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1. Aanleiding
De Vlaamse Regering besliste op 31 maart 2006, zowel de Vlaamse minister, bevoegd
voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, als de Vlaamse minister, bevoegd voor het
leefmilieu en het waterbeleid, te gelasten op korte termijn een voorstel aan de
Vlaamse Regering voor te leggen dat aangeeft op welke wijze al of niet via de sectorale
regelgeving een effectieve bescherming van de poldergraslanden
gerealiseerd kan worden.
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kreeg de opdracht om de nodige acties
hiervoor te ondernemen. Gedurende een eerste administratieoverschrijdend overleg
van 4 mei 2006, werd aan het INBO gevraagd om de natuurwaarden van deze
poldergraslanden toe te lichten. Voorliggend advies biedt de nodige basisinformatie
op deze vraag.

2. Historiek van de poldergraslanden en definiëring
2.1 De ontstaansgeschiedenis van de polders
Voor een goede definiëring van een poldergrasland, kunnen we niet voorbij aan de
ontstaansgeschiedenis van de Polders zelf, die nauw verbonden is met de zee. Het
landschap zoals we het nu zien, is de resultante van duizenden jaren eb en vloed,
waarin – vooral naar het einde toe – de mens een belangrijke rol heeft gespeeld.

2.1.1 De periode na de laatste IJstijd
Na de laatste ijstijd – ongeveer 10.000 jaar geleden - begon het landijs te smelten,
waardoor het zeeniveau ging stijgen. Daardoor bereikte de Noordzee onze streken en
ontstond een uitgestrekt getijdengebied of waddenlandschap. Zo’n landschap is min
of meer te vergelijken met de huidige slik- en schorgebieden, versneden door
getijdengeulen of kreken, zoals aan het Zwin of Saeftinge, maar dan veel
uitgestrekter.
Samen met het stijgen van de zeespiegel, verhoogde ook de grondwaterspiegel en de
temperatuur, waardoor er een weelderige vegetatie tot ontwikkeling kwam. Mede
door het zoete rivierwater uit het achterland, kwam het grondwater uiteindelijk zo
hoog te staan dat er zoetwatermoerassen ontstonden waarin veen accumuleerde (het
zogenaamde ‘basisveen’).
Door verdere opslibbingen, laterale bewegingen van getijdengeulen, het eroderen van
de opgehoogde delen en de vertragingen in de zeespiegelstijging1 vormde zich een
1

Op basis van het Duinkerke-transgressiemodel, werden drie grote periodes van transgressies en regressies
onderscheiden. Een eerste ‘duinkerke-I’ gebeurde vlak voor het begin van de jaartelling. Een tweede situeerde
zich tussen de 3de en begin 8ste eeuw en gaf aanleiding tot het zogenaamde ‘Oudland’. Duinkerke-III situeerde
zich rond 11-12de eeuw waarbij een nieuwe kleilaag aanleiding gaf aan het ‘Middelland’. Feitelijk zijn de termen
Oudland-(8ste), Middelland-(10-11de) en Nieuwlandpolder (16-18de eeuw) afkomstig uit de bodemkunde en
duiden ze minder op een ontstaansperiode, als op de (steeds hogere) landbouwkundige waarde. Door
geomorfologisch onderzoek in de jaren negentig (o.m. door Dr. C.Baeteman), wordt dit ‘Duinkerketransgressiemodel’ echter gerelativeerd en gaat men uit van een meer geleidelijke zeespiegelstijging in plaats van
drie afgebakende periodes. Vast staat echter dat elke overstromingsperiode (of dit nu door stormvloeden of
geleidelijk aan gebeurde) werd gevolgd door een golf van indijkingen.
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dynamisch milieu van zoete kustveenmoerassen en getijdengeulen met zoute slikken
en schorren.
Het spel van de getijden zorgde met de tijd voor een steeds verdere opslibbing en
opvulling van het wadgebied, zodat ongeveer net voor de Romeinse Periode een groot
deel buiten het bereik van de zee kwam te liggen en de schorrenvegetatie geleidelijk
aan verzoette zodat zoutweiden ontstonden. Er was sprake van ‘zoutweiden’, of
‘marisci’ omdat ze nog steeds enkele keren per jaar werden overspoeld met zeewater
bij extreem hoge getijden (tijdens storm en lente- en herfstequinox).

2.1.2 Middeleeuwen
De zoutweiden werden in gebruik genomen voor schapenteelt, gevolgd door de eerste
bewoning. Om mens en vee te beschermen en omdat de duinen nog relatief jong
waren en niet voldeden als zeewering, werden omstreeks de 8ste eeuw de eerste
dijkjes aangelegd. Het komgrondengebied van Lampernisse bijvoorbeeld met het
Leenhof Ter wissche, dat omstreeks de 8ste-9de eeuw werd gebouwd en is een van de
vroegste ontginningssites van onze kust, toen het gebied nog een schorrenvlakte was.
Deze dijken moesten in eerste instantie vooral het water tegenhouden dat via de
geulen het land binnenkwam en niet zozeer rechtstreeks uit zee, waardoor ze
loodrecht op de kustlijn of soms ogenschijnlijk kriskras in het huidige landschap
liggen. Na 1100 werden dijken niet enkel meer aangelegd voor de veiligheid van
grond, vee en bewoning, maar ook om effectief gronden te winnen voor veeteelt en
akkerbouw. De Vlaamse kustvlakte is naar alle waarschijnlijkheid de streek waar men
het vroegst met echte inpolderingen is begonnen. Binnen Vlaanderen werden de
westkustpolders het eerst ingepolderd (12de eeuw) omdat die in tegenstelling tot de
kust rondom het Zwin en Nederland niet door de stormvloed van 1134 werd
getroffen. Op die manier werden in Vlaanderen in de loop van de eeuwen zo’n
2600km² grond aan de invloed van de zee onttrokken (Rottier 1984).
Door het aanleggen van dijken moest nu echter een oplossing gezocht worden voor
een efficiënte ontwatering van de nu ontstane polder. Aanvankelijk kon het
overtollige regenwater via kreekjes op natuurlijke wijze bij eb afvloeien. Later werd
een stelsel van sloten en sluizen gegraven. Maar daardoor gingen ook de sedimenten
zelf ontwateren. Net als veen is ook wadklei zeer waterrijk en leidt ontwatering tot
compactie of inklinking, met een verlaging van de oppervlakte tot gevolg. In de niet
ingedijkte gebieden ging de opslibbing ondertussen verder, zodat die iets hoger
kwamen te liggen dan de ingedijkte en verder inklinkende polder. Bij dijkbreuken
leidde dit tot uitgestrekte overstromingen. De huidige polders liggen op ongeveer 0–
5 meter TAW.
Binnen de middeleeuwse inpolderingen gebeurde een verdere reliëfswijziging. Door
de verdere ontwatering en inklinking gebeurde er een inversie van het reliëf: de
kleiige en venige eilanden klonken verder in (vormen tegenwoordig de poel- of
komgronden) waardoor de lager gelegen, zandige (en dus weinig comprimeerbare)
kreekbeddingen kreekruggen werden en dus hoger kwamen te liggen in het
landschap. Bovendien werden de veeneilanden of komgronden vaak eerst nog
ontveend of ontkleid voor brandstof, zoutwinning of bakstenen alvorens ze als
grasland in gebruik werden genomen, waardoor ze nog lager kwamen te liggen. Om
een vlugge ontwatering te verzekeren in het voorjaar werden in de graslanden zelf
ook vaak laantjes of afwateringsgreppeltjes aangelegd. De hoger gelegen en dus
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drogere kreekruggen werden meestal in gebruik genomen als akkergebied, voor
bewoning of wegen.
Doordat de middeleeuwse inpolderingen aanvankelijk van beperkte omvang waren,
ontstond een kleinschalig en vriendelijk landschap waarvan we nu nog restanten
terugvinden in o.a. de Uitkerkse Polder, de polders rond Klemskerke en Damme, de
Zwaanhoek of de komgronden van Lampernisse. Ook de polderwaterlopen van nu
zijn vaak nog restanten van fossiele kreekgeulen.

2.1.3 Het Nieuwland
In de laatste grote ontginningsperiode, vanaf de 18de eeuw, gebeurde inpoldering op
een meer systematische en grootschalige manier. Deze periode maakt het
zogenaamde ‘Nieuwland’ uit. Tegen die tijd lag het gebied al hoger en ging het ook
meer om zandige gronden, zodat vrijwel onmiddellijk na de indijking overgegaan kon
worden tot akkerbouw. Deze polders hebben vandaag een totaal ander aspect dan de
middeleeuwse. Ze zijn grootschaliger, worden gekenmerkt door een meer
systematische ontginning, bevatten voornamelijk akkerland, maar zijn wel doorspekt
met brede kreekrestanten die een sterke aantrekkingskracht hebben op avifauna en
waarlangs vaak zilte graslanden voorkomen. Vergelijk daartoe bijvoorbeeld
grootschalige en geometrische akkerpoldergebieden zoals de Nieuwe Hazegraspolder
of de Willem-Leopoldpolder te Knokke, met een kleinschalig graslandpoldergebied
als Klemskerke of de Zwaanhoek uit het ‘Oud- of middelland’.

2.1.4 De historische polders van Oostende
Een uitzonderlijke inpolderinggeschiedenis betreft de ‘Historische polders van
Oostende’. Omstreeks eind 1500 werden de zeedijken te Oostende doelbewust
doorbroken om de Spaanse vijand te ontmoedigen, waardoor het reeds ingepolderde
gebied weer veranderde in een wadgebied met getijdengeulen. Na deze oorlog werden
deze polders ingericht als ‘spoelpolder’ om de verzanding van de haven tegen te gaan.
Na 1800 werd dit systeem niet langer toegepast, maar ondertussen had het
aanleiding gegeven tot een uniek landschap. Na het opnieuw inpolderen van dit
gebied liepen namelijk brede kreken doorheen een door verdere opslibbing
opgehoogd gebied. Het Oostends krekengebied ligt ongeveer een meter hoger dan de
aangrenzende polders.

2.1.5 De 20ste eeuw
Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw, is de landbouw steeds grootschaliger
geworden. Doordat grootschalige akkerbouw op de vruchtbare poldergronden meer
winstgevende was, ontstond er behoefte aan een nieuwe indeling van de
middeleeuwse kavels, aanleg van nieuwe wegen en grotere bedrijven, een betere
ontwatering van de ‘waterzieke gronden’ en zo meer. Door onder meer de grote
ruilverkavelingen vanaf 1956, die tot doel hadden het cultuurlandschap geschikter te
maken voor optimale landbouwbedrijfsvoering, gingen heel wat waarden van het
landschap, de natuur en het erfgoed verloren.
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Figuur 1: Zones binnen de kustpolders die geruilverkaveld werden (bron vlm).

Sinds de jaren negentig beoogt ruilverkaveling meer dan een eenvoudige
perceelsgroepering. Ze is geëvolueerd van erg eenzijdig en sectorieel naar een
planningsinstrument dat weliswaar sectorieel bleef, maar met bredere
maatschappelijke doelstellingen, waarbij ook natuur en landschap een plaats kregen
binnen de planvorming.

2.2 Het begrip ‘Polder’ en ‘Poldergrasland’
2.2.1 Definitie ‘Polder’
Een polder is een gebied dat lager ligt dan het omringende water en waarvan de
waterstand kunstmatig geregeld kan worden. Polders worden in het algemeen
doorkruist met watergangen. Een polder is een hydrologische eenheid, dat wil zeggen
dat het geen verbinding heeft met het buitenwater behalve via kunstwerken. Een
polderpomp, - molen of gemaal regelt het polderpeil. Het meest typische kenmerk
van de Vlaamse polders in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse is dat er
gewerkt wordt met een getijgebonden lozing. Dit betekent dat men gewoon de sluizen
kan openzetten bij laagtij zonder te moeten pompen, hoewel er tegenwoordig meer en
meer noodpompen komen. Een polder is omgeven door een waterkering of dijken. In
bepaalde delen van een polder kan een hoger peil worden gehanteerd dan in andere
delen. Dit wordt geregeld met behulp van stuwen.
Er bestaan verschillende vormen. De belangrijkste zijn de droogmakerij, de
inpoldering en de bedijking:
1. Een droogmakerij is een inpoldering van open water, bijvoorbeeld een meer of
een stuk zee, dat letterlijk is drooggemaakt (bijvoorbeeld de Moeren van
Veurne, Flevoland in Nederland).
2. Een bedijking of indijking is een inpoldering van getijdengebied langs de kust
of een rivier. Hierbij gaat het om een gebied dat al periodiek droogviel en door
indijking definitief droog blijft en in cultuur gebracht kan worden. Aan de kust
gaat het meestal om schorren, langs de rivier om overstroombare graslanden
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(voorbeelden zijn hier de Kustpolders of ingedijkte delen van Handzame en
IJzervallei)
3. inpoldering: soms wordt deze term gehanteerd als het effectief creëren van
nieuw land, als actieve winst op zee of rivier om het onderscheid te maken met
‘indijken’ van periodiek droogvallende gronden. De term ‘inpoldering’ wordt
echter ook in het algemeen gehanteerd, als synoniem dus van droogmakerij of
indijking.

2.2.2 Definitie ‘Poldergrasland’
Poldergraslanden worden gedefinieerd als alle graslanden met een permanent
karakter, gelegen binnen de ecoregio ‘Polders‘ die ontstaan zijn door bedijking of
inpoldering. Concreet gaat het om alle laaggelegen graslandpercelen die in gebruik
zijn als graasweide, hooiland of hooiweide binnen deze ecoregio. Ze liggen tussen de
0-5 meter TAW.
Voor alle duidelijkheid omvat dit (binnen de context van dit advies) niet de tijdelijk
ingezaaide graslanden, die op de Biologische Waarderingskaart aangeduid staan als
‘hx’ (minder waardevol), hoewel een deel daarvan (vooral de laatste 20-30 jaar) wel
uit permanent poldergrasland gevormd werd.
In deze definiëring worden tevens de dijkgraslandvegetaties buiten beschouwing
gelaten, hoewel men kan redeneren dat de dijkvegetaties inherent verbonden zijn aan
het ontstaan van de polders. Ook de graslanden gelegen op kunstmatig opgehoogde
terreinen, worden hier niet als poldergrasland beschouwd, hoewel ze uiteraard wel
voor de polders typische natuurwaarden kunnen bevatten. Door hun ligging en hun
vaak waterrijke karakter kunnen ze een belangrijk ornithologisch belang hebben, met
vooral soorten gebonden aan het polderlandschap. Door hun kunstmatig karakter
hebben ze echter een lagere cultuurhistorische en algemeen landschapsecologische
waarde.
Deze graslanden hebben naast hun specifieke ontstaansgeschiedenis, hun
landbouwkundige waarde als ‘vette weiden’ of hooiweiden, vaak ook een specifieke
natuurwaarde en/of unieke landschappelijke waarde.
Binnen dit advies maken we een onderverdeling van de poldergraslanden op basis
van hun natuurwaarde (op basis van de typologie gehanteerd in de Biologische
Waarderingskaart of kortweg BWK2):
•
•
•

Halfnatuurlijke graslanden, de zogenaamde historisch permanente graslanden
Graslanden met verspreid biologische waarde
Biologisch minder waardevolle graslanden

2

De BWK is een gebiedsdekkende globale landschapsecologische kartering waarbij aan de hand van
een reeks vooraf gedefinieerde karteringseenheden, de aanwezige ecotopentypen werden gekarteerd
en gewaardeerd. Deze karteringseenheden zijn gebaseerd op de gezamenlijke aanwezigheid van
karakteristieke plantensoorten (fyto-sociologische basis), de daardoor gevormde vegetatiestructuur en
omgevingskenmerken (DE BLUST et al. 1985).
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2.2.2.1 De historisch permanente graslanden3
Poldergraslanden behoren ondermeer tot de historisch permanente graslanden van
het Vegetatiebesluit (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere
regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 23 juli 1998). Historisch permanente
graslanden zijn halfnatuurlijke vegetaties, bestaande uit grasland
gekenmerkt door het langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland
of wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een
soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu
wordt gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen,
uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones, zoals nader aangegeven in
bijlage 4 van het vegetatiebesluit.
In de polders gaat het om volgende karteringseenheden (cfr. BWK):
Bwk-kartering
Omschrijving
Hc
Vochtig licht bemest grasland (dotterbloemhooiland of
Calthion)
Hj
Vochtig licht bemest grasland gedomineerd door russen
(pitrus en zeegroene rus)
Hf
Natte ruigte met moerasspirea (Filipendulion)
Hu
Mesofiel hooiland (glanshaverhooiland of Arrhenatherion)
Hpr
Grasland met veel sloten en/of microreliëfrijk (LolioPotentillion, Cynosurion cristatus, Alopecurion pratensis)
Hpr*
Grasland met veel sloten en/of microreliëf en met relicten
van halfnatuurlijke graslanden(Lolio-Potentillion,
Cynosurion cristatus, Alopecurion pratensis)
Hpr°
Grasland met weinig sloten en/of microrelïef
Hpr(*)+ da
Hp*
Hpr/hu
Hp+mr
Hp+hc
Hp+fauna-overdruk

Poldergrasland met zilte elementen (Thero-Salicornion,
Puccinellio-Spergularion of Armerion-Maritimae)
Soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden (Lolio-Potentillion, Cynosurion
cristatus, …)
Grasland met veel sloten en/of microreliëfrijk en
weidekerveltorkruid (Alopecurion pratensis, Arrhenatherion)
Permanent cultuurgrasland met rietvegetaties
Permanent cultuurgrasland met relicten van het
dottergrasland
Permanent cultuurgrasland met fauna-belang

Tabel 1: BWK-karteringseenheden van poldergraslanden uit bijlage 4 van het Vegetatiebesluit

3 De term ‘historisch permanente graslanden’ is een beleidsterm, een waaronder waardevolle tot zeer

waardevolle graslanden behoren (volgens de typologie en waarderingssysteem van de BWK). De term
is misleidend voor buitenstaanders omdat niet alle graslanden die hier beleidsmatig ondervallen ook
daadwerkelijk ’historisch permanent’ zijn. Want echt historisch permanent grasland zou dan grasland
zijn dat sinds haar ontstaan (hier inpoldering) nooit werd omgeploegd met nog een originele
bodemopbouw en navenante vegetatie. Wij gebruiken deze beleidsterm echter toch in de indeling van
poldergraslanden omdat ze verankerd zit in de wetgeving en daarin goed gedefinieerd werd.
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Poldergraslanden kunnen een uitgesproken microreliëf4 vertonen. Samen met de
soms prominente invloed van brak grondwater leidt dit tot een fijn geschakeerd
vegetatiepatroon met gradiënten van droog tot nat en zoet tot brak, met uitgesproken
zilte vegetaties in de depressies en laag gelegen graslanden. Deze graslanden worden
volgens de BWK getypeerd als hpr, hpr*, hpr° of hpr(*)+da, hpr/hu.
Niet alle poldergraslanden vertonen echter dit microreliëf en dit soort vegetaties. Er
zijn tevens biologisch zeer waardevolle bloemrijke hooilanden of soortenrijke
graslanden maar dan zonder dit microreliëf of zonder zilte invloeden. Het gaat meer
bepaald om dottergraslanden, pitrusgraslanden, moerasspirearuigtes of
overstroombare hooilanden in vochtig tot natte standplaatsen of kamgraslanden en
glanshavergraslanden in meer droge omstandigheden. Deze graslanden worden
volgens de BWK getypeerd als hc, hj, hf, hu, hp*.

2.2.2.2 Poldergraslanden met verspreid biologische waarde
Er zijn tevens heel wat intensief beweide poldergraslanden met minder vlakdekkende
botanische rijkdom, maar met botanisch erg interessante relicten in de laantjes, de
sloten, de laagten of de perceelsranden, met avifaunistisch belangrijke rietkragen of
structuurrijke houtkanten en hagen.
Deze groep van graslanden zijn dus geen ‘historisch permanent grasland’ volgens het
Vegetatiebesluit (zie hierboven), maar zijn over het algemeen wel reeds langdurig
grasland. Op de BWK kregen ze een biologische waardering, omwille van de
aanwezigheid van halfnatuurlijke relicten in de perceelsranden, of omwille van de
aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals bomenrijen, hagen, houtkanten,
rietkragen of poelen.

2.2.2.3 Minder waardevolle poldergraslanden
Deze groep omvat uitgesproken cultuurgraslanden in de polders met biologisch
minder waardevolle vegetaties. Volgens de BWK gaat het om de karteringseenheid
‘hp’. Hoewel de botanische waarde van deze graslanden beperkt is, is dit areaal
grasland belangrijk in complex met of aansluitend op meer waardevolle
graslandgebieden. Ze kunnen een bijdrage leveren aan nestgelegenheid en
foerageergebied voor avifauna en ze dragen tevens bij aan de openheid of het
‘horizongevoel’ in de polders dat essentieel is voor de weidevogels.

4

Met microreliëf bedoelen we een typisch slenken- en bultenpatroon door ondermeer de inklinking van het veen,
door de plaatselijke ontvenigen of ontkleiingen, door de aanleg van historische laantjes en sloten ten behoeve
van afwatering en het hooilandgebruik of door de talrijke veedrinkpoelen en trapgaten van het vee.
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3. Lokalisatie van poldergraslanden in Vlaanderen
Voor een situering van de poldergraslanden werd volgend kaartmateriaal aangewend:
1. De ‘Ecoregio van de Polders’ (met uitzondering van de Getijdenschelde)
als ruimtelijke eenheid voor het gebiedsgerichte milieubeleid (Sevenant et al.
2002). De ecoregio van de Polders bestaat uit 3 deelgebieden:
a. De Kustpolders 80.167ha
b. Het meetjesland Krekengebied 8.468ha
c. De Antwerpse polders 26.431ha
Samen omvatten ze 115.066 hectare.
Om natuuraspecten geografisch te kunnen bespreken werd Vlaanderen op
basis van geo(morfo)logische en landschapskarakteristieken in ecoregio’s
opgedeeld. Deze zijn vrij homogeen met betrekking tot een aantal abiotische
en landschapskenmerken.
•

•
•
•
•

Kenmerken van de ecoregio (naar Sevenant et al. 2002):
Afwisseling van bodem- en relïëfkenmerken die grotendeels samenhangen met
hogere kreekruggen en lagere kommen, en die o.a. tot uiting komt in een
verschillend gehalte aan zandig materiaal en de specifieke opeenvolging van
klei, zand en veen.
De afwatering die grotendeels op een kunstmatige manier door bemaling tot
stand komt.
De invloed van fossiel zout water op het grondwater.
De open landschappelijke opbouw, de aanwezigheid van graslandcomplexen
en de ligging nabij de kust die maken dat het gebied erg belangrijk is voor
weide- en watervogels en voor overwinterende vogels.
Typisch voor het Meetjesland, de Antwerpse Polders, Lapscheure en de
Historische polders van Oostende is de aanwezigheid van kreken met
verschillende stadia van verzoeting en verlanding.

Figuur 2: Situering van de ecoregio van de’ Polders’ in Vlaanderen

2. De ‘Biologische Waarderingskaart’ (BWK) werd als basis genomen voor
de berekening van het areaal van de poldergraslanden en de analyse van hun
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natuurwaarden. Dit geldt zowel voor de botanische als faunistische (hier
vooral ornithologische) waarden.
Het basisprincipe van deze redenering is dat er wordt gesteund op het feit dat
soorten enkel kunnen overleven wanneer de habitats waarin ze voorkomen
(broeden, foerageren, rusten,…) worden behouden. Twee belangrijke zaken bij
het in stand houden van deze habitats, zijn enerzijds de kwaliteit en anderzijds
de kwantiteit (oppervlakte) ervan. Beide aspecten kunnen afgeleid worden uit
deze gebiedsdekkende waarderingskaart, maar komen nader aan bod in meer
diepgaande case studies (zie verder).
Bij de analyse werd de laatste geïntegreerde versie van de Biologische
Waarderingskaart aangewend, BWK0506 (Wils et al. 2006). De herkomst van
de gegevens van de Polders betreft over het algemeen de meest recente versie
(versie 2), het veldwerk gebeurde voornamelijk tussen 1997 en 2005.
Methode:
• Om een eerste overzicht te krijgen op het areaal poldergraslanden werden
binnen de ecoregio àlle klassen van graslanden die voorkomen in de polders
geselecteerd, behalve de monotone raaigras-graslanden5, de dijklichamen, de
spoorwegvegetaties, de opgehoogde terreinen, autosnelweg- of kanaalbermen
en eventueel andere kunstmatige graslandbiotopen.
•

Vervolgens werd dit bestand opgedeeld in (zoals hierboven reeds beschreven)
de:
o volgens het vegetatiebesluit vastgelegde ‘historisch permanente
graslanden’ (HPGs, zie ook tabel 1). Hierbij zijn ook de graslanden met
faunabelang (bwk-overdruk) gerekend.
o de graslanden met verspreid biologische waarde
o de biologisch minder waardevolle graslanden.
Resultaten:

Totaal
Kustpolders Meetjesland Antwerpse Polders
a. Historisch Permanent Grasland
17.273
16.454
262
557
b. Grasland met verspreid
biologische waarde
4.429
277
348
5.058
c. Biologisch minder waardevol
grasland
5.358
4.006
509
843
Totaal areaal grasland ‘polders’
27.689
24.889
1.048
1.748
Tabel 2: overzicht van het areaal grasland per categorie en per deelgebied van de Polders

Ongeveer ¼ van de ecoregio ‘Polders’ bestaat uit een of andere vorm van
poldergrasland of 27.689ha graslandareaal op 115.066ha. 17.273ha of 62% bestaat uit
historisch permanent grasland. De grootste concentratie aan poldergraslanden ligt in
de West-Vlaamse Kustpolders. Ook het grootste deel van poldergraslanden met
natuurwaarde ligt in de Kustpolders (16.454+4429=20.883ha).
5

Dit gaat om de volgens de bwk gekarteringseenheid ‘hx’. Het kan echter voorkomen dat er door de kartering in
complexen van hp+hx wel een aantal van dergelijke graslanden toch in de selectie meegenomen werden. Het
gaat echter om een heel klein areaal.
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figuren 3a en 3b op volgende pagina geven de ruimtelijke spreiding van de
poldergraslanden weer, met een onderverdeling in de 3 categoriëen, op basis van de
natuurwaarde.
•

Deelgebied 1: Kustpolders

Het areaal poldergrasland van de kustpolders bestaat vooral uit oudland en
middelland met voornamelijk klei op veen bodems en heeft zijn kerngebieden in de
IJzervallei, de Handzamevallei, de oudlandpolders rond Lampernisse en de
oostkustpolders met de Uitkerkse polders, de polders rond Klemskerke en Oostende,
de polders rond Damme, Dudzele en die van de Zwinstreek. Tussen deze
kerngebieden van min of meer aaneengesloten poldergrasland liggen nog kleinere
enclaves van permanent grasland en meer versnipperde of onsamenhangende
graslandcomplexen.
•

Deelgebied 2: Het Meetjesland en de Antwerpse polders

Het Meetjesland krekengebied sluit meer aan op de Zeelandse Polders uit Nederland
en bestaan voornamelijk uit Nieuwlandpolders. Deze zijn later ingepolderd en
hebben bijgevolg een langere opslibbingperiode gekend waardoor ze iets hoger
gelegen zijn. De voormalige schorren hebben een kleiige tot zandlemige bodem op
een zandige ondergrond. Dergelijk bodemprofiel in combinatie met de hogere ligging
verzekert een goede ontwatering waardoor deze geschikt zijn voor akkerbouw, al
draagt het gevoerde waterpeilbeheer hier ook toe bij. De recente
ontstaansgeschiedenis uit zich ook in het nog hoge kalkgehalte van de bodem
(schelpfragmenten). Hier is – in tegenstelling tot het oud- en middelland – geen
inklinking opgetreden en dus geen inversie van het landschap, waardoor het
omliggende gebied niet lager kwam te liggen dan de geulgronden. Tegenwoordig
bestaan deze laaggelegen geulgronden uit kreken of kreekgraslanden en kennen een
zandige ondergrond. Het grond- en oppervlaktewater varieert van zoet tot brak en
bepaalt in combinatie met het microreliëf de vegetatieontwikkeling. Op de hogere
delen binnen de kreekgraslanden ontwikkelen zich Kamgraslanden (LolioCynosuretum hordeetosum) terwijl zich op de lagere delen Zilverschoongraslanden
(Lolio-Potentillion) en zilte graslanden (Puccinellio-Spergularion salinae)
ontwikkelen, resp. onder invloed van zoet en brak water. In tegenstelling tot de
Kustpolders beperken deze graslanden tot de voormalige geulen en hebben bijgevolg
een kleiner oppervlak, toch komen een aantal grotere poldergraslandcomplexen voor
zoals de Oude en de Nieuwe Haantjesgatpolder, de Jeronimus Oudlandpolder, het
gebied rond de kreek aan de Roste Muis, rond de Rode en Grote Geul, de StBarbarapolder, Vliet (Boekhoute) en Noorddijk. Ook hier geldt dat verspreid over het
gebied nog tal van geïsoleerde graslanden met natuurwaarde voorkomen.
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Figuur 3a: overzicht van het graslandareaal in de Kustpolders
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Figuur 3b: overzicht van het graslandareaal in het Meetjesland en Antwerpse Polders
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4. Lokalisatie van poldergraslanden in West-Europa
Om een overzicht van buitenlandse poldergraslanden te verkrijgen is het belangrijk vooreerst
een zicht te krijgen op ingepolderde gebieden van West-Europa.

Figuur 4: Europese landschappen volgens Meeus

Meeus bracht in 1995 de West-Europese landschappen in kaart. Binnen de
antropogeen gevormde landschappen werd er gedifferentieerd tussen Polders, Delta’s
en Huerta’s6. Volgens deze kaart vinden we Polders vooral terug in Nederland, België,
Duitsland, Denemarken en Frankrijk. (zie de donkerblauwe legende-eenheid in
figuur 4).
Meeus omschrijft de Polders in zijn landschapstypologie als de vlakke en open
landschappen van de lage landen van Noord-West Europa. Een Atlantisch klimaat
betekent dat de regenval er abundant is. Hij maakt onderscheid tussen enerzijds de
6

huerta’s vinden we langs de kusten van de Middellandse Zee terug in bv spanje Valencia. Ze bestaan
uit geïrrigeerde intensief gecultiveerde landschappen (vooral citrusbomen), doorsneden door
irrigatiekanalen, dijkjes en terrassen.
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polders met hun vruchtbare gronden, regelmatige velden, grote boerderijen en
modern landbouwmanagement en anderzijds de polders met venige gronden, die
gekarakteriseerd worden door een achteruitgaande agrarische structuur maar met
grote natuurpotenties. De gebieden langs de kusten, rivieren en estuaria en de
laagveengebieden in het bijzonder zijn van groot belang voor fauna en flora. Natte
graslanden bieden habitat voor wilde planten en dieren, zoals weidevogels en
trekvogels. Deze gronden zijn ideaal voor wateropslag en natuurontwikkeling (Meeus
1995).
De European Landscape Character Areas (ELCAI) uit 2002 biedt een degelijk
onderbouwde typologie en cartografie aan van de Europese landschappen op basis
van diverse kaartlagen en landelijke informatie (www.elcai.org).
Hieronder volgt een overzicht van de Poldergebieden van Nederland, België en
Frankrijk op basis van ondermeer deze European Landscape Character Areas en
lokale rapporten. Vergelijkbare cijfers uit Duitsland en Denemarken ontbreken.

4.1 Nederland

Figuur 5: landschapstypes van Nederland (bron: ELCAI)

Nederland kent - net zoals België - zowel Oude Zeekleipolders (in Zeeland, NoordHolland, Groningen en Friesland), jongere ‘Nieuwland’polders (Zeeland) als
droogmakerijen (ondermeer in Flevoland).
In de provincies Groningen en Friesland en in de Kop van Noord-Holland bestaan
tevens heel wat veenlandschappen. Deze bestaan enerzijds vooral uit open water –
daar waar ontveningen plaatsvonden - en graslanden die nooit of nauwelijks
overstroomd geworden zijn, dus met een dik veenpakket en weinig klei er bovenop.
De vegetatie in het veenlandschap is daardoor anders. Dit is een graslandtype dat we
in Vlaanderen niet of nauwelijks hebben.
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Ongeveer 50% van het oude zeekleilandschap van NW-Europa ligt in Nederland,
vooral in de provincies Groningen en Friesland, een klein percentage ligt in Zeeland
en in Noord-Holland. Deze internationale betekenis hier gaat echter over het
landschap, waarbij criteria worden gehanteerd als terreinvormen, archeologie,
schaalkenmerken,
ontginningsgeschiedenis
enz…
Deze
internationale
landschapsbetekenis zegt dus nog niets expliciet over de natuurwaarden in deze
landschappen. Het is wel zo dat de biologisch waardevolste delen ervan (zoals de
laagvenen, de moerassen en de poldergraslanden) tevens behoren tot het Europese
Natura2000 netwerk.
In Nederland worden de laatste relicten oorspronkelijk Oude zeekleipolders als zeer
waardevol beschouwd, zowel landschapsecologisch als cultuurhistorisch. Dit areaal is
gedurende de 20ste eeuw, drastisch verminderd door ondermeer de stormvloed van
1953, door ruilverkavelingen en herverkavelingen tot landbouweconomisch
hoogwaardige percelen, door ontginningen en door verdere intensivering van de
landbouw. Figuur 6 toont een achteruitgang in soortenrijkdom (kruiden) in de
landbouwgraslanden en de graslanden onder botanisch beheer. Enkel de
reservaatgebieden houden stand inzake soortenrijkdom.

Figuur 6: gemiddeld aantal soorten in kleigraslanden van Groningen tusssen 1988 en 2002 (natuur en
landschapBalans 2003 Provincie Groningen)
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4.1.1 provincie Friesland

Figuur 7: Bodemkaart van de Provincie Friesland

Uit figuur 7 blijkt dat vooral de lichtblauwe en donkerblauwe gebieden bestaan uit
klei-op-veen bodems. Dit is theoretisch het maximale areaal aan poldergrasland. Ook
hier is heel wat van de bodemkundige oudlandpolders omgezet van grasland naar
akkerland.
Figuur 8 geeft een overzicht van de verspreiding van veldgerst. Veldgerst is een
typische poldersoort die ook aan de Vlaamse Kustpolders voorkomt. Het is een soort
van oude, ongescheurde, niet te zwaar bemeste kamgraslanden. Ze staat bijna
uitsluitend op kleibodems, in hoofdzaak op zeeklei. Vandaar dat ze hier gebruikt
wordt als indicator voor oude en biologisch waardevolle poldergraslanden. Op de
kaart is te zien dat haar verspreiding versnipperde is: er zijn een 13-tal
kilometerhokken waar de soort nog voorkomt. Ook in Vlaanderen kent de soort een
negatieve trend (Van Landuyt 2006). In tal van graslanden is veldgerst trouwens als
gevolg van herhaaldelijk scheuren en herinzaaien van percelen, teruggedrongen tot
de perceelsranden.
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Figuur 8: verspreiding van de poldersoort veldgerst in de provincie Friesland (digitale natuuratlas
Fryslân www.Fryslan.nl)

Kenmerkend voor het centrale merengebied in Friesland echter is de afwisseling
tussen grote wateroppervlakken, laagveen, rietkragen, uitgestrekte veenweiden en
graslandpolders. Exacte cijfers van het areaal poldergrasland in Friesland zijn niet
beschikbaar. Bij een blik op de afgebakende habitatrichtlijngebieden echter, vallen
vooral biotopen als laagveengebieden (zoals Alde Feanen), moerassen (Lauwersmeer)
en veenweidegebieden op. Het habitatrichtlijngebied werd dan ook vooral afgebakend
in het veenlandschap en nauwelijks binnen het klei-op-veen landschap. Slechts twee
gebieden werden aangeduid omwille van ondermeer het biotoop poldergrasland.
•
•

Het Snekermeergebied (2.300ha) is voornamelijk een moeras en
veenweidegebied, ontstaan door verveningen. Het biotoop poldergrasland (klei
op veen) komt er in mindere mate voor.
In de ‘Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’ (3.000ha) gaat het vooral
om grote meren die worden omringd door oeverlanden en polders. Ook hier
komt dus poldergrasland in beperkte mate voor.

Hoewel de zeekleipolders in Nederland hoog geacht worden als internationaal
belangrijk landschap, werden de typische klei-op-veen graslanden nagegenoeg
helemaal niet als Europese Beschermingszone voor natuur aangeduid. Op basis van
de detailgegevens en kaarten van natura2000 kunnen we schatten dat het areaal
poldergrasland met natuurwaarde in Friesland rond de 1.000 à 2.000ha bedraagt.
Dit is vooral te wijten aan de schaalvergroting in de landbouw.
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Figuur 9: Natura2000netwerk van de provincie Friesland: vooral mariene en veenlandschapbiotopen
werden aangeduid als Speciale Beschermingszone (Rapport leefmilieu Friesland 2004).

4.1.2 De provincie Groningen
Ook in Groningen zet de schaalvergroting in de veehouderij zich verder door. Er zijn
minder, maar grotere bedrijven, vooral het aantal kleinere bedrijven neemt af. De
bedrijfsvoering veranderde, waardoor er minder beweiding plaats vindt en de teelt
van snijmaïs voor de eigen ruwvoervoorziening toenam. Daarnaast nam de
slootwaterstand in gebieden met een gangbaar beheer en in beheersgebieden verder
af (Van Scharenburg 2003).
Open graslandgebieden op de kleigronden komen voor vooral ten westen van de stad
Groningen.

Figuur 10: Donkergroene legende-eenheid wijst op poldergraslandgebieden (klei-op-veen) ten westen van
de stad Groningen (bron provincie Groningen)

20

Van alle kleigraslandgebied behoort Middag-Humsterland tot de landschappelijk
waardevolste cultuurlandschappen van Nederland, vanwege de samenhang die er nog
bestaat tussen de natuurlijke waterlopen, de wierden7, de dijken en het bijzondere
verkavelingspatroon. De waarde wordt versterkt door de cultuurhistorische betekenis
van de waterstaatkundige werken die met de Reitdiepdijken samenhangen en de
natuurwaarden die er nog te vinden zijn.
In delen van het gebied liggen waardevolle restanten van drassige hooi- en
weilanden. Ze vervullen een belangrijke functie voor broedende, doortrekkende,
pleisterende en overwinterende vogels
Het beleid voor het Groningse landschap is gericht op behoud van de onregelmatige
blokverkaveling, en de cultuurhistorische waarden (dijken, wierden etc.) in MiddagHumsterland, langs het Reitdiep en ten noorden van Appingedam en Delfzijl. Langs
het Reitdiep en ten noorden van Appingedam en Delfzijl wordt ook naar behoud van
de rust en de openheid gestreefd.
In de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (de Nederlandse tegenhanger van het
Vlaams Ecologisch netwerk) streeft de provincie naar behoud, herstel en
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden die kenmerkend zijn voor extensief
beheerde, kleinschalige, open graslanden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het
verbeteren van de biotoop voor kritische weidevogels en vegetaties met een hoge
natuurwetenschappelijke waarde. In de kleigraslanden worden de natuurdoeltypen
bloemrijk grasland en multifunctioneel grasland nagestreefd.
Het beleid voor de ‘witte gebieden’8 richt zich op het behoud van algemene soorten
weidevogels en het foerageer- en overwinteringbiotoop voor zwanen, ganzen en
steltlopers. Ook wordt gestreefd naar behoud van de soortenrijke sloot- en
oevervegetaties in de lager gelegen, vochtige delen.
De provincie Groningen neemt in haar natuurrapport de zeekleigraslanden en
veenweiden samen en spreekt over een 9.000-tal ha oppervlakte grasland dat een
functie "landbouw in gebied met belangrijke natuurwaarden" heeft en 6.800 ha met
een functie "natuur". Exacte cijfers voor de zeekleipolders alleen zijn niet
voorhanden. Het aandeel veenweiden is wel iets groter dan het aandeel
zeekleigraslanden (zie figuur 10).

4.1.3 De Provincie Zeeland
De polders van Zeeland bevatten veel meer Nieuwland en liggen dus hoger en zijn
meer zandig. Naar grondgebruik gaat het vooral om grote akkercomplexen met een
intensief landbouwgebruik, die grotendeels geruilverkaveld werden. Toch heeft
Zeeland nog een beperkt areaal zeekleipolder. De binnendijkse natuurwaarden zijn er
geconcentreerd in deze graslandgebieden en in de dijken en kreken. Het merendeel

7

Een wierde is een kunstmatige heuvel, opgeworpen om bij hoog water een droge plek te hebben. Komt overeen
met het Friese ‘terp’.
8
In de zogenaamde ‘witte gebieden’ van Groningen wordt gestreefd naar een houtsingelstructuur met een goed
ontwikkelde kruid-, struik- en boomlaag met kenmerkende soorten van struwelen, bosranden en bos. Verder
wordt ernaar gestreefd de ecologische dooradering van de besloten gebieden te versterken.
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van de oudlandpolderrestanten is nu reservaat. Grote aaneengesloten
graslandcomplexen ontbreken er grotendeels.
Het aandeel oudlandpolder was van oudsher in Zeeland al veel kleiner dan in
Vlaanderen. Bovendien is het areaal oorspronkelijk grasland daar ook drastisch
geslonken. Onderstaande figuur 11 geeft de oorspronkelijke (dus theoretisch
maximale) klei-op-veen bodems weer. Door herverkavelingen is dit oorspronkelijke
oudlandgraslandgebied geslonken tot een fractie hiervan. Het schiereiland Walcheren
bijvoorbeeld (midden, meest westelijke land) is nagenoeg volledig geruilverkaveld tot
akkerland.

Figuur 11: De oorspronkelijke oudlandpolderbodems van de Provincie Zeeland (bron: Provincie Zeeland)

Het gaat om relicten van de polder van:
(schier)eiland
poldergebied
Tholen en Sint
Weihoek
Philipsland:
Walcheren:

Zuid-Beveland:

St Laurense
weihoek
Veerse Weg
Kleverskerke
Heggengebied
van Nisse
Weidegebied
Sinoutskerke

Areaal (ha)
5

50
25
5
120
157

Kapelse Moer

165

Yerseke Moer

409
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Zeeuws-Vlaanderen:
totaal

Hengstdijkse
Putting

292
1228

Tabel 3: Resterende areaal poldergrasland in Zeeland (bron: provincie Zeeland)

Door het grotere areaal Nieuwland is er in de provincie Zeeland altijd minder klei –
op-veen grasland aanwezig geweest. Het reeds kleine aandeel Oudlandpolder werd
bovendien nog es ernstig teruggeschroefd door ruilverkaveling, door de stormvloed
van 1953 en het daarop volgende Reconstructieplan met ondermeer een nieuwe golf
van ruilverkavelingen, nu ook in het Oudland. Vandaag wordt het areaal aan oudland
poldergrasland er geschat op ±1200ha (bron: provincie Zeeland)
Naast de echte oudlandgraslanden komen in Zeeland nog jongere graslanden voor
gekoppeld aan bedijkingen (inlagen en karrenvelden) en aan oude kreken. Deze
hebben vaak ook een hoge natuurwaarde. Dit zou om een 1000-tal hectaren gaan.
Als gevolg van natuurontwikkelingsprojecten zijn de laatste jaren in de Nedelandse
Polders echter ook vele nieuwe natuurgraslanden ontstaan, bijvoorbeeld in de Prunje
op Schouwen (ca. 500 ha) of langs de Passageule (500 ha).
De totale oppervlakte ‘poldergrasland’ in Zeeland komt ongeveer op 2000ha uit. Het
totale areaal natuurgrasland in de polders (inclusief deze door natuurherstel) komt
op ca. 3000 ha uit.

4.2 Frankrijk

Figuur 12: België en Noord-Frankrijk hebben een aaneengesloten polderlandschap (groene legende
eenheid). De moeren van Veurne (paarse vlek op de kaart) vormt de scheiding tussen beide landen. (kaart:
ELCAI)
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Het grootste areaal van dit oude inpolderingsgebied (zie figuur 12 groene zone) ligt op
Belgisch grondgebied. De Noord-Franse polders sluiten goed aan op de Belgische
Westkust. Er zijn in het franse deel echter toch een aantal verschillen aanwezig door
de geologische opbouw:
• er is meteen veel meer reliëf aanwezig door de opduikende Caps
• het kalkgehalte er ook veel hoger.
• Het gaat tevens meer om veengebieden. Er is minder klei-op-veen aanwezig,
een voorwaarde voor de tot standkoming van die typisch microreliëfrijke
komgronden of poelgronden.
De Franse polders zijn minder uitgestrekt, werden meer in akkerland omgezet en in
de bestaande graslanden zijn minder zilte elementen aanwezig. Ze liggen ook al iets te
zuidwaarts om nog aantrekkelijk te zijn voor ganzen. Ze bevatten dus minder
natuurwaarden.
De Polders van Audomarois (bij Sint-Omer en Clairmarais) ontstonden rond de 10de
eeuw en vormen binnen dit Noord-Franse polderlandschap een nog zeer waterrijk
gebied (zie figuur 13) . Ze zijn enerzijds in cultuur gebracht voor intensieve tuinbouw
door bevloeiing. De rechthoekige percelen ten noorden van Sint-Omer wijzen op
dergelijk grondgebruik. Anderzijds bestaat het gebied uit een uitgestrekt
moerasgebied door Middeleeuwse ontveningen (‘Etangs de Rommelaere’) met hoge
natuurwaarden. Graslandcomplexen van klei op veen, zoals we ze in de Belgische
kustpolders kennen zijn hier niet of nauwelijks aanwezig.
Onderstaande luchtfoto geeft een beeld van het grondgebruik.

Figuur 13: grondgebruik van de Polders bij Audomarois: enerzijds sterk in cultuur gebrachte
rechthoekige kavels voor groententeelt. Anderzijds veel open water en moeras (foto: google earth).
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4.3 Besluit inzake internationale waarde
Nederland kent door zijn lage ligging een rijke inpolderingsgechiedenis. Zowel
Friesland, Groningen, Zeeland (en in mindere mate Noord-Holland) kennen
Zeekleipolders, polders gevormd door klei-op-veen bodems, te vergelijken met de
Vlaamse Oudland- en middellandpolders. Vergelijkbaar cijfermateriaal is echter niet
altijd voorhanden. Toch kunnen we afleiden op basis van divers bronnenmateriaal
dat het biologisch waardevol poldergraslandareaal ook in Nederland de laatste 50
jaar erg geslonken is. In Zeeland zou het nog gaan om 2.000ha verdeeld over een 11tal gebieden. In Friesland en Groningen gaat het vermoedelijk om vergelijkbare
cijfers. In Engeland zijn vergelijkbare, ingepolderde landschappen in beperkte
oppervlakte aanwezig in de buurt van estuaria. Exacte cijfers ontbreken echter. Ook
cijfers over Deense en Duitse poldergraslanden ontbreken. Aansluitend bij de
Vlaamse Westkust heeft ook Noord-Frankrijk een inpolderinggeschiedenis gekend.
Ook hier is het areaal overgebleven poldergrasland beduidend kleiner dan het
Vlaamse.
Hoewel buitenlandse cijfers die exact vergelijkbaar zijn met de Vlaamse situatie
ontbreken, lijken diverse bronnen erop te wijzen dat het areaal oud en biologisch
waardevol poldergrasland in Nederland of Frankrijk zeker niet groter is dan de
ongeveer 17.000ha Historisch Permanent Grasland van de Vlaamse Polders en dat
Vlaanderen dus een internationale verantwoordelijkheid draagt op het gebied van
behoud van poldergraslanden en meer bepaald van de middeleeuwse.
Verdere literatuurstudie en internationaal vergelijkend onderzoek op
polderlandschappen en poldergraslanden en hun natuurwaarden, zou een exacter
antwoord kunnen bieden op wat de rol en verantwoordelijkheid is van de Vlaamse
poldergraslanden in een Noordwest-Europese context.
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5. De bescherming van het biotoop ‘grasland’ in
Vlaanderen
Onderstaand algemeen overzicht van het beschermingsstatuut van de graslanden, is
gebaseerd op:
• de ruimtelijke ordening (Gewestplan en ruimtelijke Uitvoeringsplannen)
• de natuurwetgeving (VEN, SBZ)
• de landschapswetgeving
De landschapswetgeving zorgt voor een bescherming van bepaalde landschappen
aangeduid omwille van natuurwetenschappelijke redenen, waar het graslandgebruik
inherent verbonden is aan het landschap. Typevoorbeelden zijn de beschermde
landschappen ‘De Komgronden van Lampernisse’ of de Abdijsite ‘Ter Doest’, waar
alle grasland beschermd is.

Groen-, park-,
buffer- of
bosgebieden

overdruk VEN
vallei-, bron(GEN of GENO) en natuurontwikkelings
gebieden,
agrarische
gebieden met
ecologisch
belang of met
bijzondere
waarde
a. Historisch
Verbod
Verbod
VergunningsPermanent
op
op
plicht
Grasland
vegetatiewijziging vegetatiewijziging
(bijlage 4
natuurvergunning)
b. De overige
verbod
zorgplicht
zorgplicht
poldergrasla
indien reeds
nden9 (dus
4 jaar grasland
geen
geen
zij die niet
bescherming
bescherming
(behoudens
voorkomen
(verbod enkel
op bijlage 4)
ontheffing)
(vergunningsvoor de kle’s)
plicht enkel

voor de kle’s)

vogelrichtlijn-,
Ramsar- of,
habitatrichtlijngebieden

Beschermd
landschap

vergunningsplicht
(indien al geen
verbod)

Verbod
op
vegetatiewijziging

zorgplicht

Verbod
op
vegetatiewijziging

geen
bescherming
(vergunningsplicht enkel
voor de kle’s)

Tabel 4: Overzicht van het Beschermingsstatuut voor graslanden

9

Hiertoe behoren de ‘biologisch minder waardevolle graslanden’ met voornamelijk de karteringseenheden hp
en de graslanden met verspreid biologische waarden met ondermeer combinaties zoals hp+k(da), hp +k(hc), hp +
hp* en hp+ kleine landschapselementen zoals bomenrijen, hagen, houtkanten, poelen, rietkragen, slootvegetaties
enz…
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5.1 Het beschermingsstatuut van de poldergraslanden
Er
zijn
dus
voor
het
totaal
van
27.689ha
beschermingscategorieën:
• Verbod op vegetatiewijziging
• Vergunningsplicht voor vegetatiewijziging
• Zorgplicht (dus geen extra bescherming)

poldergraslanden

3

Concreet komt tabel 4 voor de Polders neer op onderstaande overzicht.
beschermingscategorie Redenen

Opp ha

Verbod op
vegetatiewijziging

2.295

Vergunningsplicht

a. HPG binnen de groen-, park-,
buffer- en bosgebieden,
b. HPG met VEN overdruk

% van het
totaal
poldergraslandareaal

1.507

c. Grasland binnen een beschermd
landschap (waarvan hpg 894ha)

1.107

d. ‘Permanent grasland10’ binnen
VEN
‘Mogelijk11 Permanent grasland’
binnen het VEN
Totaal hectare verbod
a. HPG binnen de Vallei, bron-, en
natuurontwikkelingsgebieden,
agrarische gebieden met ecologisch
belang of met bijzondere waarde (en
niet binnen bovenstaande
verbodzones)
b. HPG binnen Ramsargebied, in
vogelrichtlijn- of in
habitatrichtlijngebied (en niet
binnen bovenstaande verbodzones)
Totaal hectare
vergunningsplicht

1.106
288
3.778
2.535

13.7%

5.873

6.053

21.8%

10

Permanent grasland betreft percelen die zoals gedefinieerd volgens het BVR van 21.11.2003 gedurende
minimum 4 jaar ononderbroken grasland zijn. Dit komt overeen met de aangifte ‘meerjarige grasland’ gedurende
4 opeenvolgende jaren, zoals aangegeven bij de Perceelsregistratie. Deze term mag dus niet verward worden met
de term ‘Historisch Permanent Grasland’ (zie definitie hierboven). Permanent grasland omvat dus ook
graslanden die zowel in het perceel als in de randen arm zijn aan natuurwaarden of die natuurwaarden bevatten
die niet in aanmerking genomen worden in de definitie van HPG.

11

De toevoeging ‘Mogelijk permanent grasland’, werd in het leven geroepen omdat bepaalde percelen
overlappingen vertoonden qua teeltkeuze (niet één bepaalde teeltkeuze vertoonden voor één welbepaald jaar). In
de eindanalyse werd met dit mogelijk permanent grasland echter geen rekening gehouden en werd het
beschouwd als ‘permanent grasland’ met verbod op vegetatiewijziging.
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Zorgplicht,
geen extra bescherming

Hpg buiten bovenstaande
afbakeningen en/of bestemmingen
Grasland met verspreid biologische
waarde buiten bovenstaande
afbakeningen en/of bestemmingen.
Minder waardevol grasland buiten
bovenstaande afbakeningen en/of
bestemmingen
Totaal hectare niet beschermd

7.910
4.943
5.215
17.858

64.5%

Tabel 5: Overzicht van de beschermingsklassen van de poldergraslanden binnen de ecoregio ‘Polders’

De oppervlakteverhoudingen voor het totaal van alle poldergraslanden wordt
voorgesteld in volgende diagram.
Beschermingscategoriëen van alle poldergraslanden

3778ha
verbod

6053ha

vergunning
zorgplicht

17858ha

Figuur 14: Verdeling van het areaal poldergraslanden over de 3 beschermingscategorieën
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De beschermingscategorie per categorie grasland
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Figuur 15: De beschermingscategorie per klasse van grasland

Wat de spreiding van deze beschermingsstatuten in het ecodistrict ‘Polders’ betreft,
geven figuur 16a en 16b een beeld.
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Figuur 16a: Overzicht van de beschermingsstatuten voor poldergraslanden in de Kustpolders
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Figuur 16b: Overzicht van de beschermingsstatuten van poldergraslanden voor Meetjesland en Antwerpse polders
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5.2 De bescherming ten opzichte van de andere biotopen in
Vlaanderen

Onderstaande figuur vergelijkt het beschermingsstatuut van de biotoop ‘grasland’ ten
opzichte van alle andere biotopen in Vlaanderen. De figuur geeft de procentuele verdeling
van de beschermingsstatuten voor alle grote biotoopgroepen weer.

Figuur 17: Gebiedsgerichte bescherming van de biotoopgroepen in Vlaanderen (bron: Nara2003)

De verschillen tussen de biotoopgroepen zijn groot. Procentueel gezien hebben de
zeldzaamste biotopen (zoals moerassen, strand en duinen, heiden en vennen) een betere
beschermingsstatus. De oppervlaktewaters vormen hierop een uitzondering. Waterlopen in
het algemeen, en polderwaterlopen in het bijzonder, zijn weinig beschermd (nara2003).
Graslanden (175.000 ha) en bossen (153.000 ha) hebben een iets groter areaal. Indien we
de oppervlakten bossen en graslanden vergelijken met de beschermingsstatuten op Vlaams
niveau, dan zijn graslanden in verhouding veel slechter beschermd. Het is tevens opvallend
welke kleine proportie grasland beschermd wordt door het statuut van ‘natuurreservaat’.
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5.3 De bescherming door de Europese habitatrichtlijn

Figuur 18: De bescherming van het Historisch Permanent Grasland door de Habitatrichlijn (nara 2003)

Deze grafiek geeft aan hoeveel historisch permanent grasland er in Vlaanderen ongeveer
aanwezig is en hoeveel daarvan deel uitmaakt van habitats uit Bijlage I van de Europese
Habitatrichtlijn. De gegevens zijn gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart. De
oppervlakte graslandhabitat uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn is ongeveer 2.000 ha (van
de 58.000ha12).

5.4 Inkrimping van het graslandareaal in de Polders
Uit een analyse van de BWK versie 2 blijkt dat Vlaanderen ongeveer 62.600ha ‘historisch
permanent grasland’ (HPG’s) en ongeveer 20.000ha ‘grasland met biologisch verspreide
waarde’ bezit. Dit areaal staat onder druk (nara 2005).
Van alle biotopen bezitten historisch permanente graslanden het grootste aantal
specialisten.
Het biotoop ‘grasland’ kan een hoge natuurwaarde hebben, omwille van de watervogels
(met vooral de ganzenpopulaties) en weidevogels of omwille van de halfnatuurlijke
vegetaties, met ondermeer de zeldzame zilte poldergraslanden. In het geval van de
ganzenpopulaties en de zilte poldergraslanden gaat het bovendien om internationaal
belangrijke natuurwaarden.

12

Het areaal 58.000ha grasland uit Nara2003 verschilt enigszins van de berekende areaal in Nara2005 van 62.600ha. Dit
komt omdat er in Nara2003 nog met een oudere versie van de BWK gewerkt werd, waarin vaker in complexen van
verschillende karteringseenheden gekarteerd werd. Dit werd gecorrigeerd door een opsplitsing in ‘zeker areaal hpg’ en
‘mogelijk areaal hpg’. Blijkbaar is er toen een onderschatting gebeurd, want in Nara2005, waarin dezelfde analyse
gedaan werd vertrekkende vanuit een gedetailleerdere perceelskartering, werd een groter ‘zeker’ areaal uitgekomen.
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De meeste Vlaamse graslanden zijn echter soortenarm permanent cultuurgrasland en
soortenarm ingezaaid grasland. Enkel de beperkte oppervlakte historisch permanent
grasland bezit een rijke variatie aan plantengemeenschappen. Zoals ook in andere biotopen
staan specialisten van graslanden meer onder druk dan generalisten. Voor de
gespecialiseerde soorten zijn er 2 graslandtypes waarvan de helft of meer van de soorten
rodelijstsoorten zijn: niet bemeste vochtige pijpenstrootjesgraslanden (39 soorten, 62% van
de soorten) en poldergraslanden met zilte elementen (7 soorten, 50% van de soorten). Van
het eerste type komen nog relicten voor in de overgang van de polder-zandstreek
(ondermeer de Meetkerkse Moeren), het 2de type komt – de naam zegt het zelf - uitsluitend
voor in de Polders. De oppervlakte goed ontwikkeld zilt grasland omvat ongeveer 465ha
voor de Polders (Nara 2003).
Gebiedsdekkend voor Vlaanderen zijn geen trendgegevens van de oppervlakte ‘historisch
permanent grasland’ beschikbaar. Er zijn echter wel een aantal gebiedsgerichte studies
uitgevoerd, die hier als steekproef kunnen beschouwd worden.
• Voor het opstellen van de Instandhoudingdoelstellingen van het Vogelrichtlijngebied
‘Poldercomplex’ (Courtens et al. 2004) werd berekenend dat ten opzichte van 1981
gemiddeld 20-25% tot plaatselijk meer dan 50% van de oppervlakte aan historisch
permanent grasland verdwenen is. Dit komt overeen met een oppervlakte van
ongeveer 1000 tot 2000 ha verdwenen historisch permanent grasland in het
vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’.
•

Voor de analyses van het biotoop ‘grasland’ in Nara2003 werd een steekproef
genomen van 5 poldergebieden die goed gedocumenteerd waren voor de periode
1980-2001. Deze analyse kan tevens geschikt bevonden worden als typevoorbeeld
van een algemene trend in de Polders.

<De casestudie>
Deze 5 poldergebieden (Kwetshage, Klemskerke-Vlissegem, Lissewege-Dudzele, Meetkerkse
Moeren en het Oostends Krekengebied) liggen allen in het deelgebied Kustpolders en
hebben elk hun specificiteit naar ontstaan, ouderdom, bodem, zoutgehalte en biodiversiteit.
Naast de natuurwaarde hebben deze gebieden tevens een (laatmiddeleeuwse) cultuurhistorische en een landschappelijk-esthetische waarde.
In 1980 was de detailgraad van de BWK geringer dan vandaag en daarom werd bij de
analyse met een onzekerheidsgraad gewerkt. Figuur 19 geeft weer hoeveel oppervlakte er in
1980 maximaal en minimaal aanwezig was, alsook hoeveel er in 2000 nog van overbleef.
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Figuur 19: oppervlakte historisch permanent grasland in 5 steekproeven in de Kustpolders in
1980 en in 2000-2001 (bron: Nara 2003)

Deze figuur toont voor alle gebieden een daling in de oppervlakte historisch permanent
grasland. Alleen al in deze 5 gebieden ging mogelijk 600ha of 56% van de oorspronkelijke
oppervlakte verloren. 50 tot 70% daarvan is omgezet naar akker. De rest is veranderd in
heringezaaid (en genivelleerd) natuurarm grasland en in enkele gevallen in agrarische
gebouwen. Meestal gebeurt de omzetting van de rand en van de boerderijen naar het
centrum van de graslandcomplexen.
In Kwetshage, dat op de overgang van de polders naar het zandgebied ligt, gebeurt de
uitbreiding van de akkers vanuit het hoger liggende zandgebied.
In het Oostends krekengebied heeft de helft van de verdwenen oppervlakte grasland een
woon- of industriële functie gekregen.
De zeer waardevolle graslanden in Lissewege-Dudzele gingen grotendeels ten onder aan
ophogingen voor havenuitbreiding.
Aaneengesloten graslandcomplexen worden dus steeds kleiner. In de historisch permanente
graslanden die nog aanwezig zijn, blijft de natuurkwaliteit in vele gevallen niet behouden.
De versnippering wordt steeds groter. Ontwatering en overbemesting richten natuurschade
aan. Naast de intensivering van de landbouw, woon- of industrieuitbreiding, vormen
diverse stort- en ontginningsactiviteiten ook een bedreiging voor graslanden. Ook
ruimingen van beken en grachten worden sinds lang gebruikt om depressies en laantjes op
te vullen.
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6. Botanisch belang van de graslanden
6.1 Milieu van het grasland
Na areaalinkrimping worden graslanden vooral bedreigd door de verhoogde
beschikbaarheid van nutriënten en de daling van de grondwaterstanden. Daarbij zorgt de
daling van de waterstand al voor een verhoogde beschikbaarheid van nutriënten.
De verhoogde beschikbaarheid van nutriënten door bemesting leidt tot een verhoogde
productiviteit van graslanden. In figuur 20 wordt de relatie weergegeven tussen de
productiviteit en de soortenrijkdom van een aantal vochtige graslanden in Vlaanderen. Deze
graslanden werden in het verleden niet tot zwaar bemest. Gedurende de laatste 5 jaar
werden ze niet tot licht bemest. Uit de figuur blijkt hoe in deze graslanden een productiviteit
van 4000kg Droge stof/ha tegen juni optimaal is voor de soortenrijkdom.

aantal soorten per proefvlak (9m²)
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Figuur 20: De relatie tussen productiviteit (10³ kg droge stof per ha) en soortenrijkdom (aantal soorten per 9m²)
in graslanden in Vlaanderen, juni 1995. De curve geeft de maximale soortenrijkdom in functie van de
productiviteit weer.

Uit een vijf jaar durend vergelijkend onderzoek met 0.30 en 90 kg stikstof/ha.jaar, en met
dezelfde uitgangssituatie, bleek hoe in de meer bemeste proefvlakken talrijke kruidachtige
soorten en minder productieve grassen achteruit gingen, terwijl enkele productieve soorten
(bijna alle grassen) gingen domineren (Martens 1998). Ook deze beperkte bemesting heeft
dus gevolgen voor de soortendiversiteit. Een bemesting van 100 kg stikstof/ha.jaar kan in
sommige gevallen aanvaardbaar zijn. Onder andere als gevolg van de hoge dichtheid aan
regenwormen, bevordert dit bemestingsniveau de minder kritische weidevogels. Bij een
bemesting van meer dan 100 kg is de ecologische waarde van graslanden doorgaans
minimaal.
Er is zelfs bij nulbemesting een grote input aan nutriënten vanuit de lucht, en eventueel ook
via opwellend diep of ondiep grondwater, afspoelend regenwater of overstromend
oppervlaktewater. Indien voorheen bemest werd, kunnen nog vele jaren nutriënten
vrijkomen uit de soms enorme reserves die in de bodem opgebouwd worden. Deze
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mineralisatie kan tegengehouden worden door het verhogen van de waterstand. Het
verlagen van de grondwaterstand in venige gronden betekent eveneens het op gang komen
van mineralisatie en het verhogen van de nutriëntenbeschikbaarheid.

6.2 De achteruitgang van de botanische diversiteit van graslanden
De achteruitgang van de biodiversiteit in de polders werd gedocumenteerd door een
specifiek onderzoek op de waterplantengemeenschap in de kustpolders. In 2000-2002
werden in de kustpolders sloten en wateren onderzocht die bekend waren voor hun
soortenrijkdom aan waterplanten. Uit het onderzoek bleek een duidelijke achteruitgang in
soortenrijkdom (Nara2003).
<De casestudie>
Deze achteruitgang werd bevestigd door een gedetailleerd onderzoek van water- en
moerasplanten in de Uitkerkse Polder. In 1980-1981 en in 2000 werd eenzelfde km² in
detail gekarteerd, door dezelfde onderzoeker (Vanhecke 1976, 1983, 2003). Binnen die km²
konden 130 eenheden (slootsegmenten, poelen, laagten, e.a.) worden onderscheiden. De
evolutie van de waterplanten tussen 1980-81 en 2000 is weergegeven in figuur 21.

Figuur 21: Vergelijking tussen het percentage slootsegmenten en veedrinkpoelen met bovenstaande waterplantsoorten in
1980-1981 en in 2000.

Voor de elf weergegeven taxa samen geldt dat hun gemiddelde aanwezigheid in de sloten en
poelen afnam van 33% in 1980-1981 naar 5% in 2000. Bovendien is het aantal vindplaatsen
van alle waterplantsoorten binnen deze km² achteruit gegaan. Verschillende soorten zoals
puntkroos, grof hoornblad en lidsteng zijn volledig verdwenen. 6 andere zijn uit meer dan
80% van de gekarteerde eenheden verdwenen. Tot deze 6 behoren zeer ‘algemene’ soorten
met een grote tolerantie voor o.a. vermesting zoals klein kroos, bultkroos en fijn hoornblad.
Klein kroos was in 1980-1981 de meest algemene waterplant binnen deze km² met 89
vindplaatsen (68.5%). De aanwezigheidsgraad daalde in 2000 tot 14 plaatsen (11%).
Zannichellia en schedefonteinkruid zijn relatief het minst achteruitgegaan met
respectievelijk 65% en 63%. Dit zijn niet toevallig de soorten die zeer tolerant zijn en die
elders in het land ook het best standhouden.
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Enerzijds is er naast de achteruitgang van waterplanten ook een sterke terugval vastgesteld
van de meeste oever- en moerassoorten. Anderzijds wordt een lokale toename van
brakwaterindicatoren (pioniersoorten) en van riet opgemerkt. Deze toename kan evenwel
de vastgestelde achteruitgang van water- en moerasplanten niet hebben veroorzaakt. Verder
onderzoek moet uitwijzen in hoever de tendens mag worden veralgemeend en wat de
mogelijke oorzaken zijn. Onderzoek naar de verspreiding van lidsteng in heel de ecoregio
van de kustpolders wijst alvast in dezelfde richting.
Lidsteng

Lidsteng is een typische amfibieplant die zowel in het water als op het land gedijt en dit bij
voorkeur op voedsel- en slibrijke, kalkhoudende bodems. In Vlaanderen ligt het
zwaartepunt van zijn verspreiding in de kustpolders.
In de jaren ‘70 en ’80 is de globale verspreiding van lidsteng in België en in het bijzonder in
de kustpolders bestudeerd. Hierbij zijn alle beschikbare literatuur- en streeplijstgegevens
vergeleken met de resultaten van specifiek soortgericht verspreidingsonderzoek. In de
periode 1960-1983 is lidsteng in 70 van de 880 kustpolder-kilometerhokken waargenomen.
De aanwezigheid binnen elk hok bleef in 65% van de gevallen beperkt tot één groeiplaats en
slechts in 6% tot meer dan 3 individuele groeiplaatsen. Van deze groeiplaatsen was 32 %
kleiner dan 2 m². Slechts 6 % was groter dan 100 m². In 1983 was lidsteng al in meer dan de
helft van deze groeiplaatsen verdwenen.
In 1995-1996 zijn alle ooit bekende groeiplaatsen in de kustpolders opnieuw onderzocht,
ook die waar lidsteng in 1983 al niet meer groeide. Lidsteng kan immers na lange perioden
van afwezigheid op dezelfde plaatsen opnieuw verschijnen. De soort is slechts op een 10-tal
groeiplaatsen teruggevonden. Tussen 1983 en 1995-1996 is dus nog eens 2/3 van het aantal
groeiplaatsen uit de referentieperiode 1960-1983 verdwenen. Slechts 6 hebben een veilige
omvang behouden. In meer dan de helft van de verdwenen groeiplaatsen is vernietiging of
achteruitgang van de habitat de oorzaak. Het is mogelijk dat er ondertussen elders in de
kustpolders nieuwe habitats en nieuwe groeiplaatsen zijn ontstaan. Een analyse van de
floradatabank geeft aan dat momenteel slechts enkele nieuwe groeiplaatsen zijn gevonden.
Gulden sleutelbloem

De gulden sleutelbloem is geen Rode-Lijstsoort, maar toch vrij zeldzaam in Vlaanderen. De
belangrijkste vindplaatsen bevinden zich in Voeren, de Grensmaas, Noord-Limburg en de
Westelijke Kustpolders. Uit populatiedynamisch onderzoek blijkt dat het beheer veel
invloed heeft op de soort. Begrazing vanaf half mei resulteert in een jaarlijkse afname van
de populatie met 11%, een gevolg van de geringere bloei en beperktere zaadproductie.
Begrazing vanaf midden juli daarentegen resulteert in meer bloei, voldoende zaadzetting en
een positieve populatiegroeisnelheid (jaarlijks toename van 6%). Ook maaien in de zomer
en vooral in de herfst blijkt een gunstig effect te hebben. Het uitblijven van enige vorm van
beheer is nefast voor de soort. Dan volgt er een jaarlijkse populatieafname van 35%.
Het voorbeeld toont aan dat halfnatuurlijke graslanden naast een intrinsiek behoud ook een
zorgvuldig beheer vereisen. Vlaanderen bezit slechts kleine relicten droog halfnatuurlijke
grasland op kalkhoudende bodem. Indien die graslanden geen deel uitmaken van
reservaten, wordt het beheer doorgaans minder optimaal uitgevoerd, wat maakt dat
dergelijke soorten in Vlaanderen nog zeldzamer worden. In West-Vlaanderen wordt de
soort ook nog bedreigd door het scheuren en bemesten van kamgraslanden in de polders
(Brys et al. 2004).
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6.3 Mogelijke oorzaken van de achteruitgang van zowel areaal als
botanische rijkdom van de poldergraslanden
Veel aan graslanden gebonden soorten zijn bedreigd. Diverse factoren kunnen hier voor
verantwoordelijk zijn:
•
•

Functieverandering: de gronden worden opgespoten, volgestort of ingenomen door
woon- of industriegebied.
Intensivering van de landbouw: de rentabiliteit van de gronden wordt opgedreven
door:
 herverkaveling of ruilverkaveling
 het scheuren tot akkerland
 de omzetting naar hoogproductief grasland of het ‘doorzaaien’
 het dempen van laagtes, grachten, greppels en veedrinkpoelen
 grondwaterverlaging en intensieve perceelsontwatering
 herbicidengebruik (ondermeer dicotylendoders)
 overmatige bemesting

De achteruitgang van zowel de oppervlakte als de soortenrijkdom van graslanden is een
trend die zich op Noordwest-Europese schaal afspeelt. Aangezien de beperkingen op
vegetatiewijziging slechts voor 54% van de oppervlakte historisch permanent grasland
toepasbaar zijn in de polders, zal het verlies aan oppervlakte en habitatkwaliteit
vermoedelijk verdergaan. Voor het polderareaal ‘grasland met verspreid biologische waarde’
geldt het verbod op vegetatiewijziging voor slechts 2 à 3%. Dit is een knelpunt voor de
talrijke aan grasland gebonden bedreigde soorten.

7. Ornithologisch belang van de poldergraslanden
De Polders zijn zowel voor overwinterende watervogels als voor broedende weide- en
moerasvogels van groot belang, zowel op internationaal gebied als binnen een Vlaamse
context.
In de methodiek van het opstellen van instandhoudingdoelstellingen van de
vogelrichtlijngebieden, zoals ondermeer ook het ‘Poldercomplex’ en de ‘IJzervallei’, werd
steeds geopteerd om een algemene lijst met ‘aandachtssoorten’ op te stellen (soorten
waarvoor met de instandhoudingdoelstellingen wil bepalen), die ruimer is dan enkel de
soorten van de Bijlage I of die de 1%-norm13 halen. In dit advies worden dezelfde criteria
aangewend, nl:
•
•

Alle soorten watervogels die in internationaal belangrijke aantallen (> 1% norm van
de NW-Europese populatie) in de Polders voorkomen.
Soorten voorkomend op bijlage I van de Vogelrichtlijn

13

De 1%-norm is een criterium dat aangewend wordt om het internationaal belang van waterrijke gebieden voor
watervogels aan te geven (o.a. in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en de Ramsar-Conventie). Een wetland wordt
internationaal belangrijk geacht indien er regelmatig minstens 1% van de individuen van een biogeografische populatie
van een watervogelsoort (of ondersoort) aanwezig is.
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•
•

Soorten voorkomend op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels
Alle broedvogels die in het vogelrichtlijngebied de Vlaamse 5% norm overschrijden

7.1 Internationaal belangrijk aantallen watervogels
Heel wat watervogelsoorten die in Vlaanderen de winter doorbrengen of een tussenstop
houden tijdens de trekperiode zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van vochtige
(polder)graslanden. Voor vier soorten (steltlopers niet meegerekend) herbergen de polders
meer dan 50 % van de totale Vlaamse winterpopulatie: kleine rietgans (100%), kolgans
(96%), kleine zwaan (80%) en smient (74%) (Devos et al. 1999). Voor de ganzensoorten zijn
de diverse polderregio’s in de loop van de voorbije decennia uitgegroeid tot een
internationaal belangrijk overwinteringgebied waarbij jaarlijks de zogenaamde 1%-norm
wordt overschreden. De voorbije jaren brengt zelfs 90 tot 95% van de op Spitsbergen
broedende populatie van kleine rietgans (Anser brachyrhynchus) de winter door in de
Oostkustpolders (het gebied tussen Oostende, Knokke en Brugge). Voor de kolgans (Anser
albifrons) gaat het om 2 tot 4% van de Noord-West-Europese populatie. Ook bij diverse
eendensoorten wordt de 1%-norm regelmatig overschreden in Vlaamse poldergebieden. In
totaal gaat het om gemiddeld ca. 3-4% van de Noord-West-Europese populatie die hier
overwintert. Ook Slobeend, Pijlstaart en Wintertaling komen geregeld in internationaal
belangrijke aantallen voor, vnl. in de IJzervallei wanneer graslanden in IJzer- en
Handzamevallei overstromen. De kleine zwaan – een bijlage I soort van de vogelrichtlijn –
haalt bijna jaarlijks de 1% norm in het Oost-Vlaamse Meetjesland en heeft tevens
belangrijke pleisterplaatsen in de IJzervallei en aan de Oostkust.
In de hiernavolgende bespreking beperken we ons tot de soorten die het sterkst afhankelijk
zijn van poldergraslanden , met name ganzen en smienten.

7.1.1 ganzen
7.1.1.1 Oostkustpolders
Overwinterende ganzen worden sinds 1958 minstens tweewekelijks geteld in de
Oostkustpolders. Hiertoe werd het volledige gebied tussen Knokke, Brugge en Oostende
onderverdeeld in ruim 250 telgebieden, waarbij een telgebied in de regel wordt begrensd
door wegen. Tijdens elke telling worden alle gebieden bezocht en gecheckt op de
aanwezigheid van ganzen. Voor elke groep worden de aantallen van de verschillende
soorten per gebied genoteerd evenals het grondgebruikstype (akker, permanent grasland,
water,…) waarop de vogels zich bevinden.
Bij de verwerking van de data werden de getelde aantallen ganzen omgerekend naar
‘gansdagen’, een internationaal vaak gebruikte maat om onder meer het belang van
foerageergebieden en habitatgebruik te bepalen en om populatietrends van jaar tot jaar op
te volgen. Het aantal gansdagen geeft een indicatie van het aantal dagen dat de individuen
van een soort in een gebied in een bepaalde periode in totaal hebben doorgebracht. Eén dag
waarop een groep van 30 ganzen in een gebied aanwezig is levert dit gebied in het optimale
geval (dagelijkse tellingen) 30 gansdagen op, een groep van 10 ganzen die drie dagen
aanwezig is in een gebied levert eveneens 30 gansdagen op.
In de loop van de voorbije 45 jaar zijn de Oostkustpolders (het gebied tussen Oostende,
Brugge en Knokke) uitgegroeid tot een overwinteringsgebied van nationaal en
internationaal belang voor overwinterende ganzen, waarbij zowel de aantallen ganzen als
het percentage van de biogeografische populatie dat er overwintert toenamen:
40

In de loop van de voorbije 5 decennia nam het belang van de Oostkustpolders voor zowel
kolgans als kleine rietgans sterk toe.
• De voorbije tien jaar overwinterde van de kleine rietgans tussen de 80 en 95% van
de volledige Spitsbergen-populatie in de Oostkustpolders, het is het meest zuidelijk
gelegen overwinteringsgebied voor deze soort (zie figuur 22a).
• Het percentage van de totale populatie dat in de Oostkustpolders overwinterde ligt
voor de kolgans lager, dit ondanks de sterk gestegen aantallen sinds het begin van
de tellingen (ook de totale bio-geografische populatie kende een stijging in deze
periode). Niettemin vormen de Oostkustpolders het overwinteringsgebied voor 2 tot
4% van de kolganspopulatie (zie figuur 22b).
In de jaren zestig bevond het kerngebied van de verspreiding in de Oostkustpolders zich te
Damme, van daaruit vond in de jaren zeventig een geleidelijke uitbreiding naar Speien en de
polders te Dudzele en Uitkerke plaats. De harde winters op het eind van de jaren zeventig en
begin tachtig zorgden voor een stootsgewijze uitbreiding in de Oostkustpolders waarbij een
aantal gebieden de functie kregen van vaste pleisterplaats, mogelijk ook onder impuls van
het jachtverbod dat begin jaren tachtig werd ingesteld. Tegelijk met de ruimtelijke
uitzwerming gebeurde ook een ruimtelijke scheiding van de dominerende soorten, waarbij
kleine rietganzen een voorkeur vertonen voor het westelijke deel van de Oostkustpolders en
kolganzen voor het oostelijke deel.
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Figuur 22a: Verloop van de maxima van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus in de Oostkustpolders tussen 1959/’60
en 2005/’06 (staven) en de grootte van de Spitsbergenpopulatie (lijn). (Kuijken & al. 2005)
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Figuur 22b: Verloop van de maxima van de Kolgans Anser albifrons in de Oostkustpolders tussen 1959/’60 en 2005/’06
(staven) en de grootte van de Noordwest-Europese populatie (lijn). Let op de verschillende grootte-orde van beide
schalen.

Kerngebieden voor overwinterende ganzen in de Oostkustpolders zijn de polders van
Damme, Uitkerke en Klemskerke-Vlissegem (Kuijken et al., 2005).
Er kan gesteld worden dat de volledige Oostkustpolders van belang zijn als
overwinteringsgebied voor deze twee soorten. Vanuit de verschillende kerngebieden worden
in de loop van de winter andere gebieden opgezocht waar de ganzen soms slechts gedurende
een korte tijd verblijven, maar die op dat moment wel belangrijk zijn als tijdelijk
foerageergebied, gezien er in de kerngebieden dan soms minder gunstige
voedselomstandigheden heersen.
De figuren 23a en b geven het gesommeerde aantal gansdagen voor de winters van 1996/’97
tot 2005/’06 weer voor kleine rietgans en kolgans. Dit geeft een goed beeld van de bezetting
van de gebieden door de twee soorten weer en meteen ook het belang van deze gebieden
voor het behoud van de overwinterende populaties ganzen.
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Figuur 23a: Aantal gansdagen voor Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus per gebied voor de periode 1996/’97 tot
2005/’06. (Kuijken et al. 2005)

Figuur 23b: Aantal gansdagen voor Kolgans Anser albifrons per gebied voor de periode 1996/’97 tot 2005/’06. ( Kuijken
et al.2005)
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Historisch permanente graslanden zijn uitermate belangrijk voor de overwinterende ganzen
in de Oostkustpolders. Tot het eind van de jaren zeventig foerageerden nagenoeg alle
groepen ganzen op permanent grasland (zie tabel 6). Vanaf het begin van de jaren tachtig
kwam daar lichte verandering in waarbij iets meer groepen ganzen op akkers werden
gezien. Beide soorten foerageren niettemin nog steeds voor ongeveer 90% op permanente
graslanden. Binnen de permanente graslanden bestaat er een uitgesproken preferentie voor
graslanden met microreliëf. Dit microreliëf gaat vaak gepaard met drassige depressies, wat
de aantrekkelijkheid voor ganzen significant ten goede komt (Kuijken et al., 2001)
(Courtens et al., 2005).
Periode

Kleine Rietgans

Kolgans

1967/68-1970/71

100,0

100,0

1971/72-1980/81

99,0

98,0

1981/82-1990/91

97,0

93,8

1991/92-2000/01

90,8

90,7

Tabel 6. Percentage van de groepen kleine rietgans en kolgans op permanent grasland per tienjaarlijkse periode van 1967/68 tot
2000/01.

7.1.1.2 De IJzervallei en Westkustpolders
Grote groepen overwinterende ganzen worden de laatste jaren ook meer en meer opgemerkt
in de polders van de Westkust (het gebied tussen Oostende, Diksmuide, Veurne en de
Franse Grens). Vooral in de IJzervallei is er vanaf de 2de helft van de jaren negentig een
opwaartse trend voor Kolganzen. De laatste winter vertegenwoordigde de IJzervallei
bijvoorbeeld geregeld meer dan 20% van het totaal aantal gansdagen in Vlaanderen.
Concreet heeft het aantal overwinterende Kolganzen zich er sinds 2001 gestabiliseerd rond
10.000 – 11.000 exemplaren met een nieuwe, al dan niet tijdelijke, toename tot 14.000 ex.
tijdens de winter 2005/06.
Naast verschillende complexen binnen de IJzerbroeken te Diksmuide-Woumen-MerkemNoordschote worden de voorbije jaren regelmatig ook grote groepen aangetroffen in de
aangrenzende Westkustpolders zoals in de omgeving van Stuivekenskerke (tot max. 6000
ex.), Oudekapelle (max. 5000 ex.), Beerst (max. 3000 ex.) en te Lo-Reninge (max. 5000).
Hoewel hier heel wat graslanden verdwenen zijn - vooral als gevolg van grootschalige
ruilverkavelingen - zijn een aantal grote graslandcomplexen bewaard gebleven. Met name
rond Stuivekenskerke, Lampernisse, de Wale- en Schoreweiden, de polders rond SintPieterskapelle, Slijpe en in de Handzamevallei is nog een aanzienlijk aaneengesloten
graslandareaal te vinden wat de ganzen toelaat om – net zoals in de Oostkustpolders – een
cyclisch graasgedrag te vertonen. De in de IJzervallei en aan de Westkust overwinterende
ganzen vertonen een uitgesproken slaaptrek naar de Blankaartvijver te Woumen.
Het ontstaan van een nieuw ganzengebied in de IJzervallei kwam niet helemaal onverwacht.
Op Europese schaal zijn de populatieaantallen bij de meeste ganzensoorten immers sterk
gestegen waardoor de ganzen gedwongen worden nieuwe gebieden te exploreren. Op
Vlaams niveau deed zich hetzelfde fenomeen voor in de oostkustpolders waar het
ganzenareaal aanzienlijk uitbreidde in westelijke richting (kuijken et al. 2005).
Nekringgegevens wijzen ook op een duidelijke verplaatsing van ganzen van Oostkustpolders
naar Westkust (IJZervallei) (Devos 2006). Dit cyclisch graasgedrag doet zich vooral voor
vanaf januari.
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7.1.1.3 De Polders van het Meetjesland
Het Meetjeslands polder- en krekengebied maakt eigenlijk deel uit van de uitgestrekte
Scheldepolders in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland), van oudsher een belangrijk
overwinteringgebied voor ganzen. Tot voor enkele jaren werden de aantallen in NoordOost-Vlaanderen sterk beïnvloed door de weersomstandigheden ten noorden en ten oosten
van het gebied. Sinds eind de jaren '90 is er een tendens tot talrijker en langduriger
pleisteren, vooral wat betreft de kolgans Anser albifrons. Sinds 2000 worden regelmatig
maxima van 8.000 tot ruim 10.000 exemplaren geteld. De hoogste aantallen worden
evenwel in strenge winters vastgesteld (tot max. 19.000). Deze regio vormt tevens het
belangrijkste overwinteringgebied voor rietganzen in Vlaanderen. de aantallen wisselen
sterk maar pieken lopen op tot 2.000 ex. en meer (max. 4.500 in 2000/01).
De pleisterplaatsen van ganzen in dit deel van Oost-Vlaanderen situeren zich in de polders
en een smalle aangrenzende zone van het Houtland. Vroeg in de winter, soms al vanaf
oktober, vinden we de (Kol-)ganzen vooral op akkerland waar gefoerageerd wordt op
aardappel- en bietenresten. Waar maïsstoppels voorhanden zijn wordt er snel en
opportunistisch overgeschakeld. Vanaf januari – wanneer minder of geen voedsel meer
aanwezig is op de akkers - treedt een duidelijke verschuiving op naar de graslanden. Vaste
pleisterplaatsen zijn dan de Nicasius- en Rode Polder te Assenede, de weilanden ten zuiden
van de dorpskern van Boekhoute, de weilanden in de buurt van de Noorddijk te Watervliet,
Roste Muis te Waterland-Oudeman en de omgeving van de Roeselarekreek te St.Margriete
In erg strenge, sneeuwrijke winters komen soms grote aantallen ganzen voor in het
Houtland, net ten zuiden van de polders, waar wel veel graslandgebieden liggen. Er is
tevens veel uitwisseling met gebieden in Zeeuws-Vlaanderen.

7.1.1.4. De Scheldepolders van Antwerpen Linker- en Rechteroever
Het totaal aantal ganzen kende de voorbije 20 tot 25 jaar aanzienlijke schommelingen, maar
vertoont globaal gezien een duidelijk stijgende lijn. De talrijkste ganzensoorten zijn grauwe
gans (Anser anser) en kolgans (Anser albifrons). De grauwe gans kende vooral in de jaren
’90 een sterke toename met maxima die in recente winters kunnen oplopen tot 13.000
exemplaren. De internationale 1%-norm wordt jaarlijks overschreden. Ook het aantal
overwinterende kolganzen is aanzienlijk gestegen tussen de jaren ’70 en ’80 van vorige
eeuw. Sindsdien blijft hun populatie vrij stabiel tussen 5.000 en 7.000 exemplaren, met
uitschieters tot 16.000 ex. in strenge winters.
Langsheen de linkerschelde oever zijn het Schor Ouden Doel en het natuurgebied het
Paardenschor in Doel, de Polders van Doel en Prosperpolder in Doel, de OudArenbergpolder, de Arenbergpolder, de Putten met het deelgebied Sint-Antoniushoek in
Kieldrecht en de Verrebroekpolder in Verrebroek veruit de belangrijkste
ganzenpleisterplaatsen. Door de havenuitbreiding die vooral in de polders plaatsvond,
gingen de voorbije decennia veel pleister- en foerageerplaatsen van ganzen verloren (ook en
vooral op de rechteroever van de Schelde).
Er is een intense uitwisseling van wilde ganzen tussen de polders van de BenedenZeeschelde en de aangrenzende gebieden zoals het Verdronken Land van Saeftinghe, de
Westerschelde, de polders van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.

7.1.2 smient
Ook voor smienten vormen de Vlaamse kustpolders een zeer belangrijk
overwinteringgebied. In totaal overwinterden er de voorbije jaren gemiddeld 40.000 tot

45

50.000 ex.; dit is ongeveer 3 % van de NW Europese populatie. Het zwaartepunt in de
verspreiding ligt in de Oostkustpolders enerzijds en de IJzervallei (met aanpalende
Westkustpolders) anderzijds. Overdag vertoeven de meeste smienten op grote waterplassen
en waterlopen terwijl ze ’s nachts gaan foerageren op vochtige graslanden.
Aan de Oostkust overwinteren gemiddeld 20.000-25.000 exemplaren, met uitschieters tot
50.000 in strenge winters. De belangrijkste dagrustverblijven situeren zich in de haven van
Zeebrugge en op allerhande waterplassen (zoals de Hoge Dijken te Roksem, Put te
Vlissegem, Sint-Pietersput, havendokken enz…). ’s Nachts verspreiden de smienten zich
over het volledige graslandareaal in de Oostkustpolders waarbij ze een uitgesproken
voorkeur hebben voor vochtige graslanden met natte depressies en/of brede waterlopen en
met een korte vegetatie. Het is niet eenvoudig om die nachtelijke verspreiding in kaart te
brengen maar wellicht is er een sterke overlap met de belangrijkste ganzengebieden. Daar
waar vroeger in de polders tijdens de dag zelf nauwelijks smienten werden aangetroffen, is
dit het voorbije decennium sterk veranderd. Dit is wellicht als gevolg van verminderde
verstoring door jacht en door een groter aantal natuurreservaten. Vooral het weidecomplex
van Uitkerke is uitgegroeid tot een vaste pleisterplaats voor smienten met wintermaxima
die variëren tussen 5.000 en 10.000 exemplaren.
In de IJzervallei zijn smienten de talrijkste overwinterende watervogelsoort. Het
wintermaximum varieerde de voorbije 20 jaar tussen 6.270 (1989/90) en 78.080
exemplaren (2002/03). Het gemiddelde wintermaximum in de laatste vijf winters bedraagt
ca. 35.000 exemplaren.
Overdag pleisteren de meeste smienten op het waterspaarbekken of op de Blankaartvijver
terwijl ze ’s nachts voedsel zoeken in omliggende graslandgebieden zoals de IJzerbroeken,
de Handzamevallei, het weidecomplex van Lampernisse enz…. Ook hier zijn de nachtelijke
foerageergebieden moeilijk exact te situeren maar vermoedelijk wordt een groot deel van
het areaal aan vochtige graslanden in een straal van 20 km rond de dagrustverblijven benut.
Zeer grote overstromingen van de graslanden in de IJzerbroeken kunnen daar leiden tot een
tijdelijk verminderde beschikbaarheid van voedselterreinen waardoor grotere aantallen hun
voedsel gaan zoeken in de Westkustpolders.

7.1.3 Kleine zwaan
Het zwaartepunt van de winterverspreiding van kleine zwaan in Vlaanderen ligt in de
polders en het krekengebied van het Meetjesland. Het aantal exemplaren loopt er
regelmatig op tot meer dan 300, met een maximum van 553 in december 1999 en 585 ex. in
december 2006. De internationale 1%-norm wordt daarmee bijna jaarlijks (ruim)
overschreden. De zwanen foerageren er meestal op oogstresten die achterblijven op
akkergronden.
Ook de Oostkustpolders vormen een jaarlijks overwinteringgebied voor deze soort, met een
maximum van 200 ex. in januari 2003. Hier wordt hoofdzakelijk gebruikt gemaakt van de
poldergraslanden met microreliëf. Zowel in het Meetjesland als aan de Oostkust is er een
regelmatige uitwisseling met Nederlandse pleisterplaatsen (Zeeuws-Vlaanderen) net over
de landsgrens.
De IJzervallei vormt zowat het meest westelijke vaste overwinteringgebied van kleine
Zwaan op het Europese continent, met een maximum van 195 ex. in januari 2004. In dit
gebied hebben de zwanen een duidelijke voorliefde voor overstroomde graslanden in de
IJzerbroeken en Handzamevallei, maar worden ze vooral de voorbije jaren ook vaak
aangetroffen op akkers met oogstresten op de rand van de vallei met het Plateau van
Izenberge (t.h.v. Elzendamme-Stavele).
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7.2 Broedvogels
Heel wat broedvogelsoorten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van poldergraslanden.
Het gaat enerzijds om typische weidevogelsoorten die een voorkeur hebben voor vochtige,
extensief beheerde hooilanden en graasweiden, zoals zomertaling, slobeend, grutto,
scholekster en tureluur. Kluut en Tureluur hebben vooral een voorkeur voor zilte
graslanden.
Anderzijds is het uitgebreide netwerk van poldersloten en bijhorende rietkragen vooral voor
eendensoorten en rietvogels van essentieel belang. Slobeend en zomertaling houden vooral
van sloten met voldoende open, ondiep water en oevers met een rijk ontwikkelde vegetatie
om in te broeden.
Het grote belang van de (kust)polders voor een groot aantal grasland- en rietgebonden
soorten in een Vlaamse context blijkt duidelijk uit tabel 7. De meeste van deze soorten zijn
opgenomen op de Vlaamse Rode Lijst (RL) en/of op de Bijlage I van de Vogelrichtlijn
(VRL).
Broedvogels
Zomertaling (RL)
Slobeend
Bruine Kiekendief (VRL)
Scholekster
Kluut (RL, VRL)
Grutto
Tureluur (RL)
Graspieper (RL)
Blauwborst (VRL)
Rietzanger (RL)
Rietgors (RL)

# broedparen in de
kustpolders (20002002)
60-70
300-370
70-75
360-400
??
590-620
245-260
900-1000
600-760
1700-2200
750-1000

Volledige Vlaamse
populatie
(# broedparen)
160-200
800-1000
140-160
1500-2000
340-540
1050-1200
420-450
3800-5500
3000-3700
2100-2600
2100-3000

Tabel 7: Aantal broedparen in de kustpolders (2000-2002) van een aantal typische weidevogels in relatie tot de
volledige Vlaamse broedpopulatie
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7.2.1 Weidevogels

Figuur 24: verspreiding van de vogelsoorten gebonden aan graslanden (bron: broedvogelatlas)

Als kenmerkende soorten voor deze analyse werden tureluur, wulp, grutto, watersnip,
slobeend, zomertaling, kwartelkoning, graspieper en paapje gekozen. Het zwaartepunt ligt
duidelijk in de Kustpolders, verder in de Scheldepolders, plaatselijk in de Noordelijke
Kempen en de Demervallei.
Het patroon op de kaart komt in grote mate overeen met de verspreiding van natte en
vochtige graslanden in Vlaanderen. Belangrijker is echter dat het ook aantoont dat
graslandhabitat met een hoge ecologische kwaliteit, en dus met veel typische soorten, vrij
beperkt (geworden) is.
Slechts in 1 hok komen alle 9 soorten samen voor, in 2 hokken 8 soorten en in nog eens 5
hokken 7 soorten (samen 1 %). Hokken met slechts 1 soort worden in veel gevallen bezet
door de graspieper, die binnen de soortgroep de grootste verspreiding heeft. Het hok dat het
beste scoort bevat de centrale IJzervallei en de Handzamevallei, waar uitgestrekte
oppervlaktes van goed ontwikkelde, overstroombare graslanden of broeken voorkomen.
Hier en in twee aanliggende hokken komt, als een van de drie plaatsen in Vlaanderen, de
internationaal bedreigde kwartelkoning tot broeden. Daarnaast komt het zeldzame paapje
er nog voor, op Vlaams niveau een met uitsterven bedreigde soort. Nabijgelegen hokken in
hetzelfde valleigebied scoren ook hoog met 8 of 7 soorten. Hokken met een gelijkaardige
rijkdom aan natte graslandsoorten vinden we verder terug in de Oostkustpolders, met
ondermeer de Uitkerkse Polder, de polders van Oostende-Klemskerke, het gebied rond
Damme, de Dudzeelse Polder en het krekengebied van Hoeke-Lapscheure, waar nog goed
ontwikkelde, extensief beheerde natte graslanden liggen. Een derde concentratie van de
soortgroep vinden we in het Antwerpse Linkeroevergebied. Alhoewel hier plaatselijk nog
goed ontwikkelde voorbeelden van graslandhabitat worden aangetroffen (o.a. in de Putten),
verkiezen een aantal vertegenwoordigers van de soortgroep zoals wulp, tureluur, slobeend
en graspieper de natte opgespoten terreinen ontstaan bij recente havenwerken voor het
Deurganckdok.
Heel wat (natte) graslanden werden de laatste tientallen jaren omgevormd tot akkerland
waardoor grote oppervlakten van deze habitat verdwenen. In de overblijvende gebieden
ging plaatselijk de kwaliteit sterk achteruit als gevolg van waterpeilverlagingen en
intensivering van de landbouw (o.a. grote ruilverkavelingen). Een aantal kritische soorten
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zoals Watersnip, Kwartelkoning, Paapje en Zomertaling zijn hierdoor sterk afgenomen of
vrijwel verdwenen. Sommige oorspronkelijk typische weidevogels zoals Kievit, Scholekster
en Gele Kwikstaart hebben zich vrij goed kunnen aanpassen aan de omzetting naar
akkerland en broeden nu overwegend in die habitats. Maar ook soorten die de omschakeling
naar akkerland niet hebben gemaakt zoals Grutto, Wulp en Tureluur doen het verrassend
goed in Vlaanderen, alhoewel de aantallen in de oostelijke broedgebieden plaatselijk zijn
afgenomen.
Hierdoor is het aandeel van de populaties in de kustpolders in de Vlaamse totalen soms
aanzienlijk toegenomen (> 50 % bij grutto en tureluur). Voor tal van soorten zijn de polders
uitgegroeid tot het belangrijkste broedgebied in Vlaanderen. De oorzaken van die toename
zijn nog niet helemaal duidelijk maar in bepaalde gebieden (vooral Uitkerkse Polder) speelt
de groeiende oppervlakte aan graslanden in natuurbeheer zeker een rol.
Zeer kritische graslandsoorten zoals kwartelkoning en paapje kunnen zich echter moeilijk
handhaven en vertonen geen duurzaam herstel van vroegere populatiedalingen.
Het vrij recente systeem van beheersovereenkomsten met landbouwers voor weidevogels en
botanisch graslandbeheer, waarbij voor de soorten van natte graslanden vooral een goede
timing van de maaidatum belangrijk is, wordt voorlopig nog te beperkt uitgevoerd en weegt
meestal niet op tegen de algemene kwaliteitsvermindering door langdurige verlaging van de
waterpeilen, waarover de afspraken veel moeilijker liggen. In het bijzonder de
Kwartelkoning, die een laat en gefaseerd maaibeheer behoeft, blijft in Vlaanderen
aangewezen op een beperkt aantal natuurreservaten met veel extensief beheerde
hooilanden. In Nederland vormen natuurontwikkelingsgebieden met extensieve
jaarrondbegrazing in toenemende mate een goed alternatief voor laat gemaaide hooilanden.
Hoewel dergelijke natuurgebieden in Vlaanderen vooralsnog geen oppervlakte van
betekenis innemen, biedt dit toch mogelijk enige perspectieven voor de toekomst.

7.2.2. Rietbewoners

Figuur 25: verspreiding van de soorten gebonden aan rietvegetaties (bron: broedvogelatlas)

Onder de term rietvegetaties vallen zowel zuivere als gemengde of verruigde rietvelden of
rietkragen. Als kenmerkende soorten voor de analyse werden Bruine Kiekendief, Kleine
Karekiet, Snor, Rietzanger, Blauwborst, Baardman, Roerdomp en Woudaap gekozen.
De kaart toont een vrij grote verspreiding van de soortgroep: in 70 % van alle Vlaamse
hokken is er ten minste 1 soort van rietvegetaties aanwezig. Geen enkel hok bevat alle 8
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soorten. In 5 % van de hokken zitten 5-7 soorten, in 50 % 1-2 soorten. Er is een goede
bezetting in de polders met de soortenrijkste hokken in de IJzervallei, het havengebied van
Antwerpen en aan de Oostkust, en ook plaatselijk in Midden- en Noordoost-Limburg. Langs
de Schelde en andere rivieren is de groep vrij goed vertegenwoordigd. De kaart weerspiegelt
in belangrijke mate de verspreiding van riet in Vlaanderen. Hokken met slechts 1-2 soorten
worden meestal bezet door Kleine Karekiet en Blauwborst. Witte zones waar geen enkele
kernsoort voorkomt, vallen grotendeels samen met stedelijke agglomeraties en droge, open
of sterk beboste gebieden. De Bosrietzanger, veel meer een echte ruigtesoort dan een
rietsoort, komt in die zones wel plaatselijk voor.
Vlaanderen is vrij arm aan uitgestrekte rietlanden. De grootste aaneengesloten
rietoppervlakte is momenteel die van het Groot Rietveld te Melsele (70 ha) in het
havengebied van Antwerpen. Ook in het Blankaartgebied in de IJzervallei is er vrij veel riet
en vooral een hoge variatie aan vegetaties. De hokken waar die gebieden in vallen, scoren
het best met 7 van de 8 soorten. Hokken met 6 soorten worden eveneens gekenmerkt door
een hoge dichtheid aan rietvegetaties: de Viconia-Kleiputten te Stuivekenskerke, het
Achterhavengebied van Zeebrugge en de Zwinpolders, en het Vijvergebied MiddenLimburg. In de polders is de soortenrijkdom aan rietvogels grotendeels toe te schrijven aan
het voorkomen van een variatie aan kleine rietvelden en rietkragen langs kreken, kleiputten,
watergangen en poldersloten, met vrij zuiver riet tot sterk verruigde vegetaties. De
waterkwaliteit is hier echter meestal ongeschikt om te voldoen aan de habitateisen van
kritische reigerachtigen zoals Woudaap en vooral Roerdomp, die dan wel aanwezig zijn in
het Midden-Limburgs vijvergebied en in enkele andere uitgestrekte moerassen in het oosten
van Vlaanderen.
Voor rietbewonende soorten zoals rietzanger en rietgors die in Vlaanderen een sterke
afname kenden en op de Rode Lijst zijn terechtgekomen, zijn de kustpolders één van de
laatste bolwerken waar ze stand kunnen houden. Ook de blauwborst (Bijlage I-soort) heeft
tijdens de voorbije 10-15 jaar nagenoeg de volledige polders gekoloniseerd en komt er nu in
belangrijke aantallen voor. Hun verspreiding kent een sterke overlap met die van de
broedende steltlopers en overwinterende ganzen (kerngebieden zijn bijv. de IJzerbroeken
en de Uitkerkse Polders), maar toch stellen we plaatselijk ook in andere poldercomplexen
(zoals in de polders tussen Kaaskerke, Oudekapelle, Lampernisse en Oostkerke) soms zeer
hoge dichtheden vast.

7.2.3 Bescherming van poldergraslanden als habitat voor broedvogels
Voor tal van soorten vormen poldergraslanden een zeer belangrijk broedbiotoop. Het
behoud van dit habitat kan bijgevolg van wezenlijk belang geacht worden voor de
instandhouding van de aanwezige broedvogelpopulaties. Slechts een deel van deze
graslanden geniet een (zekere graad van) bescherming waardoor een zekere garantie wordt
bekomen voor het behoud van kenmerkende broedvogelsoorten.
In een eerste, bondige analyse werd voor een aantal soorten nagegaan hoeveel broedparen
zich situeren op beschermde dan wel niet beschermde poldergraslanden. Er werd een
selectie gemaakt van atlashokken (5x5 km) die in het kader van de Vlaamse broedvogelatlas
grondig werden geïnventariseerd en waarbij territoria van belangrijke soorten vrij
nauwkeurig op kaart werden ingetekend. Het gaat in totaal om 24 hokken, verspreid over de
diverse polderregio’s (Figuur 26). Voor alle hokken werd nagegaan hoeveel broedterritoria
zich situeerden op poldergraslanden met een verschillend beschermingsstatuut: (1)
beschermd door verbod op of vergunningsplicht voor vegetatiewijziging, (2) niet beschermd
(Tabel 8).
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Figuur 26: Situering van atlashokken in de Vlaamse polderregio’s met goede territoriumkartering van
broedvogels.

Totaalaantal
waarvan op
waarvan op niet
broedparen op
beschermde
beschermde
poldergraslanden
graslanden (1)
graslanden (2)
Zomertaling
25
21
4 (16 %)
Slobeend
86
68
18 (21 %)
Bruine Kiekendief
10
6
4 (40 %)
Porseleinhoen
22
21
1 (5 %)
Scholekster
47
15
32 (68 %)
Grutto
166
104
62 (37 %)
Tureluur
15
9
6 (40 %)
Veldleeuwerik
210
78
132 (63 %)
Graspieper
214
111
103 (48 %)
Blauwborst
96
43
53 (55 %)
Rietzanger
576
319
257 (45 %)
Rietgors
212
136
76 (36 %)
Tabel 8: Aantal broedparen van diverse vogelsoorten op poldergraslanden in een selectie van 24 atlashokken van
5 op 5 km. (1): beschermd (vegetatiewijziging verboden of vergunningsplichtig), (2): niet beschermd (enkel
zorgplicht).

Uit de resultaten blijkt dat bij diverse soorten een (zeer) aanzienlijk percentage van de
broedvogelpopulatie voorkomt op graslanden die geen enkele bescherming genieten.
Het gaat hier hoofdzakelijk om soorten met een vrij brede habitatkeuze (diverse types
grasland van nat naar droog, van extensief naar meer intensief), zoals scholekster en
veldleeuwerik.
Van de echte graslandgebonden soorten, zoals graspieper en grutto, broeden aanzienlijke
delen van hun populaties op niet beschermd grasland (resp. 48% en 37%). Indien
bijvoorbeeld dit areaal grasland verder zou intensiveren of omgezet zou worden naar
akkerland, zouden deze populaties onder grote druk komen te staat.
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Meer kritische soorten die sterk gebonden zijn aan vochtige, extensief beheerde graslanden
zoals porseleinhoen en zomertaling komen duidelijk meer in beschermde gebieden voor.
Verdere analyses zullen moeten uitwijzen in hoeverre de bevindingen van deze steekproef
representatief zijn voor de totaliteit van de Vlaamse polders.

8. Samenvatting
Begrippen
Een polder is een gebied dat gewonnen werd op zee en dat grotendeels lager ligt dan de zee
en waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden.
Poldergraslanden worden gedefinieerd als alle graslanden met een permanent karakter
gelegen binnen de ecoregio ‘Polders‘ die ontstaan zijn door bedijking of inpoldering. Ze
liggen tussen de 0-5 meter TAW. Concreet gaat het om alle graslandpercelen die in gebruik
zijn als graasweide, hooiland of hooiweide.
Deze graslanden hebben naast hun landbouwkundige waarde als ‘vette weiden’ of
hooiweiden (al dan niet met nabeweiding), vaak ook een specifieke natuurwaarde en/of
unieke landschappelijke waarde.
Binnen dit advies maken we een onderverdeling van de poldergraslanden op basis van hun
natuurwaarde (cfr. bwk):
• Halfnatuurlijke graslanden, de zogenaamde historisch permanente graslanden,
volgens de definitie van het Vegetatiebesluit. Deze kunnen een uitgesproken
microreliëf vertonen. Samen met de soms prominente invloed van brak grondwater
leidt dit tot een fijn geschakeerd vegetatiepatroon met gradiënten van droog tot nat
en zoet tot brak, met uitgesproken zilte vegetaties in de depressies en laag gelegen
graslanden. Tevens gaat het om biologisch zeer waardevolle bloemrijke hooilanden of
soortenrijke graslanden zoals ondermeer dottergraslanden of overstroombare
hooilanden in vochtig tot natte standplaatsen of kamgraslanden en
glanshavergraslanden in meer droge omstandigheden.
• Graslanden met verspreid biologische waarde, vnl. cultuurgraslanden (bwkkartering: hp) in combinatie met relicten van bovenstaande natuurwaarden aan de
perceelsranden, in laagtes of natuurwaarden onder de vorm van kleine
landschapselementen.
• Biologisch minder waardevolle graslanden: gaat enkel om cultuurgraslanden (bwkkartering: hp).
Ontstaansgeschiedenis
Het polderlandschap is tot stand gekomen door een wisselwerking van natuurlijke
processen en menselijk ingrijpen. Aanvankelijk was er onder invloed van de
getijdenwerking, vooral sprake van natuurlijke processen, zoals sedimentatie en erosie,
bodemvorming en vegetatieontwikkeling. Naderhand ging de invloed van de mens een rol
spelen. Eerst in geringe mate in de vorm van beweiding, lage bedijkingen en nederzettingen,
gevolgd door lokale veen- en kleiwinningen. Later werd de menselijke invloed steeds
ingrijpender door een nagenoeg totale bedijking van het gebied, optimalisering van de
ontwatering (via een dicht netwerk van sloten, vaarten en kanalen en bemaling), bijhorende
ruil- of herverkavelingen, aanleg van wegen, uitbreiding van woonkernen en
industrieterreinen.
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Het huidige polderlandschap in Vlaanderen is dus een weerspiegeling van de verschillende
inpolderingsperiodes en ontginningsactiviteiten.
• Daarin wordt de middeleeuwse periode getypeerd door lager gelegen poelgronden
van microreliëfrijke graslanden met een typische percelering en een dicht en grillig
slotennetwerk met rietkragen en watervegetaties, afgewisseld met hoger gelegen
kreekruggen die meestal bewoning en akkerland dragen.
• Vanaf de 17-18de eeuw, gebeurden de ontginningen systematischer en grootschaliger
in een vlakker landschap en ontstonden grote rechthoekige kavels akkerland,
aangelegd volgens een vast en strak patroon, met weinig meer afwisseling dan af en
toe een kreekrestant.
• Vanaf de 2de helft van de 20ste eeuw intensiveerde het landbouwgebied, vooral
gestuurd door een verbeterde afwatering. Naast de autonome ontwikkelingen werden
vele poldergraslandgebieden van het oudland en middelland ook systematisch
geruilverkaveld, waardoor het areaal poldergrasland drastisch terugliep, grotere
kavels ontstonden en het landbouwgebied nog verder intensiveerde. Gedurende de
laatste decennia is het areaal poldergrasland verder aan het verminderen.
Areaal en bescherming
Op Vlaams niveau situeren de poldergraslanden zich voornamelijk aan de Kustpolders,
gevolgd door het Meetjesland en de Antwerpse Polders.
• Kerngebieden voor de West-Vlaamse Kustpolders zijn de IJzer- en Handzamevallei,
de polders rond Lampernisse, de Oostkustpolders met de Zwaanhoek, de polders
van Uitkerke, de polders van Klemskerke en Oostende, Dudzeelse polder, de polders
rond Damme, in de Zwinstreek en de Oostendse polders. Tussen deze kerngebieden
liggen nog kleinere enclaves van permanente graslandcomplexen en meer
versnipperde of onsamenhangende graslanden.
• In het Meetjesland (Oost-Vlaanderen en deeltje Antwerpen) gaat het vooral om
nieuwlandpolders, bestaande uit grote akkerkavels met daartussen kreken. Langs de
lager gelegen delen van kreken liggen vaak waardevolle zilte poldergraslanden en
drogere kamgraslanden. Hier gaat het minder vaak om grote graslandcomplexen,
maar eerder om graslanden geassocieerd met kreekgeulen.
• In de Antwerpse Scheldepolders is het areaal beduidend kleiner. Dit komt doordat
het grootste deel door havenactiviteiten en –uitbouw reeds vervangen is door ander
grondgebruik.
Het huidige areaal poldergrasland in Vlaanderen bedraagt ±27.689ha:
• 17.273ha historisch permanente graslanden
• 5.058ha grasland met verspreid biologische waarde
• 5.358ha biologisch minder waardevol grasland.
Van deze poldergraslanden zijn:
• 3.778ha beschermd door een verbod op vegetatiewijziging
• 6.053ha beschermd door een vergunningsplicht voor vegetatiewijziging, af te leveren
door het ANB
• 17.858ha heeft geen afdoende bescherming (zorgplicht).
Van de historisch permanente graslanden (17.273ha of m.a.w. de graslanden met hoge
natuurwaarde), heeft:
• 3.310ha verbod op vegetatiewijziging of 19%
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•
•

6.053ha vergunningsplicht voor vegetatiewijziging of 35%
7.910ha geen bescherming of 46%

Er is tevens 4.943ha ‘graslanden met verspreid biologische waarde’ niet beschermd op
vegetatiewijziging. Dit betekent dat van 12.853ha ‘grasland met natuurwaarde’ de
graslandvegetatie op elk ogenblik kan gewijzigd worden en de natuurwaarde kan
verdwijnen.
Areaalvermindering
Diverse studies spreken van een vermindering van het areaal poldergrasland met 20 à 25%
tot plaatselijk met 50% over een periode van ongeveer 20 jaar. Dit proces wordt gestuurd
door de intensieve ontwateringen en waterpeildalingen in de polders. Wanneer het gebied
droger wordt, wordt het grasland gescheurd en omgezet in intensief bewerkte akkers of
tijdelijke (ingezaaide) graslanden. Een deel van de areaalvermindering is ook te wijten aan
functieverandering zoals urbanisatie.
Vermindering van de botanische rijkdom
Via specifiek onderzoek in de polders werd aangetoond dat de botanische rijkdom van
de poldergraslanden achteruitgegaan is gedurende de laatste 20 jaar. Zowel water als
moerassoorten kenden een sterke terugval. Zo werd lidsteng - een typische poldersoort goed bestudeerd. Tussen 1960-83 werd ze gevonden in 70 kilometerhokken, in de periode
1995-1996 werd ze slechts op een 10-tal locaties teruggevonden. Anderzijds is er in deze
periode een lokale toename vastgesteld van brakwaterindicatoren en van riet.
Naast de areaalinkrimping gaan de soortenrijke graslandvegetaties achteruit of verdwijnen
ze door een landbouwkundig intensiever graslandbeheer, mogelijk gemaakt door een
algemene daling van het grondwater en de verhoogde toevoer en beschikbaarheid aan
nutriënten. Verder werden op grote schaal reliëfrijke graslanden genivelleerd, laag gelegen
percelen opgehoogd en poelen, laagtes, laantjes en greppels gedempt. De functie van de
laantjes en greppels wordt vervangen door aanleg van drainagebuizen. Tenslotte is ook de
eutrofiëring van het oppervlaktewater en het intensief ruimingbeheer van het slotennetwerk
verantwoordelijk voor het verdwijnen van watergebonden vegetaties. Ook het gebruik van
herbiciden heeft kruidenrijke vegetaties doen verdwijnen.
In de van nature reeds relatief voedselrijke zeekleipolders leidt bijkomende
nutriëntenaanvoer snel tot een overaanbod aan nutriënten. Hoe méér nutriënten
beschikbaar zijn, hoe minder kruidachtige soorten – essentieel voor de natuurwaarden –
kunnen overleven en hoe meer dominante grassen – interessanter voor de landbouwwaarde
– gaan domineren. Bij grondwaterverlaging en terreinnivellering zijn de terreinen vroeger
in het jaar en beter toegankelijk voor bemesting. Door een lager grondwaterpeil komt voor
de plantengroei tevens een verhoogde hoeveelheid nutriënten in de bodem beschikbaar.
Waar veel organische stof dagzoomt (bv. veenbodems) zal door mineralisatie de
nutriëntenbeschikbaarheid nog verhogen. Verder worden nutriënten ook onrechtstreeks
aangevoerd via atmosferische depositie en eventueel ook door opwellend grondwater of
afstromend oppervlaktewater.
De negatieve trend inzake kwalitatieve en kwantitatieve
poldergraslanden doet zich op Noordwest-Europese schaal voor.
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Ornithologisch belang
Ook het ornithologisch belang van de poldergraslanden is groot, door de grote
aantallen overwinterende watervogels en broedende weidevogels en rietbewoners.
Voor vier soorten internationaal beschermde watervogels herbergen de polders meer dan
50% van de totale Vlaamse winterpopulatie: kleine rietgans (100%), kolgans (96 %), kleine
zwaan (80%) en smient (74%). Voor de ganzensoorten en de smient zijn de kustpolders in
de loop van de voorbije decennia uitgegroeid tot een internationaal belangrijk
overwinteringgebied waarbij jaarlijks de zogenaamde 1%-norm wordt overschreden.
De voorbije jaren brengt zelfs 90 tot 95% van de op Spitsbergen broedende populatie van
kleine rietgans (Anser brachyrhynchus) de winter door in de Oostkustpolders. Voor de
kolgans (Anser albifrons) gaat het om 2 tot 4% van de Noordwest-Europese populatie.
Ganzen:
• Historisch permanent grasland is uiterst belangrijk voor de overwinterende ganzen.
Beide soorten foerageren voor 90% van hun tijd op historisch permanent grasland.
Daarbij hebben ze een voorkeur voor grasland met microreliëf en drassige
depressies.
• De laatste jaren trekken meer en meer overwinterende ganzen - vooral kolganzen naar de IJzervallei en andere graslandcomplexen van de Westkustpolders.
• Ook het Meetjesland is een belangrijk overwinteringgebied voor ganzen. Vooral voor
kolgans worden hoge aantallen genoteerd. Voor rietgans is dit het belangrijkste
overwinteringoord in Vlaanderen. Ook kleine zwaan overschrijdt hier de 1%-norm.
• In de Scheldepolders is tevens een stijgende trend waar te nemen, vooral voor
grauwe gans en kolgans. Vooral de grauwe gans kende er sinds de jaren 90 een
sterke toename, waarbij jaarlijks de internationale 1%-norm wordt overschreden.
Smient:
Ook voor de smient vormen de Vlaamse kustpolders een zeer belangrijk
overwinteringgebied, met ongeveer 3% van de Noordwest-Europese populatie. Het
zwaartepunt ligt vooral aan de Oostkust en in de IJzervallei en aanpalende westkustpolders.
Overdag vertoeven de meest smienten op grote waterplassen en waterlopen terwijl ze ’s
nachts gaan foerageren op vochtige graslanden.
kleine zwaan:
haalt de 1 %-norm in het Meetjesland en heeft belangrijke pleisterplaatsen in de IJzervallei
en aan de Oostkust.
Broedvogels:
Heel wat broedvogelsoorten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van
poldergraslanden.
• Het gaat enerzijds om typische weidevogelsoorten die een voorkeur hebben voor
vochtige, extensief beheerde hooilanden en graasweiden, zoals zomertaling,
slobeend, grutto, scholekster en tureluur. Kluut en Tureluur hebben vooral een
voorkeur voor zilte graslanden.
• Anderzijds is het uitgebreide netwerk van poldersloten en bijhorende rietkragen
vooral voor eendensoorten en rietvogels van essentieel belang. Slobeend en
zomertaling houden vooral van sloten met voldoende open, ondiep water en oevers
met een rijk ontwikkelde vegetatie om in te broeden.
Uit een analyse van de verspreiding van broedvogels in functie van de graad van
bescherming van de poldergraslanden, blijkt dat van de soorten met een vrij brede
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habitatkeuze, een aanzienlijk deel voorkomt op de niet beschermde graslanden. Meer
kritische soorten zoals porseleinhoen en zomertaling komen duidelijk meer in beschermde
graslanden voor.
Internationale waarde van de Vlaamse poldergraslanden
Het type poldergrasland, zoals we het in Vlaanderen kennen, is in Europa geografisch
beperkt tot de lage landen aan de Noordzee. Op Europees niveau is dit landschapstype
met zijn grote cultuurhistorische en ecologische waarde bijgevolg zeldzaam te noemen:
• In Noord-Frankrijk is - aansluitend bij de Vlaamse polders - slechts een klein areaal
aanwezig.
• De Nederlandse inpolderinggeschiedenis loopt door tot op vandaag. De waardevolle
middeleeuwse inpolderingslandschappen van zeekleipolders bestaan enkel nog in de
noordelijke provincies Groningen en Friesland, in Zeeland en in mindere mate in
Noord-Holland. In Zeeland komt het huidige areaal op ongeveer 2000ha te liggen.
Heel wat poldergraslanden in Nederland zijn vernietigd door de stormvloed van 1953
en door grootschalige ruilverkavelingen.
• Duitsland, Denemarken en Engeland hebben ook inpolderingen maar exacte cijfers
over poldergraslanden ontbreken. In deze landen werd er evenwel ook intensief
geruilverkaveld.
De beschikbare gegevens lijken erop te wijzen dat Vlaanderen een grote
verantwoordelijkheid heeft binnen Noord-West-Europa op het gebied van het behoud van
unieke poldergraslanden en de daaraan verbonden landschappelijke, cultuurhistorische en
ecologische waarden. Bijkomend Europees geïntegreerd onderzoek zou een exacter
cijfermatig onderbouwd beeld kunnen werpen op de Vlaamse verantwoordelijkheid terzake.

9. Besluit
Polderlandschappen zijn beperkt in hun verspreiding tot slechts enkele ‘lage landen’ van
Noordwest-Europa, zoals Nederland en België. Ze vertegenwoordigen unieke landschappen
met cultuurhistorische en ecologische waarde. Binnen deze polderlandschappen zijn de laag
gelegen vochtige poldergraslanden een zeldzaamheid geworden.
Deze poldergraslanden herbergen vaak een typische vegetatie, waarbinnen de binnendijkse
zilte vegetatie de meest gespecialiseerde is, met heel wat Rode Lijst soorten. Dit
graslandtype is ook een internationaal belangrijk biotoop dat beschermd wordt door de
Europese habitatrichtlijn. Ook andere vegetatietypes zoals kamgraslanden komen vooral in
de polders voor. De soortenrijkdom van de plantengemeenschappen staat echter onder
druk: onderzoek wees uit dat er een sterke terugval is van zowel waterplanten als moerasen oeverplanten in de polders.
Heel wat trekvogels en watervogels die in Vlaanderen de winter doorbrengen zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid van poldergrasland om te foerageren. Voor de ganzen
(vooral kleine rietgans en kolgans) en de smient zijn de polders uitgegroeid tot een
internationaal belangrijk overwinteringgebied, waarbinnen de typische poldergraslanden
een essentieel onderdeel van uitmaken.
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Onder de Vlaamse broedvogels kennen de weidevogels en rietbewoners hun zwaartepunt in
hun verspreiding in de polders. De poldergraslanden zijn dan ook van cruciaal belang voor
de instandhouding en het herstel van populaties van een aantal meer kritische soorten,
zoals porseleinhoen, paapje en kwartelkoning. Wanneer de niet beschermde graslanden
verder zouden intensiveren of omgezet worden naar akkerland kan dit een decimering
betekenen voor bepaalde populaties van graslandgebonden soorten.
Aaneengesloten poldergraslanden worden steeds kleiner, de versnippering wordt steeds
groter. Sturende factor hierin is de doorgedreven grondwaterdaling. Door de vermindering
van het historische graslandgebruik in de polders en haar typische samenhang, komen de
typische natuurwaarden, maar ook de landschappelijke, geomorfologische en
belevingswaarden onder druk te staan.
De impact van functieverandering zoals scheuren, nivelleren, ontginnen, ophogen, bouwen
etc… is gedurende de laatste decennia enorm groot geweest op de gaafheid en
ongeschondenheid van het actuele landschap en haar natuurwaarden. Ook een verdere
intensivering van de landbouwactiviteiten in deze zeldzame natuurhistorische gebieden
dient vermeden te worden.
Van 27.689ha poldergrasland heeft 62% een hoge natuurwaarde (HPG) en 18% een
verspreide natuurwaarde. Toch stellen we vast dat voor alle poldergraslanden slechts op
35% een verbod of vergunningsplicht op vegetatiewijziging van kracht is. Van de graslanden
met het meest natuurwaarden – de Historisch Permanente graslanden – geniet slechts de
helft (54%) van een bescherming op vegetatiewijziging (zowel verbod als vergunningplicht
op vegetatiewijziging).
Een verdere inkrimping van dit landschapsecologisch erfgoed, betekent onmiskenbaar een
verdere achteruitgang van botanische en ornithologische waarden, die vaak van
internationaal belang zijn en waarvoor ook internationale verplichtingen gelden.
Ondermeer planologische vastlegging van de natuurfunctie of –nevenfunctie kan het
graslandgebruik en de natuurwaarden consolideren voor de toekomst. Daar waar
aangewezen kan natuurinrichting en –herstel met aangepast beheer een opwaardering
betekenen voor natuur en landschap.
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