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Aanleiding
De Vlaamse Waterweg nv plant een grondige ruiming van de grachten langs de Damse Vaart
Oost tussen de Hoekebrug en de Nederlandse grens. De hiervoor hinderlijke begroeiing op de
taluds zal verwijderd worden. De grachten liggen gedeeltelijk in het Vogelrichtlijngebied
BE2500932 ‘Poldercomplex’’ en in het Vlaams Ecologisch Netwerk (Het krekengebied van
Lapscheure en Hoeke). In het dossier voor de omgevingsvergunning moet bijgevolg een
voortoets opgenomen worden om na te gaan of er een betekenisvolle impact op fauna en
flora mogelijk is.

Vraag
Kan de ruiming van de grachten en het verwijderen van de hinderlijke vegetatie een
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone
veroorzaken?

Toelichting
1.

Project

De Vlaamse Waterweg nv plant een grondige ruiming van de grachten langs de Damse Vaart
Oost tussen de Hoekebrug en de Nederlandse grens. Om dit vlotter te kunnen uitvoeren zal
hinderlijke begroeiing op de taluds van de gracht verwijderd of gekapt worden. Het gaat om
lage bomen en struiken. Daarnaast zal ook het riet gemaaid worden. De bestaande
lijnbeplanting van populieren wordt volledig behouden.

2.

Situering

De werken vinden plaats langs de Damse Vaart Oost, het betreft de grachten onderaan het
talud van de rechteroever. Ze liggen deels in het Vogelrichtlijngebied BE2500932
‘Poldercomplex’ en volledig in GEN1-gebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk: Het
krekengebied van Lapscheure en Hoeke (Figuur 1). De zone is planologisch gesitueerd
binnen natuurgebied (hoofdcode 701) (Figuur 2).
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Figuur 1 Situering van de grachten (rode lijn) t.o.v. het Vogelrichtlijngebied en GEN-gebied.

Figuur 2 Situering van de grachten (rode lijn) op het gewestplan.
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3.

Specifieke instandhoudingsdoelstellingen

De instandhoudingsdoelstellingen voor vogels in het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex zijn
(zie
https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/31_polders_s-ihd-besluit_vr.pdf) :
Broedvogels
•

blauwborst: gemiddeld 200 broedparen;

•

bruine kiekendief: 7 tot 10 broedparen;

•

ijsvogel: 0-5 broedparen;

•

kluut: 150-170 broedparen;

•

steltkluut: 0-9 broedparen;

•

porseleinhoen: onregelmatige broedvogel; behoud

Doortrekkers/overwinteraars
•

kleine rietgans: seizoensgemiddelde (dit is een gemiddeld aantal over de maanden
oktober tot en met maart ) van 9000 exemplaren;

•

kolgans seizoensgemiddelde van min. 8000-9000 exemplaren;

•

smient: seizoensgemiddelde van min. 9000-10000 exemplaren;

•

blauwe kiekendief: populatiegemiddelde van enkele tot 10 exemplaren;

•

goudplevier: seizoensgemiddelde van 1500-2000 exemplaren;

•

kemphaan: seizoensgemiddelde van 50-150 exemplaren;

•

slobeend: seizoensgemiddelde van 225-262 exemplaren;

•

pijlstaart: seizoensgemiddelde van 17-20 exemplaren;

•

wulp: seizoensgemiddelde van 1105-2160 exemplaren.

Met het oog op de duurzame instandhouding van de populaties overwinterende soorten in de
SBZ en in Vlaanderen, in het bijzonder de kleine rietgans, is herstel van het leefgebied van
de soort vereist. Dit impliceert minimaal het behoud van een graslandareaal van 11.600 ha
waarvan 8.000-10.000 ha permanent grasland of weilandcomplex met veel sloten en/of
microreliëf in de Oostkustpolders. De omgeving van Damme is hiervoor een kerngebied. Met
het oog op het behoud van een goede kwaliteit van deze graslanden voor de aangemelde
soorten is het behoud van het microreliëf en de aanwezigheid van water in en rond de
percelen cruciaal.
De polders in Hoeke en Lapscheure zijn van belang voor de instandhouding van de populatie
bruine kiekendief. Gezien de bruine kiekendief een verstoringsgevoelige soort is, is het van
belang binnen een straal van 100 m rond de geschikte broedgebieden verstoring tot een
minimum te beperken. Ook de overwinterende vogels hebben baat bij een minimale
verstoring. Het peilbeheer in de polders moet de duurzame instandhouding van
rietvegetaties garanderen.
Voor meervleermuis (Myotis dasycneme) wordt het behoud en herstel van lijnvormige
landschapselementen als verbinding tussen kolonies en foerageergebieden als doel gesteld.
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4.

Ecologische waarden

De te verwijderen vegetaties liggen op de Biologische Waarderingskaart in een complex van
biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen (zie bijlage 1). Het betreft kd + lh/hp
+ k(mc) + k(mr) + khcr° in het westelijk gedeelte en kd + hp* + hu° + kbp + k(mr) in het
oostelijk deel. Deze gegevens dateren resp. van augustus 2002 en september 2005 (De
Saeger et al. 2018). De codes betekenen het volgende (zie Vriens et al., 2011):
kd: dijk
lh/hp: aanplant van populieren op soortenarm permanent cultuurgrasland
hp*: soortenrijk permanent cultuurgrasland
hu° : zwak ontwikkeld mesofiel hooiland type glanshavergrasland; dit is op de kaart
aangeduid als mogelijk 6510 habitat.
kbp: bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.)
k(mc): lijnvormige grote zeggenvegetatie
k(mr): lijnvormige rietvegetatie en andere vegetaties van het rietverbond
khcr°: jonge of zwak ontwikkelde houtkant van meidoorn.
In
het
Vogelrichtlijngebied
Poldercomplex
zijn
volgende
biotopen
beschermd:
duinmoerassen, oude kleiputten, moerasbosjes, dijken, kreken en hun oevervegetatie,
poldergraslanden en hun microreliëf (besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober
1988 en besluit van de Vlaamse regering van 20 september 1996). Aangezien bovenstaande
vegetaties deel uitmaken van de dijk, vallen ze onder deze bescherming.
Het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex (BE2500932) is aangemeld omwille van (Van Vessem
& Kuijken, 1986):
•
•

•
•

het broeden van volgende Bijlage I-soorten: roerdomp, woudaapje, kemphaan, velduil
en blauwborst;
enkele niet-broedende Bijlage I-soorten: roodkeelduiker, roerdomp, kleine zwaan, wilde
zwaan, dwerggans, brandgans, roodhalsgans, blauwe kiekendief, bruine kiekendief,
smelleken, goudplevier, kemphaan, bosruiter, velduil en ijsvogel;
internationaal belangrijke aantallen (1% van de mondiale populatie) van rietgans, kleine
rietgans, kolgans, brandgans, smient, wintertaling, slobeend, goudplevier en wulp;
een belangrijke overwinteringsplaats voor: bergeend, krakeend, pijlstaart, kuifeend,
tafeleend, brilduiker en grote zaagbek.

Uit
het
meetnet
voor
overwinterende
watervogels
in
Vlaanderen
(https://watervogels.inbo.be/#/) blijkt dat vooral wilde eend, kuifeend, meerkoet, fuut,
aalscholver en blauwe reiger worden waargenomen op de Damse vaart tussen Hoekebrug en
de Nederlandse grens. Deze soorten, en krakeend, zitten ook op de kleiputten ten zuiden van
de Damse vaart. In de aangrenzende polders is er overwintering van volgende doelsoorten:
kolgans, smient, slobeend, pijlstaart en wulp (zie §3). Maar het gaat niet om internationaal
belangrijke aantallen. Daarnaast zijn de polders belangrijk voor grauwe gans, knobbelzwaan,
bergeend, wintertaling en kievit.
In het kader van de monitoring van de natuurwaarden in het SBZ-V Poldercomplex worden
de tot doel gestelde broedvogels sinds 2006 jaarlijks geteld. Uit de tellingen blijkt dat
blauwborst en bruine kiekendief broeden in de Lievegeleedkreek. Deze kreek ligt op meer
dan 400 m van de te ruimen grachten.
In 2017 is er een kraamkolonie van meervleermuis vastgesteld in Damme (Agentschap voor
Natuur en Bos, 2018). De soort gebruikt de Damse Vaart als vliegroute en foerageergebied.
In de omgeving van Damme zijn een tiental vleermuissoorten actief (Van De Sijpe M. 2017).
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5.

Impact van de werken op de beschermde
vegetaties en soorten

De ruiming van de grachten en het gedeeltelijk kappen van de taludbegroeiing heeft geen
grote impact op het grasland van het talud en er is evenmin sprake van direct ruimtebeslag.
Men stelt in de watertoets dat de onderhoudsruiming geen significante invloed op het
watersysteem zal hebben. Een diepe ruiming waarbij ook het bodemniveau van de gracht
wordt verdiept, kan wel degelijk een drainerende werking of effect op de aangrenzende
polder uitoefenen. Ook het vergroten van de dwarssectie van de sloot kan een drainerend
effect hebben op de aangrenzende polders. Voor het behoud van een goede kwaliteit van
deze graslanden voor de doelsoorten is de aanwezigheid van water in en rond de percelen
cruciaal.
Hoewel het kappen van de taludbegroeiing en het maaien van het riet de
afstromingshoeveelheid kan wijzigen, stelt de watertoets dat de ruiming geen significante
invloed zal hebben op het watersysteem. Voorwaarde is wel dat enkel de hinderlijke
begroeiing gekapt wordt.
Het riet wordt gemaaid en niet met wortel verwijderd. Zo kan het riet (en andere
moerasvegetatie) opnieuw uitschieten na de werken. De riet- en grote zeggenvegetatie
vormt het potentieel leefgebied van verschillende Europees beschermde vogelsoorten. Voor
blauwborst is de combinatie van moerasvegetatie met verspreide struiken essentieel. De
struiken worden gebruikt als zangpost. De impact op moerassoorten kan aanzienlijk zijn
wanneer de moerasvegetatie gemaaid wordt vlak voor of tijdens het broedseizoen.
Momenteel broeden blauwborst en bruine kiekendief niet langs de grachten. Ze broeden op
meer dan 400 m afstand, in de Lievegeleedkreek. Mogelijke hinder lijkt beperkt. Tijdens de
duur van de werken kan er wel verstoring van de vogels op de Damse Vaart en in het
aangrenzende poldergebied plaatsvinden. Daarbij moet rekening gehouden worden met
verstoringsafstanden die bij bepaalde watervogelsoorten kunnen oplopen tot 300 m
(Krijgsveld et al., 2008).
De Damse Vaart, met populieren langs weerskanten, is een vliegroute voor de
meervleermuis. De vaart dient tevens als jachtgebied voor deze soort (Agentschap voor
Natuur en Bos, 2012). Meervleermuizen foerageren voornamelijk boven grote, open
waterpartijen. Ze zijn afhankelijk van de insectenrijkdom in de oevervegetaties (riet,
ruigtes). Een goed ontwikkelde oevervegetatie zorgt voor voldoende beschutting en een
hoog aanbod aan insecten. In Damme jagen de meervleermuizen ook in de omliggende
poldergraslanden en boven smallere sloten. Aangezien enkel de hinderlijke begroeiing op het
talud (niet-oeverzijde) gekapt wordt, is de impact op deze soort waarschijnlijk gering tot
verwaarloosbaar. Omdat de populieren blijven staan, blijft de vliegroute (corridorfunctie)
bestaan.

6.

Aanbevelingen

We adviseren om niet onnodig diep te ruimen, zodat het oorspronkelijke bodemniveau en
dwarssectie van de sloot behouden blijven en de impact op het watersysteem minimaal blijft.
Het verlies aan (potentiële) broedplaatsen kan gemitigeerd worden door de oppervlakte te
maaien moerasvegetatie te minimaliseren (volledig herstel tegen maart is onmogelijk) en
door een juiste timing. Het broedseizoen start rond 1 maart en eindigt rond 15 augustus. Het
kappen van de houtige taludbegroeiing gebeurt ook best buiten het broedseizoen.
Het kappen van de houtige taludbegroeiing en het deponeren en/of stockeren van het
maaisel en ruimingsproducten gebeurt volgens de aanbevelingen in de ‘Code van goede
natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen’.
6
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De grootste aantallen doortrekkers en overwinteraars zijn aanwezig in de periode november
tot februari-maart.
Rekening houdend met zowel broedvogels als wintervogels is van half augustus tot eind
oktober de beste periode om de geplande werken uit te voeren.

Conclusie
Deze voortoets is vereist omdat de grachten waar ruimingswerken gepland zijn, deels in het
Vogelrichtlijngebied BE2500932 ‘Poldercomplex’ en in GEN-gebied liggen.
De ruiming van de grachten en het gedeeltelijk kappen van de taludbegroeiing heeft geen
aanzienlijke impact op het grasland van het talud en er is evenmin sprake van direct
ruimtebeslag.
De ruiming zelf en het gedeeltelijk kappen van de houtige taludbegroeiing zal volgens de
watertoets geen significante invloed hebben op het watersysteem. We adviseren om niet
onnodig diep te ruimen, zodat het oorspronkelijke bodemniveau en dwarssectie van de sloot
behouden blijven.
De riet- en grote zeggenvegetatie vormt het potentieel leefgebied van verschillende
Europees beschermde vogelsoorten. De impact op deze soorten kan gemitigeerd worden
door de oppervlakte te maaien moerasvegetatie te minimaliseren en door de timing van de
werken. Tijdens de duur van de werken zal er verstoring plaatsvinden van vogels op de
Damse Vaart en in het aangrenzende poldergebied.
Rekening houdend met broedvogels, doortrekkers en overwinterende vogels is 15 augustuseind oktober de beste periode om de werken uit te voeren.
Aangezien enkel de hinderlijke begroeiing op het talud (niet-oeverzijde) gekapt wordt, lijkt
een eventuele impact op meervleermuis (en andere vleermuizen) gering tot
verwaarloosbaar.
Het resultaat van deze voortoets is dat het kappen van de hinderlijke taludbegroeiing en het
maaien van de moerasvegetatie in de grachten op het eerste zicht geen betekenisvolle
aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone zal veroorzaken,
op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de bovengemelde aanbevelingen.
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Bijlage 1: Biologische Waarderingskaart

Biologische Waarderingskaart (De Saeger et al. 2018) van het westelijke gedeelte.

Biologische Waarderingskaart (De Saeger et al. 2018) van het oostelijke gedeelte.
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Bijlage 2: Foto’s
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