuu rbehoud  volledig worden uit
gevoerd en er tegelijkertijd  voor een goede h and
having w ordt gezorgd. D e realisatie van de opper- 
v laktedoelstellingen van 125.000 ha VEN en 
150.000 ha natuurverwevingsgebied kan in theorie 
en zeker in de praktijk ech te r  slechts een gedeelte
lijke oplossing bieden voor de bescherming van de 
kustpolders omdat :

a) die kustpo lders  die aangew ezen  zijn als zuiver 
agrarisch gebied zelfs niet kunnen worden aan
gewezen als natuurverwevingsgebied :

b) slechts een gedeelte van de kustpolders zal wor
den o pgenom en  b in n en  het VEN. enerzijds 
om dat de geë igende bestem m ing  volgens de 
p lannen  van aanleg of de  ru im telijke u itvoe
ringsplannen  niet aan  de  orde is o f in de to e 
kom st zal zijn, om dat  een  opnam e binnen het 
VEN betekent dat de hoofdfunctie natuur er zal 
moeten worden gerealiseerd ;

c) het quo tum  van 150.000 ha natuurverw evings
gebied voor heel V laan d eren  onvo ldoende  zal 
zijn om daarin  grote  de len  van de kustpolders 
op te nemen.

De enige oplossing blijft om op basis van algemene 
m aatregelen  inzake he t na tu u rb eh o u d  en de inzet 
van bepaa lde  in s trum en ten ,  telkens op basis van 
het decreet N a tuurbehoud, de kustpolders een b e 
tere bescherming te geven.

In dit dec ree t  w orden een  aantal v e rk o r te  namen 
en afkortingen  gebruikt. Die w orden hier toege
licht :

-  decree t  N a tu u rb eh o u d  of decreet : het decreet 
van 21 ok tober  1997 betreffende het na tuu rbe
houd en het natuurlijk milieu ;

-  decreet Ruimtelijke O rdening  : het decreet van 
18 mei 1999 h o udende  de organisa tie  van de 
ruimtelijke ordening :

-  Besluit : het besluit van de Vlaamse regering 
van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere r e 
ëels ter uitvoering van het decreet van 21 ok to 
ber 1997 betreffende het na tu u rb eh o u d  en het 
natuurlijk milieu :

-  Voge 1 richt lij n : Richtlijn 79/409' E E G  van de 
Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand :

-  H ab ita tr ich tl i jn  : Richtlijn 92 /43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna ;

-  habitatrichtlijngebied : gebied aangewezen met 
toepassing van artikel 4 van de Habitatrichtlijn ;

vogelrichtlijngebied : gebied  aangew ezen met 
toepassing van artikel 4 van de Vogelrichtlijn ;

-  speciale beschermingszones : het geheel van de 
perim eter van de vogelrichtlijn- en habitatricht- 
lijngebieden of ook het “N atura-2000”-netwerk 
op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ;

-  het "N a tu ra  2000”- besluit : het vooron tw erp  
van besluit van de V laam se  regering  van 4 juli 
2000 h o udende  de aanwijzing en in s tandhou
ding van speciale bescherm ingszones met to e 
passing van de Vogelrichtlijn en de Habitatricht
lijn ;

-  Ram sargebied  : de w a te rgeb ieden  van in terna
tionale betekenis, aangewezen bij koninklijk be
sluit van 27 septem ber 1984 en bij besluit van de 
V laam se regering van 27 mei 1987 volgens het 
verdrag  van Ram sar 1971, goedgekeurd  bij wet 
van 22 februari 1979 ;

-  V EN  : Vlaams Ecologisch Netwerk ;

-  G E N  : Grote Eenheid N atuur ;

-  G E N O  : G ro te  E en h e id  N a tu u r  in Ontwikke- 
ling ;

-  IV O N  : In tegraal Verwevings- en O n d e rs teu 
nend Netwerk ;

-  advies van de M IN A -R aad  : het advies van 8 
juni 2000 over de implementatie van de Europe
se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn :

-  advies van de SER V  : hel advies van de SERV 
van 14 juni 2000 over het on tw erp  van besluit 
houdende de aanwijzing en instandhouding van 
speciale bescherm ingszones in toepassing van 
de Vogelrichtlijn en de H abita tr ich tl i jn  van 14 
juni 2000 :

met redenen  om kleed  advies : het met redenen 
om klede  advies van de E uropese  Commissie 
van 10 februari 2000 ;

leidraad van artikel 6 : het document van de Eu
ropese Com missie -  DG Milieu met als titel :
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“ Beheer van "Natura-2000”-gebieden. De bepa
lingen van artikel 6 van de Habitatr ichtlijn  
(Richtlijn 92/43/EEG)".

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 2

Dit artikel geeft, door de invoering van de definitie 
30°, een  oplossing voor de  bezw aren van het met 
redenen  om kleed advies waarin onder meer wordt 
gesteld dat de definitie van “speciale bescher
mingszone“ niet als zodanig  in het Belgische recht 
is ingevoerd.

De invoering van deze definitie in het decreet N a
tuurbehoud is om verschillende redenen noodzake
lijk. O m  een verwijzing naar kaarten  of een besluit 
te voorkom en, is geopteerd  voor een algemeen ge
formuleerde definitie.

Belangrijk is dat de definitie van speciale bescher
mingszone beperkt is tot de gebieden die aangewe
zen zijn door de V laamse regering met toepassing 
van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De ge
bieden die voorgesteld zijn door de Vlaamse rege
ring als vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied val
len h ier dus niet onder. D e  H abitatr ich tlijn  en de 
leidraad voor artikel 6 zijn op dit punt duidelijk :

-  de bepalingen van ar tike l  6, eerste  lid, van de 
H abita tr ich tl i jn  gelden  pas voor die gebieden 
die aangewezen zijn door de Lid-Staat. na de er
kenning door de Commissie als gebied van com
munautair belang ;

de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en 
v ierde lid, zijn van toepassing  op een gebied 
vanaf het m om ent van de definitieve vaststel
ling d o o r  de Com missie van de lijst van de ge
bieden van communautair belang.

O m dat de aanwijzing d o o r  de Vlaam se regering 
van habitat-  en vogelrichtlijngebieden plaatsvindt 
op basis van een eenvoudige  beslissing van de 
Vlaamse regering en deze  beslissing niet gepubli
ceerd wordt, terwijl de voorgestelde habitat- en vo
gelrichtlijngebieden niet onderw orpen zijn geweest

aan een o p en b aa r  onderzoek , lijkt het niet w ense
lijk om de definitie van speciale beschermingzones 
ook de voorgeste lde habita tr ich tl i jngebieden  en 
vogelrichtlijngebieden te laten bevatten.

Bovendien voert d it  artikel de defin itie  van kust
polders in. E r is g eop tee rd  voor een definitie die 
direct b ru ikbaa r  is zo n d e r  extra  afbakening. Een 
mogelijke optie was om naar analogie van het dui
nendecreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen 
lot bescherming van de kustduinen, de kustpolders 
op basis van een aantal criteria en volgens een b e 
paalde procedure op kaart aan te wijzen. Voor deze 
omslachtige p ro ced u re  is, om verschillende re d e 
nen niet gekozen  (langdurig  en moeilijk proces, 
niet direct toepasbaar ,  ingew ikkelde procedure , 
versnelling van ongewenste evoluties). De voorge
stelde definitie  bestaat uit twee criteria waaraan 
gelijktijdig m oet worden voldaan.

De kustpo lders  zijn die geb ieden  en percelen die 
op de B odem kaart  van België aangewezen zijn als 
behorende tot de kustpolderstreek en tot het histo
risch polderlandschap en die tegelijkertijd een be
stemming hebben  die onder  de noem er van lande
lijk gebied of militair domein valt. Belangrijk is dat 
de b o d em k ar te r in g seen h ed en  op de B odem kaart  
van België op  schaal 1 :20.000 zijn ingetekend en 
derhalve zeer zorgvuldig en gedetailleerd zijn afge
bakend, waardoor ze direct bruikbaar zijn.

Het eerste  criterium van de definitie heeft dus be
trekking op de gebieden en percelen die aangewe
zen zijn met (onder meer) één van de volgende bo
dem karteringseenheden :

-  kreekruggronden ;

-  poelgronden ;

-  oude kleiplaatgronden ;

overdekte pleistocene gronden ;

o v erdek te  p leistocene g ronden  met storende 
laag op geringe diepte ;

-  overdekte kreekruggronden ;

-  overdek te  k reekruggronden  met s torende laag 
op geringe diepte :

-  dekkleigronden :

-  overdekte poelgronden ;

-  overdek te  poelg ronden  met s to rende  laag op 
geringe diepte ;

-  overdekte oude kleiplaatgronden :

overdekte oude kleiplaatgronden met storende 
laag op geringe diepte :
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-  kreekruggronden in het Middelland ;

-  geulgronden ;

-  gronden van de lage M oere ;

-  schorgronden ;

-  zware schorgronden :

-  zeer zware schorgronden :

-  kreekwalgronden ;

-  kleiplaatgronden.

Het tweede criterium betreft de geschikte bestem 
ming. Die m oet ofwel beh o ren  tot de brede groep 
van groengebieden, bosgebieden en agrarische ge
bieden, ofwel moet ze militair domein of zone voor 
openbaar nut zijn.

Artikel 3

Dit artikel is nodig om gedeeltelijk  een aantal b e 
langrijke bezwaren van het met redenen  om kleed 
advies volledig te kunnen invullen en zo volledig te 
kunnen voldoen aan artikel 6. eerste en tweede lid, 
van de H abita tr ich tl i jn  ( o n d e r m e e r  de realisatie 
van de geëigende instandhoud ingsm aatrege len ) .  
De belangrijkste bezwaren zijn :

het decree t  N a tuu rbehoud  verplicht e r  in geen 
enkel artikel toe da t na tu u rr ich tp lan n en ,  be
heersp lannen ,  noch de bepalingen van de a r t i 
kelen 25, 26,28, 32 tot 35. 45 en 47 b ean tw o o r
den aan de “ecologische vereisten" ;

-  artikel 13, § 1 en § 2. van het decreet N a tuurbe
houd zijn niet voldoende om artikel 6, derde lid, 
van de Habitatrichtlijn te implementeren.

Er zijn naaste enkele tekstuele vereenvoudigingen, 
drie belangrijke  wijzigingen ten opzichte van de 
huidige tekst :

de toevoeging dat de maatregelen bepaald in ar
tikel 13, § 2 en § 3. e r fd iens tbaarheden  kunnen 
opleggen die in absolute  zin bestemmingsvoor- 
schriften kunnen hinderen :

de schrapping  van "in zoverre grasland binnen 
deze p er im e te r  als hab ita t  is o p g en o m en “ op 
het einde van het (oorspronkelijke) tweede lid :

de schrapping van het (oorspronkelijke) derde 
lid.

Deze wijzigingen aan artikel 9 bieden ook een o p 
lossing voor het punt 7.1 van het advies van de 
SERV : artikel 9 van het dec ree t  bevat een aantal 
beperkingen w aardoor een aantal verbodsbepalin
gen van het “N atura-2000"- besluit niet echt con 
form zijn. D oor deze wijzigingen is het mogelijk 
om :

a) alle historisch p e rm a n en te  graslanden  binnen 
de perim ete rs  van speciale bescherm ingszones 
te beschermen ;

b) beperkingen op te leggen aan activiteiten om de 
nodige m aatregelen,zoals  bedoeld in artikel 13, 
§ 3, en van de instandhoudingsm aatregelen  be
doeld in artikel 13, § 2, te kunnen  uitvoeren of 
te realiseren. D eze wijziging verleen t dus een 
decretale basis om, ongeacht de bestemming op 
het gew estplan , de adm inis tra tieve  overheid 
(niet enkel de Vlaamse regering) de bevoegd
heid te geven om beperk ingen  op te kunnen  
leggen, w aard o o r  de benod igde  in s tandhou
d ingsm aatregelen  en m aatregelen ,  bedoeld  in 
artikel 13, § 2 en § 3, kunnen worden genomen.

Wegens het in te rna tionale  belang van bepaalde 
kustpo lders  is in de eers te  plaats alleen gekozen 
om de benodigde actieve bescherming via algeme
ne maatregelen (die in absolute zin werken of han
delingen kunnen  verb ieden  die overeenstem m en 
met de p lannen  van aanleg of ruimtelijke u itvoe
ringsplannen) mogelijk te m aken binnen de peri
m eter van de speciale beschermingszones.

In wezen blijft dus bij de invulling van de algemene 
m aatregelen  van H oofdstuk IV -  algem ene m aa t
regelen  te r  bevordering  van het na tu u rb eh o u d  -  
van het decree t N a tu u rb eh o u d  voor de bescher
ming van de kustpolders  an d e re  dan de speciale 
bescherm ingszones, het respect voor het gew est
plan. m eer bepaald  de bestem m ing agrarisch ge
bied en landschappelijk  w aardevol agrarisch ge
bied. overeind. Er wordt verondersteld  dat de m o
gelijkheden van de maatregelen bedoeld in het ge
wijzigde artikel 13. § 2 en § 3, de mogelijkheden om 
het historisch perm anen te  grasland te beschermen 
binnen de perimeters van de internationaal belang
rijke gebieden (vogelrichtlijn-, habitatrichtlijn- en 
R am sargeb ieden)  en b innen de b rede reeks van 
g roengebieden  en valleigebieden. o n d e r  m eer via 
het ingrijpen op de landbouwbedrijfsvoering. en de 
mogelijkheden om extra instrum enten in te zetten 
(recht van voorkoop, natuurinrich ting , b eh ee rs 
overeenkom sten ,  nulbem esting. na tu u rr ich tp lan 
nen) voldoende zijn om de natuur en het natuurlijk 
milieu in de kustpolders, vooral de voor na tu u rb e
houd belangrijke, op een actieve en doelgerichte
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m anier te behouden , te herste llen  of te on tw ikke
len.

Artikel 4

A rtikel 4 is een belangrijk  artikel. D aarom  is de 
co m m en taa r  uitgebreid. We geven telkens een al
gemene en een specifieke com m entaar bij elke pa
ragraaf.

I ) De relatie m et artikel 2, derde lid, van tie H abi
tatrichtlijn

Het is ev ident dat de u itvoering van § 2 en § 3 van 
dit artikel rekening m oet houden  met de bepaling 
van artikel 2. derde lid. van de Habitatrichtlijn : “ in 
de op grond van deze richtlijn genom en m aatrege
len w ord t rekening gehouden  m et de vereisten op 
economisch, sociaal en  cultureel gebied, en met de 
regionale  en lokale b i jzo n d erh ed en "  en met de 
overweging dat het behoud  van de in artikel 2. ee r
ste lid. beoogde biodiversiteit in bepaalde gevallen 
de instandhoud ing  en ook de aanm oediging van 
menselijke activiteiten kan vereisen. M aar gelet op 
de doelstelling  van he t dec ree t  N a tuu rbehoud , is 
het niet nodig om deze bepa-ling van a r tik e l-2, 
derde lid. rechtstreeks over te nemen in het decreet. 
N atuurbehoud. Bij de uitvoering van § 2 en § 3 van 
artikel 13 (van het gewijzigd decree t  N a tu u rb e 
houd) m oeten  de uitgewerkte bepalingen rekening 
houden  m et artikel 2. d e rd e  lid, van de H ab ita t 
richtlijn. Het is dus niet nodig om dat decretaal 
vast te leggen.

2.a) Commentaar bij artikel 13, § 2

2.b) De bijlagen

Voor alle duidelijkheid : Bijlage I is de aangepaste 
bijlage I van de Habitatrichtlijn. m eer bepaald een 
verkorte  versie voor de soorten  die in V laanderen 
voorkw am en, voo rk o m en  en poten tieel  ooit k un 
nen voorkom en. Het is niet nodig om de volledige 
lijsten over te nem en. Bijlage II is de aangepaste  
bijlage II van de H abitatr ichtlijn .  Bijlage III is de 
aangepas te  (v e rko rte )  bijlage IV van de H a b ita t 
richtlijn. Bijlagen II en III over lappen  e lkaar ge
deeltelijk en kunnen worden samengevoegd. Bijla
ge IV is de aangepas te  (ve rkorte)  bijlage I van de 
Vogelrichtlijn. Dit be teken t dus dat er (3 ol) 4 bij
lagen worden toegevoegd aan het decreet N a tuu r
behoud.

De mogelijkheid om via een besluit bijlagen bij een 
decreet aan te passen, lijkt op hel eerste gezicht ei
genaardig. Men zou kunnen verwijzen naar de bij
lagen I en II van de Habita tr ich tl i jn  en bijlage I 
van de Vogelrichtlijn, en vervolgens bepalen dat de 
V laamse regering op basis van die bijlagen de lijs
ten kan vaststellen van de natuurli jke  habitats  en 
soorten  die in het Vlaamse G ew est voorkom en  of 
kunnen  voorkom en . Deze oplossing be teken t  dat 
men nog in een uitvoeringsbesluit lijsten moet vast
stellen en dat de bepaling de facto een indirecl ka
rak te r  krijgt. Vermits het ook niet de gew oonte is 
om in decre ten  te verwijzen naa r  de bijlagen bij 
een besluit, is uiteindelijk voor de voorgestelde op 
lossing gekozen. Deze oplossing heeft ook als voor
deel dat in andere  wetgevingen een kortere  b ep a 
ling mogelijk is. Men m oet enkel verwijzen naar 
één of m eerdere bijlagen bij het decreet N a tuurbe
houd. De bepaling dat de Vlaam se regering met 
een besluit deze bijlagen kan aanpassen, noopt niet 
noodzakelijk  tot een decre ta le  wijziging in het 
geval dat er even tuee l wijzigingen nodig zijn 
(onder m eer tengevolge van wijzigingen aan de lijst 
door de E uropese  Commissie of de Raad van E u 
ropa).

De cruciale § 2 beoogt de omzetting van enkele be
zwaren verwoord in het met redenen  om kleed ad
vies : de facto de onvolledige omzetting van artikel 
6. eerste lid. van de Habitatrichtlijn, vooral met be
trekk ing  tot de ins tandhoud ingsm aatrege len  die 
beantwoorden aan de ecologische vereisten.

De tweede zin van deze paragraaf is van belang als 
decretale basis voor het vaststellen van regels inza
ke de afweging en priorite i tenste ll ing  in verband 
met de instandhoudingsdoelste llingen en de h ier
aan verbonden  instandhoudingsm aatrege len  (zie 
ook leidraad van artikel 6).

2.c) Begrippen "instandhoudingsm aatregelen en 
“ecologische vereisten ”

Voor de in terp re ta tie  van het begrip '‘ins tandhou
dingsm aatregelen" en het begrip “ecologische ver
e isten" wordt verwezen naa r  de leidraad van ar ti
kel 6 van de Habitatrichtlijn. In de Vlaamse situatie 
zijn de instandhoudingsm aatregelen zoals bedoeld 
in artikel 13. S 2. een combinatie van minstens twee 
of meer van de volgende instrumenten/middelen :

gebods- en verbodsbepalingen  vastgelegd in het 
decreet N a tu u rb eh o u d  en de uitvoeringsbesluiten 
ervan :
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-  de inzet van in s tru m en ten  zoals het recht van 
voorkoop en de natuurinrichting, zoals geregeld in 
het decreet N atuurbehoud :

-  de p riori ta ire  aan k o o p  of subsid iëring  van de 
aankoop van natuur- en bosterreinen in de speciale 
beschermingszones ;

-  de gerichte inzet van b eh ee rso v e reen k o m sten  
voor de landbouw, m eesta l als tijdelijk, voor een 
klein deel als p e rm an en t  instrum en t voor de in
s tandhouding , het herstel o f  de  on tw ikkeling  van 
bepaalde  halfnatuurlijke habita ts  (m et een duide
lijke resultaatsverbintenis) :

-  de inzet van beheersovereenkom sten  met bosei
genaars  of b o sbeheerde rs  m et het oog op de in
standhouding , het herste l of de on tw ikkeling van 
bepaalde habitats ;

-  het opstellen  en het u i tvoeren  van natuurrich t- 
p lannen  zoals bepaald  in he t  dec ree t  N a tu u rb e 
houd, in de zin van “passende beheersplannen”, be
doeld  in artikel 6, ee rs te  lid, van de Habitat-  
richtlijn ;

-  de erkenning van natuurreservaten  en de aanwij
zing van Vlaamse natuurreservaten :

-  de aanwijzing van bosreservaten ;

-  het opstellen  en u i tvoeren  van beheersp lannen  
op basis van het decreet N atuurbehoud, het Bosde
creet en het Landschapsdecreet ;

-  het p lannen  en u itvoeren  van na tuurgerich t b e 
heer in sam enw erkingsovereenkom sten tussen het 
V laamse Gewest en andere  overheden  (zoals p ro 
vinciale en/of gemeentelijke milieuconvenants) ;

-  bepaalde  bestuursrechtelijke of op een overeen
komst berustende m aatregelen tussen het Vlaamse 
Gewest of de Europese Commissie, en bepaalde in
stanties w erkzaam  of veran tw oorde li jk  voor b e 
paa lde  gebieden, zoals de zeehavengeb ieden  in 
V laanderen. Deze m aatregelen  om vatten  goed af
gelijnde taakstellingen op basis van nauw keurig  
vastgelegde instandhoudingsdoelstellingen, midde
len en m aatregelen  inzake het be re iken  van een 
bepaalde resu ltaa tsverbintenis  voor een bepaalde 
beschermingszone of een deelgebied ervan.

In elk geval m oeten de nodige instandhoudings- 
m aatregelen  invulling geven aan de verplichting 
om een bepaald  resultaat te behalen . In die zin 
moet ook dit artikel 13. § 2. begrepen worden.

3) Commentaar bij § 3

De cruciale § 3 beoogt de omzetting van enkele be
zwaren, verwoord in het met redenen  omkleed ad 
vies -  de facto de onvolledige omzetting van artikel 
6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn. Voor de inter
pre ta tie  van “te verm ijden” , “een significant effect 
zouden  kunnen  h e b b e n ” , “kwaliteitsverslechte- 
r ing” , “s taat van in s tandhoud ing” , “gunstige staat 
van ins tandhouding",  "betekenisvolle  vers tor ing” 
wordt verwezen naa r  de leidraad van artikel 6 van 
die richtlijn.

Wel heel belangrijk  is, dat diezelfde le idraad het 
volgende stelt over artikel 6, tweede lid :

"a) de w erk ingssfeer van dit lid is ru im er dan die 
van de leden 3 en 4 van artikel 6 van de H ab i
tatrichtlijn, die uitsluitend betrekking  hebben 
op plannen en projecten waarvoor een vergun
ning is vereist. Dit lid is eveneens  van toepas
sing op de u itoefen ing  van activ iteiten  w aar
voor niet noodzakelijk  een voorafgaande toe
stemming is vereist, zoals landbouw of visserij ;

b) dit lid is in de. speciale beschermingszones per
manent van toepassing ;

c) de m aatregelen  betreffen  uitsluitend de soo r
ten en habitats die voorkom en  "in de speciale 
beschermingszones". Anderzijds kan het nood
zakelijk zijn, maatregelen ten uitvoer te leggen 
buiten  de speciale bescherm ingszones, n am e
lijk indien processen die zich buiten de specia
le bescherm ingszones afspelen, van invloed 
zijn op de soo rten  en hab ita ts  b innen de spe
ciale bescherm ingszones. H et artikel zegt n a 
melijk niet dat de m aatregelen  in de speciale 
beschermingszones m oeten worden getroffen, 
m aar dat effecten in de speciale beschermings
zones moeten worden vermeden.

Belangrijk zijn verder dat :

a) in § 3 a), de woorden “elke verslechtering" zijn 
o p genom en  : elke verslechtering  van de na
tuurkw aliteit  en het na tuurli jke  milieu van 
elke habitat moet met andere woorden verme
den worden :

b) het de administratieve overheid is, zoals gede
finieerd in artikel 2 ,22°, van het decreet N a
tu u rb eh o u d .  dus niet enkel de Vlaamse rege
ring. die deze maatregelen moet treffen.

In plaats van de uitdrukking "verslechtering van de 
kwaliteit van habitats" uit de Habitatrichtlijn te ge



Stuk 632 (2000-2001)- N r .  1

bru iken , is hier g eo p tee rd  om het verband  te leg
gen met bes taande  defin ities  uit het decree t N a
tuu rb eh o u d ,  namelijk "na tuu rkw ali te i t"  en " n a 
tuurlijk m ilieu” . Belangrijk  is er op te wijzen dal 
het begrip “natuurkw alite it"  niet enkel betrekking 
heeft op kwaliteit als dusdanig  m aar ook op 
"kwantiteit” en dus een oppervlakte-aspect omvat.

4) Commentaar bij § 4

Dit is vrijwel de letterlijke overneming van het hui
dige artikel 13, § 2. van het decreet Natuurbehoud. 
Het is logisch dat onder "m aatregelen" ook de "in- 
standhoudingsmaatregelen" vallen.

5) Commentaar bij § 5

§ 5 is vrijwel de letterlijke overneming van het hui
dige artikel 13. § 3, van het decreet Natuurbehoud. 
Enkel de verwijzing n aa r  de nieuwe § 2 en § 3 
wordt toegevoegd.

6) Commentaar bij § 6 en. § 7

§ 6 en § 7 beogen onder m eer om de natuurvergun- 
ningsplicht (dit is eigenlijk de vergunningsplicht ter 
uitvoering van het huidige artikel 13, § 3, van het 
decreet Natuurbehoud) voor de kustpolders decre- 
taal in te voeren. Het artikel neem t zowel artikel 9 
als artikel 11 van het Besluit volledig over en vult 
anderzijds de bestaande regeling aan :

-  de natuurvergunningsplich t voor kleine lan d 
schapselem enten  of de vegeta tie  ervan wordt 
uitgebreid met de zuivere agrarische gebieden ;

-  de na tuurvergunningsplich t voor de vegeta tie 
wordt uitgebreid tot de volledige perim eter van 
de 23 vogelrichtlijngebieden.

A rtikel 9 van het Besluit regelt de na tu u rv e rg u n 
ningsplicht voor het wijzigen van de vegetatie. A rti
kel 11 van het Besluit regelt de natuurvergunnings
plicht voor de wijziging van kleine landschapsele
menten.

Deze toevoegingen beogen decretaal een minimale 
lijst van gebieden te geven waar een vergunnings
plicht (de facto de natuurvergunningsplich t)  van 
toepassing is voor de wijziging van vegetatie en 
voor de wijziging van kleine landschapselementen 
en de vegetatie ervan. Dit is een uitvoering van de 
beslissing van de Vlaamse regering van 18 februari 
2000 : "D e Vlaamse regering beslist de Vlaamse mi
nister bevoegd voor het natuurbehoud  te gelasten

een on tw erp  van decree t  tot wijziging van het d e 
creet van 21 o k to b e r  1997 betreffende het n a tuu r
behoud en het natuurlijk milieu, voor te leggen aan 
de V laam se regering. Dit on tw erp  van decree t 
heeft tot doel om de schrapping  van de v ergun
ningsplicht voor het wijzigen van kleine land
schapse lem enten ,  zoals voorzien in artikel 99 van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisa
tie van de ruimtelijke ordening, op te vangen door 
het decretaal verankeren van de vergunningsplicht 
voor het wijzigen van de vegeta tie  en van kleine 
landschapse lem enten .  Hierbij dient de bestaande 
natuurvergunningsp lich t m instens uitgebreid  te 
worden tot agrarische gebieden in het geval van de 
wijziging van kleine landschapselementen en tot de 
volledige p e r im e te r  van de gebieden afgebakend 
volgens of in uitvoering van in ternationale verdra
gen, o v e reen k o m sten  of richtlijnen, in het geval 
van de wijziging van de vegetatie.” .

De z insnede "o n v erm in d e rd  de bepalingen van § 
5” geeft aan dat de Vlaamse regering nog in andere 
gebieden,voor andere en/of voor dezelfde activiteit 
een vergunningsregeling kan laten gelden. De ge
bieden waar een vergunning of verbod voor de wij
ziging van de vegeta tie  of van de vegetatie van 
kleine landschapselem enten  aan de o rde is of kan 
zijn, kan via een uitvoeringsbesluit aangevuld wor
den.

De verwijzing naar artikelen 25 en 26 in § 6 verdui
delijkt dal voor G E N 's  en G E N O 's  een aparte  re- ■ 
geling van toepassing is of van toepassing kan wor
den.

De bepaling "voorzover de Vlaam se regering die 
wijzigingen niet verbiedt"  in § 4 en § 5 wijst op het 
feit dat de Vlaamse regering op basis van § 2 en § 3 
van artikel 13 bepaalde activiteiten kan verbieden, 
ongeacht de bestem m ing van het be trokken  ge
bied, en is voor de duidelijkheid  toegevoegd. De 
verbodsbepalingen opgenom en in artikel 7 van het 
Besluit blijven dus van kracht.

Belangrijk is dal in verband  met het begrip kleine 
landschapse lem enten ,  steeds "of de vegetatie 
e rv an ” wordt toegevoegd. In de praktijk blijkt dat 
deze verduidelijking nodig is.

Met “de p e r im e te r  van de gebieden  afgebakend 
volgens of ter uitvoering van internationale verdra
gen, overeenkom sten  of richtli jnen" wordt de vol
ledige p er im e te r  van de volgende gebieden be
doeld :

-  de speciale beschermingszones :



-  de Ramsargebieden.

De toevoeging van het tw eede lid van § 7 is nodig 
om de Vlaamse regering de mogelijkheid te geven 
tot ontheffing in de volgende gevallen :

1° w an n eer  de activiteit op  basis van een andere  
wetgeving reeds ond erw o rp en  is aan een v er
gunningsplicht, om een  dubbele  vergunnings
plicht te voorkomen ;

2° wanneer de activiteit geregeld is in goedgekeur
de p lannen  of pro jec ten . H ierm ee w orden de 
volgende plannen of projecten bedoeld :

a) een  beheersp lan  voor na tuu rrese rva ten ,  
goedgekeurd  met toepassing  van de w etge
ving op het natuurbehoud ;

b) een beheersp lan  go ed g ek eu rd  m et toepas
sing van het Bosdecreet van 13 juni 1990 ;

c) een  inrichtingsplan, g o edgekeurd  met to e 
passing van het besluit van de Vlaamse rege
ring van 6 juni 1996 h o u d en d e  nadere  rege
len betreffende de landinrichting, en in zo
verre  zij zijn uit te voeren  in opdracht van 
een landinrichtingscomité ;

d) een goedgekeurd natuurinrichtingsproject ;

e) een beheersp lan , g o ed g ek eu rd  met toepas
sing van het d ec ree t  van 16 april 1996 h o u 
dende bescherming van landschappen :

3° w anneer het huiskavels betreft van een vergun
de woning en een bedrijfsgebouw met een maxi
male opperv lak te  van 2,5 ha. Deze maximale 
oppervlakte  is toegevoegd om de huidige in ter
p re ta t iep rob lem en  in verband  met huiskavels 
deels op te lossen :

4° w an n eer  het norm ale  o n d erhoudsw erken  b e 
treft die in overeenstem m ing  zijn met de code

• van goede natuurpraktijk . zoals bedoeld in arti
kel 16 van het decreet Natuurbehoud.

Artikel 5

Dit artikel is een soort overgangsregeling waarbij 
het mogelijk wordt om de speciale bescherm ings
zones en de kustpolders rechtstreeks tip te nemen 
in het G E N  of G E N O . en dus ook binnen de na- 
tuurverw evingsgebieden. Dit artikel moet we! in

zijn geheel worden bekeken en vertrekt van de vol
gende uitgangspunten :

a) de principes en de doelstellingen van het Ruim
telijk Structuurplan blijven gerespecteerd ;

b) vooral de oppervlaktedoelstellingen die zijn op
genom en in de ru im teboekhouding  (deel V van 
het richtinggevend gedeelte )  en de b indende 
bepalingen  van het R uim telijk  S tructuurp lan  
Vlaanderen worden gerespecteerd ;

c) de vogel- en habitatrichtlijngebieden maken een 
integraal deel uit van VEN en IVON ;

d) de m ogelijkheden van natuurverwevingsgebie- 
den worden maximaal gebruikt.

Dit ar tike l  is verder  nodig om volledig te kunnen 
voldoen aan vooral artikel 6. eerste  en tweede lid, 
van de Habitatr ichtlijn . door in afwachting van de 
toekenning van een geëigende ruimtelijke bestem
ming, een reeks van instrum enten te kunnen inzet
ten voor de realisatie van de geschikte (geëigende) 
instandhoudingsmaatregelen, hoofdzakelijk via de 
com binatie  van verbods- en gebodsbepalingen, de 
m ogelijkheid  om het ins trum en t 'na tuu rin r ich ting  
in te ze tten  en de mogelijkheid om het instrument 
“ recht van voorkoop"  toe te passen (zie ook com 
m entaar bij artikel 6).

Het is evident dat de afbakening  van een speciale 
beschermingszone of polder als G E N  of G E N O  of 
natuurverw evingsgebied  wel b e tek en t  dat op te r 
mijn de geëigende bestemming, vooral als n a tuu r
gebied of natuurreservaat, wordt gerealiseerd in de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het is en blijft een 
overgangsregeling waarbij,  in afwachting van de 
volledige uitvoering van de taakstelling inzake de 
afbakening van de 38.000 ha extra natuur- en reser- 
vaatsgebied en 10.000 ha bos- en bosuitbreidings
gebied. delen van de p e r im e te r  van een speciale 
bescherm ingszone of van de kustpo lders  ( rech t
streeks) kan worden afgebakend als GEN. G E N O  
of natuurverwevingsgebied.

Artikel 6

Deze wijzigingen aan artikel 37 van het decreet
N atuurbehoud zijn nodig :

a) als oplossing om enkele  bezw aren  van het met 
redenen  om kleed  advies volledig te kunnen in
vullen en zo volledig te kunnen voldoen aan ar
tikel 6. eerste  en tweede lid. van de Habitat-
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richtlijn, in het bijzonder de realisatie van de ge
schikte (geëigende) instandhoudingsm aatrege- 
len conform  de ecologische vereisten , door de 
inzet van het instrument van de uitoefening van 
het recht van voorkoop ;

b) om een gerichte bescherm ing van de na tuur  en 
het natuurlijk milieu in de kustpolders mogelijk 
te m aken door de toepassing van het instrument 
van het recht van voorkoop mogelijk te maken. 
Belangrijk in dit verband  is de schrapping van 
het vierde lid, waardoor het recht van voorkoop 
niet langer ondergeschikt is aan de pachtwetge- 
ving.

Artikel 7

Dit artikel beoogt het instrument van beheersover
een k o m sten  van toepassing te m aken  in de kus t
polders en  aan te geven voor welke doele inden  
deze beheersovereenkom sten  m oeten  dienen, met 
name of het b eheer  of het herste l of de on tw ikke
ling van natuur. Beheersovereenkom sten die enkel 
de stand-still tot doel hebben ,  zijn niet nodig, 
om dat  het stand-stillbeginsel decre taa l  is vastge
legd in het decreet N atuurbehoud en artikel 45 van 
datzelfde dec ree t  aangeeft dat beh eerso v ereen 
kom sten verder  m oeten gaan dan de geldende ba
sismilieukwaliteit : "gericht op het bere iken  van 
een hogere kwaliteit dan de basismilieukwaliteit”.

Het instrum ent van beheersovereenkom sten  heeft 
als voordee l da t  dit een belangrijke  bron  van in
komsten kan worden voor landbouwers.

H e t  is ev iden t dat. conform  het door de Vlaamse 
regering goedgekeurde  P rogram m a voor p la t te 
landsontwikkeling, de inzet van het instrument van 
beheersovereenkom sten  in afwachting van de na- 
tuurrich tp lannen  wordt uitgeslo ten in de erkende 
en de V laam se  na tu u rrese rv a ten  en hun uitbrei- 
dingsperimeter(s) en/of -zones.

standhoudingsm aatregelen conform de ecologi
sche vereisten  en het opheffen  of het vo o rk o 
men van betekenisvolle verstoring via de moge
lijke inzet van het instrum ent van de natuurin- 
richting. De form ulering  van dit artikel is de 
facto een minimale piste waarbij binnen de peri
m eter van de speciale bescherm ingszones bu i
ten het V EN  en de groen-, park-, buffer-, bos
en bosuitbreidingsgebieden, enkel de realisatie 
van de instandhoudingsdoelstellingen en. in het 
a lgem een, het verm ijden van verslechtering en 
verstoring wordt beoogd.

b) om bestaande natuurw aarden  en het natuurlijk 
milieu in de kustpolders niet enkel te behouden, 
maar ook te herstellen of te ontwikkelen.

Het instrum ent van natuurinrichting geeft immers 
een aantal mogelijkheden om concrete knelpunten 
in het spanningsveld landbouw -natuur  op het t e r 
rein op te lossen, zoals de m ogelijkheden  van k a 
velruil en bedrijfsverplaatsing.

Artikel 9

Dit artikel geeft in de ee rs te  plaats  een oplossing 
van enkele bezw aren verm eld  in het m et redenen  
omkleed advies ; vooral artikel 6, eerste lid, van de 
Habitatrichtlijn wordt niet volledig en correct om 
gezet omdat :

-  het decreet N a tuurbehoud in geen enkel artikel 
verplicht dat natuurr ich tp lannen , beheersp lan 
nen, noch de bepalingen van artikelen 25,26,28, 
32 tot 35.45 en 47 beantw oorden aan de “ecolo
gische vereisten" :

-  ook de bevoegde adm inis tra tieve dienst niet 
verplicht wordt om ervoor te zorgen dat een na- 
tuurrich tp lan  of een beheersp lan  bean tw oord t 
aan de ecologische vereisten van de habitats en 
soorten.

Artikel 8

Deze wijziging aan artikel 47 is om twee redenen 
nodig :

a) als oplossing om enkele  bezw aren van het met 
redenen  om kleed advies volledig te kunnen in
vullen en zo volledig te kunnen voldoen aan ar
tikel 6, eers te  en tw eede lid, van de H ab ita t 
richtlijn, in hel bijzonder de realisatie van de in-

Voor alle du idelijkheid  : er is hier niet geop teerd  
voor gebodsbepalingen in het algemeen, maar voor 
een formulering naar analogie van de memorie van 
toelichting bij het decreet N atuurbehoud (stuk 690 
(1996-1997) -  Nr. 1. blz. 21). Een verordenende  
kracht van natuurrichtplannen voor internationale 
gebieden en IVON kan vanuit na tuurbehouds- 
standpunt wel logisch lijken, doch is niet altijd ver
en igbaar met artikel 2, derde  lid, van de H ab ita t 
richtlijn.



De afwijkingsbepaling in verband met artikelen 28 
en 29 is voor alle duidelijkheid hier opgenomen om 
het onderscheid  met de regeling in het IVO N aan 
te duiden. D e voorgeste lde wijziging aan artikel 9 
is op zich juridisch voldoende  om de m aatregelen  
van artikel 13, § 2 en § 3. te treffen, ongeacht de be
stemming van het betrokken  deelgebied.

In de tw eede  plaats geeft dit artikel de m ogelijk
heid om op  een p lanm atige  m anier de natuu r  en 
het natuurlijk  milieu b innen de kustpolders te be
houden, herstellen of ontwikkelen.

Het voordeel van natuurr ich tp lannen  is dat, via de 
p lanm atige aanpak en de openbare  inspraak hier- 
rond. de belangrijkste sec to ren  in de kustpolders 
precies weten welke doelstellingen inzake n a tuu r
behoud  en op welke m an ie r  die kan bereik t k un 
nen worden.

Artikel 10

Dit artikel brengt twee wijzigingen aan aan artikel 
15bis van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van hel leefmilieu legen de verontrei
niging d o o r  meststoffen (M estdecreet) .  Waar het 
op het ee rs te  gezicht logisch zou zijn dat voor de 
kustpolders op het vlak van bemesting dezelfde re
geling zou m oeten gelden als voor de kw etsbare 
zones natuur, is geopteerd om dezelfde regeling als 
die voor de kwetsbare zones ecologisch waardevol
le agrarische gebieden uit het M estdecreet te laten 
gelden.

D aarb innen  is dan nog de keuze gem aakt tussen 
§ 2. de regeling voor de brede reeks van ecologisch 
w aardevolle  agrarische gebieden en de volledige 
perim eter van de vogelrichtlijngebieden, en § 3, de 
regeling voor de habitats binnen de vogelrichtlijn
gebieden in de kustpolders. Het is evident dat een 
regeling voor een b ep e rk te  bem esting  in de kust- 
polders bij de bestaande regeling van deze laatste 
paragraaf moet aansluiten.

Bij deze regeling m oet duidelijk gem aakt worden 
dat eerst de Vlaamse regering nog binnen de kust
polders zones of percelen moet aanwijzen waar de 
b ep e rk te  bemesting van toepassing wordt en dat 
dit artikel dus niet direct tot gevolg heeft dat er on
middellijk bemestingsbeperkingen zijn.

Nou belangrijk is aan te geven dat via het voorge
stelde artikel 5. na op n am e  in G E N  of G E N O . de 
mogelijkheid van directe bemestingsbeperking dan 
wel aan de orde is. evenals  het verbod  op het ge
bruik van bestrijdingsmiddelen. Vandaar dat in dil

voorstel van kustpolderdecree t ook geen artikel is 
opgenom en dat het gebruik van bestrijdingsmidde
len bepe rk t  (zowel in tijd, in hoeveelheid  als voor 
bepaalde producten) of verbiedt.

Dit artikel laat dus een bemestingsbeperking toe in 
de volgende weilanden :

a) halfnatuurlijke graslanden zoals gedefinieerd in 
artikel 2, punt 49, van het M estdecreet. Voor de 
kustpolders  zullen Hc (vochtig, niet tot weinig 
bem est grasland, genoem d “do tterb loem hoo i-  
lan d en ” ), Hf (na tte  ruigte m et m oerasspirea),  
Hj (vochtige to t  na t te  graslanden  met hoge 
ab u n d an tie  van Juncus spec.) en H u (mesofiel 
hooiland) van belang zijn ;

b) Hp* : soortenrijk perm anent cultuurgrasland ;

c) Hpr* + Da : soortenr ijke  zilt grasland met veel 
sloten en/of microreliëf en m et in de depressies 
vegetaties gebonden aan zilte invloed ;

d) Hpr* met elem enten van Mr, Mc, Hu, Hc : soor
tenrijk  grasland met veel sloten en/of m icrore
liëf met e lem enten van moerassige vegetaties of 
halfnatuurlijke graslanden ;

e) H r : geruderaliseerd, verlaten mesofiel grasland.

H et is de logica zelve dat binnen hoogu it '18 m aan
den na de inw erkingtreding van dit decreet ér een 
u itvoeringsbesluit is, waarbij voor de biologisch 
w aardevolle  g ras landen  de m aatregel inzake een 
gepaste bepe rk te  bem esting  (meestal niet m eer of 
m inder dan de toepassing van het stand-stillbegin- 
sel) van kracht wordt.

Vermits de huidige regeling van het Mestdecreet te 
veel op pereee lsn iveau  p laatsvindt en de bem es
tingsbeperking in een aantal gevallen dan ook niet 
zo effectief is. w ord t een vierde parag raaf  toege
voegd, die aan de V laam se regering de mogelijk
heid biedt om de beperk te  bemesting toe te passen 
in sam enhangende zones w aardoor een gebiedsge
richte in plaats van een perceelsgerichte aanpak  
mogelijk wordt.

Jack y M AES

André VAN N IE U W K E R K E  

Jan LOON ES 

Veerle D E C L E R C Q



V O O R S T E L  V A N  D E C R E E T

Artikel 1

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2

Aan artikel 2 van het decree t van 21 ok tober 1997 
be tre ffende  het n a tu u rb eh o u d  en het natuurlijk  
milieu w ordt een 30° en een 3 I e toegevoegd, die 
luiden als volgt :

"30° speciale beschermingszone : gebied, aangewe
zen met toepassing  van ar tike l 4 van de Richtlijn 
79/409/EEG van de R aad  van 2 april 1979 inzake 
het behoud  van de vogelstand of m et toepassing 
van artikel 4 van de Richtlijn  92 /43/EEG  van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de ins tandhouding  
van de na tuurli jke  habita ts  en de wilde flora en 
fauna ;• ■ -

31° kustpolders : de gebieden of percelen die op de 
B odem kaart  van België zijn aangedu id  als b eh o 
rende tot de polderstreek of het historisch po lder
landschap, voorzover ze gelegen zijn b innen  de 
groengeb ieden ,  de p a rkgeb ieden . de buffergebie- 
den, de bosgebieden, de natuurontwikkelingsgebie
den. de valleigebieden. de brongebieden, de agrari
sche gebieden met ecologisch belang of waarde, de 
agrarische geb ieden  m et b i jzondere  w aarde, de 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, 
de agrarische gebieden en de zones voor openbaar 
nut of militaire dom einen  of e rm ee vergelijkbare 
gebieden, aangew ezen  op de p lannen  van aanleg 
en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening.".

Artikel 3

A rtikel 9 van hetzelfde decree t  w ord t vervangen 
door wat volgt :

'A rtike l  9

De m aatregelen  bedoeld in artikel 8. artikel 13 en 
Hoofdstuk VI kunnen beperk ingen  opleggen, met 
uitzondering van de maatregelen bedoeld in artikel 
13, § 1 en § 2, m aar kunnen evenwel geen erfdienst

baarheden  vaststellen die absoluut werken of han
delingen verbieden of onmogelijk m aken die over
eens tem m en  met de p lannen  van aanleg  of de 
ru im telijke u i tvoeringsplannen  van kracht in de 
ru im telijke ordening, noch de realisatie van die 
plannen en hun bestemmingsvoorschriften verhin
deren.

De m aa trege len  bedoeld  in het ee rs te  lid kunnen  
o n d e r  m eer  de bescherm ing  beva tten  van de be
slaande natuur en natuure lem enten , zoals habitats, 
holle wegen, houtkanten, poelen, waterrijke gebie
den, heiden en historisch p erm an en t  grasland, o n 
geacht waar de natuur en de natuure lem enten  zich 
bevinden.

D e in s tandhouding  van de n a tu u r  wordt beoogd, 
m aar  de bedrijfsvoering en het teeltp lan  conform 
de ruimtelijke bestemming kunnen niet worden ge
regeld behalve voor het historisch perm anent gras
land gelegen binnen :

1° de g roengeb ieden ,  parkgeb ieden .  buffergebie- 
den. bosgebieden , valleigebieden, b rongeb ie
den, na tuuron tw ikke lingsgeb ieden , agrarische 
gebieden  met ecologisch w aarde of belang, ag
rarische gebieden met bijzondere waarde, of

2° het VEN, het IVON ;o f

3° de perimeters van gebieden afgebakend volgens 
of ter  uitvoering van in terna tionale  verdragen, 
overeenkomsten of richtlijnen.” .

Artikel 4

In artikel 13 van hetzelfde decreet worden § 2 en § 
3 vervangen door wat volgt :

"§ 2. D e adm inis tra tieve  overheid  neemt, in aa n 
vulling op § 1, in de speciale beschermingszones, 
ongeacht de bestem m ing van het b e tro k k en  ge
bied, de nodige instandhoud ingsm aatrege len  die 
steeds bean tw oorden  aan de ecologische vereisten 
van de typen habitats vermeld in de bijlage I en de 
soorten  verm eld  in de bijlagen II , III en IV. De 
Vlaamse regering stelt nadere  regels vast met b e 
trekking tot de nodige in s tandhoudingsm aatrege
len en de ecologische vereisten en kan met een be
sluit de bijlagen aanvullen.

§ 3. De administratieve overheid neemt, in aanvul
ling op § 1, ongeacht de bes tem m ing  van het b e 
trokken  gebied, tevens alle nodige m aatregelen  
om :
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a) elke verslechtering van de na tuurkw alite it  en 
het natuurlijk milieu van een habitat vermeld in de 
bijlage I en van de habitats van de soorten vermeld 
in de bijlagen II, III en IV in een speciale bescher
mingszone te vermijden ;

b) elke betekenisvolle verstoring van een soort ver
meld in de bijlagen II, III of IV in een speciale b e
schermingszone te vermijden.

De V laam se  regering s telt  h iervoor nadere  regels 
vast.

§ 4. D e m aatregelen bedoeld  in § 1, § 2 en § 3 kun
nen gericht zijn op het s tim uleren van het n a tuu r
beheer,  het onderhoud , de natuurontw ikkeling en 
kunnen, binnen de perken  van de begroting, een fi
nanciële regeling vaststellen.

S 5. De m aatregelen bedoeld  in § 1,§ 2 en §3  kun
nen het uitvoeren van bepaalde activiteiten verbie
den of aan voorw aarden onderwerpen. Deze voor
w aarden  en activiteiten kunnen  afhankelijk  w or
den g em aak t  van he t verkrijgen van een vergun
ning. D e  Vlaam se regering  bepaalt  de nadere  re 
gels m et be trekk ing  to t  deze activiteiten of v oor
waarden :

1° de wijze waarop, de omstandigheden waaronder 
of de plaats waar de activiteit kan worden uitge
voerd ;

2° het verlenen van een voorafgaande, schriftelijke 
vergunning of toestem m ing door een in het be
sluit aangewezen overheid ;

3° het voorafgaand, schriftelijk m elden of kennis
geven van bepaalde activiteiten aan een bij be
sluit aangew ezen overheid , die b innen een b e 
paa lde  term ijn de gevolgen van de voorgeno
men activiteit beoordeelt ;

4C het herstel in de oorspronkelijke toestand of in 
een d o o r  het besluit aangegeven toestand na 
beëindiging van de activiteit.

§ 6. O nverm inderd  de bepalingen van artikelen 25 
en 26 en van § 5. wordt het wijzigen van de vegeta
tie of het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine 
landschapselem enten  of de vegetatie ervan, voor
zover de Vlaamse regering die wijzigingen niet ver
biedt. afhankelijk gem aakt van het verkrijgen van 
een vergunning. Het gaa t daarbij in elk geval om 
de volgende gebieden :

r  de groengebieden, de parkgebieden. de buffer- 
gebieden, de bosgebieden, de na tuuron tw ikke

lingsgebieden, de valleigebieden, de brongebie- 
d e n .d e  agrarische gebieden m et ecologisch be
lang of waarde, de agrarische gebieden met bij
zondere  w aarde  of de e rm ee  vergelijkbare ge
b ieden , aangew ezen  op de p lannen  van aanleg 
en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht 
in de ruimtelijke ordening ;

2° de bescherm de du ingeb ieden  aangewezen 
krachtens artikel 52 van de wet van 12 juli 1973, 
toegevoegd bij decreet van 14 juli 1993 houden
de maatregelen tot bescherming van de kustdui- 
nen ;

3° de perimeters van de gebieden afgebakend vol
gens of ter uitvoering van internationale verdra
gen, overeenkomsten of richtlijnen ;

4° de kustpolders.

D e Vlaamse regering kan bepalen  welke activitei
ten een wijziging zijn van de vegetatie of van kleine 
landschapselementen of van de vegetatie ervan.

§ 7. Onverminderd de bepalingen van § 5 wordt het 
geheel of gedeeltelijk  wijzigen van kleine land
schapselem enten of de vegeta tie ervan, voorzover 
die niet verboden  is, tevens afhankelijk  gem aakt 
van het verkrijgen van een vergunning  in de vol
gende gebieden :

1° de landschappelijk  w aardevolle  agrarische g e 
bieden en de agrarische gebieden  en de erm ee 
vergelijkbare gebieden , aangeduid  op de p lan 
nen van aanleg en de ru im teli jke  u itvoerings
plannen van kracht in de ruimtelijke ordening ;

2° het IVON.

De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen in
zake ontheffing van de vergunningsplicht bedoeld 
in § 6 en § 7, voorzover u itdrukkelijk  voldaan is 
aan de zorgplicht opgelegd door artikel 14 en vol
daan is aan de bepalingen van artikel 16, § 1 tot en 
met § 4. inzake hel tegengaan  van verm ijdbare 
schade :

1 ’ w anneer voor de verm elde activiteit op grond 
van wetten, dec re ten  of besluiten een vergun
ning of toestem m ing van de overheid vereist is 
en na advies van de administratie bevoegd voor 
het natuurbehoud ;

2° wanneer de activiteit geregeld is in goedgekeur
de plannen of projecten, die nader zijn bepaald 
door de Vlaamse regering :



3° w anneer het huiskavels betreft van een vergun
de woning of een bedrijfsgebouw, met een maxi
male oppervlakte van 2,5 ha ;

4° w an n eer  het norm ale  onderhoudsw erken  b e 
treft.’’.

Artikel 5

In artikel 20 van hetzelfde decreet worden in 1° en 
2° na de woorden ", inzonderheid artikelen 2 en 4” 
de w oorden  “ ,e n  tot 1 juli 2003 tevens de speciale 
beschermingszones en kustpolders '’ ingevoegd.

Artikel 6

In artikel 37 van hetzelfde decree t worden de vol
gende wijzigingen aangebracht :

1° punt 3 van § 1 wordt vervangen door wat volgt :

"3° in een door de Vlaamse regering afgebaken
de p er im e te r  b innen de kustpolders en binnen 
de groen- en bosgebieden  gelegen binnen het 
IVON ;

2° het vierde lid wordt geschrapt.

kus tpo lders  of  b innen de per im e te r  van gebieden 
afgebakend volgens of ter  uitvoering van in te rna
tionale  verdragen , o vereenkom sten  of richtlijnen 
of in groen-, park-, buffer-, bos- en bosuitbreidings
gebieden of de erm ee vergelijkbare gebieden aan 
gewezen op de plannen van aanleg en de ruimtelij
ke uitvoeringsplannen, van kracht in de ruimtelijke 
ordening.

Met natuurinrichtingsprojecten worden m aatrege
len en inrich tingsw erkzaam heden bedoeld  die ge
richt zijn :

1° op een optim ale inrichting van een gebied met 
het oog op het behoud , he t herstel en de o n t
wikkeling van natuur en het natuurlijk milieu in 
het VEN, in de kustpo lders  en in de groen-, 
park-, buffer-, bos- en bosuitbre id ingsgebie
den of de e rm ee vergelijkbare gebieden aange
wezen op de p lannen  van aanleg en de ru im te
lijke uitvoeringsplannen, van kracht in de ruim
telijke ordening ;

2° op het realiseren  van de instandhoudingsm aat
regelen, bedoeld  in artikel 13, § 2, in de speciale 
bescherm ingszones en van de m aatregelen, b e 
doeld in artikel 13, § 3.” .

Artikel 7

In artikel 46 van hetze lfde  dec ree t  wordt een 7° 
toegevoegd, dat luidt als volgt :

“7° hetzij het beheer, het herstel en de on tw ikke
ling van de natuur in de kustpolders  conform het 
natuurrichtplan, met uitzondering van de erkende 
en Vlaamse natuurreservaten  en hun uitbreidings- 
perimeters en /o f -zo n es .” .

Artikel 8

In artikel 47 van hetzelfde decree t  wordt § 1 v er
vangen door wat volgt :

"§ 1. De V laamse regering kan. na advies van de 
Raad. in een door haar aangewezen gebied een na- 
tuurinrichtingsproject instellen. Het natuurinrich- 
t ingsproject is voor m instens 90 % van de o p p e r 
vlakte gelegen in geb ieden  van het VEN. in de

Artikel 9

In artikel 50 van hetzelfde decree t  wordt § 1 ver
vangen door wat volgt :

1 .Voor elk gebied dat behoort  tot het IVON, tot 
de kustpolders en voor elk gebied dat geheel of ge
deeltelijk  gelegen is b innen  de per im e te r  van ge
bieden a fgebakend  volgens of ter uitvoering van 
internationale verdragen, overeenkomsten of richt
lijnen, wordt een natuurrichtplan opgesteld. Indien 
het gebied gelegen is binnen de perim eter van een 
speciale beschermingszone, omvat het natuurricht
plan de nodige m aatregelen conform artikel 13, § 2 
en § 3. E en  n a tuu rr ich tp lan  voor een speciale b e
schermingszone kan, in afwijking van artikelen 28 
en 29, zowel e r fd iens tbaarheden , gebods- en v er
bodsbepalingen voor de adm inistratieve overheid 
als erfd ienstbaarheden en verbodsbepalingen voor 
andere  grondeigenaars en grondgebruikers  opleg
gen die nodig zijn om de instandhoud ingsm aatre
gelen, bedoeld in artikel 13, § 2, en de maatregelen 
bedoeld in artikel 13, § 3, te realiseren.” .



Artikel 10

ln artikel 15bis van het decreet van 23 januari 1991 
inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontrein ig ing  d oor  m eststoffen  w orden de vol
gende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 w ord t een 4° toegevoegd, dat luidt als 
volgt :

"4° de kustpolders." :

2° in § 3 w orden  tussen de w oorden  “b in n en ” en 
"d e” de woorden "de kustpolders en binnen” in
gevoegd ;

3 § 4 wordt vervangen door wat volgt :

"§ 4. Met het oog op een betere controleerbaar
heid en een duurzaam  behoud  en versterking 
van de n a tuu rw aarden  kunnen  de zones, b e 
doeld in § 2 en § 3, ook andere  cultuurgronden  
om vatten  dan degene die o v e reenkom en  m et 
één van de vermelde graslandtypes. De Vlaamse 
regering kan nadere regels vaststellen inzake de 
p rocedure  en de criteria  tot aanwijzing van de 
zones, bedoeld in § 2 en § 3.”.

Jacky MAES

André VAN N IE U W K E R K E  

Jan LOONES 

Veerle D E C L E R C Q



STILTE ■ ■ ■

Standaard-journalist Laurens De Keyzer, schreef een boekje over stilte: 
'kleine atlas van de stilte, 23 plaatsen in België om stil van te worden'. 
De auteur zocht stilte op, in het land en in zijn herinneringen. In een 
aantal van zijn kortverhalen levert dit merkwaardige ontmoetingen op. 
Wat ons Westhoekers niet echt zal verwonderen is dat onze streek 
onderwerp is in 7 van De Keyzer zijn verhaaltjes. Hij zocht en vond ver
halen van stilte in West-Vleteren (abdij), Stuivekenskerke, Lampernisse, 
leper (Last Post), De Panne (De Atlantikwal), Oostduinkerke (terug naar 
zijn jeugd) en Vladslo. In Vladslo bezoekt hij het Duits soldatenkerkhof 
waar 25.638 gevallen soldaten van de Eerste Wereldoorlog begraven 
liggen: 'van goed en kwaad valt hier niets meer te leren. Uitgedoofd in 
as. Ik durf er weleens heel stil van worden. Een Spaanse kunstenares, ik 
ben vergeten wie, zei ooit: "Stilte is het enige eerlijke monument voor 
de doden” . Wie die kunstenares ook is, ze heeft gelijk.'

In Oost-Vlaanderen werd het gebied Dender-Mark als eerste 
'Stiltegebied' van Vlaanderen uitgeroepen. In onze provincie worden de 
beschermde landschappen van Lampernisse en Het Zwin als mogelijk 
stiltegebied onderzocht. Er bestaan nogal wat misverstanden over wat 
de aanduiding van zo'n stiltegebied nu juist allemaal inhoudt. 
Sommigen stellen het misprijzend voor als een stalen wet die alle 
gemotoriseerd verkeer uit het gebied wil weren. Dat is dus 'zever in 
zakjes'. Een stiltegebied is een gebied waarin de natuurlijke geluiden 
overheersen. Daarnaast is iedereen het erover eens dat ook gebiedeigen 
geluiden verdragen moeten worden.
Concreet zijn dat de geluiden van de landbouw, van het verkeer van de 
bewoners, van het onderhoud van de straten, de tuinen, enz. Een aan
duiding als stiltegebied heeft voornamelijk een symboolfunctie voor het 
gebied. Het is een monument dat verwijst naar de rust van het gebied 
en de levenskwaliteit voor alle bewoners. Daarenboven is het een keurs- 
merk dat op termijn vruchtbaar is voor landbouw én milieu.

Maar is het ergens in ons land nog wel echt stil? Zelfs in een uitgespro
ken plattelandsgebied als de Westhoek hoor je overal geluiden van 
overvliegende vliegtuigen, helicopters, auto's, enzovoort'. In zijn boek
je schrijft Laurens De Keyzer in de epiloog dat het klopt dat het nergens 
echt stil is: 'stilte bestaat niet, ze bestaat slechts bij de gratie van geluid. 
Hoe minder geluid, hoe hoorbaarder de stilte (...). Absolute stilte is een 
illusie en alle andere stilte is bedrieglijk. En dat is misschien maar best 
zo, want anders klopt je hart niet meer'. Dit klinkt boeddhistisch, wat 
veel zegt over de relativiteit van een discussie over stilte, zelfs in de 
Westhoek. Dat er hoog boven polderdorpjes vliegtuigen passeren, bete
kent dus zeker niet dat een gebied de aanduiding als stiltegebied niet 
zou verdienen.

De auteur van de stilte bezocht ook Lampernisse. In het vorig nummer 
loofden we dit gebied en ook De Keyzer doet dat in zijn stuk over het 
polderdorp. Schoon aan zijn betoog is dat hij ook hier weet te 
relativeren. Ik geef daarom graag als slot (en omdat het bijna nieuwjaar 
is!) een citaat van de auteur die op wandel plots de “punker" van het 
dorp ontmoet. Ik zelf heb ook al vaak die punker ontmoet. Wie 
Lampernisse bezoekt en het is wat goed weer, maakt veel kans hem 
bezig te zien zoals de Keyzer hem beschrijft. De verrassende Westhoek 
zit soms in kleine dingen: 'wat toen gebeurde was zelfs in een roman 
niet te verzinnen. Uit een kleine woning in een op de velden dood
lopend straatje kwam een man. Zijn haartooi herinnerde in kleur en snit 
aan de geüniformeerde punk, maar ik schatte hem toch een flink eind 
in de dertig. Hij plaatste een geluidsbox voor zijn huis, zette een stoel in 
het midden van het steegje, ging zitten met een soort Afrikaanse trom 
tussen de benen en roffelde iets onheilspellends -waarna ineens de 
straat, wat zeg ik, het hele want piepkleine dorp, verplicht werd mee te 
luisteren naar Imagine, onder onverstoorbaar monotone begeleiding 
van de kleine trom. Ik hoor het John Lennon graag zingen: Imagine all 
the people living life in peace'.

Voor iedereen alle goeds in 2003. In alles!
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