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1  Verkenning 

De verkenningsnota voor het provinciedomein IJzerboomgaard is toegevoegd als 
bijlage 7 van dit natuurbeheerplan.  

1.1 Algemene gegevens 

1.1.1 Afbakening 

Naam:  Provinciedomein Ijzerboomgaard 

  IJzerdijk 41 te 8600 Diksmuide 

Oppervlakte provinciedomein: 20,85 ha  

 
Afbeelding 1.1: situering van het Provinciedomein IJzerboomgaard. 
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1.1.2 Gegevens beheerder 

Beheerder:    Provincie West-Vlaanderen 
Provinciehuis Boeverbos      
Koning Leopold III laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge) 

     T. 050 40 31 11 

Verantwoordelijke groendienst provincie:  
Tom De Visschere 

     E. tom.devisschere@west-vlaanderen.be 

1.1.3 Gegevens percelen in eigendom en beheer 

Het volledige provinciedomein IJzerboomgaard is in eigendom van de Provincie West-
Vlaanderen.  

Pachten en overeenkomsten – zie kadastraal plan (kaart 1.1) 

- De akker (2,74 ha) aan de westrand van het domein is verpacht aan een landbou-
wer.  

- De gebouwen (hoeve en loods) zijn in  erfpacht gegeven aan vzw De Groene Kans. 
- De boomgaard ten westen van de geplande omleidingsweg wordt in concessie ge-

geven. De begrazing onder deze boomgaard is geregeld met een gebruiksovereen-
komst 

- Voor de omheinde boomgaard ten oosten van de geplande omleidingsweg en de 
moestuin en graslanden ten zuiden van de hoeve is er een gebruiksovereenkomst.  

Voor de kapel OLV Troost in Nood die langs de Kapellestraat staat, is er een overeen-
komst (5 augustus 2010) met de kerkfabriek Sint Jacobs (Diksmuide). Zie besluit depu-
tatie en overeenkomst in bijlage 1. 

1.1.4 Kadastraal overzicht 

De totale oppervlakte van het proviciedomein is 21,42 ha. Hiervan is er 5,14 ha ver-
pacht of in concessie gegeven. De lijst met kadastrale percelen is weergegeven in de 
verkenningsnota, zie bijlage 7. Zie ook kaart 1.1. voor de kadastrale percelen en num-
mering.  

Statuut van de wegen 
De gemeenteweg Kapellestraat doorsnijdt het domein van oost naar west maar maakt 
er geen onderdeel van uit.  

De nog aan te leggen omleidingsweg (gewestweg) doorsnijdt het domein van noord 
naar zuid maar maakt er geen onderdeel van uit.  

Op de Atlas der buurtwegen (1841) was de Kapellestraat buurtweg nr. 4. In de noord-
rand van het domein liep de buurtweg (sentier) nr. 7. Bij de aanleg van de spoorweg in 
de tweede helft van de 19de eeuw verloor deze wegel zijn functie.  
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Afbeelding 1.2: Atlas der buurtwegen (1841). 

Statuut van de waterlopen 
Er lopen geen geklasseerde waterlopen door het domein.   

1.1.5 Ruimtelijke bestemming 

Door het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide – deelgebied IJzer Zuid’ 
(MB 2 januari 2012) krijgt het provinciaal domein ten oosten van de geplande omlei-
dingsweg de bestemmming ‘zone voor gemengd open ruimtegebruik’. De zone ten 
westen van de omleidingsweg blijft ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’.  
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Afbeelding 1.3: PRUP deelgebied IJzer Zuid (2 januari 2012) 

1.1.6 Huidige toestand 

Hierna wordt de plattegrond van het provinciedomein weergegeven (bron: provincie 
West-Vlaanderen). 
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2 Inventarisatie 

 

2.1 Beheereenheden 
De indeling van de beheereenheden is weergegeven op kaart 2.1. 

Het domein is ingedeeld in 13 beheereenheden grasland, 10 beheereenheden ‘bos’, 1 
beheereenheid rietzone en 3 beheereenheden hoogstamboomgaard.  

In bijlage 2 is voor de beheereenheid b5 een standaardfiche ‘ruigten en struwelen' en 
voor beheereenheden g2 en g10 een standaardfiche ‘grasland’ weergegeven.  

2.2 Historiek 
De historiek van het gebied werd vooral bepaald in de periode rond WOI.  

Op de historische kaart van rond 1873 zien we dat de hoeve op een andere locatie lag 
dan de huidige plaats van de hoeve. De houtkant die tussen de huidige hoeve en de 
Kapellestraat loopt is herkenbaar en was er een boomgaard aanwezig. De kapel OLV 
Troost in Nood langs de Kapellestraat staat duidelijk weergegeven. De 18de eeuwse ka-
pelletje werd in de periode 1880-1886 uitgebreid tot een eenbeukig neogotische kapel. 
Bij de heropbouw na WOI was de kapel een stuk kleiner. 

Op de historische kaart van rond 1904 is de toestand vergelijkbaar met deze van rond 
1873. 

 
Afbeelding 2.4: de kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood (12 oktober 2018) 
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Afbeelding 2.5: historische kaart ca. 1873 met situering domein IJzerboomgaard (bron: 
Geopunt) 

 
Afbeelding 2.6: historische kaart ca. 1904 met situering domein IJzerboomgaard (bron: 
Geopunt) 
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Na WOI werd de hoeve in 1920 heropgebouwd op de huidige locatie.  

Op de topografische kaart van 1969 is de grotere poel ten zuiden van de hoeve weer-
gegeven.  

 
Afbeelding 2.7: topografische kaart van 1969 (bron: Geopunt) 
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Afbeelding 2.8: luchtfoto 1989 met situering domein IJzerboomgaard (bron: Geopunt) 

In 2017-2018 werd vooral het deel ten noorden van de Kapellestraat heringericht met 
onder meer een natuurspeelzone en werd er bos aangeplant. In de zone ten zuiden van 
de Kapellestraat werden hoogstamboomgaarden, een kampeerweide, moestuinen, … 
aangelegd. 

 
Afbeelding 2.9: zicht op het domein kort na de aanleg (25 juni 2018). 
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2.3 Hydrografie 
Bij de aanleg van het domein werd een watercircuit aangelegd waarbij het water in de 
speelvijver wordt ververst door opgepompt grondwater. Zie onderstaand schema 
(buro Bossaert). 

2.4 Vegetatie 
Een groot deel van het domein werd in 2017-2018 aangelegd en hebben de meeste ve-
getaties zich nog maar beperkt ontwikkeld. Zie vegetatiekaart 2.1. 

Vijver en poelen 

In het domein zijn er momenteel 3 poelen en 1 vijver aanwezig.  

De speelvijver (0,16 ha, nr. 4) werd in 2017-2018 aangelegd en maakt deel uit van de 
natuurspeelzone.  

De meest zuidelijke poel (nr. 1) is ca. 400 m² en is omgeven door lage knotwilgen.  

De poel nabij de moestuin (nr. 2) is sterk verland en ligt er een deels omgevallen 
treurwilg in. De kleine poel (nr. 3) langs de houtkant is ook in belangrijke mate verland.  

Door de aanwezigheid van oude oorlogsmunitie is er de problematiek dat de poelen 
moeilijk te ruimen vallen. 
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Afbeelding 2.10: situering vijver en poelen in domein IJzerboomgaard 

 
Afbeelding 2.11: de speelvijver (21 januari 2019) 
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Afbeelding 2.12: de grote poel (nr. 1) ten zuiden van de hoeve (10 oktober 2018) 

 
Afbeelding 2.13: de poel (nr. 3) aan de westrand van de kampeerweide (21 januari 2019) 

Graslanden 
In het volledige provinciedomein zijn er 7,6 ha grasland aanwezig. Een deel van die 
graslanden bestaan uit bomenweides (2 percelen noordelijk deel), uit gazons in de na-
tuurspeelzone en uit gazon en hooiland in de kampeerweide. De meeste graslanden 
komen uit een pioniersitutatie en zijn nog maar weinig bloemenrijk.  

Ten zuiden van de hoeve is er een graasweide (0,53 ha) gelegen.  
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Afbeelding 2.14: zicht op de kampeerweide (12 oktober 2018) 

Boomgaarden 
Centraal in het provinciedomein is er 3,45 ha hoogstamboomgaard aangelegd. De aan-
plant gebeurde met oude fruitrassen van appel en peer. De twee delen aan beide zij-
den van de geplande omleidingsweg zijn omheind en worden begraasd door schapen. 
De begraasde delen zijn weinig bloemenrijk, het niet omheinde deel ontwikkelt zich 
vanuit een pioniersituatie. 

 
Afbeelding 2.15: nieuwe hoogstamboomgaarden tussen de toekomstige omleidingsweg en de 
bestaande houtkant (12 oktober 2018) 



 

Pagina 19 van 45
 

 

 
Afbeelding 2.16: zicht op de zone van de geplande omleidingsweg met op de achtergrond de 
boomgaard ten westen ervan (12 oktober 2018) 

Rietkragen 
In het noordelijk deel van het provinciedomein zijn er langs een pad en een gracht en 
in de gracht langs de Kapellestraat goed ontwikkelde rietkragen aanwezig. In totaal zijn 
er ca. 700 m rietkragen aanwezig. 

 
Afbeelding 2.17: rietkraag langs het noordelijk pad (21 januari 2019) 

Aanplanten 
Over het volledige provinciedomein is er in de periode 2017 – 2018 in totaal 2,5 ha bos 
aangeplant.  

De meeste aanplanten zijn aanwezig in de noordrand van het domein. De aangeplante 
soorten bestaan hoofdzakelijk uit schietwilg, zwarte els, gewone esdoorn als boom-
soorten en hazelaar, Europese vogelkers, hondsroos, … in de struiklaag. Delen van de 
jonge aanplanten zijn momenteel nog vrij bloemenrijk met ruigtekruiden als koningin-
nekruid, gewone berenklauw, akkerdistel, …  
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Afbeelding 2.18: jonge aanplant op rand speelzone en rij zwarte populieren langs pad (21 janu-
ari 2019) 

Langs een deel van de paden in het noordelijk deel en in een perceel grasland zijn 
zwarte populieren -een inheemse soort- aangeplant. Nabij de loods van vzw De Groene 
Kans zijn er fladderiepen in ruim verband aangeplant. Rond de verpachte akker aan de 
westrand van het domein werd een meidoornhaag aangeplant.  

Verspreid in het domein (nabij de hoeve, in de kampeerweide) zijn er korte stukken 
houtkant aangeplant. 

 
Afbeelding 2.19: aanplant van meidoornhaag en rij zwarte populieren langs Kapellestraat (12 
oktober 2018). 

2.5 Dikke bomen 
In de houtkant ten westen en ten zuiden van de hoeve en die op 19de eeuwse kaarten 
staat vermeld staan verschillende dikke knotbomen.  

In het deel houtkant ten westen van de hoeve staan er verschillende knotpopulieren 
met omtrekken tot 3 m en 3 knotwilgen met omtrekken tot 4 m. In de houtkant langs 
de grote poel ten zuiden van de hoeve staan er enkele zwarte knotpopulieren (tot 4 m 
omtrek) en verschillende dikkere knotwilgen (tot 3 m omtrek).  
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Afbeelding 2.20: zware knotpopulieren in houtkant westrand kampeerweide (12 oktober 
2018). 

 
Afbeelding 2.21: zware knotwilg nabij moestuin aan de hoeve (12 oktober 2018). 
 
In de toegangszone naar de hoeve staan er ten noorden van het pad 3 oudere bomen. 
Er staat een treurwilg met een omtrek van ca. 3,20 m, een zwarte walnoot van 2,10 m 
en een es met 1,80 m omtrek.  
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Afbeelding 2.22: van rechts naar links: treurwilg, zwarte walnoot en es (11 januari 2019). 

2.6 Flora 
Door de recente aanleg hebben de vegetaties zich nog maar weinig kunnen ontwikke-
len en is de aanwezigheid van minder algemene soorten erg beperkt.  

Enkele zones werden met een bloemenmengsel ingezaaid. Hierdoor komt onder meer 
kleine ratelaar (rode lijstsoort, cat. kwetsbaar) en de uitheemse soort harige ratelaar 
voor langs het pad in de kampeerweide (waarneming J. Janssen).  

Door natuurgericht beheer kunnen heel wat van de graslanden ecologisch worden op-
gewaardeerd.  

2.7 Fauna 
In kader van dit natuurbeheerplan werden beperkt fauna-inventarisaties uitgevoerd. In 
juni 2019 werden de vijver en de poelen in het domein bemonsterd op amfibieën en 
werd in de zomer van 2019 er een vleermuizeninventarisatie uitgevoerd.  

2.7.1 Broedvogels 

In de jonge boszones en in de houtkant komen soorten als grasmus, zwartkop, rood-
borst, bosrietzanger, … tot broeden. In de noordelijke bosaanplant was er in 2018 een 
territorium van kneu (rode lijstsoort, cat. kwetsbaar). In de rietkragen komt rietzanger 
en kleine karekiet tot broeden.  

In de westelijke randzone is patrijs (rode lijstsoort, cat. kwetsbaar) aanwezig. Op de 
hoeve komt zwarte roodstaart tot broeden.  

In de noordrand langs de spoorweg en langs de IJzerdijk aan de oostrand waren er in 
juni 2019 twee broedterritoria van zomertortel, een rode lijstsoort (ernstig bedreigd) 
die erg zeldzaam is geworden. 

In de zuidrand van het domein was er in 2019 een broedgeval van ransuil.  
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Op de hoeve zijn er 4 nestkasten voor huiszwaluw aangebracht.  

In het najaar 2018 werd door de Natuurwerkgroep De Kerkuil (Wim Bovens) nestkasten 
voor torenvalk (1) en steenuil (2) opgehangen.  
 

    
Afbeelding 2.23: links: torenvalknestkast in houtkant – rechts: ingebouwde vleermuiskasten in 
voormalige opslagplaats hoeve (24 juni 2019) 

2.7.2 Vleermuizen 

Bij restauratie van de hoeve zijn 6 betonnen vleermuiskasten ingebouwd. Deze kasten 
kunnen worden gebruikt als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuis.  

Vleermuizenonderzoek 
Tijdens de laatste week van juni 2019 werd een automatische detector (SM2Bat) op 
twee verschillende plaatsen in het domein uitgelegd. Hierdoor werd een eerste beeld 
bekomen van het voorkomen van vleermuizen in het domein. 

Van 24 juni tot 28 juni 2019 werd de automatische detector geplaatst op ca. 40 m ten 
noorden van de speelvijver. Van ’s avonds 28 juni tot 2 juli 2019 werd door het toestel 
geregistreerd in de houtkant.  

Tijdens de eerste periode (4 nachten) werden in totaal 93 vleermuizen-opnames ge-
maakt. Hiervan waren er 74 van gewone dwergvleermuis. Deze soort kwam in klein 
aantal (1 à 2 dieren) voor in de omgeving van het meetpunt. De eerste opnames wer-
den ongeveer een uur na zonsondergang gemaakt. Van ruige dwergvleermuis werden 
er 9 opnames gemaakt. Vermoedelijk was dit een mannelijk dier gezien de vrouwtjes 
zich tijdens de zomer in kraamkolonies in Oost-Europa bevinden. Verder nog 5 opna-
mes van laatvlieger en 1 opname van rosse vleermuis. Dus de zone ten noorden van de 
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speelvijver wordt momenteel beperkt gebruikt als jachtgebied en is er geen duidelijke 
vliegroute aanwezig. 

Tijdens de 4 nachten dat er in de houtkant werd geregistreerd, werden 281 opnames 
gemaakt. Hiervan waren er 277 opnames (98,5%) van gewone dwergvleermuis. De 
soort komt er in klein aantal gedurende nagenoeg de volledige nacht foerageren langs 
de houtkant. De eerste opnames waren minstens een halfuur na zonsondergang. Tij-
dens de eerste nacht van 28 juni 2019 waren 6 opnames van laatvlieger en tijdens de 
nacht van 30 juni 2019 was er één opname van ruige dwergvleermuis en één opname 
van rosse vleermuis.  

Tijdens een beperkt vleermuizenonderzoek tijdens de laatste week van juni 2019 wer-
den er 4 soorten vleermuizen in het domein aangetroffen. Gewone dwergvleermuis 
komt er in klein aantal foerageren en zijn vermoedelijk dieren uit een kolonie uit de 
omgeving. Ruige dwergvleermuis komt er onregelmatig voor en heeft het dier(en) ver-
moedelijk een verblijfplaats in een oude knotboom in de omgeving. Laatvlieger en ros-
se vleermuis komen maar sporadisch het domein overvliegen en zijn dieren afkomstig 
van kolonies uit de ruime omgeving.  

Bij het verder natuurrijker worden van het domein is te verwachten dat het gebied 
meer aantrekkelijk zal worden voor foeragerende vleermuizen. De oude knotbomen 
zijn potentiële verblijfplaatsen voor ruige dwergvleermuis (zowel in zomer als winter). 
De ingebouwde vleermuiskasten op de hoeve zijn geschikt als verblijfplaatsen voor ge-
wone dwergvleermuis.    

Afbeelding 2.24: resultaten van automatische vleermuisdetector op 2 locaties tijdens laatste 
week juni 2019. 

 

2.7.3 Amfibieën 

In juni 2019 werd door Michel Van Breusegem (Natuurpunt De Bron) de grote speelvij-
ver en de poelen in het domein met een fuik geïnventariseerd op amfibieën. Er werden 
enkel larven van bruine kikker en/of gewone pad aangetroffen.   
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3 Beheerdoelstellingen 

Het provinciedomein IJzerboomgaard (20 ha) ligt in de polderstreek en heeft door de recente 
aanleg heel wat meer potentie voor natuur gekregen. De talrijke aanplanten zijn aantrekkelijk 
voor struweelvogels, dagvlinders, … De vijver en poelen zijn aantrekkelijk voor libellen, amfi-
bieën, … en kan er een oever- en waterplantenvegetatie ontwikkelen. Een deel van de gras-
landen en hoogstamboomgaarden kan bloemen- en soortenrijk worden. De oude knotbomen 
zijn leefgebied voor onder meer steenuil.  

In het domein is de ecologische functie nevengeschikt aan de recreatieve functie die er priori-
tair is. De economische functie in het domein is belangrijk met onder meer de productie van 
biologisch voedsel en de aanwezigheid van een horecazaak en een kinderboerderij.  

De beheerdoelen voor de drie functies en de beheermaatregelen om die doelen te bereiken, 
worden, voldoen aan de criteria geïntegreerd natuurbeheer (Besl. Vl. Reg. 24 juli 2017). Zo 
wordt voor de ecologische functie gestreefd naar realisatie van de natuurstreefbeelden, wor-
den invasieve exoten bestreden, etc.    

3.1 Beheerdoelen ecologische functie 
Een groot deel van het polderdeel werd in 2017-2018 heringericht. Zo werden er heel 
wat aanplantingen uitgevoerd en werden nieuwe  plassen aangelegd. Het verder ont-
wikkelen van de graslanden naar nog soortenrijkere en bloemenrijkere graslanden is 
belangrijk met ontwikkeling naar soortenrijk grasland (rbb hp+). De boszones kunnen 
grotendeels spontaan ontwikkelen. De jonge aanplanten zullen langzaam aan ontwik-
kelen tot meer gesloten bos. Aan de zuidzijde van de vijver kan er zich een rietzone 
ontwikkelen en langs de grachten worden de rietkragen behouden.  

Voor de fauna is er bijzondere aandacht voor de broedvogels als steenuil en torenvalk 
en soorten die op de hoeve kunnen broeden als kerkuil, huiszwaluw, boerenzwaluw en 
huismus. De vijver is vermoedelijk een aantrekkelijk jachtgebied voor vleermuizen, in 
de rietzones en rietkragen zijn rietvogels  als kleine karekiet aanwezig. Het soortenrij-
ker en bloemenrijker worden van de graslanden is aantrekkelijk voor dagvlinders, wilde 
bijen, ... Er wordt gestreefd naar een beduidende toename van de populaties van deze 
soorten en soortgroepen.  

Het ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de ecologische 
functie is een beheertype 2 (>25% natuurstreefbeelden).  

3.1.1 Natuurstreefbeelden 

Momenteel zijn er binnen het provinciedomein geen Europese habitats of regionaal be-
langrijke biotopen (rbb) aanwezig. 

Door ecologisch beheer wordt gestreefd naar de ontwikkeling van bloemenrijk en soor-
tenrijk grasland (hp+). Ook in de niet omheinde boomgaard (k1) wordt naar dergelijk 
grasland gestreefd. In het totaal wordt er 2,9 ha grasland natuurgericht beheerd met 
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als doel de ontwikkeling van een ecologisch waardevol grasland. De overige graslanden 
(zone speelnatuur, kampeerweide) wordt er ook een maaibeheer met afvoer van het 
maaisel gevoerd maar worden de maaitijdstippen afgestemd op het recreatief gebruik. 

Ten zuiden van de speelvijver kan een zone van 0,16 ha ontwikkelen tot rietland 
(rbbmr). Dit perceel wordt jaarlijks in het late najaar voor de helft gemaaid. Voor de 
rietkragen is er een 5-jaarlijks gefaseerd maaibeheer. 

In totaal wordt er dus 3,20 ha van het provinciedomein IJzerboomgaard als natuur-
streefbeeld ontwikkeld. Dit is 26% van de 12,53 ha groenzones (bos, grasland, water) 
die in het provinciedomein aanwezig zijn en niet in concessie of pacht zijn.  

Tabel 3.1: balans natuurstreefbeelden en overige in provinciedomein IJzerboomgaard 
natuurstreefbeeld code 2019 

(ha) 
2043 
(ha) 

Soortenrijk grasland (hp+) hp+ - 2,23 
Soortenrijjk grasland (hp+) in 
boomgaard  

hp+ - 0,71 

Rietland en rietkragen rbbmr 0,1 0,26 

Totaal  0,1 3,20 

Overige (geen natuurstreefbeeld) 

Hooiland, weiland en gazon 7,35 4,96 
Boomgaard  1,65 0,94 
Bomenweide 0,76 0,76 
Bos en struweel 2,50 2,50 
Vijver en poel 0,26 0,26 

Totaal  12,52 9,42 
Totaal 12,53 12,53 

 

3.1.2 Leefgebieden soorten 

Het plangebied is gelegen in de polderstreek nabij de IJzer.  

Voor volgende soorten is er extra aandacht voor het beheer van hun leefgebied (soor-
ten met * zijn Europees beschermd): 

Vogels: 
• Rietvogels: tijdens het broedseizoen (tot begin jull) dient verstoring (geen 

maaiwerken) van de rietkragen en de (te ontwikkelen) rietzone aan de vijver 
vermeden te worden.   

• Struweelsoorten: de aanwezige struwelen en houtkanten zijn broedgebied voor 
grasmus, kneu, … . Langs de aanplanten worden op termijn bosranden behou-
den.  

• Er hangen nestkasten voor huiszwaluw, torenvalk en steenuil. Nestkasten voor 
huismus worden voorzien.  

Vleermuizen: 
• Watervleermuis*: maakt gebruik van plassen als jachtgebied, Verlichting nabij 

waterpartijen wordt vermeden.  
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• Gewone dwergvleermuis*: komt foerageren in het volledige domein, vooral in 
de omgeving van water en houtkanten. Mogelijkheid tot zomerkolonie (en 
overwintering) in de hoeve. 

• Ruige dwergvleermuis*: migrerende soort die tijdelijk komt foerageren (vooral 
omgeving plassen) en kan mogelijks overwinteren in oude knotbomen. 

Amfibieën:  
• om versnippering te beperken is het aangewezen dat er onder de nieuwe om-

leidingsweg amfibietunnels met geleiding worden voorzien.  

Invertebraten: 
• Argusvlinder en andere graslandsoorten: extensief maaibeheer, met eventueel 

sinusbeheer. 
 

3.2 Beheerdoelen sociale functie 

3.2.1 Toegankelijkheid 

Het provinciedomein is goed ontsloten en vlot bereikbaar voor wandelaars en fietsers.  

• Fietsers mogen op alle verharde paden rijden.  
• Honden blijven toegelaten als ze zijn aangelijnd. 
• Buiten dienstvoertuigen is er geen gemotoriseerd verkeer in het domein toege-

laten.  
• Op de parking aan de loods van vzw De Groene Kans wordt enkele parkeer-

plaatsen voor moto’s voorzien.  
• De natuurspeelzone (1,8 ha) wordt als speelzone erkend en ten noorden van de 

hoeve is er een vrij toegankelijke zone (1 ha).  
• In de zones met natuurstreefbeelden (3,2 ha - zie kaart 3.1) worden geen recre-

atieve activiteiten toegestaan.  

 
Afbeelding 3.25: spelende kinderen in de vrij toegankelijke zone ten noorden van de hoeve (24 
juni 2019) 

Bij het voltooien van de omleidingsweg zal de Kapellestraat worden afgesloten en ver-
liest het deel tussen de IJzerdijk en de omleidingsweg het statuut van gemeenteweg.  
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Toegankelijkheidsregeling 
In bijlage 3 is het toegankelijkheidsreglement toegevoegd en is de toegankelijkheids-
kaart opgemaakt. Op het bebordingsplan zijn de punten met de nodige toegangelijk-
heidsbordjes weergegeven. 

Het algemeen politiereglement (1 juni 2017) voor domeinen van de Provincie West-
Vlaanderen is ook van toepassing voor het provinciedomein IJzerboomgaard. Zie bijla-
ge 4. 

3.2.2 Recreatieve infrastructuur 

• In het noordelijk deel van het domein is een omvangrijke zone (1,5 ha) met speelna-
tuur aanwezig met een speelvijver en speeltoestellen in natuurlijke materialen.  

• In de hoeve is de ‘café de IJzerboomgaard’ gevestigd waar vooral lokale producten 
worden gebruikt. In de hoeve is ook de kinderboerderij ’t Land van Vlierbos’ geves-
tigd. Nabij de hoeve staan enkele houten speeltoestellen. 

• Ten noorden van de hoeve is een grote kampeerweide voor jeugdverenigingen be-
schikbaar.  

• Aan de toegang nabij de loods en aan de hoeve is een fietsenstalling en staat aan de 
noordelijke toegang een houten infokiosk.  

• In het domein zijn verspreid zit- en picknickbanken aanwezig (zie plattegrond p. 10).  

 
Afbeelding 3.26: speelvijver en natuurspeelzone (21 januari 2019) 
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Afbeelding 3.27: speeltoestellen ten noorden van de hoeve (21 januari 2019) 

3.2.3 Educatieve functie 

Door tentoonstellingen op de hoeve of via de kinderboerderij kan info worden meege-
geven over de historiek en natuurwaarden van het gebied of kan laagdrempelig veld-
onderzoek worden voorzien. Het plaatsen van nestkasten voor vogels speelt hierin een 
rol.   

3.2.4 Bouwkundig erfgoed 

De hoeve en de kapel zijn bouwkundig erfgoed. Deze gebouwen worden in goede staat 
gehouden.   

3.3 Beheerdoelen economische functie 
De loods (sociale werkplaats vzw De Groene Kans) en de hoeve (café de IJzerboom-
gaard en kinderboerderij) blijven in concessie. Ook de boomgaard ten westen van de 
omleidingsweg blijft in concessie. Voor de moestuin en het weiland rond de hoeve en 
de boomgaard net ten oosten van de omleidingsweg blijft een beheerovereenkomst 
lopen.  

Er is geen verpachting van de jacht.  
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4 Beheermaatregelen 

De beheermaatregelen zijn weergegeven op kaart 4.1 en zijn voor de volledige planperiode 
(tot 2043) overzichtelijk weergegeven in de beheertabel toegevoegd na p. 33.  

Eenmalige maatregelen bestaan oa. uit de aanleg van poelen. Terugkerende maatregelen zijn 
vooral maaiwerken.  

4.1 Beheermaatregelen voor natuurstreefbeelden en soor-
ten 

4.1.1 Graslanden 

De verschillende eenheden waar bloemenrijk grasland wordt ontwikkeld, krijgen twee 
maaibeurten per jaar met afvoer van het maaisel. Een eerste maaibeurt wordt begin 
tot half mei uitgevoerd en een tweede maaibeurt in oktober. Ook de verschillende bo-
menweides (0,76 ha) in het noordelijk deel van het domein krijgen een hooibeheer met 
afvoer. Deze bomenweides vallen echter niet onder de natuurstreefbeelden.  

De randen (breedte tot 1 m) van de graslanden waarlangs een recreatief pad loopt, 
kunnen in gazonbeheer. 

  Maatregel oppervlakte 

Doel  Hp+ – ontwikkelen van soor-
tenrijk grasland 

 2,94 ha 

Locatie  Enkele graslanden rond de na-
tuurspeelzone, een hoogstam-
boomgaard, zone ten oosten van 
kampeerweide en de grasstroken 
rond de akker 

  

Eenmalige maat-
regel  

-   

Terugkerende 
maatregel 

Maaibeheer met afvoer maaisel jaarlijks maaien half mei en oktober 2,94 ha 

 



 

Pagina 31 van 45
 

 

 
Afbeelding 4.28: ook dit deel van de hoogstamboomgaarden krijgt een ecologisch maaibeheer 
zodat ze soorten-en bloemenrijker kan worden. Zie ook ‘comfortstrook’ in gazonbeheer langs 
het pad (24 juni 2019). 

4.1.2 Rietveld en rietkragen 

De rietzone ten zuiden van de speelvijver krijgt een extensief maaibeheer, namelijk ge-
faseerd voor de helft maaien om de twee jaar. Langs de grachten kunnen de rietkragen 
maximaal om de 5 jaar in de winter worden gemaaid. Het reiten van de grachten wordt 
beperkt tot het strikt noodzakelijke ivm. afwatering. 

   Maatregel oppervlakte 

Doel  rbbmr – ontwikkeling van 
rietland 

 0,26 ha 

Locatie  Ruigte r1 ten zuiden van de 
speelvijver  

  

Eenmalige maat-
regel  

-  - 

Terugkerende 
maatregel 

Maaibeheer Gefaseerd maaien rietzone r1 om 2 
jaar. Rietkragen eventueel 5-jaarlijks 
wintermaaien langs de grachten 

jaarlijks 0,08 
ha 

 

4.2 Overige beheermaatregelen 

4.2.1 Beheer van aanplanten 

De 2,5 ha jonge loofhoutaanplanten in het provinciedomein behoeven weinig beheer. 
Er wordt een facultatieve dunning voorzien zodat binnen 12 à 15 jaar een eerste dun-
ning kan worden uitgevoerd, indien dit nodig zou blijken.   

De jonge boszone b10 op de zuidrand van de akker bestaat hoofdzakelijk uit zwarte els. 
Hier wordt een hakhoutbeheer gevoerd met het 8-jaarlijks afzetten van de elzen. 
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Afbeelding 4.29: jonge bosaanplant (b1) in het noorden van het domein. Hier wordt enkel op 
termijn een dunning uitgevoerd (24 juni 2019) 

 
Afbeelding 4.30: boszone b10 aan de overzijde van de geplande omleidingsweg krijgt een hak-
houtbeheer. Rechts van de boszone worden 2 nieuwe poelen gepland (10 oktober 2018) 

4.2.2 Onderhoud van bomen en hagen 

De oude(re) knotbomen in de houtkant ten westen en ten zuiden van de hoeve worden 
om de 8 jaar geknot. Het betreft in totaal een 20-tal bomen.  

De recente aanplanten van zwarte populier en fladderiep krijgen een 3-jaarlijkse bege-
leidingssnoei.   

De meidoornhaag (ca. 500 m) rond de westelijke akker wordt 2-jaarlijks aan de zijde 
van de akker geschoren. De overige hagen worden voor zover nodig geschoren.  
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Afbeelding 4.31: de oude knotwilgen en knotpopulieren in de houtkant worden 8-jaarlijks ge-
knot (21 januari 2019) 

4.2.3 Plaatsen van nestkasten en amfibietunnel 

Op de hoeve worden door lokale natuurwerkgroepen nestkasten voor huismus ge-
plaatst.  

Er worden geen nestkasten voor zangvogels (koolmees, …) geplaatst buiten de omge-
ving van de hoeve. Dit omdat er voldoende holtes aanwezig zijn in de oude knotbomen.  

4.2.4 Bestrijden van exoten 

Indien er probleemsoorten (invasieve plantensoorten) in het provinciedomein opdui-
ken, worden deze bestreden.  

Bij overlast (bvb. vervuiling speelvijver) worden ‘zomerganzen’ als Canadese gans en 
Nijlgans afgevangen.  

4.2.5 Ruimen poelen 

Na munitieonderzoek en indien haalbaar worden de poelen 2 en 3 ter hoogte van de 
hoeve geruimd. 

Bij de ontwikkeling van een sliblaag wordt de speelvijver geruimd, dit zal waarschijnlijk 
minstens om de 10 jaar nodig zijn.  

Ten westen van de geplande omleidingsweg wordt de aanleg van 3 poelen voorzien.  

Bij aanleg van de omleidingsweg wordt zowel ten noorden en ten zuiden van hoog-
stamboomgaard k3 een amfibietunnel voorzien. Aan beide zijden van de omleidings-
weg wordt voldoende afsluiting voorzien die de amfibieën naar de tunnels kan begelei-
den. Ook worden jaarlijks de twee tunnels onderhouden om een goede werking te blij-
ven garanderen.  

  



Beheermaatregelen provinciaal domein Ijzerboomgaard
uitvoering beheermaatregel H hakhout O facultatieve dunning

Beheereenheid maatregel lengte/opp. frequentie
natuur-

streefbeeld
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

2x maaien: half mei en oktober 0,28 ha jaarlijks -
begeleidingssnoei zwarte populieren - 3-jaarlijks -

g2 2x maaien: half mei en oktober 0,46 ha jaarlijks hp+
2x maaien: half mei en oktober 0,065 ha jaarlijks -
begeleidingssnoei zwarte populieren - 3-jaarlijks -

g4 2x maaien: half mei en oktober bovenkant talud 0,04 ha jaarlijks -
g5 gazonbeheer: 3 tot 5 maaibeurten met afvoer 1,32 ha jaarlijks -
g6 2x maaien: half mei en oktober 0,18 ha jaarlijks hp+

2x maaien: half mei en oktober 0,28 ha jaarlijks

begeleidingssnoei fladderiepen en wilgen - 3-jaarlijks -
2x maaien: half mei en oktober 0,13 ha jaarlijks

begeleidingssnoei fladderiepen en wilgen - 3-jaarlijks -
g9 gazonbeheer: 3 tot 5 maaibeurten met afvoer 2,47 ha jaarlijks -

g10 2x maaien: half mei en oktober 1,17 ha jaarlijks hp+
g11 hooigazonbeheer: 3 maaibeurten met afvoer 0,55 ha jaarlijks -
g12 weiland 0,53 ha jaarlijks -
g13 2x maaien: half mei en oktober 0,13 ha jaarlijks hp+

2x maaien: half mei en oktober 0,71 ha jaarlijks -
begeleidingssnoei fruitbomen - 3-jaarlijks -

r1 1/2 maaien in augustus 0,16 ha jaarlijks rbbmr
rietkragen eventueel 5-jaarlijks maaien ikv. ontwatering 700 m (5-jaarlijks) rbbmr

b1 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,59 ha - - O O O
b2 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,15 ha - - O O O
b3 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,13 ha - - O O O
b4 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,037 ha - - O O O
b5 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,72 ha - - O O O
b6 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,09 ha - - O O O
b7 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,11 ha - - O O O
b8 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,05 ha - - O O O
b9 nulbeheer (facultatieve kapping) 0,48 ha - - O O O

b10 hakhoutbeheer 0,12 ha 8-jaarlijks - H H H O

speelvijver   p4 ruimen van de vijver (+ eventueel afvissen) 0,16 ha 10-jaarlijks -
p1 ruimen van poel na munitie-onderzoek 0,04 ha (10-jaarlijks) - ? ?
p2 ruimen van poel na munitie-onderzoek 0,01 ha (10-jaarlijks) - ? ?
p3 ruimen van poel na munitie-onderzoek 0,005 ha (10-jaarlijks) - ? ?
k3 aanleg 3 poelen in hoogstamboomgaard - - -

zwarte 
populieren

de zwarte populieren op de rand van de speelzone en langs de 
Kapellestraat krijgen een begeleidingssnoei

300 m 3-jaarlijks -
knotbomen in 

houtkant en rond 
zuidelijke poel

knotten van 20-tal oude(re) knotbomen - 8-jaarlijks

meidoornhaag 
rond akker 2-jaarlijks scheren van zijde langs akker 520 m 2-jaarlijks

speelvijver bestrijden zomerganzen (Canadese gans, Nijlgans, Brandgans) - jaarlijks

Exoten

Speelvijver en poelen

g1

g3

g7

g8

Hoogstamboomgaard

k1

Graslanden en bomenweides

Rietland en rietkragen

Bosaanplanten

Bomen en hagen
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5 Opvolging 

5.1 Beheermonitoring 

5.1.1 Inleiding 

Beheeropvolging en beheerevaluatie vormen een essentieel onderdeel om de resulta-
ten van het beheer te kunnen volgen en waar nodig het beheer of de doelstellingen bij 
te sturen. 

Concreet worden de uitgevoerde maatregelen die gesubsidieerd worden jaarlijks 
geregistreerd en zesjaarlijks wordt een kwalitatieve evaluatie per natuurstreefbeeld 
uitgevoerd.  

Op basis van de beheerevaluatie wordt in samenspraak met ANB beslist of er bijsturing 
nodig is van de maatregelen en/of de doelstellingen 

Het beheer van de habitats en leefgebieden soorten wordt om de 6 jaar geëvalueerd. 
Hiervoor dient er een monitoring te worden opgezet om onder meer mogelijk versto-
rende factoren te kunnen opvolgen en de habitats en soorten in een betere staat van 
instandhouding te brengen.  

De opvolging van het beheer in het provinciedomein IJzerboomgaard zal gebeuren met 
volgende methodes (cfr. Code goede praktijk beheermonitoring, INBO 2017): 

• Basis: bij de basis beheermonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregi-
streerd en gebeurt de 6-jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreef-
beeld kwalitatief op basis van de geregistreerde werken en een globale inschatting 
op basis van best professional judgment. 

• Opvolgen van grond- en oppervlaktewaterpeilen. 

• Inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethode. 
 

Tabel 5.2: overzicht van te monitoren natuurstreefbeelden in het provinciedomein IJzerboom-
gaard 
Natuurstreefbeeld/soort basis Indicator-

lijst 
waterpeil soorten 

rbb rietland x  o  
hp+ - soortenrijk grasland x    

5.1.2 Opvolging rietland (rbbmr) 

Binnen het provinciedomein wordt er 0,16 ha rietland in stand gehouden.  

Basis: jaarlijks worden de eventuele beheerwerken in de rietzones genoteerd. Het 
grondwaterpeil in de speelvijver wordt voor dit natuurstreefbeeld opgevolgd. 
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5.1.3 Opvolging soortenrijk grasland (hp+) 

Binnen het provinciedomein wordt er 2,9 ha soortenrijk grasland ontwikkeld.  

Basis: jaarlijks worden de beheerwerken in deze graslanden genoteerd.  

Evaluatie: 
Bij te weinig soortenrijk of bloemenrijk worden van de graslanden, wordt het maaibe-
heer aangepast.  

5.1.4 Opvolging soorten 

Er dienen strikt gezien geen soorten te worden opgevolgd maar om de evolutie van de 
natuurwaarden in het provinciedomein na te gaan, is het aangewezen dat er soorten of 
famliegroepen op regelmatige tijdstippen worden opgevolgd.  

Zo is er jaarlijkse controle van de torenvalk- en steenuilnestkasten. Bij aanleg van amfi-
bietunnels onder de omleidingsweg kan er monitoring zijn van amfbiieën aan deze tun-
nels en in de poelen.  

5.2 Ontheffingen  
In kader van dit natuurbeheerplan is er ontheffing op het Bosdecreet, Natuurdecreet 
en Soortenbesluit voor: 

- Voor het bestrijden van exoten, verwijderen van zomerganzen, het controleren van 
eikelmuiskasten, het ringen van vogels en vangen van amfibieën ikv. natuureduca-
tie en monitoring is er ontheffing voor:  

o Artikel 20 punt 7 van het Bosdecreet - dieren en planten te verdelgen, dieren te 
verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te storen. 

o Artikel 35 punt 5° van het Natuurdecreet - in het wild levende diersoorten 
opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, af-
hankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te van-
gen of te doden; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nes-
ten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te be-
schadigen; 
 

- Voor het vangen van amfibieën in kader van monitoring en natuureducatie door lo-
kale gidsen en vrijwilligers is er ontheffing voor: 

o Artikel 10 §1  van het Soortenbesluit - het opzettelijk vangen van bescherm-
de diersoorten.  
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Bijlage 1:  Deputatiebesluit en overeenkomst beheer kapel OLV Troost in Nood  



 
 
 
 
Besluit van de deputatie houdende het verlenen van toestemming aan de kerkfabriek van 
Sint Jacobs te Diksmuide tot het verder onderhoud van de Kapel Troost in Nood te 
Diksmuide  
 
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt 
rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging) en het artikel 57 §3, 1° (bevoegdheid deputatie tot het stellen van daden van 
beheer over de provinciale inrichtingen en eigendommen, binnen de door de provincieraad 
vastgestelde algemene regels) 

- De vraag van de kerkfabriek van Sint Jacobs te Diksmuide (via Filip Boury) om verder te 
mogen instaan voor het onderhoud (openen en sluiten van de deur, kuisen, toezicht) van de 
Kapel Troost in Nood die werd aangekocht door de Provincie in het kader van de verwerving 
van de KTA-hoeve te Diksmuide  

- Het gunstig advies van de dienst Gebouwen 
- Het standpunt van gedeputeerde Guido Decorte 
- Het voorstel van gedeputeerde Dirk De fauw 
- Na beraadslaging 

 
BESLUIT : 
 

- Artikel 1: Toestemming wordt verleend aan de kerkfabriek van Sint Jacobs te Diksmuide om 
verder in te staan voor het onderhoud (openen en sluiten van de deur, kuisen, toezicht) van de 
Kapel Troost in Nood die werd aangekocht door de Provincie in het kader van de verwerving 
van de KTA-hoeve te Diksmuide. 
 

- Art. 2 : De kerkfabriek dient zelf in te staan voor de verzekering (ongevallen, burgerlijke 
aansprakelijkheid) van de persoon die het onderhoud op zich neemt. De verzekering van de 
Provincie kan enkel worden aangesproken wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
Provincie zou betrokken zijn. 

 
- Art.3 : De naam en contactgegevens van de persoon die instaat voor het onderhoud dienen 

meegedeeld aan de Provincie West-Vlaanderen, Groendienst, t.a.v. de Directeur, p/a Koning 
Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge. 

 
- Art. 4 : Deze beslissing zal per brief worden meegedeeld aan de aanvrager.  

 
 
Waren aanwezig :  de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter 
   de heren Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene 
   de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden 
   de heer Hilaire Ost, provinciegriffier  
 
 
Brugge, 5 augustus 2010 
 
De provinciegriffier, De provinciegouverneur-voorzitter, 
 
 
 
Hilaire OST  Paul BREYNE  
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Bijlage 2:  Standaardfiches eenheden b5, g2 en g10  
  



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche ruigten, pioniervegetaties en 
struwelen 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  
 datum opname   naam opnemer 

 24 juni 2019  Bart Opstaele 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein 
IJzerboomgaard 

oppervlakte 0,72 ha 

 beheereenheid b5 opmerkingen       

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 
de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

  Eenheid (1)  Code Biologische 
waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 
of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hp (voor inrichting domein)               

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 
3 reliëf  vlak, natuurlijk  vlak, door 

menselijke 
ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

 micro-reliëf  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen       

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 
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4 Beschrijf de vegetatiestructuur. 
Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in percentage (per klasse van 10%) ten opzichte van de volledige beheereenheid. 

   0% naakte bodem 0% moslaag 

 100% kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken (hoogte 
<2m). 
Vul vraag 5-7  in. 

0% struiklaag inclusief bomen 
(hoogte > 2m en diameter 
<14cm).  
Vul vraag 8 in. 
 

0% boomlaag (diameter >14cm).  
Vul vraag 9 in. 
 

 5 Beoordeel de samenstelling van de kruidlaag. 

  dominantie van hoge grassen en/of schijngrassen, kruiden en/of dwergstruiken. Vul vraag 6 in. 

  jonge bomen en struiken < 2m. Vul vraag 7 in. 

 6 Noteer de aspectbepalende soorten in de kruidlaag voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 
‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Veel ruigtekruiden: koninginnekruid, speerdistel, … maar ook wilde peen, dubbelkelk, … 

 7 Beoordeel de samenstelling van de aspectbepalende soorten jonge bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m). 
Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking. 

 soort  esdoorn   hazelaar  Europese 
vogelkers 

 hondsroos  Zwarte els 

 %   20%  20%  20%  10%  20% 

 opmerkingen: Aangeplant in 2017-2018 

 8 Beoordeel de samenstelling van de aspectbepalende soorten in de struiklaag inclusief bomen (hoogte > 2m en 
diameter < 14cm). 
Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking. 

 soort                                    

 %                                     

 opmerkingen:       

 9 Beoordeel de samenstelling en de kwaliteit van de boomlaag. 
Geef het aandeel van de boomsoorten op basis van % bedekking.   

 soort                                    

 %                                    

 opmerkingen (vitaliteit, gebreken, 
toekomstwaarde) 

      

 10 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 
Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, bloembak, ondergrondse pijpleiding, hoogspanningsleiding, pyloon, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf        

 

 V. Actueel beheer 
 11 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  
beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek  baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 
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  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  
geen beheer/permanent 
nulbeheer  houtbeheer.   groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

      

 12 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja niet gekend Indien gekend, omschrijf aard 
en hoeveelheid: 

      

 13 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja niet gekend indien gekend: bestreden 
soorten 

      

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 
 14 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten of 
nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 15 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 
Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
 16 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 
       

 

 VIII. Invasieve exoten 
 17 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  
 soorten:        bedekking (%):       

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 
 18 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 
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standaardfiche grasland 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  
 datum opname   naam opnemer 

 24 juni 2019  Bart Opstaele 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein 
IJzerboomgaard 

oppervlakte 0,34 ha 

 beheereenheid g2 Opmerkingen       

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

  Eenheid (1)  Code Biologische 
waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 
of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hp (voor inrichting domein)         100 

 eenheid 2                 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 
3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 

menselijke ingreep 
 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen:       

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 
 4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
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basis van de BWK-code 

  Fase 0: raaigrasweide  
(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  
(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  
(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 Fase 3: graskruidenmix 
(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 
Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 
fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 
(Hc°, Hf°, Hu°...). 
 

 Fase 4: bloemrijk grasland 
(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 
Extra mooi ontwikkelde 
vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 
Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

 Fase 5: schraalland 
(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 
Hd) 
 

 5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 
Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, bloembak, ondergrondse pijpleiding, hoogspanningsleiding, pyloon, enz. 
  nee  ja 

 omschrijf:   

 

 V. Actueel beheer 
 6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

      

 7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja  niet gekend Indien gekend, omschrijf aard 
en hoeveelheid: 

      

 8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja  niet gekend indien gekend: bestreden 
soorten 

      

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 
 9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 
Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
 11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 
       

 

 VIII. Invasieve exoten 
 12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? nee 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%):       soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 
 13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 nvt 

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
 

 - 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche grasland 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  
 datum opname   naam opnemer 

 24 juni 2019  Bart Opstaele 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein 
IJzerboomgaard 

oppervlakte 1,17 ha 

 beheereenheid g10 Opmerkingen       

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

  Eenheid (1)  Code Biologische 
waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 
of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  Hpr (voor inrichting domein)         100 

 eenheid 2                 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 
3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 

menselijke ingreep 
 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen:       

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 
 4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
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basis van de BWK-code 

  Fase 0: raaigrasweide  
(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  
(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  
(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

 Fase 3: graskruidenmix 
(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 
Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 
fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 
(Hc°, Hf°, Hu°...). 
 

 Fase 4: bloemrijk grasland 
(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 
Extra mooi ontwikkelde 
vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 
Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

 Fase 5: schraalland 
(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 
Hd) 
 

 5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 
Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, bloembak, ondergrondse pijpleiding, hoogspanningsleiding, pyloon, enz. 
  nee  ja 

 omschrijf:  zitbank 

 

 V. Actueel beheer 
 6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

      

 7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja  niet gekend Indien gekend, omschrijf aard 
en hoeveelheid: 

      

 8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja  niet gekend indien gekend: bestreden 
soorten 

      

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 
 9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 
Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
 11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 
 Kleine ratelaar en exoot harige ratelaar komen ervoor door inzaai. 

 

 VIII. Invasieve exoten 
 12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? nee 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%):       soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 
 13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 nvt 

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 
 

 - 
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Bijlage 3:  Toegankelijkheidsregeling   



 
 

Agentschap voor Natuur en Bos 
 

 

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van 
de toegankelijkheidsregeling voor het provinciaal domein 
IJzerboomgaard, gelegen op het grondgebied van de stad 

Diksmuide, 

 
 
 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 
 
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 
december 2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 
14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de 
Vlaamse Regering van 3 juli 2009; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en 
aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern 
verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel 
besluit van 30 november 2009; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en 
schepenen van de stad Diksmuide, gegeven op xx 2019; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van de stad Diksmuide, 
gegeven op xx 2019; 
 
Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de openbare consultatie van 5 
oktober 2019 tot 5 november 2019; 

 
BESLUIT: 

 
Art. 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Deze regeling is van toepassing op het openbaar provinciaal domein 
IJzerboomgaard op het grondgebied van de stad Diksmuide. 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de 
bijgaande kaart. 

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het 
kader van het toezicht of het beheer van het gebied. 



1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.  

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en de 
bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 

 
2.2. Op de kaart worden volgende wegen onderscheiden: 

• Wandelweg: uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en honden aan de 
leiband. 

• Fietsweg: toegankelijk voor fietsers en mountainbikers. 
 
Op de kaart wordt volgende zone afgebakend: 

• speelzone: zone waar kan gespeeld worden en waar geen machtiging 
vereist is voor het verlaten van de wegen en het organiseren van spelen. 
Honden zijn in de speelzone niet toegelaten 

• vrij toegankelijke zone: zone waar vrij kan gewandeld worden en waar 
geen machtiging vereist is voor het verlaten van de wegen. 

 
2.3.  Het gebied is heel het jaar toegankelijk voor het publiek op de wegen zoals in 

deze regeling bepaald. De provincie West-Vlaanderen of het Agentschap kunnen 
steeds het gehele domein of gedeelten voor alle of bepaalde categorieën 
bezoekers ontoegankelijk stellen. 

 
2.4.  Het gebied is enkel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.  
 
Art. 3. – Weggebruikers 

De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk 
voor voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven.  
 
Art. 4. – Watergebruikers 

4.1. In de speelvijver kan door kinderen worden gespeeld. Ander gebruik zoals 
zwemmen, schaatsen, pompen van water uit de grachten zijn niet toegelaten 
uitgezonderd ter bestrijding van brand. 

 
4.2.  Het beoefenen van de hengelsport is niet toegelaten. 
 
Art. 5. – Zones 

5.1. De toegankelijkheid van de speelzone buiten de wegen wordt geregeld als volgt: 
De speelzone is enkel toegankelijk voor minderjarige jongeren en hun begeleiders 
en voor het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2  van het decreet van 14 
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering  van het 
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.  

 
5.2. De speelzone is afgebakend door zoneborden. In de speelzone kan enkel het 

liggend hout als spelelement of sjorhout worden gebruikt. Het maken van vuur is 
verboden. Honden worden enkel toegelaten in de speelzone wanneer ze kort aan 
de leiband worden gehouden.  
Buiten de speelzone en de vrij toegankelijke zone mag er niet van de paden 
worden afgeweken.  

 
5.3. Er mag op de aangeduide parking in het gebied enkel worden geparkeerd. 

Overnachting in motorhomes of andere voertuigen is niet toegestaan. 
 



Art. 6. – Beschermingsvoorschriften 

6.1.  Het is verboden schade toe te brengen of verstoring teweeg te brengen aan fauna, 
flora, vegetaties, bomen, infrastructuur, nutsvoorzieningen en andere 
boselementen zoals vermeld in artikel 97 van het Bosdecreet van 13 juni 1990. 
Het is evenmin toegelaten activiteiten te verrichten die de rust en de stilte 
verstoren of andere gebiedsgebruikers hinderen of storen. 

6.2.  Indien, in afwijking van deze regeling, georganiseerde activiteiten worden 
toegelaten, dienen de organisatoren – aan wie de toestemming werd verleend – 
ervoor te zorgen dat geen blijvende sporen achterblijven in het gebied. Het 
gebruik van wegmarkeringen of wegaanduidingen in het kader van gemachtigde 
risicovolle activiteiten of niet risicovolle activiteiten waarvoor een toestemming 
werd verleend door de beheerder, is onderhevig aan volgende voorwaarden: 

• Wegmarkeringen bestaan uit verwijderbare materialen, gebruik van materialen 
zoals bijvoorbeeld verf en spuitbussen is niet toegestaan.  

• Op de wegmarkeringen moeten volgende gegevens zijn aangebracht:  
o datum activiteit 
o naam organisatie  
o naam en contactgegevens van verantwoordelijke  

• Het aanbrengen van de wegmarkeringen mag geen schade aan de infrastructuur 
of de vegetatie veroorzaken, het gebruik van scherpe materialen zoals nagels en 
nietjes (groot formaat) is niet toegestaan.  

• De wegmarkeringen moeten binnen de 24-uur na de activiteit verwijderd worden.  

6.3.   De honden moeten aan de leiband worden gehouden. De uitwerpselen van een 
hond moeten onmiddellijk worden verwijderd en gedeponeerd worden in de 
aanwezige afvalbakken 

 
6.4. Het is verboden in het domein op gelijk welke wijze te kamperen. Uitzondering 

hierop is de kampeerweide waar via een afzonderlijke toelating wel kan worden 
gekampeerd door jeugdverenigingen. 

 
6.5. Het dragen van gepaste kledij is vereist. 
 
Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

7.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 
Agentschap, zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A.  

 
7.2. De stad Diksmuide, de provincie West-Vlaanderen noch het Agentschap kunnen 

verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die het gevolg zijn 
van overtredingen op de toegankelijkheidsregeling, een oneigenlijk bosgebruik of 
het negeren van aanwijzingen vanwege de beheerder of de toezichthouder. 

 
Art. 8. – Onderrichtingen 

Elke persoon die weigert de bepalingen van deze regeling en andere wetten op te 
volgen of te gehoorzamen aan de bevelen van politie-ambtenaren of 
toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10 van deze regeling, kan onverwijld uit 
het gebied worden gezet. Overtredingen  kunnen overeenkomstig de betreffende 
regelgeving geverbaliseerd en vervolgd worden. Elke beschadiging of 
ontvreemding geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding, gelijk aan de 
ruimings-, herstellings- of vervangingskosten van het beschadigde of ontvreemde 
goed, of tot een andere schadeloosstelling. Elke beschadiging of overtreding moet 
onmiddellijk gemeld worden aan de beheerder of toezichthouder. 



Art. 9. – Afwijkingen 

De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling 
toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, § 
3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot 
toestemming moet minstens 35 dagen van tevoren, schriftelijk worden toegezonden 
aan de groendienst van de provincie West-Vlaanderen of via domeinen@west-
vlaanderen.be. Bij risicovolle activiteiten moet bijkomend ook machtiging worden 
gevraagd aan het Agentschap, afdeling West-Vlaanderen, alsmede aan de 
deputatie. 

 
Art. 10 – Handhaving 

10.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI 
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid. 

 
10.2.  Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op 

grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de 
naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet.  

 
Art. 11 – Bekendmaking 

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

11.2. De stad Diksmuide houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 

11.3. De regeling wordt gepubliceerd in het bestuursmemoriaal.  
 
 
Brussel, 
 

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

 
 
 
 

Marleen Evenepoel 
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Bijlage 4:  Algemeen politiereglement voor de domeinen van de  provincie 
West-Vlaanderen. 

  



BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN HET POLITIEREGLEMENT VOOR HET 
OPENBAAR DOMEIN IN BEHEER VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- de provinciewet, inzonderheid art. 85 
- het provinciedecreet, inzonderheid art. 2 en 42 §3 
- de noodzaak om een nieuw politiereglement vast te stellen dat van toepassing is op het volledig openbaar 

domein in beheer van de provincie West-Vlaanderen, aangepast aan de huidige juridische en 
maatschappelijke normen  

- het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het onderhavig politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de provincie West-Vlaanderen wordt 
goedgekeurd. 
 
Art.2: 
Onderhavig reglement treedt in werking na de publicatie ervan in het Bestuurmemoriaal conform art.181 van 
het provinciedecreet. 
 
Art. 3:  
De deputatie kan de bepalingen van onderhavig reglement coördineren met de bepalingen die deze op het tijdstip 

van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden gewijzigd hebben. Daartoe kan zij: 
 de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de teksten naar de 

vorm wijzigen; 
 de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering 

overeenstemmen. 
De coördinatie zal het volgende opschrift dragen: ‘Politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de 
Provincie West-Vlaanderen’ 
 
Art. 4: 
Op de datum van inwerkingtreding van onderhavig reglement worden de volgende reglementen opgeheven: 

 Politiereglement voor het parkdomein Boeverbos van 11 juni 1987 

 Politiereglement voor de gewezen spoorwegbeddingen van 10 september 1992 
 Politiereglement provinciale domeinen van 27 maart 1997 
 Toegangsreglement provinciaal natuurpark Zwin van 21 juni 2007 

 
 
Brugge, 1 juni 2017 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 
 
 
 

  



 

Politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de Provincie West-Vlaanderen  

 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
1. openbaar domein van de provincie West-Vlaanderen: de provinciedomeinen, groene assen, blauwe assen, 

bufferbekkens en alle aanhorigheden die de Provincie West-Vlaanderen als eigenaar beheert of in beheer 
heeft genomen van andere overheden krachtens een beheersovereenkomst of besluit van die overheid en 
die voor het publiek toegankelijk zijn.  

2. provinciedomeinen: aaneengesloten groene ruimtes, sport- en recreatiegebieden, parken, tuinen en 
plantsoenen, parkings; 

3. groene assen: de voormalige spoorwegbeddingen en andere lijnvormige groene ruimtes in publiek gebruik 

als bovenlokale recreatieve as; 
4. blauwe assen: de jaagpaden, wegen en aanhorigheden langs waterlopen in publiek gebruik als bovenlokale 

recreatieve as; 
5. bezoeker: elkeen die zich op het openbaar domein van de Provincie West-Vlaanderen bevindt, ongeacht de 

reden voor diens aanwezigheid 
 

Artikel 2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling is dit politiereglement integraal van toepassing op het 
volledig openbaar domein in beheer van de Provincie West-Vlaanderen, onverminderd de toepassing van wetten, 
decreten en verordeningen van de federale of regionale overheid of rechtsgeldig tot stand gekomen 
overeenkomsten van de provincie West-Vlaanderen of van de overheid wiens domein de provincie in beheer heeft 
genomen en onverminderd de bevoegdheden die uitdrukkelijk aan de gemeenten zijn opgedragen. 
 

Artikel 3. Door hun loutere aanwezigheid op het grondgebied van het openbaar domein van de provincie West-
Vlaanderen verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement en de 
per provinciedomein specifiek van toepassing zijnde gebruiksreglementen. De bezoekers dienen onverwijld gevolg 
te geven aan alle richtlijnen en onderrichtingen die door het domein- of veiligheidspersoneel of de civiele en 
politionele hulp- en veiligheidsdiensten gegeven worden. 

 
Artikel 4. De provinciedomeinen zijn slechts toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, behalve : 

 voor wie toegang moet nemen tot woningen, geëxploiteerde percelen (waaronder horeca uitbatingen) of 
aanliggende percelen of om dienstredenen;  

 voor de verblijfsaccommodatie op de provinciedomeinen 
 voor het provinciedomein Boeverbos.  

Het al dan niet gemotoriseerd verkeer voor onderhoud, het toezicht en de politie- en hulpdiensten tijdens hun 
opdrachten is te allen tijde toegelaten op het openbaar domein. 
 
Artikel 5. De provincie kan bij noodweer, risico op calamiteiten of brandgevaar steeds nadere toegangsregels en 
-voorwaarden opleggen, daaronder inbegrepen het ontraden, verbieden of onmogelijk maken van de toegang tot 
het openbaar domein of een gedeelte ervan, onverminderd de bevoegdheden ter zake van de provinciegouverneur 
en  de  burgemeester van de gemeente waar het domein gelegen is. 
 
Artikel 6. Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op het openbaar domein, 
en dit te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het goed bestemd is. Iedere bezoeker van het openbaar 
domein is te allen tijde verplicht de bepalingen inzake openbare orde en zeden, rust en veiligheid na te leven. 
 

Artikel 7. Het is verboden gebouwen of lokalen in de provinciedomeinen te betreden zonder toelating van de 
domeinbeheerder, de bewoner of de uitbater. 
 
Artikel 8. Het openbaar domein is enkel toegankelijk op de opengestelde wegen en paden, tenzij: 

 in de speelbossen, de speelterreinen, de ligweiden, de recreatieweiden  en de gazons; 
 voor het onderhoud en het toezicht. 

 
Artikel 9. De provinciedomeinen zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers.  
1. Gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer waaronder fietsers, ruiters, trek-, last- en rijdieren is 

verboden in de provinciedomeinen.  Deze verbodsbepalingen gelden niet: 
 op de hiertoe aangeduide wegen en paden en de speciaal daarvoor ingerichte plaatsen;   
 voor het onderhoud van en het toezicht op het domein of om dienstredenen. 

2. Ruiters, trek-, last- en rijdieren mogen, waar toegelaten binnen de provinciedomeinen, slechts op stap rijden. 
3. Afwijkende bepalingen opgenomen in de toegankelijkheidsreglementen en weergegeven met aangepaste 

signalisatie zijn onverminderd van toepassing.  
 
Artikel 10. De groene en blauwe assen zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.   

 Gemotoriseerd verkeer, ruiters, trek-, last- en rijdieren zijn er verboden behalve op de hiertoe 
aangeduide wegen en paden en de speciaal daarvoor ingerichte plaatsen. 

 Ruiters, trek-, last- en rijdieren mogen, daar waar zij toegelaten zijn, slechts op stap rijden. 
 
Artikel 11. De bufferbekkens zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers, behoudens andersluidende 
aanduiding ter plaatse. Gemotoriseerd verkeer is uitsluitend toegelaten wanneer dit verband houdt met de 

specifieke functie van het bufferbekken. 
 



Artikel 12. Parkeren is enkel toegestaan op de daartoe ingerichte en aangeduide parkeerplaatsen.  
 
Artikel 13. Het is verboden: 

 tenten of windschermen op te slaan; 
 op gelijk welke wijze te overnachten in kampeerauto’s, kampeeraanhangwagens, tenten en dergelijke; 

uitgezonderd op de speciaal hiertoe ingerichte plaatsen, mits navolging van het plaatselijk geldende 
gebruiksreglement. 
 
Artikel 14. Zwemmen of met om het even welk middel of op om het even welke wijze ook de waters betreden is 
verboden, tenzij waar uitdrukkelijk aangeduid is dat dit is toegelaten. Daar waar toegelaten mogen kinderen 
jonger dan 12 jaar de waters enkel betreden onder bestendig toezicht van een meerderjarige toezichthoudende 

bezoeker.  
 
Artikel 15. Vissen in de openbare viswaters is enkel toegelaten op de aangeduide plaatsen en mits het kunnen 
voorleggen van een geldig visverlof.  Vissen in de niet openbare viswaters, de waterlopen en bufferbekkens is 
verboden, tenzij dit als toegelaten werd aangeduid en mits het kunnen voorleggen van een geldig visverlof. 
 
Artikel 16. Het is verboden om zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. Bij een 
voldoende ijsdikte kan de provincie na vrijgave van het ijs een afwijking toestaan op dit verbod. Het is ten allen 
tijde verboden : 

 met dieren op het ijs te gaan, behalve bij noodzaak; 
 met voertuigen op het ijs te komen, behalve de voertuigen die gebruikt worden voor het ruimen van de 

sneeuw en de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten; 

 met standhouders of kramen op het ijs te komen. 
 
Artikel 17. Het is verboden met ontploffings- of elektrische motoren aangedreven speeltuigen en 
experimenteertuigen te gebruiken, waaronder telegeleide voertuigen, vliegtuigen, drones of vaartuigen. Het laten 
opstijgen van wens- en speelgoedballonnen is verboden.  
 
Artikel 18. Het opstijgen en landen van luchtvaarttuigen zoals helikopters en luchtballonnen is verboden.   
 
Artikel 19. Het is verboden eender welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijke karakter van het 
openbaar domein zou worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, hetzij aan 
eender welke roerende en onroerende installaties en voorwerpen hetzij aan de beplantingen, de gewassen, de 

vruchten, de bodem en de fauna en flora. 
 
Artikel 20. Het is verboden dieren en planten op het openbaar domein achter te laten, eender welk voedsel voor 
dieren achter te laten, te deponeren of te werpen, dieren te voederen of dieren op het openbaar domein 
onbewaakt te laten rondlopen.  
 
Artikel 21. Op het openbaar domein moeten honden aan een fysiek zichtbare leiband gehouden worden, 
behalve binnen de omheining van de daartoe aangeduide hondenweiden. 
 
Artikel 22. De begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van de hond onmiddellijk op te ruimen.  
 
Artikel 23. Het is verboden om voorwerpen of zaken, die schade kunnen toebrengen of bevuilen, daarin begrepen 

afvalstoffen en afvalwaters, op het openbaar domein achter te laten.  
 
Artikel 24. Het is verboden de openbare afvalmanden te gebruiken om zich te ontdoen van huishoudelijke 
afvalstoffen. Bij afvalmanden bestemd en aangeduid voor selectief afval mogen enkel de aangeduide 
geselecteerde afvalstoffen gedeponeerd worden. 
 
Artikel 25. Het is verboden voor bezoekers, horecagelegenheden, vergunninghouders en organisatoren van 
activiteiten op het openbaar domein om de deuren en ramen van hun inrichtingen en voertuigen open te laten 
en hierdoor geluidshinder te veroorzaken. De uitbaters van deze aangelegenheden zijn verplicht alle nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen, opdat de bezoekers, de omwonenden en de fauna  geen overlast van de 
uitbating ondervinden. Het gebruik van elektronisch versterkte muziek, het bespelen van muziekinstrumenten en 
geluid produceren via elektronische communicatiemiddelen is verboden. 

Artikel 26. Het is verboden eender welk vuur aan te leggen tenzij op de specifiek hiertoe toegestane  plaatsen na 
uitdrukkelijke toelating van de provincie.  
 
Artikel 27. Onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake is het verboden 
om eender welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of gebruik te maken van 
voetzoekers, thunderflashes, lichtinstallaties, lasers en lichtstralen, knal- en/of rookbussen. 
 
Artikel 28. De speeltoestellen zijn slechts toegankelijk voor personen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben 
bereikt. Het is verboden de speeltoestellen, speelzones en de zandbakken bedoeld om in te spelen oneigenlijk te 
gebruiken of te bevuilen.  
  

Artikel 29. Onverminderd de bepalingen betreffende de ambulante handel is het verboden op het openbaar 
domein te leuren, koopwaar uit te stallen of te verkopen, of bij wijze van reclame aan te bieden. Het is verboden 



flyers, strooibiljetten, drukwerk en reclame van welke aard ook, in het openbaar domein aan te brengen, uit te 
delen, te verkopen, te verspreiden, weg te werpen of achter ruitenwissers van voertuigen te plaatsen.  
 
Artikel 30. De deputatie, of haar gevolmachtigde(n), kan al dan niet tegen betaling en/of het opleggen van 
bepaalde voorwaarden afwijkingen op de bepalingen in dit politiereglement toestaan, onder meer door middel 
van het afleveren een gebruiksvergunning. De aanvraag voor deze afwijking moet schriftelijk en minstens zes 
weken voor de geplande datum bij de provincie ingediend worden.  
 
Artikel 31. In het kader van de eigen exploitatie door de provincie voor socio-culturele, sportieve, recreatieve 
en wetenschappelijke doeleinden kan de deputatie, of haar gevolmachtigde(n), specifieke afwijkingen van 
langere duur toestaan en bijzondere voorwaarden opleggen, evenwel beperkt tot een gedeelte van het 

openbaar domein.  
 
Artikel 32. Zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van de Deputatie is het verboden om evenementen, 
manifestaties en activiteiten op het openbaar domein te organiseren of hiervoor bebording of signalisatie aan te 
brengen. De aanvraag voor deze toelating gebeurt conform artikel 30 van dit reglement.   

 

Artikel 33. Onverminderd de bevoegdheden van de ambtenaren van de lokale en federale politie en het beëdigd 
toezichtpersoneel van het Agentschap Natuur en Bos, zijn de door de deputatie aangestelde bijzondere 
veldwachters bevoegd voor het vaststellen van overtredingen van dit reglement. 
 
Artikel  34. Het niet naleven van de bepalingen van onderhavig reglement kan worden bestraft met een 
gevangenisstraf van één tot acht dagen en geldboete van één tot tweehonderd euro. 
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Bijlage 5:  Verslag publieke consultatie 
 
Aan te vullen na de publieke consultatie 

 

1. Aankondiging publieke consultatie 

 

2. Periode en inzage 
 

3. Opmerkingen in kader van de publieke consultatie 
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Bijlage 6:  Adviezen  
 
Aan te vullen na de publieke consultatie 
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Bijlage 7:  Verkenningsnota  

 

Goedgekeurd op 23 mei 2019  



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 − deel 1: Verkenning 
ANB-32-160607 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 In te vullen door de behandelende afdeling 

 ontvangstdatum  dossiernummer 

    

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 opmaken, waarin terreinen, die beheerd worden of zullen 
worden ten behoeve van het natuurbehoud, kunnen opgenomen worden. Op dit formulier vult u de gegevens in voor 
“deel 1: Verkenning” van een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, zoals is opgenomen in artikel 16bis, §1, tweede lid, 1° en 
2°, van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997. Dit eerste deel bevat een algemene beschrijving en een globaal kader 
voor de ecologische, de sociale en de economische functie. 
Nadat dit deel 1: Verkenning is goedgekeurd, moet u de overige delen 2 tot en met 5 van het natuurbeheerplan type 2, 
3 of 4 opstellen. Voor die delen wordt geen invulformulier ter beschikking gesteld. 
Voor het opstellen van deel 1: Verkenning van een natuurbeheerplan type 1 is er een apart formulier beschikbaar op 
www.natuurenbos.be. Voor een geïntegreerd beheersplan (de combinatie van een natuurbeheerplan en een 
onroerenderfgoed-beheersplan) type 1 en type 2, 3 of 4 zijn er aparte formulieren beschikbaar op www.natuurenbos.be 
en www.onroerenderfgoed.be. 
Wie vult dit formulier in? 
De indiener van het natuurbeheerplan is ofwel de beheerder, ofwel een gevolmachtigde van één of meer beheerders. 
De beheerder is de eigenaar van het terrein of de houder van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik of erfpacht) 
of van een persoonlijk recht (bijvoorbeeld huur of pacht), die belast is met het beheer van het terrein. Eén of meer 
beheerders kunnen gezamenlijk een natuurbeheerplan opstellen voor terreinen die ecologisch een samenhangend 
geheel vormen. Alle communicatie vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos over het natuurbeheerplan gebeurt 
uitsluitend met de indiener van het natuurbeheerplan. 
Waar vindt u meer informatie? 
Meer informatie vindt u in de handleiding natuurbeheerplan, die u kunt raadplegen op www.natuurenbos.be. 

 

 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens 
 

 Gegevens van de deelnemende beheerder(s) en kadastrale gegevens van de percelen in beheer 
 1 Voeg bij dit formulier een nota met een overzicht van de eigendommen die aan het natuurbeheerplan deelnemen.  

In die nota moeten de namen van alle beheerders zijn opgenomen. Voor zover dat van toepassing is, bevat de nota ook 
informatie over de mede-eigendom en zakelijke of persoonlijke rechten die op het terrein rusten. 

 2 Vink aan of de deelnemende eigendommen openbare terreinen, private terreinen of natuurdomeinen zijn. 
Een privaat terrein is een terrein in eigendom van een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon. 
Een openbaar terrein is een terrein in eigendom of mede-eigendom van een publiekrechtelijke rechtspersoon. 
Een natuurdomein is een terrein in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.  
Bij een gezamenlijk beheerplan met verschillende eigendommen kunt u meer dan één optie tegelijk aanvinken. 

  privaat terrein  openbaar terrein  natuurdomein 

 3 Vul de kadastrale gegevens van het terrein in. 
Terreinen die beheerd worden of zullen worden ten behoeve van het natuurbehoud, kunnen opgenomen worden in het 
natuurbeheerplan. Het natuurbeheerplan kan de volgende natuurlijke terreinen omvatten: bos, park, grasland (inclusief 
hoogstamboomgaard), kleine landschapselementen, moeras en moerasruigte, vijvers enzovoort. 
Vink in de laatste kolom aan welke percelen verworven zijn met overheidsmiddelen (aankoopsubsidie). 
Als er meer dan acht percelen zijn, kunt u zoveel extra rijen aan de tabel toevoegen als u nodig hebt. Selecteer en 
kopieer telkens de witregel boven en onder de rijen mee zodat u de volledige rij kopieert. U kunt die witregels achteraf 
eventueel weer wissen. 
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 gemeente  afdeling  sectie  nummer(s)  oppervlakte  aankoop-
subsidie 

 1 Diksmuide  3de  C  248  1,0396 ha   
 2 Diksmuide  3de  C  249  1,3044 ha   
 3 Diksmuide  3de  C  250C  0,1230 ha   
 4 Diksmuide  3de  C  250D  0,8233 ha   
 5 Diksmuide  3de  C  271A  0,8831 ha   
 6 Diksmuide  3de  C  272  0,8689 ha   
 7 Diksmuide  3de  C  273E  1,2239 ha   
 8 Diksmuide  3de  C  279A  2,2632 ha   
 9 Diksmuide  3de  C  279C  1,9932 ha   
 10 Diksmuide  3de  C  280L  1,5217 ha   
 11 Diksmuide  3de  C  281A  0,9649 ha   
 12 Diksmuide  3de  C  282A  0,6099 ha   
 13 Diksmuide  3de  C  283B  0,0239 ha   
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  Gegevens van de indiener van het natuurbeheerplan 
 4 Is de indiener van het natuurbeheerplan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon? 

Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een firma of een vereniging. 
  natuurlijk persoon. Ga naar vraag 6. 

  rechtspersoon. Ga naar vraag 5. 

 5 Vul hieronder de gegevens in van de afgevaardigde van de rechtspersoon. 

 voornaam x achternaam x 

 functie in de rechtspersoon x 

 6 Vul hieronder de gegevens van de indiener in. 
Als de indiener een natuurlijk persoon is, vult u zijn rijksregisternummer in. Als de indiener niet de Belgische nationaliteit 
heeft, vult u de geboortedatum van de indiener in. Als de indiener een rechtspersoon is, vult u het 
ondernemingsnummer van de rechtspersoon in. 

 (voor- en achter)naam Provincie West-Vlaanderen 

 straat Koning Leopold III-laan huisnummer 41 bus       

  postnummer 8 2 0 0 gemeente Sint Andries Brugge 

  telefoon of gsm 050/403.258 

 e-mailadres Wim.marichal@west-vlaanderen.be 

  rijksregisternummer             -       .      

  geboortedatum 
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

  ondernemingsnummer              

 7 Kruis hieronder aan in welke hoedanigheid de indiener het natuurbeheerplan opstelt. 

  als enige beheerder 

  als gevolmachtigde. Kruis hieronder de categorie aan waartoe u als gevolmachtigde behoort. 

 een expert of een studiebureau 

 een bosgroep 

 beheerder en vertegenwoordiger van de andere beheerders of mede-eigenaars 

 
 Situering en identificatie van het terrein 

 8 Vul hieronder de naam van het natuurbeheerplan of het terrein in. 

 Provinciedomein IJzerboomgaard 

 9 Voeg bij deze aanvraag een kaart met situering van het terrein. Raadpleeg daarvoor http://www.geopunt.be > 
geopunt-kaart > kaarten en plaatsen > basiskaart, luchtfoto en adres > basiskaarten > basiskaart – GRB: volledige kaart. 
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 10 Vul hieronder de ruimtelijke bestemming of bestemmingen van het terrein in volgens het gewestplan, het geldende 

bijzonder plan van aanleg (BPA) of het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 
Of er een gemeentelijk RUP of een BPA van kracht is, kunt u terugvinden op de website van de provincie of gemeente. 
U kunt ook contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Als er geen gemeentelijk RUP of BPA 
bestaat, dan geldt de bestemming volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Als er ook geen GRUP is, 
dan geldt nog de bestemming volgens het gewestplan.  
De gewestplannen en de contouren van de GRUP’s kunt u raadplegen op http://geopunt.be: klik achtereenvolgens op 
Geopunt-kaart > Kaarten en plaatsen: Bouwen en wonen > Ruimtelijke ordening > Ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
contouren en Gewestplan. De inhoud van het GRUP kunt u consulteren op 
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan/GRUPs. 

 Volgens het gewestplan is de bestemming ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. Door het PRUP deel IJzer Zuid 
werd deze bestemming aangepast naar ‘toeristisch-recreatieve voorzieningen’.  
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 gewestplan 
 

 PRUP IJzer Zuid 

 11 Kruis hieronder aan of het terrein geheel of gedeeltelijk ligt in één of meer gebieden met een beschermingsstatuut 
volgens nationale en internationale wetgeving met betrekking tot natuurbehoud. 
De kaarten met afbakening van de hieronder opgesomde beschermde gebieden kunt u raadplegen via 
http://www.geopunt.be/ > INSPIRE> kaarten en plaatsen> Bijlage 1 > 9. Beschermde gebieden. 

  VEN / IVON 

  beschermd gebied in het kader van het Duinendecreet 

  Ramsargebied 

  SBZ-H – Habitatrichtlijngebied 
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  SBZ-V – Vogelrichtlijngebied 
 
Het provinciedomein grenst aan de zuidgrens aan het Vogelrichtlijngebied ‘IJzervallei’ 
 

 
 12 Kruis hieronder aan of het terrein geheel of gedeeltelijk valt onder een beschermingsstatuut of opgenomen is in een 

of meer vastgestelde inventarissen, met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet. 
De kaarten met de afbakening van de hieronder opgesomde beschermde gebieden en de vastgestelde inventarissen 
kunt u raadplegen via het Geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://geo.onroerenderfgoed.be. 

  beschermd cultuurhistorisch landschap 

  beschermd stads- of dorpsgezicht 

  beschermde archeologische site 

  beschermd monument 

  erfgoedlandschap 

  vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed  
– De voormalige KTA-proefhoeve is in de jaren ’20 heropgebouwd volgens de traditionele indeling en bestaat uit 
een  vierkant met losse lage bestanddelen opgesteld rondom verhard erf. 
- De kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood staat langs de Kapellestraat en is een kapel die na de Eerste 
Wereldoorlog werd gebouwd ter vervanging van een 18de eeuwse dankkapel. Het onderhoud van de kapel wordt 
uitgevoerd door de Kerkfabriek Sint-Jacobs (Diksmuide).  

  vastgestelde inventaris van de landschapsatlas 

  vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

  vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken 

  vastgestelde inventaris van de archeologische zones 



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 − deel 1: Verkenning - pagina 7 van 18 

 situering bouwkundig erfgoed nl. de hoeve en kapel  
 13 Ligt het terrein geheel of gedeeltelijk in een risico-overstromingsgebied? 

De kaart met de afbakening van de risico-overstromingsgebieden kunt u raadplegen via http://www.geopunt.be/kaart 
> kaarten en plaatsen > natuur en milieu >  water > watertoets - overstromingsgevoelige gebieden 2014 . 

  ja  nee 

 14 Voeg de volgende drie kaarten bij uw aanvraag: 
- de biologische waarderingskaart voor het terrein in kwestie, met weergave van de kaartlabels. U kunt de biologische 

waarderingskaart raadplegen  op http://geopunt.be: klik bij Kaarten en plaatsen achtereenvolgens op Natuur en 
Milieu > Natuur. Vink de volgende lagen aan: 
- Biologische waarderingskaart 2 - fauna 
- Biologische waarderingskaart - versie 2 
- Kaartlabels Biologische waarderingskaart – karteringseenheden. 
 
De biologische waarderingskaart is niet meer actueel gezien de volledige herinrichting van het domein 
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gedateerde biologische 
waarderingskaart 

- de Natura 2000-habitatkaart voor het terrein in kwestie, met weergave van de kaartlabels. U kunt de Natura 2000-
habitatkaart raadplegen op http://geopunt.be: klik bij Kaarten en plaatsen achtereenvolgens op Natuur en Milieu > 
Natuur. Vink de volgende lagen aan: 
- Natura 2000-habitatkaart  
- kaartlabels Natura 2000-habitatkaart. 
Er zijn geen habitats of rbb’s afgebakend op basis van de BWK (terreinwerk 2008-2009) 
 

- de bodemkaart voor het terrein in kwestie. U kunt de bodemkaart raadplegen op http://geopunt.be: klik bij Kaarten 
en plaatsen achtereenvolgens op Natuur en Milieu > Bodem > Bodemtypes. 
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 bodemkaart 

De bodems bestaan uit zware klei, een groot deel van het domein is bij de inrichting vergraven 
 15 Vermeld hieronder andere relevante informatiebronnen die u hebt geraadpleegd. 

Andere informatiebronnen zijn bijvoorbeeld natuurdoelenlaag, actueel leefgebied soorten, soortenbeschermings-
programma’s enzovoort. 

 Historische kaarten (Geopunt) en luchtfoto’s (Agiv). 

 
 Hoofdstuk 2: Bespreking van de drie functies van het terrein 

 
 De ecologische functie van het terrein 

 16 Geef hieronder een korte beschrijving van de actueel aanwezige natuurwaarden (huidige toestand). 
Aanwezige natuurwaarden kunnen zijn: Europees te beschermen habitat, regionaal belangrijke biotoop, andere 
waardevolle vegetatie of soorten enzovoort. 

 Het provinciedomein is recent (2017-2018) aangelegd vanuit akkers en intensieve graslanden. De huidige 
natuurwaarden bestaan uit een oudere houtkant met een rij knotwilgen centraal in het domein, uit pioniervegetaties 
(ruigtes) in de jonge aanplanten en een vijver en twee poelen. 

 17 Geef hieronder een beknopte opsomming van de bekende zwaktes, sterktes, opportuniteiten en bedreigingen voor 
de ecologische functie. 

 Sterktes:  
• Het domein sluit aan bij een uitgestrekt open ruimtegebied en is gelegen vlakbij de IJzer, een ecologische 

corridor. 
Zwaktes: 
• Het domein ligt niet in een groene bestemming of Europese beschermingszone.  
• Het grootste deel van het domein komt nog maar vrij recent uit een intensiever landbouwgebruik. 
Opportuniteiten: 
• Door ecologisch beheer soortenrijke en bloemenrijke graslandvegetaties ontwikkelen. 
• Ontwikkelen van structuurrijke struwelen en boszones.  
• Ontwikkelen van riet- en oevervegetaties. 
• Ontwikkelen van een omvangrijke hoogstamboomgaard. 
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Bedreigingen: 
• het domein zal  door een ringweg worden doorsneden. 

 18 Geef kort een omschrijving van de potenties van het terrein voor de ecologische functie. 

 • Soortenrijke graslanden. 
• Rietvegetaties langs de vijver en grachten. 
• Structuurrijke boszones met brede bosranden. 
• Behoud van oude knotbomen.  
• Voorzien van nestplaatsen voor uilen en zwaluwen in en in de directe omgeving van de hoeve.  
 

 19 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de ecologische functie. 

 • Minstens 25% van de open ruimte van het domein in eigen beheer als natuurstreefbeeld ontwikkelen.  
• Het volledige domein een ecologisch beheer geven, ttz. geen gebruik van pesticiden en maximale ontwikkeling van 

biodiversiteit. 
 

 
 De economische functie van het terrein 

 20 Kruis aan welk economisch gebruik er momenteel op het terrein voorkomt (huidige toestand). 

  productie van kwaliteitshout en brandhout 

  productie van hout als nevenproduct van beheerwerkzaamheden bij het behoud van het terrein in de huidige 
bedrijfsvorm of bij de omvorming naar een meer natuurlijk vegetatietype 

  landbouwgebruik 

  productie van energiegewassen 

  productie van voedsel 

  jacht 

  visvangst 

  ander gebruik, namelijk:       

 21 Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de 
economische functie. 

 Sterktes:  
• Aanwezigheid van sociale werkplaats met gebruik van de omliggende gronden voor voedselproductie 
Zwaktes: 
• Nog maar recente aanplant boomgaarden en aanleg moestuin dus productie is voorlopig nog beperkt. 
Opportuniteiten: 
• Aanzienlijke fruitproductie door omvangrijke boomgaarden (totaal 3,5 ha). 
• Vanaf voorjaar 2019 horeca in de hoeve.  
Bedreigingen: 
• - 

 22 Wat zijn de bekende potenties van het terrein ten aanzien van de invulling van de economische functie? 

 • Voedselproductie op basis van biologische landbouw.  
• Graasweiden voor schapen.  
• Horeca in de hoeve. 

 23 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de economische functie. 

 • Behoud huidige functies. 
• Versterken van aantrekkelijkheid provinciedomein. 
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 De sociale functie van het terrein 

 24 Kruis aan hoe de sociale functie momenteel op het terrein wordt ingevuld (huidige toestand). 

  Het terrein is niet toegankelijk voor het publiek. 

  Het terrein is toegankelijk onder begeleiding en na toestemming van de beheerder. 

  Er is een principiële toegankelijkheid: het terrein is toegankelijk voor voetgangers op de openbare en private wegen. 

  Er is een regeling van de toegankelijkheid via een toegankelijkheidsregeling, die goedgekeurd is op: 

  
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

   Er worden (jaarlijks) evenementen op het terrein georganiseerd, namelijk: 

       

  Er wordt voor natuurbeleving en -educatie gezorgd, namelijk: 

 Er zijn verschillende zones met speelnatuur en een kampeerweide aanwezig 

  Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd of gepland, namelijk: 

       

  Er zijn bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig, namelijk: 

       

  De sociale functie op het terrein wordt op een andere manier ingevuld, namelijk: 

  
 25 Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de sociale 

functie. 
 

 Sterktes:  
• Het provinciedomein is gelegen vlakbij de IJzertoren, een belangrijke toeristische trekpleister. 
• Er is een speels en avontuurlijk terrein voor jongeren met ook een breed gamma van waterspeelelementen.  
• Er zijn heel wat recreatieve voorzieningen: fietsenstalling, parking op het domein zelf en nabijgelegen parking ten 

noorden van de spoorweg, comfortabel wandelnetwerk, verschillende rustpunten.  
• Er is een grote kampeerweide (2,5 ha) waar jeugdverenigingen gedurende 75 dagen per jaar kunnen kamperen.  
• In de hoeve zijn er heel wat voorzieningen: 

- Start van fietscafé in voorjaar 2019. 
- Uitbouw van een kinderboerderij. Hiervoor worden ook de gronden rond de hoeve gebruikt 
- Uitbouw van een biologische zelfpluktuin. 
- Uitbouw van de biologische moestuin als zone voor ‘samentuinen’. 
- Aanwezigheid van sanitaire voorzieningen. 

• De hoeve en de OLV-kapel Troost in Noord zijn bouwkundig erfgoed. 
Zwaktes: 
• De Kapellestraat blijft een gevaarlijke oversteek. Er worden draaihekkens voorzien. 
• Het domein is wat verder afgelegen van de stadskern van Diksmuide. 
• De ringweg zal voor een onderbreking zorgen in een vlotte wandel- en fietsverbinding naar het aangrenzend 

poldergebied.  
Opportuniteiten: 
• Aanleg van veilige wandel- en fietsverbinding over de IJzer. 
• Vanaf voorjaar 2019 horeca in de hoeve.  
Bedreigingen: 
- 
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 26 Wat zijn de bekende potenties van het terrein voor de invulling van de sociale functie? 

 • Belangrijke recreatieve poort naar de IJzervallei en Nieuwpoort (via Frontzate). 
• Rust- en ontspanningsplek met veel speelnatuur.  
• Uitbouw van kinderboerderij 
• Uitbouw van biologische korte ketenlandbouw. 

  
27 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de sociale functie. 

 • Verder ontwikkelen van bestaand wandel- en fietsnetwerk. 
• Sociale werkplaats met horeca. 
• Kamperen voor jeugdverenigingen 
• Regionale (water)speeltuin 

 
 Hoofdstuk 3: Globaal kader 

 
 Afbakening van het gebied 

 28 Wordt het globale kader opgesteld voor een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen in eigendom of 
beheer? 
Als dat nuttig is voor een betere ecologische onderbouwing van de gemaakte keuzes kan het globale kader opgesteld 
worden voor een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen. 

  ja. Voeg bij dit formulier een kaart met de afbakening van het ruimere gebied waarvoor het globale kader wordt 
opgesteld. . 

  nee 
 

 
 
 

Invulling van de drie functies 
 29 Omschrijf kort de invulling van de drie functies van het natuurterrein en de differentiatie over het natuurterrein. 

Voeg eventueel een plannetje bij dit formulier om de differentiatie over het terrein te verduidelijken. 
 Voor het provinciedomein is de ecologische functie een nevenfunctie. Naast de ontwikkeling van waardevolle grasland- 

en rietvegetaties is er bosuitbreiding (+ 2,8 ha), aanleg van bosranden en versterken van de houtkanten voorzien.  

De natuurstreefbeelden binnen het domein bestaan uit bloemenrijke graslanden en rietvegetaties. De totale 
oppervlakte natuurstreefbeelden binnen het domein is 2,8 ha. 

De sociale functie voor het domein is de belangrijkste functie. Het is een gebied voor zachte recreatie met heel wat 
recreatieve voorzieningen en speelelementen en het is de belangrijkste recreatieve poort naar IJzervallei en ruime 
omgeving. 

De economische functie is erg belangrijk en bestaat uit biologische voedselproductie, begrazing door schapen en een 
horecazaak. 

 

 Ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de ecologische functie 
 30 Kruis hieronder het ambitieniveau aan voor de realisatie van de beheerdoelstellingen voor de ecologische functie 

(type twee, type drie) en al dan niet het voornemen om voor (een gedeelte van) het terrein de erkenning als 
natuurreservaat (type 4) aan te vragen. 
U mag één of meer ambitieniveaus aankruisen. Als u verschillende ambitieniveaus aankruist, voeg dan een extra kaart 
bij dit formulier waarop u de ambitieniveaus ruimtelijk oriënteert. 
Voor een natuurbeheerplan type 1 (behoud van de aanwezige natuurkwaliteit en geen natuurstreefbeelden als doel) is 
er een apart formulier beschikbaar via www.natuurenbos.be. Een combinatie van type 1 met de andere types is niet 
mogelijk. 
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  type 2: het bereiken van een hogere natuurkwaliteit, waarbij over ten minste één vierde van de oppervlakte van het 
terrein, het realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld. Ga naar vraag 32. 

  type 3: het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit, waarbij over de volledige oppervlakte van het terrein het 
realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld. Vraagt u een afwijking aan voor het 
bereiken van de hoogste natuurkwaliteit (type 3), tot maximaal 10% van de oppervlakte van het terrein? 

  ja. Motiveer hieronder waarom u die afwijking aanvraagt. Ga naar vraag 32 

  

  nee. Ga naar vraag 32. 

  type 4: erkenning als natuurreservaat, boven op de voorwaarden voor type 3.  
De erkenning als natuurreservaat vestigt een erfdienstbaarheid tot algemeen nut op het terrein, meer bepaald een 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat. 
Voeg bij dit formulier het formulier ‘Aanvraag voor de erkenning als natuurreservaat’, waarin u  aantoont dat 
voldaan is aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten, vermeld in bijlage 2 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en 
aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16ter decies, §2 en §3, van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997. Vraagt 
u een afwijking aan voor het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit (type 4), tot maximaal 10% van de 
oppervlakte van het terrein? 

 Ja. Motiveer hieronder waarom u die afwijking aanvraagt. Ga naar vraag 31. 

  

  nee. Ga naar vraag 31. 

 31 Enkel voor type 4: Vraagt u om de doelmatigheidstoets uit te voeren voor het ruimer gebied dan de effectief 
deelnemende percelen, zoals u aangegeven hebt onder vraag 28?  
De doelmatigheidstoets is een voorwaarde voor het bekomen van aankoopsubsidies. Zie hierover meer in art. 34 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de 
uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. De doelmatigheidstoets kan bij elke aanvraag voor een aankoopsubsidie 
gebeuren of u kan bij de goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan vragen om de 
doelmatigheidstoets ineens uit te voeren voor alle gronden binnen het gebied waarvoor het globaal kader opgesteld 
wordt. 

 
 

 ja  nee 

 32 Geef een inschatting van het gedeelte van het terrein waarvoor er natuurstreefbeelden of leefgebieden van soorten 
tot doel gesteld worden, rekening houdend met de relevante beleidsplannen. 
Houd er rekening mee dat de nu al aanwezige natuurwaarden minstens behouden moeten blijven. 

 26 % 

 

 Gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten 
 33 Vink aan tot welke categorie de tot doel gestelde natuurstreefbeelden behoren en specificeer de types, biotopen of 

soorten. 
Mogelijke natuurstreefbeelden per categorie worden opgesomd in bijlage 3 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van … betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. 
Voeg een indicatieve kaart bij uw aanvraag met de lokalisatie van de hieronder aangekruiste natuurstreefbeelden. 
 

  Vegetaties, namelijk: 

  strand en duinen  struwelen 

  slikken en schorren  vallei- en moerasbossen 

  stilstaande wateren  eiken- en beukenbossen 

  moerassen  oude grove dennenbossen 
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  heiden en hoogveen  akkers (met zeldzame akkerkruiden) 

  graslanden  rotsachtige habitats en grotten 

  ruigten en pioniervegetaties   

 Huidige toestand 
Het provinciedomein is recent (2017-2018) aangelegd en zijn de graslanden en aanplanten nog volop in 
ontwikkeling. In het noordelijk deel is een grotere vijver aangelegd en in de zuidrand is er een poel aanwezig. 
Centraal is er een oudere houtkant aanwezig en langs de grachten in het gebied is er volop rietontwikkeling.  

huidige toestand 

Europese habitats 
Momenteel zijn er geen Europese habitats aanwezig in het gebied. Op termijn kan de vijver eventueel ontwikkelen 
tot habitat 3150 ofte voedselrijk, gebufferd water met rijke waterplantenvegetatie. Deze ontwikkeling hangt af van 
het beheer en gebruik van de vijver. 

Regionaal belangrijke biotopen 
Momenteel zijn er beperkt enkele rietkragen aanwezig. Rond de vijver en langs de grachten zal zich een 
rietvegetatie (rbbmr) kunnen ontwikkelen.  

  leefgebieden van bepaalde soorten, namelijk: 

 Leefgebieden Europees beschermde soorten 
Er zijn voorlopig geen gegevens beschikbaar over vleermuizen maar dergelijke extensief beheerde en structuurrijke 
complexen zijn een aantrekkelijk jachtgebied voor oa. gewone dwergvleermuis, laatvlieger en gezien de 
aanwezigheid van de vijver en nabijheid de IJzer ook watervleermuis. De oudere wilgen zijn aantrekkelijk als 
tijdelijke verblijfplaats voor soorten als ruige dwergvleermuis. Het natuurrijker worden van het domein zal gunstig 
zijn voor vleermuizen en meer specifiek voor de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, 
watervleermuis, … De ontwikkeling van boszones, struwelen en een omvangrijke boomgaard en het voorzien van 
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bredere bosranden zullen voor meer geschikt leefgebied zorgen van de vermelde soorten.  

Leefgebieden overige beschermde soorten 
Door het aanwezigheid van een vijver en twee poelen zijn er geschikte voortplantingsplaatsen voor amfibieën 
voorhanden. Naast bruine kikker en gewone pad kunnen ook kleine watersalamander zich in de poel voortplanten.  
In het domein worden er nestbakken voorzien voor torenvalk, steenuil en kerkuil (in de hoeve). Aan de hoeve 
worden ook nestkasten voor gierzwaluw en huiszwaluw aangebracht.  
Door de aanleg van bosranden en insectenvriendelijk beheer van de bloemenrijke graslanden wordt geschikt 
leefgebied gecreëerd voor dagvlinders, wilde bijen, sprinkhanen, etc.  
 

Visie natuur -  
natuurstreefbeelden 

  procesgestuurde natuur. Kruis hieronder het type aan en specificeer uit welke vegetaties of leefgebied van 
soorten de procesgestuurde natuur bestaat op de stippellijn daaronder. 

  mozaïeklandschap  onbeheerde climaxvegetatie  

  

 
 

 
 

Beschermingsstatuut overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 
 34 Worden er doelstellingen vooropgesteld in het kader van het beschermingsstatuut overeenkomstig het 

Onroerenderfgoeddecreet? 
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  ja, namelijk:  

  nee 

 

 Hoofdstuk 4: Werkplan voor de inventarisatie 
 35 Kruis hieronder aan of het terrein al ingedeeld is in beheereenheden. 

Een beheereenheid is de kleinste eenheid van beheer, die overeenkomt met een onderdeel van het natuurterrein dat om 
ecologische of beheertechnische redenen als een aparte eenheid van beheer wordt beschouwd. 
Per beheereenheid kunnen maximaal vier actueel voorkomende vegetatietypes of natuurstreefbeelden samen worden 
genomen. U moet de bestaande beheerindeling dus eventueel aanpassen. 

  ja. Voeg een kaart toe met de indeling in beheereenheden.  

  nee. De beheerindeling zal worden opgemaakt na de goedkeuring van deel 1: Verkenning. 

 36 Kruis hieronder aan op welke manier de verdere inventarisatie van het terrein zal worden uitgevoerd. 
Per beheereenheid wordt een standaardfiche ingevuld. Als die standaardfiche onvoldoende informatie bevat om de 
beheerdoelstellingen te kunnen formuleren, is een bijkomende inventarisatie nodig. 
De inventarisatie zelf wordt pas uitgevoerd na de goedkeuring van deel 1: Verkenning. 

  invullen van een standaardfiche per beheereenheid 

  invullen van een fiche voor kwaliteitsbeoordeling voor die beheereenheden waar Europees te beschermen habitats 
of regionaal belangrijke biotopen aanwezig zijn. 

  uitvoeren van een bijkomende specifieke inventarisatie. Kruis hieronder aan om welke inventarisatie(s) het gaat, 
en specificeer de methode en het doel op de stippellijn eronder. 

  bijkomende vegetatieopname, namelijk: 

 5 Tansley opames 

  bijkomende soortenopname, namelijk: 

 Inventarisatie van vleermuizen en amfibieën 

  bijkomende opnames voor inventarisatie van cultuurhistorische elementen, namelijk: 

       

  andere manier, namelijk: 

       

 

 Hoofdstuk 5: Bekendmaking van de consultatie 
 37 Kruis aan hoe de consultatie over het ontwerp van natuurbeheerplan zal worden aangekondigd. 

  in minstens één regionale krant 

  via de gemeentelijke informatiekanalen 

  door aanplakking op een duidelijk zichtbare manier langs een of meer toegangswegen naar het terrein in kwestie 

 38 Waar zal het ontwerpbeheerplan tijdens de consultatieperiode ter inzage liggen? 

 Ter plaatse op de hoeve in het domein en op het Administratief centrum van de stad Diksmuide. 
 

 Bij te voegen documenten 
 39 Verzamel alle bewijsstukken en bijlagen die u voor de beantwoording van vragen 1, 9, 14, 28, 29, 33 en 35 bij dit 

formulier moet voegen. 
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40 Kruis alle bewijsstukken en bijlagen aan die u bij dit formulier voegt. 

  de nota met het overzicht van de deelnemende eigendommen (zie vraag 1) 

  een kaart met de situering van het terrein (zie vraag 9) 

  de biologische waarderingskaart en de Natura 2000-habitatkaart voor het terrein (zie vraag 14) 

  de bodemkaart voor het terrein (zie vraag 14) 

  een kaart met de afbakening van het ruimere gebied, als het globale kader niet alleen wordt opgesteld voor de 
effectief deelnemende percelen (zie vraag 28) 

  een plannetje met de differentiatie van de drie functies over het terrein (zie vraag 29) 

  andere kaarten, namelijk:  

  een kaart met de ruimtelijke oriëntatie van type 2, type 3 of type 4 (zie vraag 30) 

  een indicatieve kaart met lokalisatie van de natuurstreefbeelden (zie vraag 33) 

  een kaart met de indeling van het terrein in beheereenheden (zie vraag 35) 

 

 Ondertekening 
 41 Vink hieronder aan welke verklaringen van toepassing zijn en onderteken het formulier. 

  Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

  Ik verklaar op erewoord dat ik gevolmachtigd ben door alle deelnemende beheerders om dit natuurbeheerplan, 
deel 1: Verkenning, ter goedkeuring in te dienen. 

  Ik verklaar dat ik voor alle deelnemende eigendommen beschik over het ondertekend akkoord van de eigenaar, 
de mede-eigenaars of de houders van andere zakelijke rechten op het terrein of de terreinen in kwestie , voor 
zover die personen niet dezelfde zijn als de beheerder. Voor verpachte percelen beschik ik tevens over een 
ondertekend akkoord van de pachter. 

  datum 
dag 

  
maand 

  
jaar 

2 0 1 8  

 

 Handtekening        

 voornaam  achternaam  

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
 42 Stuur dit formulier, samen met de nodige bijlagen, met een beveiligde zending naar de provinciale afdeling van het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het terrein ligt. De contactgegevens staan hieronder. 
 AVES Antwerpen 

Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN 
T 03 224 62 62 − aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be  

AVES Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT 
T 011 74 24 50 aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be 
AVES Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN 
T 016 66 63 00 − aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT 
T 09 276 20 00 − aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES West-Vlaanderen 
Koning Albert I–laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 
T 050 24 77 40 − aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be 

 

 Hoe gaat het nu verder met dit eerste deel: Verkenning van uw natuurbeheerplan? 
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43 Binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van dit formulier, bezorgt het ANB u met de post een ontvangstmelding 
met het resultaat van het volledigheidsonderzoek. Als uw natuurbeheerplan, deel 1: Verkenning,  niet volledig is, wordt 
in de ontvangstmelding vermeld welke gegevens precies ontbreken.  
Binnen een termijn van 60 dagen na de volledigheidsverklaring neemt het ANB een beslissing. Het ANB bezorgt zijn 
beslissing aan u met een beveiligde zending. 
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