Vlaams Ministerie van Omgeving
Agentschap voor Natuur en Bos
Besluit van de adjunct-directeur AVES Oost- & West Vlaanderen tot goedkeuring van
het
natuurbeheerplan
type
2
voor
“Zeebos”,
met
registratienummer
NBP/WV/19/0002

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Bosdecreet van 13 juni 1990;
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel
13, laatst gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2014, artikel 16bis tot 16octies, ingevoegd bij het
decreet van 9 mei 2014, artikel 25, §3, laatst gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2014, artikel
35, laatst gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2014;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen
en de erkenning van natuurreservaten, artikel 2 tot en met 8;
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 24/10/2019 een aanvraag ontvangen van
Greenspot, Bart Opstaele voor goedkeuring van het natuurbeheerplan Zeebos voor percelen
gelegen te Blankenberge.
- Deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan “Zeebos” werd goedgekeurd bij besluit van
3/07/2019 van de adjunct-directeur AVES Oost- & West Vlaanderen.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 8, gewijzigd bij het
decreet van 30 juni 2017;
- de Vlaamse codex Ruimtelijke ordening, artikel 4.2.3;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor
de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van
nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet
van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, artikels 6.1 en 6.2, laatst
gewijzigd bij het besluit van 28 september 2018.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Het onroerend goed waarvoor het natuurbeheerplan is opgesteld ligt in de speciale
beschermingszone ‘Poldercomplex’ met gebiedscode BE 2500932, die is aangewezen bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale
beschermingszones als vermeld in artikel 4 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de
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Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, en waarvoor
instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23
april 2014 “Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de
Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2500002 Polders’ en tot definitieve
vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale
beschermingszones ‘BE2500932 Poldercomplex’, ‘BE2501033 Het Zwin’ van de bijhorende
instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.
- Het onroerend goed waarvoor het natuurbeheerplan is opgesteld ligt in de speciale
beschermingszone, met gebiedscode BE 2500002, die is aangewezen bij het besluit van de
Vlaamse Regering 23 april 2014 tot aanwijzing van “Besluit van de Vlaamse Regering tot
aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn
van de speciale beschermingszone
‘BE2500002 Polders’ en tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van
de Vogelrichtlijn aangewezen
speciale beschermingszones ‘BE2500932 Poldercomplex’,
‘BE2501033 Het Zwin’.
- De geplande werken leiden niet tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van de voormelde speciale beschermingszone. Ze brengen daarbij de realisatie
van voor die speciale beschermingszone vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen niet in
het gedrang.
- Het onroerend goed waarvoor het natuurbeheerplan is opgesteld ligt in het VEN. De
aangevraagde werken kunnen geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur
aanrichten.
- De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de relevante
doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6, en 7 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan.
Het voorliggende plan veroorzaakt geen schadelijk effect, in de zin van artikel 3, §2, 17° van
het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, aan het milieu doordat
het geen maatregelen bevat die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het grondof oppervlaktewater, van de infiltratie van hemelwater naar het grondwater, van de
grondwatervoorraden, het grondwaterstromingspatroon, van de hoeveelheid en snelheid van
het afstromend hemelwater, van het overstromingsregime of van de afvoercapaciteit of de
structuur van waterlopen of grachten.
- De keuze voor een natuurbeheerplan van type 2 is in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 16ter, §2, artikel 16quater, artikel 16quinquies en artikel 16sexies van het decreet
van 21 oktober 1997.
- Het agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat de voorgestelde natuurstreefbeelden in
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 16septies van het decreet van 21 oktober
1997.
- Het ontwerp-natuurbeheerplan werd aangepast aan de opmerkingen die werden
geformuleerd tijdens de publieke consultatie van 05/11/2019 tot 04/12/2019.
- Het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat de inhoud van het natuurbeheerplan
dermate is dat bij de uitvoering ervan kan worden voldaan aan de criteria voor geïntegreerd
natuurbeheer, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende
vaststelling van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer.
- Het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat de inhoud van het natuurbeheerplan
dermate is dat bij de uitvoering ervan de instandhouding van de aanwezige natuurkwaliteit
en het natuurlijk milieu gegarandeerd wordt, evenals de naleving van de zorgplicht, vermeld
in artikel 14, §2, van het decreet van 21 oktober 1997.
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DE ADJUNCT-DIRECTEUR AVES Oost- & West Vlaanderen BESLUIT:
Artikel 1. Het natuurbeheerplan ‘Zeebos’, gelegen te Blankenberge, wordt goedgekeurd voor
een oppervlakte van 47,04 ha, zoals aangeduid op de kaart in het natuurbeheerplan als bijlage
bijgevoegd aan het besluit.
Het natuurbeheerplan geldt voor een periode van 24 jaar vanaf de datum van ondertekening
van dit besluit.
Art. 2. De goedkeuring van het natuurbeheerplan geldt als gunstige beslissing voor de
subsidie van de in dat plan opgenomen beheermaatregelen, de maatregelen tot opvolging
van de beheerdoelstellingen en de maatregelen tot openstelling van terreinen.
Na de goedkeuring van het natuurbeheerplan wordt het subsidiebedrag betaald nadat de
begunstigde van de subsidies daarvoor een schuldvordering heeft ingediend overeenkomstig
artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de
natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.
Art. 3. In functie van de uitvoering van het goedgekeurde natuurbeheerplan wordt een
ontheffing verleend van de volgende verbodsbepalingen van artikel 20 van het Bosdecreet van
13 juni 1990:
1° 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.
Art. 4. In functie van de uitvoering van het goedgekeurde natuurbeheerplan wordt een
ontheffing verleend van de volgende verbodsbepalingen van artikel 35, §2, van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu:
1° Artikel 35 punt 5° van het Natuurdecreet - in het wild levende diersoorten opzettelijk te
verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of
overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te rapen
of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen
of te beschadigen.
Art. 5. In functie van de uitvoering van het goedgekeurde natuurbeheerplan wordt een afwijking
verleend van de verbodsbepalingen in artikel 10 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 15 mei 2009 tot soortenbescherming en soortenbeheer, zoals voorzien in het beheerplan.
.
Art. 6. Voor het uitvoeren van de beheermaatregelen zoals opgenomen in deel 4 van het
natuurbeheerplan is er geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
nodig, uitgezonderd voor de volgende beheermaatregelen:
1° punt 4.1.4 Aanleg steltloperzone met zilte waterplassen
Art. 7. De beheerder verbindt er zich toe de in deel 4 van het natuurbeheerplan opgenomen
beheermaatregelen uit te voeren, voor zover de beschikbare subsidie effectief toegekend
wordt.
Voor de realisatie van de beheerdoelstellingen zoals opgenomen in deel 3 van het
natuurbeheerplan kan de beheerder indien nodig afwijken van de beheermaatregelen die in
deel 4 van het goedgekeurde natuurbeheerplan opgenomen zijn.
Dit is mogelijk zonder aparte procedure voor goedkeuring van de wijziging van het
natuurbeheerplan als aan volgende voorwaarden voldaan is:
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1° De beheerder registreert alle beheerwerken onmiddellijk na de uitvoering ervan op het
door het Agentschap voor Natuur en Bos ter beschikking gestelde formulier.
2° De afwijking van de beheermaatregelen heeft geen gevolg buiten het terrein.
Volgende afwijkende beheermaatregelen zijn pas mogelijk na een goedgekeurde wijziging
van het natuurbeheerplan:
1° Eenmalige maatregelen voor inrichting waarvoor een specifieke subsidie werd
aangevraagd;
2° Maatregelen waarvoor er een omgevingsvergunning nodig is;
3° Ontbossing;
4° Maatregelen die vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 7 van het Besluit van de
Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals
voorzien in het beheerplan;
5° Maatregelen die vallen onder de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit.
Art.8. Het niet naleven van de bepalingen van dit beheerplan kan aanleiding geven tot een
bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctionering zoals bepaald in titel XVI van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Brugge,

De adjunct-directeur AVES Oost- & West Vlaanderen

Gert VAN HOYDONCK

Digitaal
ondertekend door
Gert Van Hoydonck
(Signature)
Datum: 2020.01.28
16:18:42 +01'00'
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Stuurgroep
De opmaak van het natuurbeheerplan voor het provinciedomein Zeebos werd begeleid door een
stuurgroep. Hierin zetelden:
Wim Marichal

Provincie West-Vlaanderen - Groendienst

Olivier Dochy

Provincie West-Vlaanderen - MINAWA

Matthias Degraeve

Provincie West-Vlaanderen - Groendienst

Justijn Jonckheere

Provincie West-Vlaanderen - Groendienst

Peter Norro

Provincie West-Vlaanderen - MINAWA

Nadia Cloetens

Stad Blankenberge - Schepen

Jurgen Content

Stad Blankenberge - Schepen

Isabel Lucker

Stad Blankenberge - Jeugddienst

Nico Germonprez

Stad Blankenberge – Beheer openbare domeinen

Rebecca Devlaeminck

Stad Brugge – Cluster openbare domeinen

Koen Maréchal

ANB – boswachter

Gert De Keyser

ANB – adviesverlener natuurbeheerplannen

Lieven Dekoninck

ANB - AVES

Bart Opstaele

bureau Greenspot
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1

Verkenning

De verkenningsnota (goedgekeurd 2 juli 2019) voor het provinciedomein Zeebos
is toegevoegd als bijlage 7 van dit natuurbeheerplan.

1.1 Algemene gegevens
1.1.1 Afbakening
Naam: Provinciedomein Zeebos
8370 Blankenberge
Oppervlakte provinciedomein: 47,04 ha

Afbeelding 1.1: situering van het Provinciedomein Zeebos.

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:
Matthias Degraeve
E. matthias.degraeve@west-vlaanderen.be
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1.1.3 Gegevens percelen in eigendom en beheer
Zie kaart 1.1 voor het eigendomsstatuut van het domein. De verschillende huidige eigenaars
zijn:
-

Provincie West-Vlaanderen: 8,48 ha van het provinciedomein Zeebos is in eigendom van
de Provincie West-Vlaanderen.

-

Stad Blankenberge: 32,24 ha is eigendom van de stad Blankenberge maar is er sinds 13
maart 1997 een erfpachtovereenkomst met Blankenberge. Zie bijlage 1.a.

-

AWV: 6,32 ha langs de noordrand is momenteel in eigendom van Afdeling Wegen en Verkeer maar is er een eigendomsoverdracht naar de provincie West-Vlaanderen. Zie overeenkomst in bijlage 1.a.

Beheerovereenkomsten
Voor de graslanden (ca. 13 ha) in het noordelijk deel is er een beheerovereenkomst met een
landbouwer.

1.1.4 Kadastraal overzicht
De totale oppervlakte van het proviciedomein is 47,04 ha.
Het deel net ten zuiden van de gebouwen is gelegen op het grondgebied van de stad Blankenberge (3de Afdeling, Sectie A), het deel ten noorden is grondgebied stad Brugge (13de Afdeling,
Sectie R). De lijst met kadastrale percelen is weergegeven in bijlage 1.b. Zie ook kaart 1.1. voor
de kadastrale percelen en nummering.
Statuut van de wegen
Er lopen geen buurtwegen of gemeentewegen door het domein.
Statuut van de waterlopen
In de noordrand van het domein loopt de Graaf Jansader (waterloop 2de categorie). Deze waterloop maakt geen onderdeel uit van het eigenlijke provinciedomein en is in eigendom en beheer van de Nieuwe Polder van Blankenberge.
Op de oostrand van het domein loopt de St. Jansader (waterloop 2de categorie, een kort stuk
langs de Zeebruggelaan is niet gecatalogeerd). Deze waterloop ligt buiten het eigenlijke provinciedomein en is in beheer door de Nieuwe Polder van Blankenberge.
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Afbeelding 1.2: de waterlopen Graaf Jansader en St. Jansader door en langs het provinciedomein Zeebos
(Geopunt)

1.1.5 Ruimtelijke bestemming - gewestplan
Volgens het gewestplan is het grootste deel van het domein ‘gebied voor Toeristische Recreatieparken’ of TRP-zone. In de noordrand en het oostelijk deel is een zone met ‘reservaatsgebied’ en ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ aanwezig. Helemaal aan de oostrand is er
een smal perceel ‘groengebied’.

Afbeelding 1.3: gewestplan met omlijning provinciedomein (paarse lijn).
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1.1.6 Beschermingszones
VEN
10 ha in de noordelijke rand en een deel van de poldergraslanden vallen binnen de afbakening
van het Vlaams Ecologisch Netwerk, namelijk het deelgebied ‘De Fonteintjes en Oudenaarspolder’.

Afbeelding 1.4: het VEN in en rond het Zeebos.

Habitatrichtlijngebied
In het noordelijk deel liggen ca. 11 ha graslanden en een deel bos binnen het Habitatrichtlijngebied ‘Polders’.

Afbeelding 1.5: het Habitatrichtlijngebied binnen en rond het Zeebos.
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Vogelrichtlijngebied
Met uitzondering van de noordwestelijke strook valt het volledige domein binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’.

Afbeelding 1.6: het Vogelrichtlijngebied binnen en rond het Zeebos

Er is binnen het provinciedomein geen beschermd landschap of bouwkundig erfgoed aanwezig.

1.1.7 Huidige toestand
Hierna wordt de plattegrond van het provinciedomein weergegeven (bron: provincie WestVlaanderen), dit zonder de uitbreiding van de zone langs de Kustlaan.
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1.1.8 Globaal kader
In de verkenneningsnota was er geen ruimer gebied of ‘globaal kader’ voorzien. Er zal echter nog een
uitbreiding zijn van het domein aan de westrand net langs de A. Ruzettelaan. Die gronden van 1,36 ha
zullen van AWV worden overgedragen naar de provincie. De zone heeft de bestemming natuurgebied
en is het streefdoel om er mesofiel hooiland (hu) en struwelen te behouden en te ontwikkelen.
Het betreft de kadastrale percelen 315E en 315 F (grondgebied Blankenberge, 2de Afdeling, Sectie B) en
is het ambiitieniveau beheertype 2.

Afbeelding 1.7: het globaal kader (2 percelen met blauwe omlijning).
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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 42 beheereenheden: 6 grasland, 2 gazon, 19 bos en struweel, 1 beheereenheid rietzone en 7 beheereenheden water (+ de poel aan het gebouw).
In bijlage 2 is voor de beheereenheden 3a, 8a en 15b een standaardfiche ‘bos' en voor beheereenheden 20x en 21z een standaardfiche ‘grasland’ weergegeven. Voor de graslanden 20x en
21y is er een fiche met kwaliteitsbeoordeling opgemaakt respectievelijk voor rbb kamgrasland
en rbb zilverschoongrasland, zie bijlage 2.

2.2 Historiek
Het gebied werd in de 16de eeuw definitief ingepolderd door de aanleg van de Graaf Jansdijk ter
hoogte van de huidige Kustlaan. De depressie met kreekresten ten oosten van de vogelkijkhut
is een restant van een vroegere dijkbreuk.
Op de Ferrariskaart is de hoeve ‘de Sol’ weergegeven en lag er net ten oosten van het domein
een kleine bozone. De Evendijk (huidige Zeebruggelaan) was de belangrijkste weg.

Afbeelding 2.8: de Ferrariskaart (ca. 1775) met begrenzing provinciedomein Zeebos (Geopunt).
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Afbeelding 2.9: Vandermaelenkaart (ca. 1850) met begrenzing provinciedomein Zeebos (Geopunt).

Op de topografische kaart van rond 1873 zijn de huidige graslanden als permanente graslanden
weergegeven en is de zone voor de huidige vogelkijkhut een grasland met sloten en poelen. De
Graaf Jansader had de naam Kruisvaart.
De toestand begin 20ste eeuw (kaart 1904) is niet gewijzigd met de vorige kaart.
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Afbeelding 2.10: historische kaart ca. 1873 met situering domein Zeebos (bron: Geopunt)

Afbeelding 2.11: historische kaart ca. 1904 met situering domein Zeebos (bron: Geopunt)
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Ook op de topografische kaart van 1939 blijft het landschap grotendeels hetzelfde. De Kustbaan is dan wel volledig voltooid.

Afbeelding 2.12: topografische kaart van 1939 (bron: Geopunt)

Op de topografische kaart van 1969 is het gebouw van het Vakantiecentrum Duinse Polders
gebouwd. Binnen de grenzen van het domein is er een doorsteek gemaakt van de hoeve naar
de Kustlaan.

Afbeelding 2.13: topografische kaart van 1969 (bron: Geopunt)
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Een groot deel van het domein werd door de stad Blankenberge in 1979 aangekocht. In 1997
werd een erfpacht afgesloten met de Provincie West-Vlaanderen.
Op de luchtfoto van 1989 zien we het domein voor de bosaanplant. Op de luchtfoto van 2005
zijn de jonge bosaanplanten al zichtbaar.

Afbeelding 2.14: luchtfoto 1989 met situering domein Zeebos (bron: Geopunt)

Afbeelding 2.15: luchtfoto 2006 met situering domein Zeebos (bron: Geopunt).
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In 2001 en 2008 werd er in totaal 8,2 ha grasland in het noordoostelijk deel van het domein
aangekocht. In 2011 werd er in die zone een natuurinrichting uitgevoerd met de aanleg van
poelen, een vogelkijkhut, greppels, …

2.3 Hydrografie en reliêf
De Graaf Jansader in de noordrand en de Sint Jansader op de oostrand hebben geen waterafvoerende functie binnen het domein. Op onderstaande figuur zijn de aanwezige greppels
(‘laantjes’), grachten en poelen weergegeven.

Afbeelding 2.16: nattere zones in en rond het provinciedomein (Geopunt).

Op de verziltingskaart 2014/2017 (VMM) bevindt de grens tussen zoet en brak water zich in
het noordelijk deel op ca. 0,5 m en meer naar het zuiden meer dan 10 m onder het maaiveld.
Op onderstaande afbeelding is gedetailleerd het reliëf van het noordelijk deel van het provinciedomein. De ophogingen in de speelzone en aan de kijkhut zijn duidelijk zichtbaar, net als de
verschillende laantjes en depressies.

Afbeelding 2.17: reliëf van het noordelijk deel van het provinciedomein (Geopunt).
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2.4 Biologische waarderingskaart en habitatkaart
Het terreinwerk van de biologische waarderingskaart (INBO, versie 2) werd voor een groot deel
van het domein uitgevoerd in 2003-2004. Zie kaart 2.2.
Het oostelijk deel werd geactualiseerd in 2015. Het terreinwerk voor de noordelijke strook
langs de Kustfietsroute werd in 2001 uitgevoerd. Door de actualisatie komt de opgemaakte
kaart nog grotendeels overeen met de huidige toestand. Wel is de noordelijke strook langs de
Kustfietsroute in 2001 het al slecht ontwikkeld mesofief hooiland (hu-) nog verder verruigd en
verbost zodat er momenteel het nog resterend areaal aan grasland als verruigd grasland (hr) is
te karteren.
De poldergraslanden zijn als -deels goed ontwikkelde- reliëfrijke poldergraslanden (hpr+ en
hpr) gekarteerd. De biologische zeer waardevolle elementen erin zijn de poelen (kn) en rietkragen (mr). Ook de zilte plas (ah) in het graslandcomplex is biologisch zeer waardevol.
De ca. 20 jaar oude bosaanplant (n) bestaat uit gemengd loofhout (gml). Op de oostrand is
langs de Sint Jansader een biologische zeer waardevolle rietkraag (kmr) aanwezig.
Op de habitatkaart is enkel de westelijke helft van de noordelijke strook als habitat ‘glanshaverhooiland’ (6510) weergegeven. Zoals reeds vermeld is deze beoordeling gebaseerd op terreinwerk van 2001 en is momenteel dit habitat niet meer aanwezig.
In de poldergraslanden komen nog de regionaal belangrijke biotopen ‘zilverschoongrasland’
(rbbzil) en ‘zilte plas‘ (rbbah) voor. Ook de rietkragen zijn als rbb ‘rietland’ te beschouwen
(rbbmr).

Afbeelding 2.18: habitatkaart Zeebos en omgeving (basis BWK).
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2.5 Vegetatie
In het provinciedomein zijn er naast de boszones nog heel wat andere biotopen als waterplassen, poelen, graslanden, etc. aanwezig.

Waterplassen en poelen
In het domein zijn er één grote plas en vier kleinere plassen en poelen aanwezig. Zie voor de
nummering kaart 2.1.
-

Zilte plas 21w (0,57 ha): deze zilte plas in het oostelijk grasland is een kreekrestand van
een middeleeuwse dijkdoorbraak. Op en rond de plas komen kievit, dodaars, meerkoet, …
tot broeden en is het een interessante stopplaats voor migrerende steltlopers. Vanuit de
vogelkijkhut is er een goed zicht op deze plas (zie foto hieronder, 11 juni 2019).

-

Poel 20w: een depressie waar riet vrij dominant is maar waar wel pijptorkruid in de rand
aanwezig is. De depressie valt in droge jaren vrij snel droog (foto 20 juni 2018).
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-

Poel 22w: een vrij ruime poel (25 meter diameter) met oa. veel zilte waterranonkel (foto
11 juni 2019).

-

Poel 23w: een grote poel (0,18 ha) op de oostrand van het domein. Er is oa. veel tenger
fonteinkruid aanwezig. De rietzone errond is interessant broedgebied voor rietvogels (foto
20 juni 2018).

-

Poel 24w: een tweede kleinere poel (0,05 ha) op de oostrand. Er is een brede rietkraag
rond de poel aanwezig.
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-

Poel 17w: een kleinere poel (0,04 ha) die in droge jaren vrij vlug droogvalt (foto 20 juni
2018).

-

Poel 12w: deze poel ligt niet in het plangebied maar ligt binnen de beheerzone van stad
Blankenberge. Er wordt vanuit de provincie ondersteuning gegeven naar beheer van deze
poel, die momenteel wordt gedomineerd door grote lisdodde.

Depressies en laantjes
In het domein zijn er verscheidene depressies en laantjes in de graslanden aangelegd.
-

Depressie 13w: deze depressie werd in de speelzone aangelegd. De depressie is vrij ondiep
en valt vrij snel droog. Er staan wel interessante planten zoals ruwe bies en kleine lisdodde
(foto 20 juni 2018).
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-

Laantjes: in de poldergraslanden werden laantjes aangelegd (17-tal), en dit vooral in de
graslanden 19x, 20x en 21z. De laantjes zijn interessant voor de vochtminnende vegetaties
van poldergraslanden. Tijdens droge jaren vallen ze echter snel droog.

Afbeelding 2.19: dieper laantje in grasland 21z (11 juni 2019).

Graslanden
In het volledige provinciedomein zijn er 14,29 ha grasland aanwezig.
Er zijn 12,63 ha poldergraslanden aanwezig in het noordelijk deel van het domein. Deze graslanden zijn allen in gebruik als graasweiden. Een groot deel van deze graslanden zijn historisch
permanente graslanden en herbergen nog interessante poldergraslandvegetaties. In de depressies en plassen in de graslanden komen zoutminnende soorten als zilte rus, ruwe bies, zilte
schijnspurrie, zilte waterranonkel, etc voor.
Perceel 16y (1,14 ha) is een voormalige akker die in 2001 werd ingezaaid met raaigras. Typische
soorten als kamgras of veldgerst zijn er nagenoeg niet in aanwezig. In het perceel 17x (1,71 ha)
dat er direct in overloopt, komen kamgras en veldgerst wel vrij veel voor. Ook veldbeemdgras
is algemeen. In de poel en de grote greppel tussen beide percelen komt oa. zilte rus en pijptorkruid voor. In vergelijking met de soortenlijst opgemaakt voor Dochy O. op 18 juli 2003 zijn er
vooral vochtminnende soorten bijgekomen zoals pijptorkruid, mattenbies en zilte rus. Door de
droge zomers staan zowel de slenken als de poel langere tijd volledig droog wat nefast is voor
de vochtminnende soorten.
Het perceel 19x (1,08 ha) is vrij ruig en komen de typische soorten kamgras en veldgerst er beperkt voor. In het perceel 20x (1,74 ha) werden in 2011 verschillende diepere slenken aangelegd. In en langs deze slenken komen zeldzamere soorten als pijptorkruid, zilte rus, veldrus, lidsteng, zilte waterranonkel, … voor. De drogere delen bestaan grotendeels uit kamgras en veldgerst.
Perceel 21y (2,58 ha zonder de waterplas) is net als 20x het meest waardevolle poldergrasland
met naast de zilte vegetaties langs de poelen en waterplas vrij veel kamgras en veldgerst. Soorten die in vergelijking met de soortenlijst van Dochy O. van 2003 niet meer werden teruggevonden zijn slanke waterbies en zilte greppelrus. Aardbeiklaver was dan frequent terwijl het
recent maar sporadisch werd aangetroffen. Bijkomend is watermunt, kleine lisdodde, stomp
vlotgras in 2018 vastgesteld. Beide opnames zijn echter maar momentopnames en kunnen er
gerust soorten over het hoofd zijn gezien. De soortenlijst en vermoedelijk ook de bedekkingsgraad van de meeste soorten is in de percelen 20x en 21y grotendeels gelijk gebleven.
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Afbeelding 2.20: zicht op het grasland 21y (2 september 2019).

Het graslandperceel 21z werd in 2011 voorzien van verschillende slenken en werd het perceel
ingezaaid met raaigras. Het grasland is homogeen en weinig soortenrijk met veel Engels raaigras naast zachte dravik, veldgerst en kamgras komen er niet voor. Witte klaver is algemeen
aanwezig, naast beperkt Jacobskruiskruid. In de diepere slenken komen minder algemene soorten als ruwe bies en zeegroene zegge voor.
Het grasland 8x (0,83 ha) ten zuiden van de speelzone wordt gedomineerd door gestreepte
witbol en zijn er beperkt bloeiende soorten aanwezig. Het grasland (13x en 13y) van de speelzone zelf is grotendeels in gazonbeheer en weinig soortenrijk.

Afbeelding 2.21: zicht op het grasland (13x) aan de speelzone (2 september 2019).
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Rietkragen
Langs de Sint Jansader is een brede rietkraag (20 m en meer) aanwezig. Het rietland 21x (0,89
ha) is vrij verruigd omdat er over grote delen een laag met dode rietstengels aanwezig is. Er zijn
enkele korte aanplanten met zwarte els en duindoorn in aanwezig.
Aansluitend op poel 20w is een kleine rietzone (0,09 ha) aanwezig. Ook langs de Graaf Jansader
is er beperkt riet aanwezig langs de oever.

Afbeelding 2.22: over de prikkeldraad rietkraag langs Sint Jansader met op de achtergrond een rij aangeplante elzen (20 juni 2018).

Aan de oostrand van de boszone is er langs de Sint Jansader een vrij goed ontwikkelde rietkraag aanwezig. De Sint Jansader wordt door de bevoegde beheerder Nieuwe Polder van Blankenberge regelmatig (jaarlijks) gereit. Het maaisel wordt op de oostelijke oever gedeponeerd.

Afbeelding 2.23: de Sint Jansader werd recent gereit (11 oktober 2019).
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Bos
Over het volledige provinciedomein is er sinds begin de jaren ’00 in totaal 20,1 ha bos aangeplant.
De aangeplante boomsoorten bestaan hoofdzakelijk uit grauwe abeel, schietwilg, zwarte els,
es, esdoorn en populier. In kleiner aantal zijn ook zomereik, linde en zoete kers aangeplant.
Rond de aangeplante blokken is er telkens een gordel met zwarte elzen aangeplant.
In de jonge boszones zelf zijn er meestal maar weinig struiken aanwezig. Op de randen zijn er
zones met hazelaar, Europese vogelkers, eenstijlige meidoorn, hondsroos, …
Afgestorven essenaanplanten in 4a werden in 2019 heraangeplant (zie groene arcering) met
inheemse soorten als zwarte els, zomereik, Europese vogelkers, …

Afbeelding 2.24: de dominante boomsoorten in de verschillende boszones (toestand najaar 2019).

In de kruidlaag van de bosbestanden zijn bramen dominant aanwezig, ook andere ruigtekruiden als grote brandnetel, koninginnekruid, etc. zijn aanwezig.
Gezien de aanwezige kleibodems zijn sommige boszones erg vochtig en is er een interessante
zeggenvegetatie (moeraszegge) aanwezig. Dit is zeker het geval in de eenheden 14a, 15a en
15b.
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Afbeelding 2.25: populierenbestand in 15a (11 juni 2019).

Afbeelding 2.26: vochtig schietwilgenbestand met zeggenvegetatie in 14a (11 juni 2019).

Langs het verhard fietspad door het bos staan grillig gegroeide abelen die met hun door mos
begroeide stammen een mooi landschappelijk element vormen.
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Afbeelding 2.27: een mooie rij abelen met grillige stammen en sterk begroeid met mossen langs het verhard fietspad (11 oktober 2019).

Langs het dubbelsporenpad vanaf de Kustlaan staan er een 15-tal weinig gegroeide Italiaanse
populieren en wat witte abelen. De zone aan beide kanten van het pad bestaan vooral uit
struiken (meidoorn, sleedoorn, rozen) en bramen.
De variatie aan boomsoorten, de structuurrijkdom (meer open en meer gesloten bosbestanden, bosranden, …) en de nattere zones zorgen ervoor dat in het bos al interessante ecologische waarden (broedvogels, vleermuizen, pleisterende vogels, …) aanwezig zijn, die door verder natuurgetrouw beheer nog zullen worden versterkt.

Boszone langs de Kustfietsroute
Langs de 2 km lange zone in de noordrand van het domein waar de Kustfietsroute doorloopt
zijn aan beide zijden van het fietspad ca. 5 ha boszones aanwezig. In het westelijk en centraal
deel is dit minder opgaand bos met vooral esdoorns en witte abelen. In het oostelijk deel is het
bos meer gesloten en opgaand met ook populieren.
Aan de zuidrand is er tussen het fietspad en de Graaf Jansader over nagenoeg de volledige
lengte een ca. 10 m brede boszone aanwezig met vooral esdoorn. In het oostelijk deel is er
meer menging met ook populieren en abelen. Langs het fietspad is er aan de zuidrand over een
groot deel een 3 m brede zone aanwezig met vooral bramen.
Ten noorden van het fietspad is in 20 m brede strook vooral witte abeel aanwezig. Ook hier is
in het oostelijk deel het bos meer gesloten met bestanden met populier. In deze strook ten
noorden van het fietspad is er zeker in het westelijk en centraal deel 1,50 ha open plekken
(verruigd grasland) aanwezig. Gezien de meer zandige bodem van deze strook (deels aangevoerd) hadden deze graslanden kenmerken van duingraslanden met oa. voorkomen van blauwe bremraap. Door gebrek aan beheer zijn deze graslanden momenteel sterk verruigd.
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Afbeelding 2.28: in het centrale deel is er naast het fietspad een verruigde zone met bramen en dan een
boszone met esdoorn (11 oktober 2019).

Afbeelding 2.29: in het oostelijke deel is het bos meer gesloten (11 oktober 2019).
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Hagen
Langs de paden rond het perceel van de jeugdlokalen is er 350 m geschoren meidoornhaag
aanwezig. Deze haag fungeert als natuurlijke afscherming.
Aan de westrand van het onverhard pad langs de westgrens van boszone 5a loopt er over 250
m een gemengde haag die niet wordt geschoren.

Afbeelding 2.30: geschoren meidoornhaag langs het pad rond het perceel van de gebouwen (11 oktober
2019).

Afbeelding 2.31: uitgegroeide haag aan de westrand van boszone 5a (11 oktober 2019).
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2.6 Flora
De oude poldergraslanden herbergen nog de typische soorten van zware kleibodems. Heel wat
van die typische poldersoorten zijn zeldzaam geworden.
Op 20 juni 2018 werden de graslanden in het domein door Greenspot geïnventariseerd (Opstaele B. & Jansen J.).
Verder werden de gegevens nog aangevuld met losse waarnemingen tijdens de terreinbezoeken in het voorjaar van 2019. Tevens worden de interessante soorten die in de databank waarnemingen.be voor het gebied aanwezig zijn, mee opgenomen (gegevens ter beschikking gesteld door de Provincie). De actualisatie van de BWK in het noordelijk deel van het domein in
oktober 2015 (Jacobs I. & Feys S.) en in november 2018 (Jacobs I. & Van Oost F., INBO) leverde
interessante waarnemingen op.
In 2018 werd door ANB in de strook langs de Kustlaan de uitheemse invasieve soorten gekarteerd.

2.6.1 Aandachtssoorten
In tabel 2.1 zijn de aandachtssoorten, voor een groot deel gebaseerd op de lijst van aandachtssoorten Kust (Provoost, 2015) opgenomen. Dit samen met hun actuele zeldzaamheid, rode lijst
categorie, locatie van waarneming en aantal waarnemingen. Op kaart 2.2 zijn deze soorten gelokaliseerd.
Tabel 2.1: Overzicht van de aandachtssoorten in het domein Zeebos (toestand 2019)
KFK1

Rode lijst categorie

Trifolium fragiferum

5

-

Ophrys apifera

2

zeldzaam

Grote trosdravik

Bromus commutatus

2

zeldzaam

Kamgras

Cynosurus cristatus

8

achteruitgaand

Kleine lisdodde

Typha angustifolia

5

-

Lidsteng

Hippuris vulgaris

3

Kwetsbaar

Mattenbies

Scirpus lacustris

4

zeldzaam

Moeraszoutgras

Triglochin palustris

4

-

Pijptorkruid

Oenanthe fistulosa

6

-

Rietorchis

Dactylorhiza praetermissa

2

zeldzaam

3 ex. langs de oostrand van grote poel 22w

Ruwe bies

Scirpus tabernaemontani

4

-

In kleiner aantal in de laantjes van 20x,21y,
21z en ook in de depressie 13w in de
speelzone

Nederlandse naam
Aardbeiklaver
Bijenorchis

1

Wetenschappelijke naam

Locatie
In klein aantal aanwezig in westrand grasland 21y
Aan de oostrand van 4a stonden er 5 ex.,
ondertussen verdwenen
In 2015 (Jacobs I.) een 10-tal ex. aan de
zuidrand waterplas 21w
Talrijk aanwezig in graslanden 17x, 20x en
21y
Een populatie aan de depressie 13w in de
speelzone en in de gracht voor de vogelkijkhut
In de depressie tussen grasland 20x en 21y
staat er een grote populatie (1000+), in
een depressie in 20x is er een kleine populatie
Staat aan poel 17w en in de greppel voor
de vogelkijkhut (Jacobs I.)
In 2015 (Jacobs I.) een 10-tal ex. aan de
westrand waterplas 21w
Op minstens 6 plaatsen in graslanden 17x,
20x en 21y. 40-tal ex. in greppel tussen
19x en 20x

KFK = Kwartieruurhokfrekwentie: een schaal van 1 tot 10 of van zeer zeldzaam tot zeer algemeen
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Tenger fonteinkruid

Potamogeton pusillus

4

-

Veldgerst

Hordeum secalinum

5

-

Juncus acutiflorus

7

-

Carex flacca

4

-

Juncus gerardii

4

-

Zilte schijnspurrie

Spergularia marina

4

-

Zilte waterranonkel

Ranunculus baudotii

3

zeldzaam

Veldrus
Zeegroene zegge
Zilte rus

In de poelen 22w en 23w en in een greppel in 21z
Vrij talrijk in graslanden 17x, 19x, 20x en
beperkt in 21y
Staat vrij talrijk in de greppel tussen 20x en
21y en een exemplaar in een laantje in 20x
Staat in een laantje in 21z en aan de westrand van poel 24w
Vrij talrijk in laantjes in 17x, 20x en 21y,
ook aan poel 22w
Komt in klein aantal voor in de rand van
waterplas 21w en poel 22w
In laantje op westrand 17x en in poelen
20w en 22w

Lidsteng en rietorchis zijn West-Vlaamse symboolsoorten (Dochy et al., 2007).
Gezien het bos nog vrij jong is, heeft er zich nog geen volwaardige bosvegetatie ontwikkeld.
Wel staat er al speenkruid in de noordrand van boszone 9a. Op de oostrand van boszone 5a
staat er een kleine populatie bosanemoon, vermoedelijk verwilderd.
Verder komt in het bosdeel verwilderde soorten als sneeuwklokje en Italiaanse aronskelk in
klein aantal voor.

Afbeelding 2.32: omvangrijke populatie lidsteng in depressie in grasland 19x (20 juni 2018).
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Afbeelding 2.33: links: kamgras en veldgerst in westrand 21y – rechts: pijptorkruid in greppel in 20x (20
juni 2018).

Afbeelding 2.34: links: rietorchis oostrand poel 22w – rechts: groeiplaats voor zeegroene zegge, ruwe
bies en tenger fonteinkruid in laantje in 21z (11 juni 2019).
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2.6.2 Invasieve soorten en exoten
Probleemsoorten komen vooral voor in de strook langs de Kustfietsroute. In die strook werden
in 2018 in opdracht van ANB de invasieve exoten in detail geïnventariseerd (zie kaart hieronder). In de rest van het provinciedomein komen er maar weinig probleemsoorten voor (zie
kaart 2.2).

Afbeelding 2.35: geïnventariseerde exoten in de strook langs de Kustfietsroute (ANB, 2018)

In de boomlaag is Witte abeel de belangrijkste exoot.
Zeker in de zone tussen de Kustfietsroute en de Graaf Jansader zijn witte abelenbestanden
aanwezig die ingemengd zijn met esdoorn, zomereik, es, etc. De witte abelen beschaduwen in
belangrijke mate de waterloop Graaf Jansader.

Afbeelding 2.36: witte abelen groeien over de Graaf Jansader thv. grasland 21y (11 juni 2019)

Pagina 34 van 70

In de struiklaag komt voor:
-

Japanse duizendknoop en hybride Boheemse duizendknoop: langs de Kustfietsroute werd
in het deel in beheer van de Provincie op een 10-tal locaties deze invasieve exoot aangetroffen. Vooral op de oostrand is er een omvangrijke populatie aanwezig. In het provinciedomein ten zuiden van de Graaf Jansader werd de soort nog niet aangetroffen.

-

Rimpelroos: komt voor op 3 locaties in de zone langs de Kustfietsroute.

-

Haagliguster (Ligustrum ovalifolium): deze niet-invasieve exoot werd op twee plaatsen in
de zone langs de Kustfietsroute aangetroffen.

-

Tamarisk: is beperkt aanwezig in de strook ten westen van de parking aan Corsendonk
Duinse Polders (is binnen de percelen van het globaal kader).

Afbeelding 2.37: Boheemse duizendknoop in de zone langs de Kustfietsroute (11 juni 2019).

Afbeelding 2.38: rimpelroos in de zone langs de Kustfietsroute (11 juni 2019).
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In de kruidlaag komt voor:
- Bonte gele dovenetel: een kleine populatie staat langs het pad aan de noordrand van boszone 9a.
-

Canadese/late guldenroede: een beperkte populatie staat op de hoek van boszones 14a
en 15b.
Struikaster (Baccharis halimifolia): werd 21/02/2016 door Verloove F. aangetroffen op de
oostrand van boszone 9a. Gezien het maar 1 exemplaar betrof, kan dit manueel worden
verwijderd.

2.7 Fauna
In het domein wordt vooral de vogelkijkhut regelmatig bezocht door lokale natuurkenners. Buiten vogels is het aantal gegevens van overige fauna beperkt. In kader van dit natuurbeheerplan
werd een beperkt vleermuizenonderzoek in september 2019 uitgevoerd.

2.7.1 Broedvogels
In de boszones van het domein komen algemenere zangvogels als zanglijster, koolmees, zwartkop, roodborst, tjiftjaf, vink, … tot broeden. Een (afnemende) soort van jonge bossen, namelijk
spotvogel, kwam in 2018 tot broeden nabij de vogelkijkhut. Sperwer en ransuil zijn vermoedelijk jaarlijks broedvogel in het bos en buizerd komt in de omgeving van het domein tot broeden.
In de noordelijke houtkant zijn onder meer Cettis’ zanger (rode lijstsoort: bijna in gevaar) en
grasmus broedvogels.
Aan de waterplas nabij de kijkhut kwam in 2019 Kievit (rode lijstsoort: bedreigd) tot broeden
(minstens 1 jong) en ook dodaars, kuifeend, meerkoet, waterhoen, wilde eend en grauwe gans
(6 pulli in 2019) komen tot broeden in deze waterplas en de grote poel ten zuiden ervan. In de
poel broedt ook de exoot Nijlgans (4 pulli in 2019).
In de rietkraag langs de St. Jansader komen oa. rietzanger en kleine karekiet tot broeden.
Opvallend is het hoog aantal waterrallen die in het gebied aanwezig zijn. Op 9 oktober 2016
werden er zelfs tot 51 verschillende exemplaren geringd nabij de waterplas aan de vogelkijkhut. Waterral is hoogstwaarschijnlijk ook broedvogel in het gebied (oostelijke rietkraag).
In de graslanden zijn maar weinig broedvogels aanwezig, ook patrijs is vermoedelijk als broedvogel verdwenen.
Er zijn geen nestkasten in het domein aanwezig.

2.7.2 Trekvogels en pleisterende vogels
Gezien het domein net achter de duinengordel ligt, is het een aantrekkelijk gebied voor migrerende vogels. De waterplas nabij de kijkhut is een stopplaats voor talrijke soorten steltlopers
met als zeldzamere soorten steltkluut, grauwe franjepoot, … Op de plas overwinteren kleinere
aantallen eenden als wintertaling (tot 50 ex.).
In de boszones en houtkanten komen migrerende zangvogels foerageren en tijdelijk pleisteren.

Pagina 36 van 70

Afbeelding 2.39: zicht vanuit de vogelkijkhut naar de waterplas die aantrekkelijk is voor migrerende steltlopers en pleisterende eenden (11 juni 2019).

2.7.3 Vleermuizen
Tijdens de eerste week van september 2019 werd gedurende 4 volledige nachten een automatische detector (SM2Bat) in de boszone van het domein uitgelegd. Hierdoor werd een eerste
beeld bekomen van het voorkomen van vleermuizen in het domein.
Van 2 tot 6 september 2019 werd de automatische detector geplaatst op ca. 60 m ten westen
van de oostelijke rand van het domein en dit langs het pad tussen de beheereenheden 4a en
8a. Tijdens de eerste drie nachten was de avondtemperatuur nog vrij hoog (14°C), de laatste
nacht van 5 september 2019 was een frisse avond (11°C). Er viel geen neerslag en er was een
matige zuidwestenwind.
Tijdens de 4 nachten werden in totaal 1.569 vleermuizen-opnames van 4 verschillende soorten
gemaakt. Hiervan waren er 1.496 opnames (93%) van gewone dwergvleermuis. Deze soort
kwam volop foerageren in de dreef tussen de twee bosbestanden. De eerste opnames werden
ongeveer 20 minuten na zonsondergang (20u30) gemaakt, de laatste opnames ongeveer een
half uur voor zonsopgang (7u00). Tijdens de nachten van 2 en 3 september 2019 was er matige
activiteit (50-tal opnames/uur) en nam die na middernacht af tot een 10-tal opnames/uur. Tijdens de nacht van 4 september 2019 was er veel activiteit (tot 180 opnames/uur). Na 2u nam
de activiteit af. Tijdens de frisse nacht van 5 september 2019 was er weinig activiteit en viel die
na middernacht nagenoeg stil.
Hoewel het volop migratieperiode van deze soort was, werden er maar 4 opnames van ruige
dwergvleermuis gemaakt. Laatvlieger kwam tijdens de eerste drie nachten tijdens een groot
deel van de nacht af en toe het meetpunt overvliegen. Vermoedelijk was dit een dier dat bij het
rondvliegen in zijn uitgestrekt jachtgebied ook regelmatig in de dreef vloog. Toch een aanzienlijk aantal van 25 opnames van watervleermuis en dit tijdens de eerste drie nachten. Tussen
22u15 en 23u van de avond van 2 september 2019 werden er 12 opnames gemaakt, dit van een
dier dat ook kwam foerageren in de dreef.
Tijdens een beperkt vleermuizenonderzoek tijdens de eerste week van september 2019 werden
er 4 soorten vleermuizen aangetroffen. Gewone dwergvleermuis komt in klein aantal foerageren langs de boszones en zijn dit dieren uit een kolonie uit de omgeving. Ruige dwergvleermuis
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werd ondanks de gekende migratie langs de kust maar erg weinig geregistreerd. Laatvlieger en
watervleermuis komen regelmatig het domein overvliegen.
Bij het verder ouder worden van de boszones in het Zeebos is te verwachten dat het gebied
meer aantrekkelijk zal worden voor vleermuizen door de aanwezigheid van meer geschikte
verblijfplaatsen in bomen en het structuurrijjker worden van de boszones.
Laatvlieger (44)

Watervleermuis (25)

Ruige dwergvleermuis (4)

Gewone dwergvleermuis (1.496)
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Afbeelding 2.40: resultaten van automatische vleermuisdetector tijdens eerste week september 2019.

Afbeelding 2.41: locatie waar de automatische detector in september 2019 werd uitgelegd (tussen 4a en
8a).
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6

3 Beheerdoelstellingen

Het provinciedomein Zeebos (47 ha) ligt in de polderstreek en dit net ten zuiden van de duinengordel
met het reservaat De Fonteintjes. Het domein maakt onderdeel uit van één van de weinige open ruimtegebieden van strand tot polders die nog aan de Kust aanwezig zijn.
In het domein is een netwerk van kwalitatieve wandel- en fietspaden aanwezig en is er een omgvangrijke speelzone. Door de recente uitbreiding in de nnordrand valt de Kustfietsroute nu binnen het domein. Natuurbeleving kan onder meer gebeuren vanuit een vogelkijkhut.
Het aangeplant bos (21 ha) is momenteel ongeveer 20 jaar oud en fungeert reeds als een volwaardig
bos. In het noordelijk deel hebben de historische graslanden met laantjes en poelen zich na de natuurinrichting in 2011 verder ontwikkeld tot waardevolle poldergraslanden met typerende soorten.
In het domein is de ecologische functie prioritair met een belangrijke de recreatieve functie als speelzone en gebied voor zachte recreatie. De economische functie in het domein is minder van belang.
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, worden invasieve exoten bestreden, etc.

3.1 Beheerdoelen ecologische functie
Een groot deel van het begin de jaren 2000 aangeplant bos is reeds ontwikkeld tot vrij gesloten
bos. Door het uitvoeren van dunningen zal er meer structuur in de bosbestanden worden gebracht. De essenaanplanten die grotendeels aan het afsterven zijn, zullen verder worden vervangen door nieuwe aanplanten met inheems loofhout. Op de randen wordt een brede bosrand met struweel en ruigtes onderhouden.
De poldergraslanden, waarvan een deel al meer dan 250 jaar onafgebroken grasland zijn, worden verder gemaaid en begraasd om de graslandvegetaties typerend voor de polders verder te
laten ontwikkelen. De aanwezige laantjes, poelen en depressies vormen een belangrijk element in de ecologische waarde van de graslanden en worden dan ook zodanig beheerd dat ze
voldoende open en waterhoudend blijven.
De brede rietkraag langs de oostrand (Sint Jansader) is een interessant broed- en pleistegebied
voor rietvogels en een groeiplaats voor rietorchis. Een gepast maaibeheer zorgt ervoor dat de
rietgebonden fauna en flora (orchideeën) zich verder kunnen ontwikkelen.
In de zone langs de Kustfietsroute in de noordrand wordt gestreefd naar een structuurrijke zone met afwisseling van bos, struweel en schraal grasland.
De waterplas aan de vogelkijkhut is reeds een interessante plas voor doortrekkende steltlopers
en broedgebied voor oa. kievit. Het grasland (voormalige akker) ten oosten ervan zal over een
oppervlakte van 3,4 ha deels worden afgegraven om een aantrekkelijke broed- en foerageerzone voor steltlopers, eenden, reigers, … te creëren. Door dit omvangrijk natuurontwikkelingsproject ‘stelloperzone’ wordt de bestemming als Vogelrichtiijngebied verder concreet ingevuld.
De struweelzones en rietkragen zijn belangrijk voor broedende en doortrekkende zangvogels
en is het beheer dan ook op deze vogels afgestemd. Structuurrijke bosranden zijn leefgebied
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voor heel wat soorten (dagvlinders, vleermuizen, …) en wordt er dan ook ca. 1 km bosranden
onderhouden.
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 meer aanwezig maar
wel regionaal belangrijke biotopen (rbb). De nattere delen van de poldergraslanden (laantjes en
depressies in 20x en 21y) bestaan uit zilverschoongrasland (rbbzil) met kenmerkende soorten
gewone waterbies, moeraszoutgras, pjptorkruid, valse voszegge, zilte rus, zomprus, … Op de
drogere delen komen in de graslanden 17x, 19x, 20x en 21y abundant kamgras en veldgerst
voor. Deze graslanden (samen 7,12 ha) zijn dan ook als kamgrasland ‘rbbkam’ te typeren.
Door verder beheer met begrazing en deels ook maaien, worden de typische vegetaties van
poldergraslanden in de 8,25 ha bestaande graslanden behouden en verder ontwikkeld met als
streefdoel meer soorten en een grotere bedekking van typerende soorten als kamgras en veldgerst. In de laantjes en depressies worden de vegetaties van zilverschoongrasland behouden en
de populaties van zeldzamere soorten als lidsteng, moeraszoutgras, pijptorkruid minstens op
peil gehouden.
De grotere zilte waterplas (0,57 ha) – regionaal belangrijk biotoop rbbah- voor de vogelkijkhut
en de 5 andere poelen (samen 0,36 ha) worden opengehouden en indien nodig geruimd.
In de 2 km lange strook langs de Kustfietsroute zijn door verruiging de vroeger waardevolle
graslanden met kenmerken van duingraslanden verdwenen. In de strook wordt er voor 1,5 ha
verruigd grasland weer een maaibeheer ingesteld en zal erg waarschijnlijk op korte termijn deze gemaaide graslanden evolueren aan interessante schrale graslanden (6510_hu). Doelsoorten
zijn hier onder meer akkerhoornbloem, lathyruswikke, blauwe bremraap, …
Een belangrijke natuurontwikkeling ten behoeve van broedende en doortrekkende steltlopers
en vegetaties van zilte waterplassen en zilverschoongraslanden zal gebeuren door een groot
deel van het grasland 21z af te graven. Ongeveer 3 ha van dit 4,38 ha groot grasland wordt licht
(0,5 m) tot matig (maximaal 1,5 m) afgegraven waarbij er enkele broedeilanden worden aangelegd omgeven door dieper water en met ca. de helft ondiep water.
In totaal is er momenteel 9,27 ha (20%) van het provinciedomein als regionaal belangrijk biotoop te beschouwen. Door de ontwikkeling van de graslanden en de natuurontwikkeling in het
oostelijk grasland (‘steltloperzone’) wordt in totaal 15,5 ha (33%) Euopees habitat en regionaal
belangrijk biotoop ontwikkeld. Dus 1/3de van het provinciedomein is natuurstreefbeeld.
Tabel 3.2: balans natuurstreefbeelden en overige in het provinciedomein Zeebos.

natuurstreefbeeld

2019

2043

(ha)

(ha)

6510_hu

(verruigd)

1,50 ha

Zilte waterplas

rbbah

0,89 ha

2,80 ha

Zilverschoongrasland

rbbzil

0,30 ha

1,80 ha

Kamgrasland

rbbkam

7,12 ha

8,26 ha

Rietland en -kragen

rbbmr

0,96 ha

1,10 ha

9,27 ha

15,50 ha

Grasland en gazon

7,60

2,87

Bos

21,02

21,02

Bos, struweel en ruigte langs Kustfietsroute

6,45

4,95

Soortenrijk glanshaverhooiiland

code

Totaal
Overige (geen natuurstreefbeeld)
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natuurstreefbeeld

code

Paden
Totaal
Totaal

2019

2043

(ha)

(ha)

2,70

2,70

37,77

31,54

47,04

47,04

3.1.2 Leefgebieden soorten
Voor volgende soorten is er extra aandacht voor het beheer van hun leefgebied (soorten met *
zijn Europees beschermd):
Vogels:
- Rietvogels: tijdens het broedseizoen (begin maart tot half jull) dient verstoring (geen
maaiwerken) van de rietkragen vermeden te worden.
- Struweelsoorten: de aanwezige struwelen en houtkanten zijn broedgebied voor grasmus, Cettis’ zanger, … . Langs de boszones worden bredere bosranden aangelegd.
- De waterplas aan de vogelkijkhut en de aan te leggen waterplassen (‘steltloperzone’)
ten oosten ervan zijn belangrijke stopplaatsen voor migrerende vogels en broedgebied
voor oa. kievit en dodaars. Doelsoorten in de nieuw aan te leggen plas-dras zone zijn
oa. kluut, steltkluut, tureluur, visdief, …
Vleermuizen:
- Watervleermuis*: maakt waarschijnlijk gebruik van plassen als jachtgebied, Bijkomende
verlichting in het domein wordt vermeden. Enkel bijkomende lage puntverlichting tussen de parking van Corsendonk Duinse Polders en de jeugdlokalen wordt voorzien.
- Gewone dwergvleermuis*: komt foerageren in het volledige domein, vooral in de bosranden. Mogelijkheid tot zomerkolonie (en overwintering) in het klein gebouw (concièrgegebouw) door plaatsen van vleermuizenkasten aan de buitenzijde.
Amfibieën:
- De slenken en poelen worden 5 à 10-jaarlijks geruimd.
Invertebraten:
- Argusvlinder en andere graslandsoorten: extensief maaibeheer met een deel sinusbeheer in 8x.

3.2 Beheerdoelen sociale functie
3.2.1 Toegankelijkheid
Het provinciedomein is goed ontsloten en vlot bereikbaar voor wandelaars en fietsers. Bijkomend wordt er op de westrand een ruiterpad voorzien en een MTB-tracé in de boszone ten
oosten van het verhard fietspad door de boszone.
In bijlage 3 is de toegankelijkheidsregeling toegevoegd. Hierbij hoort een toegankelijkheidskaart en bebordingsplan (zie kaartenset achteraan het rapport). Enkele belangrijke elementen
met betrekking tot toegankelijkheid zijn:
-

Fietsers mogen op alle verharde paden rijden.
Honden blijven toegelaten als ze zijn aangelijnd. In de speelzone zijn geen honden toegelaten.
Buiten dienstvoertuigen is er geen gemotoriseerd verkeer in het domein toegelaten.
Wel kan er via de ingang aan de Kustlaan door verantwoordelijken van jeugdverenigingen tot aan de gebouwen worden gereden om te laden en te lossen. Hiervoor wordt
een machtiging aangevraagd bij de Provincie.
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-

Het gebruik van een deel van de parking vakantiecentrum Duinse Polders blijft bestendigd.
De natuurspeelzone (0,87 ha) en het speelbos (1 ha) wordt als speelzone erkend.
In de zones met natuurstreefbeelden (14 ha - zie kaart 3.1) worden geen recreatieve
activiteiten toegestaan.
De zone aan de ingang aan de Kustlaan wordt zodanig ingericht zodat er geen auto’s
meer kunnen parkeren.

Afbeelding 3.42: de natuurlijke speelzone (20 juni 2018).

Toegankelijkheidsregeling
In bijlage 3 is het toegankelijkheidsreglement toegevoegd en is de toegankelijkheidskaart opgemaakt. Op het bebordingsplan zijn de punten met toegankelijkheidsbordjes weergegeven.
Het algemeen politiereglement (1 juni 2017) voor domeinen van de Provincie West-Vlaanderen
is ook van toepassing voor het provinciedomein Zeebos. Zie bijlage 4.

3.2.2 Recreatieve infrastructuur
-

-

-

Er is een omvangrijke zone met speelnatuur aanwezig met speeltoestellen in natuurlijke
materialen.
Er is een vogelkijkhut aanwezig met een goed overzicht over de waterplas en poldergraslanden.
Langs de noordelijke zone wordt één uitkijkpunt naar de poldergraslanden behouden. Dit
uitkijkpunt wordt vernieuwd zodat er een goed zicht is op de aan te leggen steltloperzone
in grasland 21z. Om verstoring voor vogels te beperken, wordt aan de noordzijde van het
uitkijkpunt de struiken behouden en enkele hogere bomen voorzien.
De vogelkijkwand langs de Kustfietstroute wordt verwijderd gezien het uitzicht te beperkt
is. De zone wordt ingeplant met vruchtdragende inheemse struiken (meidoorn, sleedoorn,
rozen, …)
In het domein staan er verspreid 3 zitbanken. Deze worden behouden en worden indien
nodig vervangen.
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Afbeelding 3.43: dit uitkijkpunt langs de Kustfietsroute wordt vernieuwd (11 juni 2019).

Afbeelding 3.44: de vogelkijkwand wordt verwijderd gezien ze van geen nut meer is (11 oktober 2019).

3.2.3 Educatieve functie
Met de jeugdverenigingen die actief zijn in het domein kunnen natuureducatieve projecten
rond fauna en flora in bos, water, polders, … opgezet worden. Ook kan er een natuureducatief
leerpad worden voorzien. Dit kan door het plaatsen van tijdelijke infopunten of door het ontwikkelen van een digitaal (app) leerpad.

3.3 Beheerdoelen economische functie
De economische functie van het domein is wenig relevant. De beheerovereenkomsten met een
landbouwer om de graslanden te laten begrazen zijn kosteloos. Eventueel is er een beperkte
opbrengst van dunningshout.
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)
vermeld in de beheertabel toegevoegd na p. 49.
Eenmalige maatregelen bestaan oa. uit de inrichting van de ‘steltloperzone’ in de noordoosthoek van
het domein. Terugkerende maatregelen zijn vooral maaibeheerwerken, begrazing en dunningen in de
boszones.

4.1 Beheermaatregelen voor natuurstreefbeelden en soorten
4.1.1 Graslanden
In de graslanden aan de westrand namelijk 16x en 17x wordt het begrazingsbeheer verder gezet. In deze percelen (2,83 ha) die samen een geheel vormen is er een bezetting van maximaal
2 GVE/ha (op basis jaarrond). Ruigere delen met oa. akkerdistel worden in juni manueel bijgemaaid.
Omdat de graslanden 19x en 20x (samen een geheel van 2,81 ha) nog ruigere delen met oa. akkerdistel hebben, worden deze graslanden eerst rond half mei gemaaid. Daarna kan er vanaf
half juni tot november begrazing op komen (2 GVE/ha). Na zes jaar wordt geëvalueerd of het
maaien nog moet worden verder gezet.
In de graslanden 21y en 21z (samen 6,97 ha) wordt er eerst half julie gemaaid en kan er dan direct begrazing (2 GVE/ha) komen vanaf half juli tot november. De graslanden worden niet bemest en er worden geen pesticiden gebruikt.
Bij aanleg van de steltloperzone in 21z (4,38 ha) dient het begrazingsbeheer te worden herbekeken.
Maatregel
oppervlakte
Doel

rbbkam – ontwikkelen van
kamgrasland met zilte elementen (rbbzil)

Locatie

Graslanden 16x, 17x, 19x, 20x,
21y en 21z

Eenmalige maatregel

-

Terugkerende
maatregel

Maaibeheer met afvoer maaisel

Begrazing

8,26 ha +
4.38 ha (21z)

- 19x en 20x jaarlijks maaien half
mei
- 21y en 21z jaarlijks maaien half juli

- 2,81 ha

- 16x en 17x vanaf half maart tot
november
- 19x en 20x vanaf half juni tot november
- 21y en 21z vanaf half juli tot november

- 2,83 ha

- 6,97 ha

- 2,81 ha
- 6,97 ha

Pagina 44 van 70

Afbeelding 4.45: begrazing vormt een belangrijk element in het beheer van de poldergraslanden (11 juni
2019).

In de strook langs de Kustfietsroute zijn er verruigde graslanden aanwezig die in het verleden
schrale graslanden waren met kenmerken van duingrasland. Deze verruigde graslanden worden opnieuw gemaaid en kunnen ontwikkelen tot soortenrijk glanshaverhooiland (6510_hu).
Maatregel
Doel

6540_hu – ontwikkelen van
soortenrijk glanshavergrasland

Locatie

Open plekken in de strook 22a
en 22b en langs het fietspad zelf

Eenmalige maatregel

-

Terugkerende
maatregel

Maaibeheer met afvoer maaisel

oppervlakte
1,50 ha

2x maaien: half mei en oktober

1,50 ha
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Afbeelding 4.46: de verruigde graslanden langs de Kustfietsroute krijgen een maaibeheer (11 juni 2019)

4.1.2 Zilte plassen
De grotere zilte plas 21w en de 5 poelen in de poldergraslanden behoeven weinig beheer.
Vooral de poelen dienen op regelmatige basis te worden geruimd.
In de zilte plas 21w wordt 10-jaarlijks in de ondiepe zones de bovenste organische laag afgeschraapt (± 10 cm). Hierdoor krijgen de zilte vegetaties voldoende kansen om te ontwikkelen.
Het ruimen van depoelen en verwijderen slib in zilte plas wordt in de periode augustusseptember uitgevoerd. De vrijgekomen grond wordt in de zone langs de Graaf Jansader gedeponeerd.
Maatregel
oppervlakte
Doel

rbbah– ontwikkelen van zilte
plassen

Locatie

Zilte plas en poelen in de poldergraslanden

Eenmalige maatregel

-

Terugkerende
maatregel

Ruimen van de poel met afvoer
van het slib

- 6-jaarlijks deels (max. de helft)
ruimen van de poelen

0,32 ha

Verwijderen organische laag zitle
plas

- 10-jaarlijks afschrapen bovenste
10 cm

0,25 ha

0,89 ha

4.1.3 Rietland en rietkragen
De rietzone 21x langs de Sint Jansader krijgt een extensief maaibeheer, namelijk gefaseerd 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.
Het klein rietlandperceel (0,09 ha) in 21y dient geen maaibeheer te krijgen omdat het onder
begrazing zit.
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Aan de oostzijde van poel 23w wordt eind juli de oeverzone over een breedte van minstens
10m gemaaid en het maaisel afgevoerd. Dit om de aanwezige rietorchissen meer kansen tot
ontwikkeling te geven.
Maatregel
oppervlakte
Doel

rbbmr – ontwikkeling van
rietland en rietkragen

Locatie

Rietzone 21x en rietzone in 21y

Eenmalige maatregel

-

Terugkerende
maatregel

Gefaseerd maaibeheer

0,96 ha

-

Gefaseerd maaien rietzone 21x
om 2 jaar.
Rietkragen eventueel 5-jaarlijks
wintermaaien langs de grachten

jaarlijks 0,40
ha

Rond poel 23w jaarlijks maaien eind
juli en verwijderen maaisel.

150 m x 10m

Maaibeheer ikv. rietorchissen

Afbeelding 4.47: gemaaide rietzone 21x tussen Sint Jansader en afsluiting met 21y (23 oktober 2019).

4.1.4 Aanleg steltloperzone met zilte waterplassen
Een belangrijk natuurontwikkelingsproject tbv. broedende en migrerende steltlopers en zilte
graslandvegetaties is de aanleg van een plas-draszone in 21z (4,38 ha). Hier wordt over een zone van ca. 3 ha afgravingen uitgevoerd schommelend tussen 0,5 m en 1,5 m waarbij er broedeilanden worden voorzien en ondiepere slikzones worden aangelegd die aantrekkelijk zijn voor
steltlopers. De uiteindelijke inrichting maakt onderdeel van een afzonderlijke studie waarbij
een optimale inrichting als broed- en migratieplaats voor steltlopers wordt uitgewerkt.
Enkele randvoorwaarden bij de inrichting zijn onder meer:
- voorzien van een diepere en bredere (50+ m) ringgracht om indringing van vossen in de
steltloperzone maximaal te vermijden.
- de broedeilanden dienen jaarlijks te worden gemaaid zodat er een toegang met (kleinere) machines mogelijk moet zijn.
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Bij de concrete uitwerking van het project zal er een adviserende rol zijn van een team van experten met onder meer mensen van Natuurpunt vzw met hun expertise in de Uitkerkse Polder
en kleiputten van Wenduine en mensen van ANB met oa. expertise in ’t Pomptje te Oudenburg.
Vanop het uitkijkpunt langs de Kustfietsroute zal er een goed overzicht zijn over deze zone.

Afbeelding 4.48: afbakening van de zone waarbinnen de omvangrijke steltloperzone wordt aangelegd.
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4.2 Overige beheermaatregelen
4.2.1 Maaibeheer speelzone
In de zones 13x en 13y rond de speelttoestellen wordt een gazonbeheer aangehouden. In de
zone in 13x ten westen van de bomenrij wordt een extensiever maaibeheer gevoerd. Ook langs
de bosrand met boszone 13a wordt een (golvende) strook van ca. 5 m extensiever gemaaid.
Dus van de 0,80 ha grasland in 13x en 13y wordt er 0,15 ha extensiever gemaaid.
De aanwezige slenk wordt normaliter niet gemaaid maar wordt wel de opslag verwijderd.
In het grasland 8x (0,83 ha) ten zuiden van de eigenlijke speelzone wordt een sinusbeheer tbv.
invertebraten (dagvlinders) gevoerd. Dit sinusbeheer bestaat uit 1/3de maaien half mei, 1/3de
maaien half juli en 1/3de niet maaien. Het volgende jaar wordt er doorgeschoven. Ook in het
klein perceel (0,05 ha) 7x wordt gefaseerd gemaaid.

Afbeelding 4.49: in de graslanden 7x en 8x wordt een sinusbeheer gevoerd.

4.2.2 Bosbeheer
De 21 ha loofhoutaanplanten in het provinciedomein worden gedund om de 6 jaar. Het bos
wordt ingedeeld in 3 zones zodat dan telkens met een tussenperiode van 2 jaar in het bos
wordt gedund. De indeling en richtdata voor de dunningen zijn weergegeven op kaart 4.1.
Er zal vooral in de bestanden met grauwe abeel en populieren worden gedund, in de bestanden
met zwarte els, es en schietwilg zullen de dunningen beperkter zijn gezien deze boszones veelal
iets minder gesloten zijn.
In het nat bestand 15b en de noordrand van 15a (vooral schietwilg) wordt er niet gedund en
kan deze boszone spontaan ontwikkelen.
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Afbeelding 4.50: vooral in de bestanden met grauwe abeel (links) dient er te worden gedund, in de bestanden met zwarte els, es, … (rechts) is dit minder noodzakelijk (11 oktober 2019).

De afgestorven essenaanplanten in onder meer 3a worden opnieuw aangeplant met soorten
als zwarte els, schietwilg, fladderiep, hazelaar, Europese vogelkers, …

Afbeelding 4.51: heraangeplante boszone in 4a (2 september 2019).

4.2.3 Beheer van bosranden
De bosranden zijn een belangrijke ecologische zone voor heel wat soorten zangvogels, dagvlinders, libellen, zweefvliegen, etc. Aan de west- en oostrand van het bos worden de bosranden
(ca. 1.200 m) verder beheerd en ingericht. Tussen het wandelpad (oostzijde) of wandel-en ruiterpad (westzijde) en de buitengrens wordt jaarlijks in oktober gemaaid. Ook de bosrand op de
noordrand van 13a wordt beheerd, ttz. afzetten van boomopslag.
Aan de boszijde wordt over een breedt van ca. 10 m een licht golvende bosrand aangelegd. Dit
door de aanwezige bomen in deze zone te kappen (hakhout) en de aanwezige struiken te laten
staan. De opslag van bomen wordt gefaseerd (alternerend in stroken van 250 m) om de 6 jaar
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afgezet. Een deel van de ruigte kan worden meegemaaid met de oktobermaaibeurt aan de
overzijde van het pad.

Afbeelding 4.52: de bosrand aan de linkerzijde wordt geleidelijker gemaakt (2 september 2019).

4.2.4 Afzetten van witte abelen langs de Graaf Jansader
De witte abelen die over de waterloop Graaf Jansader hangen, worden gesnoeid zodat er minder beschaduwing en bladval in de waterloop is. Dit is over een lengte van ca. 500m.

Afbeelding 4.53: overhangende takken over de Graaf Jansader worden gesnoeid (11 juni 2019).

4.2.5 Bestrijden van exoten
De probleemsoorten Japanse bottelroos, Japanse duizendknoop (en hybriden) en haagliguster
in de noordelijke zone langs de Kustfietsroute worden bestreden.
De moeilijk te bestrijden Japanse duizendknoop en hybriden worden met een bosfrees bestreden. Door strikt tweemaal gedurende minstens een 4-tal jaren een populatievlek met 5 m buffer errond te bosfrezen kan de soort beheersbaar worden of zelfs volledig verdwijnen. Rond
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enkele zones zullen er struiken moeten mee worden gefreesd. De onstane open plekken worden meegenomen in het maaibeheer.
Bij overlast worden ‘zomerganzen’ als Canadese gans en Nijlgans afgevangen.

4.2.6 Ruimen poel aan gebouw
De poel nabij de gebouwen van de jeugdverenigingen is in beheer van de stad Blankenberge.
Deze poel wordt gedomineerd door lisdodde en wordt in eerste fase voor dehelft geruimd, na 3
jaar wordt de andere helft geruimd. Op de randen kan wilgenopslag blijven staan.

4.2.7 Ruimen laantjes
De laantjes in de graslanden worden ca. om de 6 jaar gefaseerd geschoond. De vrijgekomen
grond wordt bij voorkeur in de zone (ca. 10 m breed) langs de Graaf Jansader verwerkt. In totaal gaat het over ca. 950 m laantjes en grachten. De zones in 20x en 21y met waardevolle vegetaties (met lidsteng, pijptorkruid) worden gefaseerd geschoond om de populaties van de
zeldzame soorten te kunnen behouden.
De laantjes worden geruimd tot centraal een diepte van 1 m en worden er licht glooiende oevers voorzien zodat ze achteraf nog kunnen worden gemaaid.
Ook de gracht tussen grasland 20x en 21y wordt geruimd en in oostelijke richting minder hellend gemaakt. De gracht aan de westrand van 21y wordt eveneens geruimd.
De laantjes in grasland 21z worden niet geruimd gezien de geplande inrichting van een steltloperzone in dit deel.

Afbeelding 4.54: te ruimen laantje in grasland 20x (11 juni 2019).

4.2.8 Kap van aanplant in rietzone 21y
Om de openheid van het oostelijk graslandcomplex te behouden en de toekomstige steltloperzone geschikt te houden voor broedende steltlopers wordt de jonge aanplant van een rij elzen
en duindoorn in de noordoostrand van rietzone 21x verwijderd.

4.2.9 Maaien van bospaden
De ca. 2,4 km onverharde paden door en langs het bos worden 3 à 4x/jaar gemaaid met afvoer
van het maaisel.
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4.2.10 Afsluiten sluipparking Kustlaan
Aan de ingang aan de Kustlaan is er momenteel een sluipparking waar een tweetal voertuigen
kunnen worden geparkeerd. Deze officieuze parking wordt door een natuurlijke afsluiting
dichtgemaakt en wordt het perceel bij de rest van het maaibeheer gevoegd. Op de locatie
wordt een infobord geplaatst dat er vlakbij een ruime parking is aan Corsendonk Duinse Polders.

Afbeelding 4.55: deze officieuze parkeerplaatsen worden afgesloten (11 oktober 2019).
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Beheermaatregelen provinciaal domein Zeebos
uitvoering beheermaatregel

maatregel

lengte/opp.

frequentie

natuurstreefbeeld

helft ruimen/schonen van de poel
maaien randen in oktober en beperkt ruimen om waterhoudend te
blijven
helft ruimen/schonen van poel - aandacht voor lidsteng!
afschrapen bovenste 10 cm in noordelijk ondiep deel
deels ruimen/schonen van poel
beperkt ruimen/schonen indien nodig
maaien half juli van strook van 10 m breed rond de poel ikv. behoud
rietorchissen
beperkt ruimen/schonen indien nodig

0,04 ha

10-jaarlijks

-

0,10 ha

2-jaarlijks

-

0,02 ha
0,20 ha
0,02 ha
0,18 ha

6-jaarlijks
10-jaarlijks
6-jaarlijks
(10-jaarlijks)

rbbah
rbbah
rbbah
rbbah

0,15 ha

jaarlijks

rbbmr

0,05 ha

(10-jaarlijks)

rbbah

950 m

6-jaarlijks

-

0,06 ha
0,83 ha
0,55 ha
0,23 ha
1,14 ha
1,71 ha
1,08 ha
1,74 ha
2,59 ha

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

hp+
hp+
rbbkam
rbbkam
rbbkam
rbbkam
rbbkam
rbbkam

eenmalig

rbbah + rbbzil

1,50 ha

jaarlijks

6510_hu

0,85 ha
0,01 ha

2-jaarlijks
eenmalig

rbbmr
rbbmr

200 m

(5-jaarlijks)

rbbmr

0,23 ha
0,25 ha

6-jaarlijks
6-jaarlijks

-

1,95 ha

6-jaarlijks

-

3,21 ha
2,51 ha
1,58 ha
2,84 ha
2,56 ha
0,60 ha
0,61 ha
0,90 ha
1,06 ha

6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks

-

0,93 ha

6-jaarlijks

-

1,45 ha
0,13 ha
1,27 ha
4,01 ha
200 m

6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
12-jaarlijks

(rbbsf)

600 m
600 m
600 m
600 m
150 m
200 m

6-jaarlijks
jaarlijks
6-jaarlijks
jaarlijks
-

-

jaarlijks scheren van de meidoornhagen

350 m

jaarlijks

-

afzetten van haag ten westen van pad

80 m

6-jaarlijks

-

Beheereenheid

Zilte plassen en poelen
12w
13w
20w
21w
22w
23w
24w

Laantjes en grachten
6y, 17x, 19x, 20x
gefaseerd schonen van de laantjes en grachten
en 21y

Graslanden
7x
8x
13x
13y
16y
17x
19x
20x
21y

sinusbeheer
sinusbeheer
gazonbeheer met afvoer en op randen minder intensief
gazonbeheer met afvoer en op randen minder intensief
begrazing vanaf half maart (2 GVE/ha)
begrazing vanaf half maart (2 GVE/ha)
maaien half mei met afvoer en nabegrazing
maaien half mei met afvoer en nabegrazing
maaien half juli met afvoer en nabegrazing
maaien half juli met afvoer en nabegrazing

21z
22a+22b

4,38 ha
deels afgraven en inrichten als steltloperzone (al dan niet gefaseerd)
2x maaien met afvoer - half mei en oktober

Rietland en rietkragen
21x

gefaseerd maaien in najaar met afvoer maaisel
verwijderen van aanplant elzen en duindoorn

rietkragen langs
eventueel 5-jaarlijks maaien ikv. ontwatering
grachten

Bos
1a
2a
3a
4a
5a
7a
8a
9a
10a
11a
13a
14a
15a
15b
18a
22a
22b

dunnen
dunnen
dunnen + heraanplant afgestorven essenaanplant met schietwilg,
fladderiep, zwarte els, hazelaar, …
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
in noordelijk deel met wilgen spontane ontwikkeling - zuidelijk deel
dunnen in populieren
spontane ontwikkeling
dunnen indien nodig van It. populier en abeel
dunnen en verwijderen afgestorven bomen
dunnen en verwijderen afgestorven bomen
snoeien van witte abeel die over Graaf Jansader hangen

-

Bosranden
afzetten opslag in stroken van 250 m en 10 m breed
maaien in oktober van strook ten westen van pad
afzetten opslag in stroken van 250 m en 10 m breed
oostrand
maaien in oktober van strook ten oosten van pad
13a
afzetten opslag bosrand noordrand
centraal fietspad behoud van grilig gegroeide abelen

westrand

Hagen
omgeving
gebouwen
11a

2020

2021

2022

2023

n

2024

2025

2026

2027

2028

nazorg

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

Beheereenheid

maatregel

natuurstreefbeeld

lengte/opp.

frequentie

-

jaarlijks

0,1 ha

eenmalig

6510_hu

heraanleg van de speelzone
plaatsen van natuurlijke afsluiting om sluipparking aan de Kustlaan
af te sluiten

-

eenmalig

-

-

eenmalig

-

verwijderen van de kijkwand

-

eenmalig

-

vernieuwen van uitkijkpunt

-

eenmalig

-

2.400 m

jaarlijks

-

2020

2021

2022

2023

2024

n

n

n

Exoten
waterplassen
22a en 22b

bestrijden zomerganzen (Canadese gans, Nijlgans, Brandgans)
bestrijden van Jap. duizendknoop, rimpelroos, haagliguster en
tamarisk

Recreatieve infra
Speelzone

Sluipparking
Kustlaan
Kijkwand langs
Kustfietsroute
Uitkijkpunt langs
Kustfietsroute
onverharde
paden

3 à 4x maaien met afvoer van maaisel

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

5 Opvolging

5.1 Beheermonitoring
5.1.1 Inleiding
Beheeropvolging en beheerevaluatie vormen een essentieel onderdeel om de resultaten 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 verstorende 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 Zeebos zal gebeuren met volgende methodes (cfr. Code goede praktijk beheermonitoring, INBO 2017):
-

-

Basis: bij de basis beheermonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd
en gebeurt de 6-jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief
op basis van de geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van best professional judgment.
Inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethode.

Tabel 5.3: overzicht van te monitoren natuurstreefbeelden in het provinciedomein Zeebos
Natuurstreefbeeld/soort
basis
Indicatorlijst
waterpeil
soorten
6510_hu - glanshaverhooiland
x
x
rbbah – zilte plas
x
x
o
rbbmr - rietland
x
o
rbbkam - kamgrasland
x
x
rbbzil - zilverschoongrasland
x
x
o
x = verplichting
o = optioneel

5.1.2 Opvolging rietland (rbbmr)
Binnen het provinciedomein wordt er ongeveer 1 ha rietland in stand gehouden.
Basis: jaarlijks worden de beheerwerken in de rietzones genoteerd.

5.1.3 Opvolging rbb kamgrasland (rbbkam) en glanshaverhooiland (6510_hu)
Binnen het provinciedomein wordt er ca. 10 ha kamgrasland met elementen van zilverschoongrasland (rbbzil) verder ontwikkeld. In de noordelijke strook van de Kustfietsroute wordt 1,50
ha schraal grasland hersteld.
Basis: jaarlijks worden de beheerwerken in deze graslanden genoteerd.
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Indicatorlijst: om de 6 jaar wordt een indicatorlijst volgens de fiche kwaliteitsbeoordeling ingevuld.
Evaluatie:
Bij afname of verdwijnen van kensoorten in de graslanden, wordt het maai- en begrazzingsbeheer 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. Het opvolgen van de populaties zeldzamere polderplanten (lidsteng, pijptorkruid, rietorchis) en het broedvogelbestand van steltlopers, eenden
en rietvogels is wenselijk.

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 ringen van vogels en
vangen van amfibieën ikv. natuureducatie 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, afhankelijkheid van
de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren
opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rusten schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen;

Voor het vangen van amfibieën in kader van monitoring en natuureducatie door lokale gidsen en vrijwilligers is er ontheffing voor:
o Artikel 10 §1 van het Soortenbesluit - het opzettelijk vangen van beschermde diersoorten.

5.3 Bosbalans
De bosbalans in het provinciedomein Zeebos is neutraal gezien er geen bos wordt gekapt of
aangeplant.
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Bijlage 1a:
- Erfpachtovereenkomst met stad Blankenberge.
- Overeenkomst met AWV zone langs Kustfietsroute.

Bijlage 1b:
Kadastrale legger
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AKTE TOT WIJZIGING VAN DE ERFPACHTAKTE
d.d. 13 maart 1997, gewijzigd op 17.11.2005 en 27.03.2008,
TUSSEN
DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN
DE STAD BLANKENBERGE,

Voor de heer Carl Decaluwe, Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, handelend
overeenkomstig artikel 9 van de wet van zevenentwintig mei achttienhonderd zeventig
houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening te
algemenen nutte
Tevens optredend in naam en voor rekening van de Provincie West-Vlaanderen,
overeenkomstig het besluit van de Provincieraad van
en de beslissing van de Deputatie van
;
partij enerzijds, erfpachtster
is verschenen
Het gemeentebestuur van de stad Blankenberge, hierna genoemd de erfpachtgeefster,
partij anderzijds, hier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen
waarvoor handelen:
1) de heer Yvan De Clerck, burgemeester;
2) de heer Peter Verheyden, secretaris;
handelend krachtens de beslissing d.d.
van de
gemeenteraad van de stad Blankenberge waartegen geen bezwaar werd gemaakt door de
hoger overheid in het kader van het algemeen administratief toezicht.
partij anderzijds, erfpachtgeefster
Partijen verklaren de erfpachtakte, verleden op dertien maart negentienhonderd
zevenennegentig, geregistreerd te Brugge IV op vierentwintig maart volgend, boek 17, blad
11, vak 95 en overgeschreven op het hypotheekkantoor te Ieper op vijfentwintig maart
volgend, boek 9680, nr.8, uit te breiden met volgende goederen:

VOORWERP
Stad BLANKENBERGE - 3e afdeling (Uitkerke)
1) Een perceel bos gelegen 8° Begin, kadastraal gekend als perceelnr 418/02 met een
kadastrale oppervlakte van acht are vijftig centiare (850 m²)
2) Een perceel bos gelegen 8° Begin, kadastraal gekend als perceelnr 419/02 met een
kadastrale oppervlakte van vijftig are zeventig centiare (1270 m²)
Hierna genoemd “de goederen”.

OORSPRONG VAN EIGENDOM
De goederen behoren de stad Blankenberge toe ingevolge de aankoop van deze goederen dd.
veertien juni tweeduizendzestien, akte verleden door Dirk Van Buylare, Vlaams commissaris
bij de Afdeling Vastgoedtransacties jegens de heer Van Damme Bernard Michel wonende te
1020 Brussel (Laken) Huldergemlaan 20 en mevrouw Van Damme Christiane Jeanne wonende
te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Sperwerlaan 72.

Akte geregistreerd op drieëntwintig juni tweeduizendzestien boek 610 blad 0 vak 12758 op
het registratiekantoor Brussel en overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Brugge 2 op
achtentwintig juni tweeduizendzestien onder nummer 10601.

BODEMATTEST

1. De erfpachtgeefster verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige authentieke
akte bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd
uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 6 van het
bodemsaneringsdecreet d.d. 27 oktober 2006.
2. De erfpachtster verklaart dat zij de nodige bodemattesten heeft opgevraagd bij de OVAM.
De inhoud van deze attesten, geleverd door de OVAM op veertien november
tweeduizendzeventien luidt als volgt: “ De OVAM heeft voor deze grond geen relevante
gegevens over de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3. De erfpachtgeefster verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koopster of aan derden, of die
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
STEDENBOUWKUNDIGE VERKLARINGEN
Aangezien uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober
tweeduizendentien nummer 2010205393 blijkt dat de stad Blankenberge beschikt over een
goedgekeurd plannen- en vergunningenregister zijn de informatieverplichtingen, zoals
voorzien in de artikelen 5.2.1., 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
van toepassing. Een stedenbouwkundig uittreksel dat door de stad Blankenberge werd
afgeleverd op achtentwintig november tweeduizendzeventien wordt aan deze akte gehecht,
maar wordt niet mee overgeschreven.
Uit die uittreksels blijkt dat de goederen volgens het Gewestplan Brugge_Oostkust gelegen
zijn in gebieden voor toeristische recreatieparken. Ze maken tevens deel uit van het
Provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan - ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Blankenberge’ met
deelplan ‘Cluster van bestaande zonevreemde regionale bedrijven langs de Brugse Steenweg’
en van het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - solitaire vakantiewoningen.
In tweeduizendenvier werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het
aanleggen van een fietspad en een dienstweg, herstellen van de vroegere microreliëf en het
aanleggen van een avontuurlijk speelterrein.
De verkrijgende partij verklaart door de instrumenterende ambtenaar te zijn gewezen op de
inhoud van artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De verkopende partij verklaart geen weet te hebben dat het goed opgenomen werd op een
ontwerp van lijst van beschermde monumenten, stads- of dorpsgezichten of beschermd werd
als monument, archeologisch monument en/of zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.
Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1 of
6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Voor het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening van toepassing.

Alle overige bepalingen van de erfpachtakte d.d. dertien maart negentienhonderd
zevenennegentig blijven behouden.
Alle kosten van onderhavige akte zijn voor rekening van de erfpachtster.

Waarvan akte,

Gedaan en verleden te Brugge op
En na voorlezing ondertekend door de instrumenterende ambtenaar en de partijen,
vertegenwoordigd zoals gezegd.

De erfpachtgeefster,

De erfpachtster,

Voor de stad Blankenberge
De burgemeester,

De secretaris,

De Gouverneur,

Yvan De Clerck

Peter Verheyden

Carl Decaluwe
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OVEREENKOMST BETREFFENDE HET GEBRUIK
EN HET UITOEFENEN VAN ALLE BEHEERSTAKEN
OP DE GRONDEN TUSSEN DE N34-KUSTLAAN EN DE
GRAAF JANSADER
TE BLANKENBERGE EN ZEEBRUGGE
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, bij delegatie, in de
persoon van de heer Tom Roelants, administrateur-generaal van het intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wegen en Verkeer
Hierna “het Vlaamse Gewest” genoemd,
EN
de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge, voor wie
optreden de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde voor infrastructuur en juridische
aangelegenheden en de heer Dirk Van Belle, directeur, handelend in uitvoering van
de beslissing van de deputatie d.d.
Hierna “de Provincie“ genoemd,

BETREFFENDE GRONDEN
Percelen grond gekadastreerd als Blankenberge, 2de afdeling, sectie B, delen van een
perceel zonder nummer en perceelnummer 328C en
percelen grond gekadastreerd als Brugge, 13de afdeling, sectie R, delen van
perceelnummers 629M, 629K, 629L, 629N en 629P
zoals aangeduid (in rood) op het bijgevoegde opmetingsplan d.d. 19 juni 2018 (ref.
1M3D8J/G/120812/00) opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer (bijlage
1).
Hierna het ”Onroerend Goed” genoemd,

IS VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET
- Overwegende dat het Onroerend goed tot het domein van het Vlaamse Gewest
behoort.
- Overwegende dat op 19/11/2004 een verbintenis werd aangegaan tussen Westtoer
en het Agentschap Wegen en verkeer om op het Onroerend Goed een recreatief
fietspad aan te leggen en in het kader van de EFRO-steun die Westtoer ontving het

Onroerend Goed voor een periode van 15 jaar in eigendom te houden van het
Vlaamse Gewest.
- Overwegende dat ingevolge de natrekking het Vlaamse Gewest eigenaar is
geworden van het desbetreffende fietspad.
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
ARTIKEL 1 – Voorwerp en doelstellingen.
Het Vlaamse Gewest geeft het Onroerend Goed en aanhorigheden in gebruik en
beheer aan de Provincie, die aanvaardt. Onder aanhorigheden wordt (niet limitatief)
begrepen; het fietspad en overige verhardingen, wegmeubilair, beplantingen,
kijkwanden en rustplaatsen.
Een plaatsbeschrijving (bijlage 2) wordt opgemaakt en aan deze overeenkomst
gehecht. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt door of ten laste van de Provincie.
Het gebruik en beheer van het Onroerend Goed omvat niet de aan derden
toebehorende leidingen of meters welke zich eventueel in het Onroerend goed
bevinden.
De Provincie staat in voor het gebruik en beheer van het Onroerend Goed als
recreatieve en landschappelijke ‘groene as’. Dit conform volgende provinciale
beleidsintenties:
 Operationele doelstelling 3.2 (‘Realiseren van een groen-blauw recreatief
netwerk’) van het Strategisch Beleidsplan Openluchtrecreatie voor de
provincie West-Vlaanderen 2009-2018
 Beleidsdoelstelling 4.02 (‘Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een
multifunctioneel bovenlokaal patrimonium van domeinen en groene assen’)
van het provinciale meerjarenplan 2014-2019
ARTIKEL 2 – Duur.
Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening. Het
gebruik en beheer wordt toegestaan voor een duur van negen jaar. Wanneer er vóór
de periode van zes maanden die onmiddellijk aan het verstrijken van deze termijn
voorafgaat geen uitdrukkelijke en schriftelijke opzeg door één der beide partijen
werd betekend bij aangetekende brief wordt deze overeenkomst stilzwijgend
verlengd voor een nieuwe periode van negen jaar, onverminderd de mogelijkheid tot
beëindiging conform de bepalingen uit artikel 6.

ARTIKEL 3 – Vergoeding.
Het gebruik en beheer geschiedt kosteloos.
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ARTIKEL 4 – Aanvraag wijzigingen en gebruik van het Onroerend Goed.
De Provincie zal het Vlaamse Gewest op de hoogte brengen wanneer zij
vergunningplichtige werken aan het Onroerend Goed en de aanhorigheden zal
uitvoeren.
Aanvragen door derden voor permanente wijzigingen aan het Onroerend Goed
worden gericht aan en behandeld door het Vlaamse Gewest.
De Provincie wordt door het Vlaamse Gewest in kennis gesteld van iedere aanvraag
tot wijziging van het Onroerend Goed. Behoudens reactie binnen uiterlijk één maand
na de kennisgeving aan de Provincie, wordt de Provincie geacht akkoord te gaan met
de aanvraag.
Aanvragen door derden voor het gebruik van het Onroerend Goed (evenementen en
manifestaties, toeristische activiteiten, …) worden gericht aan en behandeld door de
Provincie.
Het toezicht op het gebruik van het Onroerend Goed wordt uitgevoerd door de
Provincie. De Provincie kan hiertoe een provinciaal politie- en retributiereglement
van toepassing verklaren op het in gebruik gegeven Onroerend Goed.
ARTIKEL 5 - Buitencontractuele aansprakelijkheid - verzekering.
De partijen zullen elkaar wederzijds vrijwaren ingeval zij in het kader van hun
verplichtingen van deze overeenkomst worden aangesproken op grond van art.
1382, 1383, 1384, 1385 en 1386 BW. Elke partij draagt de verantwoordelijkheid ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van derden op grond van art. 1382, 1383,
1384, 1385 en 1386 BW voor de taken die hen bij deze overeenkomst worden
toegewezen.
ARTIKEL 6 - Beëindiging van overeenkomst inzake het gebruik en het
uitoefenen van beheerstaken.
Zowel de Provincie als het Vlaamse Gewest kan deze overeenkomst zonder
opzegvergoeding beëindigen ingeval van
 wijziging in de bestemming van het fietspad;
 niet naleving van de verplichtingen door de ene of de andere partij;
 reden van openbaar belang of gebruik in het kader van haar opdracht en
doelstellingen;
waarover
iedere
partij
alleen
beslist.
Indien een partij de overeenkomst wenst te beëindigen moet de opzeg aan de
andere partij aangetekend betekend worden met inachtneming van een
opzegtermijn van 6 maanden.
Bij een eenzijdige beëindiging door het Vlaamse Gewest vergoedt het Vlaamse
Gewest de actuele boekhoudkundige waarde van de door de Provincie uitgevoerde
investeringen aan het Onroerend Goed, behoudens indien de opzeg gebeurt om
redenen van openbaar belang of een vervreemding van het onroerend goed.
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ARTIKEL 7 - Geschillen tussen partijen.
Alle betwistingen tussen de Partijen zullen bij voorkeur zoveel mogelijk in der minne
opgelost worden. Ingeval betwistingen niet minnelijk kunnen worden geregeld,
worden deze voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van Brugge.

Bijlagen:



Bijlage 1: opmetingsplan d.d. 19 juni 2018 (ref. 1M3D8J/G/120812/00)
Bijlage 2: plaatsbeschrijving

Opgemaakt te µµµ op µµµ in 2 exemplaren.

De Provincie,
namens de deputatie:
Voor de provinciegriffier,
De gedeputeerde voor infrastructuur
De directeur,
en juridische aangelegenheden,

Dirk Van Belle

Bart Naeyaert

Het Vlaamse Gewest
De administrateur-generaal

Tom Roelants
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Gemeente
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
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Blankenberge
Blankenberge
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Blankenberge
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Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge

Afdeling
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de

Sectie
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Kadastraal nummer
408B
461
396B
406B
470
433/02
435A
418/02
462
456
448
458
461/02
407B
451
434/02
410C
455
402D
433/03
402F
447
460
459
454
419/02
459/02
449
450
409B
452/02
452
432/02
453
437A
395B
405B
430A
463
441
423/02
403B
452/03
438
433A
466
432A
436A
464
431A

Oppervlakte (m²)
694
2.302
796
568
1.953
2.831
2.913
773
6.144
2.968
2.949
1.524
3.170
763
2.983
3.096
1.058
3.021
1.502
2.744
229
2.790
1.474
1.989
3.137
1.260
4.571
5.258
5.341
778
1.018
1.615
4.217
3.122
3.615
247
473
5.011
11.400
1.069
2.456
757
1.623
2.901
2.914
4.264
3.520
3.228
3.356
4.716

Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
2de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

404B
452/04
457
446
465
469B
434A
467D
467C
439
440
418
423A
421E
425A
416C
417B
410D
413F
419B
424A
328C
629L
629M
399A
400A
390A
478
472
476
403C
629K
471
376B
481C
395A
409B
629G
402E
385B
374C
477
473
475
468
474/02
396A
402C
397B
474
629N
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502
2.410
3.134
1.822
3.009
1.430
1.805
272
88
3.257
3.254
3.192
7.049
1.768
7.700
3.039
771
450
48
14.829
9.036
4.818
13.219
13.858
1.926
2.047
8.427
5.308
2.128
2.339
12.727
39
2.337
16.910
16.352
2.661
15.354
106
1.269
3.497
2.823
2.800
3.359
3.067
2.480
2.313
5.467
2.403
12.126
1.131
31.747

Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

398A
469A
401A
467B
375C
370C
368A
410C
424B
425B
367C
368/02A
369B
367/02B
423B
412E
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14.042
5.047
2.047
230
5.391
5.653
4.973
4.301
2.005
1.798
6.259
784
10.376
606
1.835
7.407

Bijlage 2:
- Standaardfiches ‘grasland’ (20x en 21z)
- Fiche kwaliteitsbeoordeling rbbkam 20x en rbbzil 21y
- Standaardfiches ‘bos’ (3a, 8a en 15b)
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Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris –
standaardfiche grasland

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 juni 2019

naam opnemer

Bart Opstaele -Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 1,74 ha

beheereenheid 20x

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+

rbbkam

100

eenheid 2
eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

(tijdelijk)
overstromend

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator:
type kwelindicator:

droog

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
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.
Lidsteng en pijptorkruid is aanwezig in de grachten, naast kamgras en veldgerst

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

X. Gekende milieuproblemen
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden
– regionaal belangrijk biotoop rbbkam kamgraslanden

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 juni 2019

naam opnemer

Bart Opstaele

1. Identificatiegegevens beheereenheid
naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

nr beheereenheid 20x

2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling
sleutelsoorten

totaal aantal

☐ Gewone brunel, ☒ Gewoon timoteegras, ☒ Kamgras,
☐ Knopig doornzaad, ☒ Madeliefje, ☐ Tijmereprijs,
☒ Veldgerst, ☐ Vertakte leeuwentand, ☐ Wilde peterselie
aantal soorten hogere planten

soorten

geen indicator bij kwaliteitsbeoordeling,
dit zijn wel kenmerkende soorten van het graslandtype
aantal soorten in een vlak van 5 x 5m:
☒ <20

☐ ≥20

3. Structuurkenmerken
grassen

bedekking van alle grassen (excl. schijngrassen)

☐  ≤70%

☒ >70%

(co)dominantie van
soorten

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke
bedekking ≥ 70%

☐  afwezig

☒  aanwezig

☐  ≤10%

☒ >10%

☐  ≤30%

☒ >30%

☒ ≤5%

☐  >5%

4. Verstoringsindicatoren
verruiging
intensief gebruik

Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, Gewone
smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Kale jonker,
Kropaar, Liesgras, Moerasspirea, Riet, Rietgras
Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Kruipende boterbloem,
Witte klaver

eutrofiëring

Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid

vernatting

Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart,
Mannagras, Moerasstruisgras

☒ ≤10%

☐  >10%

ruderalisering

Akkerdistel, Behaarde boterbloem, Boerenwormkruid, Grote
weegbree, Heermoes, Italiaans raaigras, Jakobskruiskruid,
Kluwenzuring, Krulzuring, Kweek, Mannagras, Paardenbloem
), Ridderzuring, Ruige zegge, Speerdistel, Straatgras, Tengere
rus, Vogelmuur, Waterpeper, Zachte dravik
Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus

☒ ≤10%

☐  >10%

☒ ≤10%

☐  >10%

☒ ≤5%

☐  >5%

pollenvormende
russen
verbossing

Bedekking alle boom- of struiksoorten>1m incl. bramen

Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden - pagina 12 van 15

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

11 juni 2019

naam opnemer

Bart Opstaele -Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 4,38 ha

beheereenheid 21z

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+

30

eenheid 2

hp

70

eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

(tijdelijk)
overstromend

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator:
type kwelindicator:

droog

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
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.
In de laantjes komen zilte elementen voor (oa. ruwe bies)

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

X. Gekende milieuproblemen
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden
– Europees te beschermen habitat 6120 kalkminnende
graslanden op dorre zandbodem

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

datum opname

naam opnemer

1. Identificatiegegevens beheereenheid
naam natuurbeheerplan of terrein

nr beheereenheid

2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling
sleutelsoorten

☐ Brede ereprijs, ☐ Cipreswolfsmelk, ☐ Geel walstro,
☐ Geoorde zuring, ☐Gestreepte klaver, ☐Grote tijm,
☐ Handjesgras, ☐Harige ratelaar, ☐Hemelsleutel, ☐Kaal
breukkruid,☐Kleine pimpernel, ☐Kleine ratelaar,
☐ Knikkende distel,☐Knolbeemdgras,☐Knolboterbloem,
☐ Kruisdistel, ☐ Kweekdravik, ☐Lathyruswikke, ☐Liggende
klaver, ☐Muskuskaasjeskruid, ☐Onderaardse klaver, ☐ Plat
beemdgras,☐Ronde ooievaarsbek, ☐Rozetkruidkers,
☐ Rozetsteenkers, ☐Sikkelklaver, ☐Slanke mantelanjer,
☐ Smalle raai, ☐Smaragdmos, ☐Tripmadam,
☐ Veldsalie, ☐Viltganzerik, ☐Voorjaarsganzerik,
☐ Voorjaarszegge, ☐Wit vetkruid, ☐Zacht vetkruid,
☐ Zandhoornbloem, ☐Zeepkruid, ☐Zwarte toorts

relatieve bedekking: ☐  <10%

☐  ≥10%

aantal soorten:

☐  <4

☐  ≥4

☐  < 5%

☐  5-30%

☐

 > 30%

☐  <10%

☐  10-30%

☐

 > 30%

☐  ≤ 5%

☐  5-10%

☐  ≤50%

☐  >50%

☐  ≤ 5%

3. Structuurkenmerken
naakte bodem
moslaag

aandeel vegetatieloze bodem, exclusief delen bedekt door
strooisel
bedekking mossen en korstmossen, exclusief Gewoon
haakmos

4. Verstoringsindicatoren
eutrofiëring

Gewone hoornbloem, Kruipende boterbloem, Raaigras,
Veldzuring, Witbol, Witte klaver

vergrassing, incl.
vervilting

Beemdgras, Gewoon struisriet, Gewone veldbies, Gewoon
timoteegras, Glanshaver, Grote vossenstaart, Kropaar,
Kweek, Rietzwenkgras, Rood zwenkgras, Ruige zegge, Smele,
Struisgras
Akkerdistel, Bijvoet, Boerenwormkruid, Grote brandnetel,
Jakobskruiskruid, Kleefkruid, Kruldistel, Krulzuring, Melkdistel,
Paardenbloem, Ridderzuring, Speerdistel

verruiging, incl.
ruderalisering

☐

 >10%

☐  5-10%

☐

 >10%

verbossing

bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen

☐  ≤ 5%

☐  5-10%

☐

 >10%

verbraming

bedekking bramen

☐  ≤ 5%

☐  5-10%

☐

 >10%

strooisellaag

bedekking van plekken waar het dood organisch materiaal
een meer dan 1 cm dikke laag vormt

☐  ≤ 5%

☐  5-10%

☐

 >10%

vermossing

bedekking van Gewoon haakmos

☐  ≤30%

☐  >30%
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standaardfiche bos
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datum opname

11 oktober 2019

naam opnemer

Bart Opstaele - Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 1,95 ha

beheereenheid 3a

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

eenheid 1

n

Overeenkomstig N2000-habitat
of RBB (2)

Bedekking (%)
100

eenheid 2
eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke
ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator::
type kwelindicator:

(tijdelijk)
overstromend

droog

opmerkingen:

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

5% naakte bodem
90% kruidlaag, inclusief jonge
bomen en struiken (hoogte
<2m).
Vul vraag 5-7 in.

5% moslaag

40% struiklaag inclusief bomen
(hoogte > 2m en diameter
<14cm).
Vul vraag 8 in.

90% boomlaag (diameter >14cm).
Vul vraag 9-13 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.
bramen
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 l
soort:
%:

es
100

opmerkingen: Beperkt verjonging aanwezig

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:
%:

Sleedoorn

Zwarte els

es

20

60

20

opmerkingen:

9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag?
stamsgewijs

groepsgewijs

homogeen

10 Enkel voor homogene bosbestanden: Is het omslagpunt bereikt?
Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte.
takvrije stam < 1/4

takvrije stam tussen 1/4 en 2/5

takvrije stam > 2/5

11 Wat is de bestandsdichtheid?
Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha).
weinig dicht G<20

gemiddeld dicht 20<G<30

dicht 30<G<40

zeer dicht G>40

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

es

zomereik

zwarte els

%:

40

20

40

gemiddelde diameter (cm):

30

25

20

slecht

goed

goed

stamkwaliteit:

opmerkingen (vitaliteit, gebreken, Essen zijn aan het afsterven
toekomstwaarde):

13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen
Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter.
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aandeel dood hout:
aantal dikke dode bomen
(diameter>40cm, liggend en staand,
per ha):

 < 4%

 4-10%

 ≥ 10%

0

 1-2

 ≥ 3

14 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
15 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.
indien bos ga naar vraag 24

groen- en parkbeheer

niet gekend
indien gewenst, vul aan met een
meer gedetailleerde omschrijving
van het beheer:

16 Werd er tot nu toe bemest?
nee

ja

niet gekend

Indien gekend, omschrijf aard
en hoeveelheid:

17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt?
nee

ja

niet gekend

indien gekend: bestreden
soorten:

18 Bos: Wat is de huidige beheervorm?
hakhout. Ga naar vraag 18.

middelhout. Ga naar vraag
18.

hooghout.

niet gekend.

nulbeheer (geen houtoogst).

19 Omschrijf het hakhoutbeheer:
soorten hakhout:
aantal overstaanders per ha:

soorten overstaanders:
0.

>10/ha.

10-50/ha.

> 50/ha

VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen
20 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
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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

21 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
22 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
23 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
24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen.

X. Gekende milieuproblemen
25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris –
standaardfiche bos

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 oktober 2019

naam opnemer

Bart Opstaele - Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 2,84 ha

beheereenheid 8a

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

eenheid 1

n

Overeenkomstig N2000-habitat
of RBB (2)

Bedekking (%)
100

eenheid 2
eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke
ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator::
type kwelindicator:

(tijdelijk)
overstromend

droog

opmerkingen:

IV. Beschrijving van de vegetatie
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
90% kruidlaag, inclusief jonge
bomen en struiken (hoogte
<2m).
Vul vraag 5-7 in.

25% struiklaag inclusief bomen
(hoogte > 2m en diameter
<14cm).
Vul vraag 8 in.

5% moslaag
90% boomlaag (diameter >14cm).
Vul vraag 9-13 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.
bramen
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 l
soort:

es

%:

100

opmerkingen: Beperkt verjonging aanwezig

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:
%:

Zwarte els

es

80

20

opmerkingen:

9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag?
stamsgewijs

groepsgewijs

homogeen

10 Enkel voor homogene bosbestanden: Is het omslagpunt bereikt?
Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte.
takvrije stam < 1/4

takvrije stam tussen 1/4 en 2/5

takvrije stam > 2/5

11 Wat is de bestandsdichtheid?
Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha).
weinig dicht G<20

gemiddeld dicht 20<G<30

dicht 30<G<40

zeer dicht G>40

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

Grauwe abeel

Zwarte els

%:

50

50

gemiddelde diameter (cm):

45

25

goed

goed

stamkwaliteit:
opmerkingen (vitaliteit, gebreken,
toekomstwaarde):

13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen
Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter.
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aandeel dood hout:
aantal dikke dode bomen
(diameter>40cm, liggend en staand,
per ha):

 < 4%

 4-10%

 ≥ 10%

0

 1-2

 ≥ 3

14 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
15 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.
indien bos ga naar vraag 24

groen- en parkbeheer

niet gekend
indien gewenst, vul aan met een
meer gedetailleerde omschrijving
van het beheer:

16 Werd er tot nu toe bemest?
nee

ja

niet gekend

Indien gekend, omschrijf aard
en hoeveelheid:

17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt?
nee

ja

niet gekend

indien gekend: bestreden
soorten:

18 Bos: Wat is de huidige beheervorm?
hakhout. Ga naar vraag 18.

middelhout. Ga naar vraag
18.

hooghout.

niet gekend.

nulbeheer (geen houtoogst).

19 Omschrijf het hakhoutbeheer:
soorten hakhout:
aantal overstaanders per ha:

soorten overstaanders:
0.

>10/ha.

10-50/ha.

> 50/ha

VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen
20 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
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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

21 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
22 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
23 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
24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen.

X. Gekende milieuproblemen
25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris –
standaardfiche bos

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 oktober 2019

naam opnemer

Bart Opstaele - Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 1,45 ha

beheereenheid 15b

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

eenheid 1

n

Overeenkomstig N2000-habitat
of RBB (2)

Bedekking (%)
100

eenheid 2
eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke
ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator::
type kwelindicator:

(tijdelijk)
overstromend

droog

opmerkingen:

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

5% moslaag

40% struiklaag inclusief bomen
(hoogte > 2m en diameter
<14cm).
Vul vraag 8 in.

80% boomlaag (diameter >14cm).
Vul vraag 9-13 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.
Moeraszegge en bramen
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 l
soort:
%:

schietwilg

es

60

40

opmerkingen: Beperkt verjonging aanwezig

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:
%:

schietwilg

zwarte els

es

60

20

20

opmerkingen:

9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag?
stamsgewijs

groepsgewijs

homogeen

10 Enkel voor homogene bosbestanden: Is het omslagpunt bereikt?
Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte.
takvrije stam < 1/4

takvrije stam tussen 1/4 en 2/5

takvrije stam > 2/5

11 Wat is de bestandsdichtheid?
Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha).
weinig dicht G<20

gemiddeld dicht 20<G<30

dicht 30<G<40

zeer dicht G>40

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

schietwilg

es

zwarte els

%:

60

20

20

gemiddelde diameter (cm):

25

20

20

matig

slecht

goed

stamkwaliteit:

opmerkingen (vitaliteit, gebreken, Essen zijn grotendeels afgestorven
toekomstwaarde):

13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen
Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter.
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aandeel dood hout:
aantal dikke dode bomen
(diameter>40cm, liggend en staand,
per ha):

 < 4%

 4-10%

 ≥ 10%

0

 1-2

 ≥ 3

14 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
15 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.
indien bos ga naar vraag 24

groen- en parkbeheer

niet gekend
indien gewenst, vul aan met een
meer gedetailleerde omschrijving
van het beheer:

16 Werd er tot nu toe bemest?
nee

ja

niet gekend

Indien gekend, omschrijf aard
en hoeveelheid:

17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt?
nee

ja

niet gekend

indien gekend: bestreden
soorten:

18 Bos: Wat is de huidige beheervorm?
hakhout. Ga naar vraag 18.

middelhout. Ga naar vraag
18.

hooghout.

niet gekend.

nulbeheer (geen houtoogst).

19 Omschrijf het hakhoutbeheer:
soorten hakhout:
aantal overstaanders per ha:

soorten overstaanders:
0.

>10/ha.

10-50/ha.

> 50/ha

VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen
20 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
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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

21 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
22 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
23 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
24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen.

X. Gekende milieuproblemen
25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Toegankelijkheidsregeling
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Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van
de toegankelijkheidsregeling voor het provinciaal domein Zeebos,
gelegen op het grondgebied van de stad Blankenberge en stad
Brugge,

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 besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en natuurreservaten;
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Blankenberge, gegeven op 13 december 2019;
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van de stad
Blankenberge, gegeven op 4 oktober 2019;
Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de openbare consultatie van 4
november 2019 tot 4 december 2019;
BESLUIT:
Art. 1. – Toepassingsgebied
1.1.

Deze regeling is van toepassing op het openbaar provinciaal domein Zeebos op
het grondgebied van de stad Blankenberge en de stad Brugge.

1.2.

Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
toegankelijkheidskaart.

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.

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen
2.1.

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

2.2.

Op de toegankelijkheidskaart worden volgende wegen onderscheiden:
 Wandelweg: uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en honden aan de
leiband.
 Fietsweg: toegankelijk voor fietsers en mountainbikers.
 Ruiterweg: toegankelijk voor paarden zonder getrek.
Op de toegankelijkheidskaart worden volgende zones afgebakend:
 speelzone: zone waar kan gespeeld worden en waar geen machtiging
vereist is voor het verlaten van de wegen en het organiseren van
bosspelen.
 zone met grote grazers.

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 altijd toegankelijk met uitzondering van het bosgedeelte dat enkel
toegankelijk is van zonsopgang tot zonsondergang.

Art. 3. – Watergebruikers
3.1.

De grachten en poelen mogen enkel gebruikt worden als drinkwater voor de
dieren. Ander gebruik zoals zwemmen, schaatsen, pompen van water uit de
grachten zijn niet toegelaten uitgezonderd ter bestrijding van brand.

3.2.

Het beoefenen van de hengelsport is niet toegelaten.

Art. 4. – Zones
4.1

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.

4.2

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 zijn niet toegelaten in de speelzone.
Buiten de speelzone mag er niet van de paden worden afgeweken.

4.3

Er mag op de aangeduide parking in het gebied enkel worden geparkeerd.
Overnachting in motorhomes of andere voertuigen is niet toegestaan.

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften
5.1.

Het is in de natuurzones 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
in de natuurzones verstoren of andere gebiedsgebruikers hinderen of storen.
5.2.

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.

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

Er mag binnen het domein niet worden geleurd, noch koopwaren worden
uitgesteld, noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden;
reclame is er verboden.

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen
6.1.

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

6.2.

De stad Blankenberge, de stad Brugge, 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
toezichthouder.

6.3.

Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige
wind is op eigen risico, zodat de stad Blankenberge, de stad Brugge, de provincie
West-Vlaanderen noch het Agentschap kunnen worden aangesproken voor de
vergoeding van de schade.

Art. 7. – 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. 8. – Afwijkingen
De provincie West-Vlaanderen kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van
deze regeling toestaan. De aanvraag tot toestemming moet minstens 35 dagen van
tevoren, schriftelijk worden toegezonden aan de groendienst van de provincie WestVlaanderen of via domeinen@west-vlaanderen.be.
Art. 9 – Handhaving
9.1.

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.

9.2.

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. 10 – Bekendmaking
10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
10.2. De stad Blankenberge en stad Brugge houden deze regeling ter inzage van de
bevolking.
10.3. De regeling wordt gepubliceerd in het bestuursmemoriaal.
Brussel,
De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel

Bijlage 4:

Algemeen politiereglement voor de domeinen van de provincie
West-Vlaanderen.
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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,
Geert Anthierens

De voorzitter,
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 WestVlaanderen 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.

Bijlage 5:

Verslag publieke consultatie

1. Aankondiging publieke consultatie
De publieke consultatie van het natuurbeheerplan Zeebos werd aangekondigd op de website
van de stad Blankenberge en de website van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens was er
aankondiging van de wandeling op 10 november 2019.
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2. Periode en inzage
De eindontwerpversie ‘Natuurbeheerplan provinciedomein Zeebos’ lag tussen 4 november
2019 en 4 december 2019 ter inzage in de bibliotheek van stad Blankenberge. Het volledige
beheerplan kon ook worden gedownload van de website van de Provincie West-Vlaanderen.
Opmerkingen en bezwaren i.v.m. beheerplan konden schriftelijk of per mail overgemaakt
worden aan Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Lieven Dekoninck Agentschap Natuur en
Bos, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74/3 te 8200 Brugge of lieven.dekoninck@vlaanderen.be.

3. Opmerkingen in kader van de publieke consultatie
Er waren twee opmerkingen tijdens de periode van de publieke consultatie:
Opmerking 1:
Tijdens de infowandeling op 10 november 2019 werd er de vraag gesteld of er op het verhard
pad naar de vogelkijkhut ook gefietst zou kunnen worden.
Antwoord: de toegankelijkheidsregeling wordt aangepast en kan op het verhard pad
van en naar de vogelkijkhut ook worden gefietst.
Opmerking 2:
Door de hr. Ivan De Clerck van vzw Bescherm Bomen en Natuur werd op 24 november 2019
een bezwaar ingediend. Het bezwaar is hieronder weergegeven.
Antwoord: het antwoord is toegevoegd na onderstaand bezwaarschrift.
Van: Ivan De Clerck <ivandeclerck@skynet.be>
Verzonden: zondag 24 november 2019 16:52
Aan: Dekoninck Lieven <lieven.dekoninck@vlaanderen.be>
CC: 'Alain Menge' <Alain.Menge@blankenberge.be>
Onderwerp: RE: Natuurbeheerplan Provinciedomein Zeebos
Geachte heer Dekoninck
Hierbij mijn bezwaar tegen het Natuurbeheerplan Provinciedomein Zeebos.
Er kan tot 4 december 2019 bezwaar ingediend worden tegen dit Natuurbeheerplan.
Kunt u bevestigen dat u dit bezwaar ontvangen heeft?
1) In het Natuurbeheerplan staat:
4.2.3Beheer van bosranden
De bosranden zijn een belangrijke ecologische zone voor heel wat soorten zangvogels, dagvlin-ders, libellen,
zweefvliegen, etc.
Aan de west- en oostrand van het bos worden de bosranden (ca. 1.200 m) verder beheerd en ingericht.
Tussen het wandelpad (oostzijde) of wandel-en rui-terpad (westzijde) en de buitengrens wordt jaarlijks in oktober gemaaid.
Ook de bosrand op de noordrand van 13a wordt beheerd, ttz. afzetten van boomopslag.
Aan de boszijde wordt over een breedt van ca. 10 m een licht golvende bosrand aangelegd. Dit door de aanwezige bomen in deze zone te kappen en de aanwezige struiken te laten staan.
De opslag van bomen wordt gefaseerd (alternerend in stroken van 250 m) om de 6 jaar afgezet.
- Wij stellen voor om deze bomen niet te kappen en het plan op dit punt aan te passen.
Dit maakt het plan vatbaar voor eigen interpretaties.
Er wordt nergens opgeven hoeveel bomen er zullen gekapt worden, dit is niet conform.
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Het natuur decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu stelt in artikel
14 de zorgplicht in:
"Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de
vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. "
Artikel 16 voorziet verder:
"§ 1. In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er zorg voor dat er geen
vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te
herstellen.
§ 2. Een activiteit waarvoor een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, kan enkel uitgevoerd worden
indien geen vermijdbare schade kan ontstaan en voor zover de aanvrager zich in voorkomend geval gedraagt
naar de code van goede natuurpraktijk."
De habitattoets zit vervat in artikel 36 ter, § 3 van het decreet natuurbehoud , dat van toepassing is op alle vergunningsplichtige activiteiten , plannen en programma’s die een betekenisvol effect kunnen hebben aan een speciale beschermingszone onder het toepassingsgebied van de habitattoets.
Artikel 6, lid 3 van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna: de habitatrichtlijn) is omgezet in het interne recht in artikel
36ter, §§ 3 en 4 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
(hierna: het decreet natuurbehoud), dat bepaalt wat volgt:
“§ 3. Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één
of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s, een betekenisvolle aantasting van
de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, dient onderworpen te worden
aan een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone.
(…)
Voor een plan of programma zoals gedefinieerd in artikel 4.1.1, § 1, 4°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, alsook de wijziging ervan, waarvoor, gelet op het betekenisvolle
effect op een speciale beschermingszone, een passende beoordeling is vereist, is hoofdstuk II van titel IV van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van toepassing.
(…)
Bij de opmaak van het plan-MER of het project-MER zal de passende beoordeling worden geïntegreerd in respectievelijk het plan-MER of het project-MER, dat respectievelijk wordt opgesteld overeenkomstig hoofdstuk II of
hoofdstuk III van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. De
Vlaamse Regering kan nadere regels van integratie en herkenbaarheid van de passende beoordeling in het milieueffectrapport bepalen.
(…)
§ 4. De overheid die over een vergunningsaanvraag, een plan of programma moet beslissen, mag de vergunning
slechts toestaan of het plan of programma slechts goedkeuren indien het plan of programma of de uitvoering van
de activiteit geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken. De bevoegde overheid draagt er steeds zorg voor dat door het X-14.927-17/31 opleggen van voorwaarden er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan ontstaan.”
Artikel 2, 30° van het decreet natuurbehoud definieert “betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken
van een speciale beschermingszone” als volgt:
“een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van een speciale
beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van instandhouding van
de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de betreffende speciale beschermingszone is aangewezen of voor de staat
van instandhouding van de soort(en) vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale beschermingszone.”
Artikel 11, § 4 van het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering betreffende de aanwijzing van speciale
beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, bepaalt: “§ 4 Voor zover de instandhoudingsdoelstellingen voor een Europees te beschermen gebied nog niet definitief zijn vastgesteld, richt de
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initiatiefnemer die er toe gehouden is een passende beoordeling op te maken in uitvoering van artikel 36ter, § 3
en volgende van het decreet, zich op de gegevens op basis waarvan de aanmelding van de speciale beschermingszone is gebeurd, aangevuld met de voorhanden zijnde wetenschappelijke gegevens.”
2) Er moet ook opgemerkt worden dat deze aanvraag niet conform is volgens het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beheerplannen van bossen van 27 JUNI 2003.
Op flink wat punten wordt hiertegen gezondigd.
Art. 8. § 1. Na de ontvangstmelding wordt het ontwerpbeheerplan dat moet voldoen aan de criteria duurzaam
bosbeheer zoals bepaald in artikel 3, § 1 of artikel 4, § 2 voor consultatie ter inzage gelegd bij de bosgroep die
actief is in de bosgroepregio waar het bos ligt, of bij het Bosbeheer.
§ 2. De aankondiging van de consultatie over het ontwerpbeheerplan gebeurt binnen 30 kalenderdagen na de
ontvangstmelding. De aankondiging wordt in minstens 1 regionale krant gepubliceerd. In de aankondiging worden de volgende gegevens vermeld :
1° het onderwerp van het ontwerpbeheerplan, met een korte beschrijving van de beheerdoelstellingen op niveau
van het bos of het boscomplex;
2° de plaats waar en de uren waarop gedurende een periode van 30 kalenderdagen het ontwerpbeheerplan kan
worden ingezien;
3° de begin- en einddatum van de consultatieperiode;
4° de mededeling dat gedurende die periode opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk kunnen worden gericht
aan de bosgroep of het Bosbeheer.
§ 3. Bij het afsluiten van de consultatie wordt door de bosgroep of het Bosbeheer een dossier opgemaakt dat de
volgende elementen omvat :
1° het bewijs van de aankondiging;
2° een kopie van de ingediende schriftelijke opmerkingen en/of bezwaren. http://www.emis.vito.be Belgisch
staatsblad dd. 10-09-2003
Het bosbeheer of de bosgroep bezorgen dit dossier aan de opsteller van het beheerplan. De opsteller van het
beheerplan past het ontwerpbeheerplan zonodig aan en voegt er een verslag van de consultatieronde aan toe.
Dat verslag omvat naast bovengenoemde elementen ook een vermelding op welke wijze en waarom al dan niet
rekening is gehouden met de ingediende schriftelijke opmerkingen en/of bezwaren.
Het verslag van de consultatieronde wordt samen met het ontwerpbeheerplan ingediend bij het Bosbeheer binnen 30 kalenderdagen na het afsluiten van de consultatieperiode.
3) Na afloop van de consultatie zal het ANB instaan voor de inzameling van alle opmerkingen en bezwaren op de
locaties waar het ontwerp beheersplan kon worden ingekeken.
De opmerkingen dienen vervolgens door de indiener van het bosbeheersplan verstuurd met verzoek om de opmerkingen te verwerken en het ontwerp beheersplan en een verslag van de consultatieronde binnen een termijn
van 30 dagen opnieuw in te dienen bij het ANB.
Het verslag dient de vermelden waarom en op welke wijze al dan niet rekening werd gehouden met de ingediende opmerkingen of bezwaren.
Het ANB voert vervolgens een terreinbezoek uit en binnen de 6 maanden na de toekenning van een registratienummer keurt het ANB het ontwerpbeheersplan goed.
Tegen de goedkeuring van een bosbeheersplan, kan door een derde/ belanghebbende/betrokken publiek geen
beroep aangetekend worden, enkel wanneer er geen goedkeuring werd verleend, kan er door de indiener beroep
aangetekend worden, alsook tegen eventueel opgelegde voorwaarden.
Het aantekenen van beroep gebeurt bij een Comité van beroep, een instantie van het Agentschap voor Natuur en
Bos.
Het is ook een schending van het onpartijdigheidsbeginsel, dat het Agentschap voor Natuur en Bos een bosbeheersplan dient te adviseren, dient goed te keuren en zelfs over het beroep dient te oordelen, wanneer door de
indiener van het beheersplan , een beroep zou aangetekend worden, laat staan dat een bezwaar door een belanghebbende burger wordt ingediend.
Een dergelijk bezwaar wordt immers ook behandeld door het Agentschap voor Natuur en Bos .
De volledige procedure tot advisering en goedkeuring van een bosbeheersplan, gebeurt derhalve in de schoot
van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Een onafhankelijke, onpartijdige instantie komt hier niet aan te pas. Art. 9., § 3 en § 4 Toegang tot de rechter van
het Verdrag van Aarhus, bepaalt het volgende; “3. Aanvullend op en onverminderd de in het voorgaande eerste
en tweede lid bedoelde herzieningsprocedures, waarborgt elke Partij dat leden van het publiek, wanneer zij volPagina 66 van 70

doen aan de eventuele in haar nationale recht neergelegde criteria, toegang hebben tot bestuursrechtelijke of
rechterlijke procedures om het handelen en nalaten van privé-personen en overheidsinstanties te betwisten die
strijdig zijn met bepalingen van haar nationale recht betreffende het milieu.
4. Aanvullend op en onverminderd het voorgaande eerste lid, voorzien de in het voorgaande eerste, tweede en
derde lid bedoelde procedures in passende en doeltreffende middelen, met inbegrip van, zo nodig, een dwangmiddel tot rechtsherstel en zijn zij billijk, snel en niet onevenredig kostbaar. Beslissingen ingevolge dit artikel zijn
schriftelijk of worden schriftelijk vastgelegd. Beslissingen van rechterlijke instanties, en waar mogelijk van andere
organen, zijn voor het publiek toegankelijk.”

Met vriendelijke groeten,
Ivan De Clerck
VZW Bescherm Bomen en Natuur
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west-vlaand ;g
de gedreven prov i nc ie

Groendienst
Planning provinciedomeinen en Groene Assen

Ivan De Clerck
Vzw Bescherming Bomen en Natuur

Sint -Andries,
Vrijdag 17-12-2019
Onze ref. :

Contactpersoon:
Wim Marichal

Betreft:
Bezwaarschrift NBP Zeebos

Telefoon 050 40 3258
Uw ref.:
e-mail:
wim .maric hal@west -vlaanderen.be

Bijlagen:

Geachte Heer,
Bedankt voor uw interesse in het natuurbeheerplan van Zeebos . We hebben uw bezwaar goed en
binnen de gestelde termijn ontvangen. Vanuit de provincie willen we ook meer bos en bomen in WestVlaanderen. De laatste 10 jaar zorgden we voor meer dan 30 ha nieuw aangeplante bomen of 120.000
bomen over heel de provincie in de provinciedomeinen. Daarnaast werden ook langs de groene
fietsassen duizenden bomen en struiken aangeplant. Via de financiële ondersteuning aan de regionale
landschappen wordt de aanplanting bij particulieren en landbouwers gestimuleerd op het WestVlaamse platteland.

Provinciedomein
Bergelen
Gasthuisbossen
Tilleçiem
Gavers
Kemmelberçi
Palinçibeek
WallemoteWolvenhof
Palingbeek
Palinçibeek
Kemmelberçi
d'Aertrycke
ljzerboomçiaard
Tillegem

çiemeente
Wevelgem
leper
Bruaae
Deerlijk
Heuvelland
leper

jaar
aanplant

lzeçiem
leper
leper
Heuvelland
Torhout
Diksmuide
Bruaae

ha

2010
2011
2013
2014
2015
2015

3
2
8
1
3
1

2016
2016
2018
2018
2018
2018
2019

2
5
2
1
0,5
2,5
1,5
32,5
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Het ecologisch bosrandbeheer aan de west- en oostkant van het provinciedomein Zeebos waarnaar u
verwijst in uw bezwaar nummer 1 , is conform met het Besluit van Vlaamse Regering van 14/07/2017
houdende vaststelling van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer. Lichtrijke bosranden worden
aangeduid als na te streven natuurelementen in het bos.
"d) indicator 1.2.4: de beheerder behoudt de aanwezige natuurelementen, die bijdragen aan de
structuurdiversiteit van het terrein en hij zorgt voor het behoud van soorten die aan deze
natuurelementen gebonden zijn, als die maatregelen niet al gedekt zijn door de toepassing van
indicator 1.2.2 of 1.2.3. Hieronder vallen onder meer de structuurrijke en ruimtelijke overgangen tussen
vegetaties, zoals mantel- en zoomvegetaties, open plekken in het bos en kleine landschapselementen.
Hij zorgt voor de ontwikkeling van dergelijke ruimtelijke overgangen als dat relevant is voor het behoud
van populaties van soorten die van belang zijn voor het terrein. Bij de aanleg van houtkanten en hagen
wordt met inheemse boomsoorten gewerkt. Voor bossen geldt de volgende norm: de beheerder zorgt
voor een aandeel van minstens 5% aan gevarieerde randen en open plekken;"
Het nominatief aanduiden van te kappen bomen in de bosrand is niet nodig na een goedgekeurd
natuurbeheerplan waarin deze maatregel wordt opgenomen. Het kappen van de bomen heeft de
bedoeling om meer licht te geven in de bosrand. Lichtrijke bosranden zijn uiterste waardevol voor
vlinders, vogels en amfibieën. De hoogstammige bomen zoals esdoorn en eik groeien terug na het
kappen in struikvorm. De boom verdwijnt dus niet.
Naast de ecologische reden is er ook een functionele reden voor het hakhoutbeheer. Aan de oostkant
moet de kraan van de polder kunnen passeren langs de Sint-Jansader . De polder zal de provincie
berispen en op hun kosten een aannemer aanstellen om vrije doorgang te verschaffen. Aan de
westkant wensen we de doorgang voor de ruiters te verzekeren langs het ruiterpad.
Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beheerplannen van bossen van 27 juni 2003
waarnaar u verwijst in uw bezwaar nummer 2 werd ondertussen vervangen door het besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten van
14/7/2017
Rond kennisgeving vermeldt het besluit het volgende.
Art. 6. §1. Na de kennisgeving van de volledigheidsverklaring, vermeld in artikel 5, §3, wordt het
ontwerp van natuurbeheerplan voor een terrein van type twee, type drie of type vier voor consultatie ter
inzage gelegd bij het agentschap, bij de indiener, of op een door de indiener en het agentschap
gezamenlijk te bepalen plaats in de omgeving van het terrein waarvoor het natuurbeheerplan wordt
opgesteld.
§2. De indiener zorgt voor de aankondiging van de consultatie over het ontwerp van natuurbeheerplan
binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de vol/edigheidsverklaring, vermeld in artikel 5,
§3. De aankondiging wordt bekendgemaakt op één van de volgende wijzen:
1° in minstens één regionale krant;
2° via de gemeentelijke informatiekanalen;
3° door middel van aanplakking op een duidelijk zichtbare wijze langs de toegangsweg of-wegen van
het terrein in kwestie.

De aankondiging van de consultatie en de infowandeling van 10 december verscheen zowel op de
website van de provincie als van de stad Blankenberge zodat de provincie voldeed aan de
voorwaarden van het besluit. Op de infowandeling van 10-11-2019 waren een vijftiental mensen
aanwezig.

Rond uw bezwaar nummer 3 namelijk het onpartijdigheidsprincipe dat geschonden wordt door ANB
kan de provincie West-Vlaanderen zich niet uitspreken

De provincie West-Vlaanderen is steeds bereid tot een gesprek rond het provinciaal bomen- en
bosbeheer. In 2020 wordt een delegatie van uw vzw uitgenodigd voor een gesprek met de
verantwoordelijke gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Hoogachtend,

Jurgen Vanlerberghe

Bijlage 6:

Adviezen

Stad Blankenberge
Op zitting van 13 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de
stad Blankenberge het natuurbeheerplan en bijhorend toegankelijkheidsregeling gunstig geadviseerd. Zie besluit hierna.
Jeugdraad Blankenberge
Op zitting van 4 oktober 2019 heeft de Jeugdraad Blankenberge een positief advies gegeven
aan de toegankelijkheidsregeling. In hun advies heeft de Jeugdraad voorstellen geformuleerd
naar inrichting en beheer van de speelzone. Zie advies hierna.
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Stad Blankenberge
Uittreksel uit het notulenboek van het college van
burgemeester en schepenen
Zitting van 13 december 2019
Aanwezig:
Daphné Dumery, voorzitter;
Jurgen Content, Sandy Buysschaert, Alfons Monte, Nadia Cloetens, Benny Herpoel, schepenen;
Peter Verheyden, algemeen directeur
Verontschuldigd/afwezig:
Annie De Pauw, schepen/ voorzitter BCSD

Advies natuurbeheerplan Provinciedomein Zeebos.

Bevoegdheid, wetten en reglementen
Decreet Lokaal Bestuur.
Aanleiding en context
In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen werd een natuurbeheerplan voor het Provinciedomein
Zeebos opgemaakt. In dit natuurbeheerplan zijn de gewenste doelstellingen inzake ecologie,
bosbeheer, landschap, recreatie, ... opgenomen. Het natuurbeheerplan van het Zeebos lag tot 4
december 2019 ter inzage van het publiek.
Op zondag 10 november 2019 was er een wandeling met toelichting rond het plan in het
provinciedomein. Tijdens deze wandeling werd voorgesteld om een kleine aanpassing door te voeren
aan het toegankelijkheidsreglement, waarbij het fietsen naar de kijkhut via het verharde pad mogelijk
wordt. Deze aanpassing werd in het natuurbeheerplan opgenomen.
De Provincie West-Vlaanderen heeft een advies van het cbs Blankenberge nodig om de definitieve
goedkeuring van de Afdeling Natuur en Bos te kunnen krijgen.
De Afdeling STROM stelt voor om het natuurbeheerplan gunstig te adviseren.
Verwijzingsdocumenten
- Natuurbeheerplan Provinciedomein Zeebos.
- Bijlage bij het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van
goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling van het gebied provinciedomein Zeebos (plan).
Financieel

Besluit
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen adviseert het Natuurbeheerplan Provinciedomein
Zeebos gunstig.

Artikel 2:
Het advies toe te sturen aan de Provincie West-Vlaanderen, Sectie Planning Provinciedomeinen.

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) P. Verheyden
algemeen directeur

(get) D. Dumery
voorzitter
Vo

ensluidend afschrift
ankenberge, 13/12/19
Jurgen Content
de schepen

Advies

Natuurbeheerplan Zeebos
Jeugdraad Blankenberge
Advies gemaakt door Jeugdraad Blankenberge.
Besproken op de AV van 4/10/2019

1. Informatie
Op de algemene vergadering van de jeugdraad die plaatsvond op 4 oktober 2019 kwam Matthias
Degraeve het natuurbeheerplan toelichten.
De jeugdraad staat alvast positief ten opzichte van het natuurbeheerplan.
Volgende punten belangen de jeugd aan:
1. Inrichting / aanleg van het speelbos
2. Uitbreiding van de verlichting langs het wandel – en fietspad (vanaf Corsendonck tot aan de
lokalen)
3. Heraanleg en uitbreiding van het bestaande speelplein
4. Heraanleg omgeving poel
Graag vullen we nog wat opmerkingen / bedenkingen aan in ons advies.

2. Advies
1. Inrichting / aanleg van het speelbos – timing winter 2019 en 2020
We zouden het fijn vinden dat volgende elementen in het speelbos gerealiseerd worden:
-

Open ruimtes

-

Natuurlijke speelelementen (bijvoorbeeld: liggende boomstammen, losliggende takken,
steppaaltjes van omgehakte bomen, wilgenconstructies, veilig boomstammenparcours,….)

-

Verstopplaatsen

-

Natuurlijke wandelpaadjes (toegankelijk voor iedereen)

-

…

2. Uitbreiding van de verlichting langs het wandel – en fietspad (vanaf Corsendonck tot aan de
lokalen) – timing voorjaar 2020
Er is hier al lang vraag naar. We hopen dan ook dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd zal worden.
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3. Heraanleg en uitbreiding van het bestaande speelplein – timing 2021
We zouden het fijn vinden dat volgende elementen op het speelplein gerealiseerd worden:
-

Terugplaatsing van de weggenomen hangbrug

-

Wadi

-

Elementen gelijkaardig aan deze in andere provinciale domeinen die we bezochten tijdens
onze bustoer.

-

Speelelementen voor verschillende doelgroepen rekening houden met inclusie.

-

Wilgenconstructies

-

Verschil in reliëf / hoogte

-

Katrol

-

Water en zand speelelementen

-

…

4. Heraanleg omgeving poel
We zouden het fijn vinden dat met het volgende rekening wordt gehouden:
-

Een effen, stevige ondergrond voorzien

-

Voldoende fietsenstalling

-

Een zichtbare poel met veilige omranding

-

Voldoende verlichting

5. Ontwerpoefening tijdens de inspiratiereis
De jeugdbewegingen maakten een top 5 tijdens de inspiratiereis. Hieronder een klein overzicht.
Chiro
1. Beklimbare Zeeboskunst
2. Hangbrug op het speelplein
3. Kabelbaan (katrol)

Pagina 3 van 5

4. Verzamelplaats in bos met boomstronken
5. Tunnel in heuvel / Kampenzone in het bos met los materiaal
Scouts
1. Gecarvde totempaal op terrein van de scouts
2. Hangbrug terug
3. Kabelbaan (katrol)
4. Olifantenpaden (gangetjes) in het bos
5. Boomstammenparcours en klimtouwen

KSA
1. Drinkfontein tussen gebouwen en speelzone
2. Hangbrug
3. Open plek in het bos + speciale klimbomen (vrijmaken in het speelbos)
4. Uitkijkpunt in het bos
5. Dieper water in de wadi speelzone

Nog enkele algemene zaken die we als jeugdraad belangrijk vinden om mee te nemen:

- Openbare toiletten
- Bekijken van de draagkracht van de brug die als toegangsweg dient tussen kustbaan en
jeugdlokalen.

- Het garanderen van de veiligheid tegen dat de lokalen in verhuur gaan eind juni 2020 en 2021.
In naam van Jeugdraad Blankenberge,
Lien Dierickx
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Voorzitter Jeugdraad Blankenberge
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Bijlage 7:

Verkenningsnota

Goedgekeurd op 2 juli 2019
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Vlaams Ministerie van Omgeving
Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de adjunct-directeur AVES Oost- & West Vlaanderen houdende
goedkeuring van deel I verkenning van het natuurbeheerplan ‘Zeebos’ met
registratienummer NBP/WV/19/0002
DE ADJUNCT-DIRECTEUR AVES Oost- & West Vlaanderen
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel
16octies, §1, 1°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2014 betreffende de natuurbeheerplannen en
de erkenning van natuurreservaten, artikel 4;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 mei
2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 26, §4, 6°, a);
Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos op 28-06-2019 een aanvraag ontvangen heeft van
Provincie West-Vlaanderen voor goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan ‘Zeebos’
voor percelen gelegen te Blankenberge en Brugge;
Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos per brief van 2 juli 2019 het ontwerp van deel 1
verkenning van het natuurbeheerplan ontvankelijk en volledig heeft verklaard en het natuurbeheerplan
geregistreerd heeft onder nummer NBP/WV/19/0002;
Overwegende dat het natuurbeheerplan gelegen is in de speciale beschermingszone ‘Poldercomplex’ met
gebiedscode BE 2500932, die is aangewezen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988
tot aanwijzing van speciale beschermingszones als vermeld in artikel 4 van richtlijn 79/409/EEG van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, en
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23
april 2014 “Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de
speciale beschermingszone ‘BE2500002 Polders’ en tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met
toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ‘BE2500932 Poldercomplex’,
‘BE2501033 Het Zwin’ van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten;
Overwegende dat het natuurbeheerplan gelegen is in de speciale beschermingszone, met gebiedscode BE
2500002, die is aangewezen bij het besluit van de Vlaamse Regering 23 april 2014 tot aanwijzing van
“Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale
beschermingszone ‘BE2500002 Polders’ en tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met
toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ‘BE2500932 Poldercomplex’,
‘BE2501033 Het Zwin’;
Overwegende dat het natuurbeheerplan gelegen is in het VEN;
Overwegende dat de keuze voor een natuurbeheerplan van type 2 in overeenstemming is met de
bepalingen van artikel 16ter, §2, artikel 16quater, artikel 16quinquies en artikel 16sexies van het voormelde
decreet van 21 oktober 1997;
Overwegende dat het agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat de voorgestelde natuurstreefbeelden in
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 16septies van het voormelde decreet van 21 oktober
1997;

Pagina 1 van 2

BESLUIT:
Enig artikel. Deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan ‘Zeebos’, gelegen te Blankenberge en Brugge,
en toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Brugge,

de adjunct-directeur AVES Oost- en West-Vlaanderen

Gert VAN HOYDONCK
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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.
lijst met kadastrale percelen is als bijlage bij het natuurbeheerplan toegevoegd

gemeente

afdeling

sectie

Brugge

13de

R

Blankenberge

3de

A

nummer(s)

oppervlakte

totale oppervlakte:

47,04

aankoopsubsidie

ha

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
postnummer 8 2

0 0

huisnummer 41

bus

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
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Situering en identificatie van het terrein
8 Vul hieronder de naam van het natuurbeheerplan of het terrein in.
Provinciedomein Zeebos
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.

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 het grootste deel van het domein ‘gebied voor Toeristische Recreatieparken’ of TRP-zone. In
de noordrand en het oostelijk deel is een zone met ‘reservaatsgebied’ en ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’
aanwezig. Helemaal aan de oostrand is er een smal perceel ‘groengebied’.
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gewestplan
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
SBZ-V – Vogelrichtlijngebied
Het noordelijk deel van het provinciedomein ligt deels in het Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ en deels in het VENgebied ‘De Fonteintjes en Oudemaarspolder’. Nagenoeg het volledige provinciedomein ligt in het
Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’.
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Habitatrichtlijngebied ’Polders’

Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’
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VEN-gebied ‘Fonteintjes en Oudemaarspolder’
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
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
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:
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- Biologische waarderingskaart 2 - fauna
- Biologische waarderingskaart - versie 2
- Kaartlabels Biologische waarderingskaart – karteringseenheden.

Biologische waarderingskaart (op basis van terreinwerk 2003-2004 en 2015)
- de Natura 2000-habitatkaart voor het terrein in kwestie, met weergave van de kaartlabels. U kunt de Natura 2000habitatkaart 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.
Op basis van de BWK (terreinwerk 2003-2004 en 2015) werd de noordrand afgebakend als habitat 6510
(glanshaverhooiland). In deze momenteel sterk verruigde en verboste strook langs de Koninklijke Baan was er ca. 60%
van dit habitat aanwezig. In het noordoostelijk deel van het domein de regionaal belangrijke biotopen rbbzil
‘zilverschoongrasland’ en rbbah ‘zilte plas’ afgebakend.
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Habitatkaart
- 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.
De bodems bestaan uit zware klei, in het noordelijk deel van het domein is er vergraven.

bodemkaart
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15 Vermeld hieronder andere relevante informatiebronnen die u hebt geraadpleegd.
Andere informatiebronnen zijn bijvoorbeeld natuurdoelenlaag, actueel leefgebied soorten, soortenbeschermingsprogramma’s enzovoort.
Historische kaarten (Geopunt) en luchtfoto’s (Agiv) – zie natuurbeheerplan

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.
In het provinciedomein bestaan de graslanden in het noordelijk deel uit waardevolle poldergraslanden en zijn de
meeste graslanden in te delen bij rbb zilverschoon—en kamgrasland. In de strook langs de Kustfietsroute in de
noordrand is er beperkt verruigd mesofiel hooiland (6510) aanwezig. De uitgegraven grote depressie in de oostzijde is
een zilte plas (rbbah). Er komen nog mooie populaties voor van zeldzaam geworden typische polderplanten als lidsteng,
zilte waterranonkel, pijptorkruid, zilte rus, …. In de ruige zone langs de Sint-Jansader aan de oostrand van het domein
komt een kleine populatie rietorchis voor.
In de zone voor de vogelkijkhut komt in de waterplas oa. kievit en bergeend tot broeden. Tijdens de trekperiode en in
de wintermaanden is dit een vrij belangrijk gebied voor doortrekkende en overwinterende vogels.
17 Geef hieronder een beknopte opsomming van de bekende zwaktes, sterktes, opportuniteiten en bedreigingen voor
de ecologische functie.
Sterktes:
•
het domein sluit in het noorden aan bij de duinengordel en het reservaat De Fonteintjes. In het zuiden sluit het
domen aan op een open poldergebied.
•
het volledige domein ligt in Speciale beschermingszone (Vogelrichtlijngebied) en deels in Reservaatsgebied en
VEN-gebied.
•
het domein kent reeds 20 jaar een ecologisch beheer en 10 jaar geleden werd een akker omgezet naar een
reliëfrijk weiland.
Zwaktes:
•
Het domein ligt beperkt in een groene bestemming.
•
De Koninklijke Baan vormt een barrière met de duinengordel.
Opportuniteiten:
•
Door ecologisch beheer verder ontwikkelen van soortenrijke en bloemenrijke poldergraslandvegetaties.
•
Ontwikkelen van structuurrijke struwelen en boszones.
•
Ontwikkelen van riet- en oevervegetaties.
•
Ecologisch beheer van de strook langs de Kustfietstroute.
•
Aanleg van omvangrijke (2,5 ha) plas-draszone in de noordoostelijke hoek door .
Bedreigingen:
•
18 Geef kort een omschrijving van de potenties van het terrein voor de ecologische functie.
•
•
•
•
•

Verdere ontwikkeling van de typische poldergraslanden met kamgras en veldgerst (rbbkam)..
Beperkt herstel van structuurrijk en schraal grasland langs de zone van de Kustfietsroute.
Rietvegetaties langs de langs de waterloop Sint-Jansader (rbbmr).
Structuurrijke boszones met brede bosranden.
Aanleg van een omvangrijke plas-draszone (rbbah + rbbzil) in de noordoosthoek van het domein.

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

minstens 25% van het plangebied als natuurstreefbeeld realiseren.
ecologisch beheer van de graslanden en boszones
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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:
•
domein ligt in de drukke recreatieve kuststreek en betekent een meerwaarde als recreatief gebied.
•
begrazing van graslanden door vee.
Zwaktes:
•
weinig rechtstreekse inkomsten mogelijk.
Opportuniteiten:
•
-.
Bedreigingen:

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



Graasweiden voor vee.
Productie van brandhout.

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




Behoud huidige functies.
Versterken van aantrekkelijkheid provinciedomein als wandel- en rustgebied.
Er is geen verpachting van de jacht.

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:
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Er wordt voor natuurbeleving en -educatie gezorgd, namelijk:
Er is een zone met speelnatuur en een speelterrein met natuurlijke elementen aanwezig. Aan de noordrand is er
een grote vogelkijkhut.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd of gepland, namelijk:

Er zijn bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig, namelijk:
Op de zuidrand van het domein waar de Zeebruggelaan loopt lag de 12de eeuwse Evendijk en ten noorden llgt de
Graaf Jansdijk. Het poldergebied tussen beide dijken – de Oudemaarspolder – wordt ontwaterd via de Graaf
Jansader. In het oostelijk graslandcomplex zijn er nog kreekrestanten aanwezig die wijzen op een vroegere
dijkdoorbraak.
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 domein is recreatief goed uitgebouwd met een uitgestippelde wandelroute, ook voor minder mobielen,
een speelbos, een speelterrein en een vogelkijkhut. Er loopt een fietsdoorsteek door het domein die aansluit
op de Kustfietsroute die in de noordrand van het domein loopt .
•
Midden in het gebied zijn moderne gebouwen gelegen voor de jeugdverenigingen KSA, Chiro en Scouts.
Zwaktes:
•
Toegangen bevinden zich langs de drukke Koninklijke Baan en Zeebruggelaan.
•
Het domein heeft vooral een lokaal belang en is minder regionaal belangrijk.
Opportuniteiten:
•
Aantrekkelijker maken van het speelbos door voorzien van klimbomen, wilgenhut, open plekken, …

De strook waar de Kustfietsroute doorloopt aantrekkelijker maken door afwisseling van open (grasland) en
gesloten (bos, struweel) zones met doorkijken naar het polderdeel.
Bedreigingen:

26 Wat zijn de bekende potenties van het terrein voor de invulling van de sociale functie?


Wandelbos en rust- en ontspanningsplek met veel speelnatuur.

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






Verder ontwikkelen van bestaand wandel- en fietsnetwerk.
Voorzien van een ruiterpad
Reduceren van uitkijkpunten langs Kustfietsroute van twee naar één.
Behoud wandel- en rustfunctie.
De boszone in de speelzone wordt deels geherlocaliseerd en wordt aantrekkelijker gemaakt door het plaatsen van
spelelementen als boomstammen.
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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
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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 belangrijke functie. Er is ca. 22 ha jong inheems loofbos
aanwezig die verder kan ontwikkelen tot structuurrijk bos. In het noordelijk deel kunnen de graslanden verder worden
ontwikkeld tot interessante poldergraslanden en zijn de laantjes, depressies en grote poelen aantrekkelijk voor
oeverplanten, steltlopers en watervogels. In de strook langs de Koninklijke Baan wordt beperkt schraal en bloemenrijk
hooiland verder ontwikkeld.
De natuurstreefbeelden bestaan uit glanshaver-, zilverschoongraslanden en kamgraslanden, rietvegetaties en zilte
waterplassen. De totale oppervlakte natuurstreefbeelden in de open sfeer bedragen binnen het domein 14,5 ha.
De sociale functie voor het domein is eveneens een belangrijke functie. Het is een wandelbos met een speelbos en
speelterrein. Er zijn verschillende jeugdverenigingen in het domein gevestigd.
De economische functie is ondergeschikt en bestaat uit begrazing door vee en beperkt houtproductie.

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.
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
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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.
31

%

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

heiden en hoogveen

akkers (met zeldzame akkerkruiden)

graslanden

rotsachtige habitats en grotten

ruigten en pioniervegetaties
Huidige toestand
Het provinciedomein is eind de jaren ’90 voor een groot deel bebost geworden en zijn er in het noordelijk deel
akkers omgezet naar weiland met depressies en poelen. Recent (2018) werd de strook net ten zuiden van de
Koninklijke Baan toegevoegd aan het domein. Hier zijn nog elementen van schraler grasland aanwezig.
Europese habitats
In de zone net ten zuiden van de Koninklijke Baan zijn er goede potenties tot ontwikkeling van glanshaverhooiland
(6510).
Regionaal belangrijke biotopen
Momenteel zijn er in de noordelijke graslanden zilverschoongrasland (rbbzil) en een zilte waterplas (rbbah)
aanwezig. Door verder extensieve begrazing in de graslanden zullen kamgraslanden (rrbkam) zich verder kunnen
ontwikkelen. In de noordoosthoek is er goede potentie voor ontwikkeling van ca. 2,5 ha zilte plas (rbbah) en
zilverschoongrasland. Hiervoor zal er een vrij omvvangrijke afgraving moeten gebeuren.
Langs de waterloop Sint-Jansader kan zich verder rietvegetatie (rbbmr) ontwikkelen maar wordt er gericht gemaaid
ikv. aanwezige orchideeën.
leefgebieden van bepaalde soorten, namelijk:
Leefgebieden Europees beschermde soorten
Er zijn voorlopig geen gegevens bekend van vleermuizen in het domein maar soorten als gewone en ruige
dwergvleermuis zijn er zeker te verwachten. De waterpartijen kunnen aantrekkelijk voor oa. watervleermuis.
Leefgebieden overige beschermde soorten
Door het aanwezigheid van een grotere plas, twee grote poelen en verschillende kleine depressies zijn er geschikte
voortplantingsplaatsen voor amfibieën aanwezig. Naast bruine kikker en gewone pad kunnen ook bastaardkikker en
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eventueel kleine watersalamander zich in de poelen voortplanten.
Door de aanleg van bosranden en insectenvriendelijk beheer van de bloemenrijke graslanden wordt geschikt
leefgebied gecreëerd voor dagvlinders, wilde bijen, sprinkhanen, etc.
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?
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:
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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?
In het Provinciehuis en op het stadhuis van Blankenberge.

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.
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
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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 Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT
T 09 276 20 00 − aves.ovl.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 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

AVES Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN
T 016 66 63 00 − aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

Hoe gaat het nu verder met dit eerste deel: Verkenning van uw natuurbeheerplan?
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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Stuurgroep
De opmaak van het natuurbeheerplan voor het provinciedomein Zeebos werd begeleid door een
stuurgroep. Hierin zetelden:
Wim Marichal

Provincie West-Vlaanderen - Groendienst

Olivier Dochy

Provincie West-Vlaanderen - MINAWA

Matthias Degraeve

Provincie West-Vlaanderen - Groendienst

Justijn Jonckheere

Provincie West-Vlaanderen - Groendienst

Peter Norro

Provincie West-Vlaanderen - MINAWA

Nadia Cloetens

Stad Blankenberge - Schepen

Jurgen Content

Stad Blankenberge - Schepen

Isabel Lucker

Stad Blankenberge - Jeugddienst

Nico Germonprez

Stad Blankenberge – Beheer openbare domeinen

Rebecca Devlaeminck

Stad Brugge – Cluster openbare domeinen

Koen Maréchal

ANB – boswachter

Gert De Keyser

ANB – adviesverlener natuurbeheerplannen

Lieven Dekoninck

ANB - AVES

Bart Opstaele

bureau Greenspot
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1

Verkenning

De verkenningsnota (goedgekeurd 2 juli 2019) voor het provinciedomein Zeebos
is toegevoegd als bijlage 7 van dit natuurbeheerplan.

1.1 Algemene gegevens
1.1.1 Afbakening
Naam: Provinciedomein Zeebos
8370 Blankenberge
Oppervlakte provinciedomein: 47,04 ha

Afbeelding 1.1: situering van het Provinciedomein Zeebos.

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:
Matthias Degraeve
E. matthias.degraeve@west-vlaanderen.be
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1.1.3 Gegevens percelen in eigendom en beheer
Zie kaart 1.1 voor het eigendomsstatuut van het domein. De verschillende huidige eigenaars
zijn:
-

Provincie West-Vlaanderen: 8,48 ha van het provinciedomein Zeebos is in eigendom van
de Provincie West-Vlaanderen.

-

Stad Blankenberge: 32,24 ha is eigendom van de stad Blankenberge maar is er sinds 13
maart 1997 een erfpachtovereenkomst met Blankenberge. Zie bijlage 1.a.

-

AWV: 6,32 ha langs de noordrand is momenteel in eigendom van Afdeling Wegen en Verkeer maar is er een eigendomsoverdracht naar de provincie West-Vlaanderen. Zie overeenkomst in bijlage 1.a.

Beheerovereenkomsten
Voor de graslanden (ca. 13 ha) in het noordelijk deel is er een beheerovereenkomst met een
landbouwer.

1.1.4 Kadastraal overzicht
De totale oppervlakte van het proviciedomein is 47,04 ha.
Het deel net ten zuiden van de gebouwen is gelegen op het grondgebied van de stad Blankenberge (3de Afdeling, Sectie A), het deel ten noorden is grondgebied stad Brugge (13de Afdeling,
Sectie R). De lijst met kadastrale percelen is weergegeven in bijlage 1.b. Zie ook kaart 1.1. voor
de kadastrale percelen en nummering.
Statuut van de wegen
Er lopen geen buurtwegen of gemeentewegen door het domein.
Statuut van de waterlopen
In de noordrand van het domein loopt de Graaf Jansader (waterloop 2de categorie). Deze waterloop maakt geen onderdeel uit van het eigenlijke provinciedomein en is in eigendom en beheer van de Nieuwe Polder van Blankenberge.
Op de oostrand van het domein loopt de St. Jansader (waterloop 2de categorie, een kort stuk
langs de Zeebruggelaan is niet gecatalogeerd). Deze waterloop ligt buiten het eigenlijke provinciedomein en is in beheer door de Nieuwe Polder van Blankenberge.
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Afbeelding 1.2: de waterlopen Graaf Jansader en St. Jansader door en langs het provinciedomein Zeebos
(Geopunt)

1.1.5 Ruimtelijke bestemming - gewestplan
Volgens het gewestplan is het grootste deel van het domein ‘gebied voor Toeristische Recreatieparken’ of TRP-zone. In de noordrand en het oostelijk deel is een zone met ‘reservaatsgebied’ en ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ aanwezig. Helemaal aan de oostrand is er
een smal perceel ‘groengebied’.

Afbeelding 1.3: gewestplan met omlijning provinciedomein (paarse lijn).
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1.1.6 Beschermingszones
VEN
10 ha in de noordelijke rand en een deel van de poldergraslanden vallen binnen de afbakening
van het Vlaams Ecologisch Netwerk, namelijk het deelgebied ‘De Fonteintjes en Oudenaarspolder’.

Afbeelding 1.4: het VEN in en rond het Zeebos.

Habitatrichtlijngebied
In het noordelijk deel liggen ca. 11 ha graslanden en een deel bos binnen het Habitatrichtlijngebied ‘Polders’.

Afbeelding 1.5: het Habitatrichtlijngebied binnen en rond het Zeebos.
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Vogelrichtlijngebied
Met uitzondering van de noordwestelijke strook valt het volledige domein binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’.

Afbeelding 1.6: het Vogelrichtlijngebied binnen en rond het Zeebos

Er is binnen het provinciedomein geen beschermd landschap of bouwkundig erfgoed aanwezig.

1.1.7 Huidige toestand
Hierna wordt de plattegrond van het provinciedomein weergegeven (bron: provincie WestVlaanderen), dit zonder de uitbreiding van de zone langs de Kustlaan.
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1.1.8 Globaal kader
In de verkenneningsnota was er geen ruimer gebied of ‘globaal kader’ voorzien. Er zal echter nog een
uitbreiding zijn van het domein aan de westrand net langs de A. Ruzettelaan. Die gronden van 1,36 ha
zullen van AWV worden overgedragen naar de provincie. De zone heeft de bestemming natuurgebied
en is het streefdoel om er mesofiel hooiland (hu) en struwelen te behouden en te ontwikkelen.
Het betreft de kadastrale percelen 315E en 315 F (grondgebied Blankenberge, 2de Afdeling, Sectie B) en
is het ambiitieniveau beheertype 2.

Afbeelding 1.7: het globaal kader (2 percelen met blauwe omlijning).
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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 42 beheereenheden: 6 grasland, 2 gazon, 19 bos en struweel, 1 beheereenheid rietzone en 7 beheereenheden water (+ de poel aan het gebouw).
In bijlage 2 is voor de beheereenheden 3a, 8a en 15b een standaardfiche ‘bos' en voor beheereenheden 20x en 21z een standaardfiche ‘grasland’ weergegeven. Voor de graslanden 20x en
21y is er een fiche met kwaliteitsbeoordeling opgemaakt respectievelijk voor rbb kamgrasland
en rbb zilverschoongrasland, zie bijlage 2.

2.2 Historiek
Het gebied werd in de 16de eeuw definitief ingepolderd door de aanleg van de Graaf Jansdijk ter
hoogte van de huidige Kustlaan. De depressie met kreekresten ten oosten van de vogelkijkhut
is een restant van een vroegere dijkbreuk.
Op de Ferrariskaart is de hoeve ‘de Sol’ weergegeven en lag er net ten oosten van het domein
een kleine bozone. De Evendijk (huidige Zeebruggelaan) was de belangrijkste weg.

Afbeelding 2.8: de Ferrariskaart (ca. 1775) met begrenzing provinciedomein Zeebos (Geopunt).
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Afbeelding 2.9: Vandermaelenkaart (ca. 1850) met begrenzing provinciedomein Zeebos (Geopunt).

Op de topografische kaart van rond 1873 zijn de huidige graslanden als permanente graslanden
weergegeven en is de zone voor de huidige vogelkijkhut een grasland met sloten en poelen. De
Graaf Jansader had de naam Kruisvaart.
De toestand begin 20ste eeuw (kaart 1904) is niet gewijzigd met de vorige kaart.
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Afbeelding 2.10: historische kaart ca. 1873 met situering domein Zeebos (bron: Geopunt)

Afbeelding 2.11: historische kaart ca. 1904 met situering domein Zeebos (bron: Geopunt)
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Ook op de topografische kaart van 1939 blijft het landschap grotendeels hetzelfde. De Kustbaan is dan wel volledig voltooid.

Afbeelding 2.12: topografische kaart van 1939 (bron: Geopunt)

Op de topografische kaart van 1969 is het gebouw van het Vakantiecentrum Duinse Polders
gebouwd. Binnen de grenzen van het domein is er een doorsteek gemaakt van de hoeve naar
de Kustlaan.

Afbeelding 2.13: topografische kaart van 1969 (bron: Geopunt)
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Een groot deel van het domein werd door de stad Blankenberge in 1979 aangekocht. In 1997
werd een erfpacht afgesloten met de Provincie West-Vlaanderen.
Op de luchtfoto van 1989 zien we het domein voor de bosaanplant. Op de luchtfoto van 2005
zijn de jonge bosaanplanten al zichtbaar.

Afbeelding 2.14: luchtfoto 1989 met situering domein Zeebos (bron: Geopunt)

Afbeelding 2.15: luchtfoto 2006 met situering domein Zeebos (bron: Geopunt).
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In 2001 en 2008 werd er in totaal 8,2 ha grasland in het noordoostelijk deel van het domein
aangekocht. In 2011 werd er in die zone een natuurinrichting uitgevoerd met de aanleg van
poelen, een vogelkijkhut, greppels, …

2.3 Hydrografie en reliêf
De Graaf Jansader in de noordrand en de Sint Jansader op de oostrand hebben geen waterafvoerende functie binnen het domein. Op onderstaande figuur zijn de aanwezige greppels
(‘laantjes’), grachten en poelen weergegeven.

Afbeelding 2.16: nattere zones in en rond het provinciedomein (Geopunt).

Op de verziltingskaart 2014/2017 (VMM) bevindt de grens tussen zoet en brak water zich in
het noordelijk deel op ca. 0,5 m en meer naar het zuiden meer dan 10 m onder het maaiveld.
Op onderstaande afbeelding is gedetailleerd het reliëf van het noordelijk deel van het provinciedomein. De ophogingen in de speelzone en aan de kijkhut zijn duidelijk zichtbaar, net als de
verschillende laantjes en depressies.

Afbeelding 2.17: reliëf van het noordelijk deel van het provinciedomein (Geopunt).
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2.4 Biologische waarderingskaart en habitatkaart
Het terreinwerk van de biologische waarderingskaart (INBO, versie 2) werd voor een groot deel
van het domein uitgevoerd in 2003-2004. Zie kaart 2.2.
Het oostelijk deel werd geactualiseerd in 2015. Het terreinwerk voor de noordelijke strook
langs de Kustfietsroute werd in 2001 uitgevoerd. Door de actualisatie komt de opgemaakte
kaart nog grotendeels overeen met de huidige toestand. Wel is de noordelijke strook langs de
Kustfietsroute in 2001 het al slecht ontwikkeld mesofief hooiland (hu-) nog verder verruigd en
verbost zodat er momenteel het nog resterend areaal aan grasland als verruigd grasland (hr) is
te karteren.
De poldergraslanden zijn als -deels goed ontwikkelde- reliëfrijke poldergraslanden (hpr+ en
hpr) gekarteerd. De biologische zeer waardevolle elementen erin zijn de poelen (kn) en rietkragen (mr). Ook de zilte plas (ah) in het graslandcomplex is biologisch zeer waardevol.
De ca. 20 jaar oude bosaanplant (n) bestaat uit gemengd loofhout (gml). Op de oostrand is
langs de Sint Jansader een biologische zeer waardevolle rietkraag (kmr) aanwezig.
Op de habitatkaart is enkel de westelijke helft van de noordelijke strook als habitat ‘glanshaverhooiland’ (6510) weergegeven. Zoals reeds vermeld is deze beoordeling gebaseerd op terreinwerk van 2001 en is momenteel dit habitat niet meer aanwezig.
In de poldergraslanden komen nog de regionaal belangrijke biotopen ‘zilverschoongrasland’
(rbbzil) en ‘zilte plas‘ (rbbah) voor. Ook de rietkragen zijn als rbb ‘rietland’ te beschouwen
(rbbmr).

Afbeelding 2.18: habitatkaart Zeebos en omgeving (basis BWK).
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2.5 Vegetatie
In het provinciedomein zijn er naast de boszones nog heel wat andere biotopen als waterplassen, poelen, graslanden, etc. aanwezig.

Waterplassen en poelen
In het domein zijn er één grote plas en vier kleinere plassen en poelen aanwezig. Zie voor de
nummering kaart 2.1.
-

Zilte plas 21w (0,57 ha): deze zilte plas in het oostelijk grasland is een kreekrestand van
een middeleeuwse dijkdoorbraak. Op en rond de plas komen kievit, dodaars, meerkoet, …
tot broeden en is het een interessante stopplaats voor migrerende steltlopers. Vanuit de
vogelkijkhut is er een goed zicht op deze plas (zie foto hieronder, 11 juni 2019).

-

Poel 20w: een depressie waar riet vrij dominant is maar waar wel pijptorkruid in de rand
aanwezig is. De depressie valt in droge jaren vrij snel droog (foto 20 juni 2018).
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-

Poel 22w: een vrij ruime poel (25 meter diameter) met oa. veel zilte waterranonkel (foto
11 juni 2019).

-

Poel 23w: een grote poel (0,18 ha) op de oostrand van het domein. Er is oa. veel tenger
fonteinkruid aanwezig. De rietzone errond is interessant broedgebied voor rietvogels (foto
20 juni 2018).

-

Poel 24w: een tweede kleinere poel (0,05 ha) op de oostrand. Er is een brede rietkraag
rond de poel aanwezig.

Pagina 21 van 70

-

Poel 17w: een kleinere poel (0,04 ha) die in droge jaren vrij vlug droogvalt (foto 20 juni
2018).

-

Poel 12w: deze poel ligt niet in het plangebied maar ligt binnen de beheerzone van stad
Blankenberge. Er wordt vanuit de provincie ondersteuning gegeven naar beheer van deze
poel, die momenteel wordt gedomineerd door grote lisdodde.

Depressies en laantjes
In het domein zijn er verscheidene depressies en laantjes in de graslanden aangelegd.
-

Depressie 13w: deze depressie werd in de speelzone aangelegd. De depressie is vrij ondiep
en valt vrij snel droog. Er staan wel interessante planten zoals ruwe bies en kleine lisdodde
(foto 20 juni 2018).
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-

Laantjes: in de poldergraslanden werden laantjes aangelegd (17-tal), en dit vooral in de
graslanden 19x, 20x en 21z. De laantjes zijn interessant voor de vochtminnende vegetaties
van poldergraslanden. Tijdens droge jaren vallen ze echter snel droog.

Afbeelding 2.19: dieper laantje in grasland 21z (11 juni 2019).

Graslanden
In het volledige provinciedomein zijn er 14,29 ha grasland aanwezig.
Er zijn 12,63 ha poldergraslanden aanwezig in het noordelijk deel van het domein. Deze graslanden zijn allen in gebruik als graasweiden. Een groot deel van deze graslanden zijn historisch
permanente graslanden en herbergen nog interessante poldergraslandvegetaties. In de depressies en plassen in de graslanden komen zoutminnende soorten als zilte rus, ruwe bies, zilte
schijnspurrie, zilte waterranonkel, etc voor.
Perceel 16y (1,14 ha) is een voormalige akker die in 2001 werd ingezaaid met raaigras. Typische
soorten als kamgras of veldgerst zijn er nagenoeg niet in aanwezig. In het perceel 17x (1,71 ha)
dat er direct in overloopt, komen kamgras en veldgerst wel vrij veel voor. Ook veldbeemdgras
is algemeen. In de poel en de grote greppel tussen beide percelen komt oa. zilte rus en pijptorkruid voor. In vergelijking met de soortenlijst opgemaakt voor Dochy O. op 18 juli 2003 zijn er
vooral vochtminnende soorten bijgekomen zoals pijptorkruid, mattenbies en zilte rus. Door de
droge zomers staan zowel de slenken als de poel langere tijd volledig droog wat nefast is voor
de vochtminnende soorten.
Het perceel 19x (1,08 ha) is vrij ruig en komen de typische soorten kamgras en veldgerst er beperkt voor. In het perceel 20x (1,74 ha) werden in 2011 verschillende diepere slenken aangelegd. In en langs deze slenken komen zeldzamere soorten als pijptorkruid, zilte rus, veldrus, lidsteng, zilte waterranonkel, … voor. De drogere delen bestaan grotendeels uit kamgras en veldgerst.
Perceel 21y (2,58 ha zonder de waterplas) is net als 20x het meest waardevolle poldergrasland
met naast de zilte vegetaties langs de poelen en waterplas vrij veel kamgras en veldgerst. Soorten die in vergelijking met de soortenlijst van Dochy O. van 2003 niet meer werden teruggevonden zijn slanke waterbies en zilte greppelrus. Aardbeiklaver was dan frequent terwijl het
recent maar sporadisch werd aangetroffen. Bijkomend is watermunt, kleine lisdodde, stomp
vlotgras in 2018 vastgesteld. Beide opnames zijn echter maar momentopnames en kunnen er
gerust soorten over het hoofd zijn gezien. De soortenlijst en vermoedelijk ook de bedekkingsgraad van de meeste soorten is in de percelen 20x en 21y grotendeels gelijk gebleven.
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Afbeelding 2.20: zicht op het grasland 21y (2 september 2019).

Het graslandperceel 21z werd in 2011 voorzien van verschillende slenken en werd het perceel
ingezaaid met raaigras. Het grasland is homogeen en weinig soortenrijk met veel Engels raaigras naast zachte dravik, veldgerst en kamgras komen er niet voor. Witte klaver is algemeen
aanwezig, naast beperkt Jacobskruiskruid. In de diepere slenken komen minder algemene soorten als ruwe bies en zeegroene zegge voor.
Het grasland 8x (0,83 ha) ten zuiden van de speelzone wordt gedomineerd door gestreepte
witbol en zijn er beperkt bloeiende soorten aanwezig. Het grasland (13x en 13y) van de speelzone zelf is grotendeels in gazonbeheer en weinig soortenrijk.

Afbeelding 2.21: zicht op het grasland (13x) aan de speelzone (2 september 2019).
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Rietkragen
Langs de Sint Jansader is een brede rietkraag (20 m en meer) aanwezig. Het rietland 21x (0,89
ha) is vrij verruigd omdat er over grote delen een laag met dode rietstengels aanwezig is. Er zijn
enkele korte aanplanten met zwarte els en duindoorn in aanwezig.
Aansluitend op poel 20w is een kleine rietzone (0,09 ha) aanwezig. Ook langs de Graaf Jansader
is er beperkt riet aanwezig langs de oever.

Afbeelding 2.22: over de prikkeldraad rietkraag langs Sint Jansader met op de achtergrond een rij aangeplante elzen (20 juni 2018).

Aan de oostrand van de boszone is er langs de Sint Jansader een vrij goed ontwikkelde rietkraag aanwezig. De Sint Jansader wordt door de bevoegde beheerder Nieuwe Polder van Blankenberge regelmatig (jaarlijks) gereit. Het maaisel wordt op de oostelijke oever gedeponeerd.

Afbeelding 2.23: de Sint Jansader werd recent gereit (11 oktober 2019).
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Bos
Over het volledige provinciedomein is er sinds begin de jaren ’00 in totaal 20,1 ha bos aangeplant.
De aangeplante boomsoorten bestaan hoofdzakelijk uit grauwe abeel, schietwilg, zwarte els,
es, esdoorn en populier. In kleiner aantal zijn ook zomereik, linde en zoete kers aangeplant.
Rond de aangeplante blokken is er telkens een gordel met zwarte elzen aangeplant.
In de jonge boszones zelf zijn er meestal maar weinig struiken aanwezig. Op de randen zijn er
zones met hazelaar, Europese vogelkers, eenstijlige meidoorn, hondsroos, …
Afgestorven essenaanplanten in 4a werden in 2019 heraangeplant (zie groene arcering) met
inheemse soorten als zwarte els, zomereik, Europese vogelkers, …

Afbeelding 2.24: de dominante boomsoorten in de verschillende boszones (toestand najaar 2019).

In de kruidlaag van de bosbestanden zijn bramen dominant aanwezig, ook andere ruigtekruiden als grote brandnetel, koninginnekruid, etc. zijn aanwezig.
Gezien de aanwezige kleibodems zijn sommige boszones erg vochtig en is er een interessante
zeggenvegetatie (moeraszegge) aanwezig. Dit is zeker het geval in de eenheden 14a, 15a en
15b.
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Afbeelding 2.25: populierenbestand in 15a (11 juni 2019).

Afbeelding 2.26: vochtig schietwilgenbestand met zeggenvegetatie in 14a (11 juni 2019).

Langs het verhard fietspad door het bos staan grillig gegroeide abelen die met hun door mos
begroeide stammen een mooi landschappelijk element vormen.
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Afbeelding 2.27: een mooie rij abelen met grillige stammen en sterk begroeid met mossen langs het verhard fietspad (11 oktober 2019).

Langs het dubbelsporenpad vanaf de Kustlaan staan er een 15-tal weinig gegroeide Italiaanse
populieren en wat witte abelen. De zone aan beide kanten van het pad bestaan vooral uit
struiken (meidoorn, sleedoorn, rozen) en bramen.
De variatie aan boomsoorten, de structuurrijkdom (meer open en meer gesloten bosbestanden, bosranden, …) en de nattere zones zorgen ervoor dat in het bos al interessante ecologische waarden (broedvogels, vleermuizen, pleisterende vogels, …) aanwezig zijn, die door verder natuurgetrouw beheer nog zullen worden versterkt.

Boszone langs de Kustfietsroute
Langs de 2 km lange zone in de noordrand van het domein waar de Kustfietsroute doorloopt
zijn aan beide zijden van het fietspad ca. 5 ha boszones aanwezig. In het westelijk en centraal
deel is dit minder opgaand bos met vooral esdoorns en witte abelen. In het oostelijk deel is het
bos meer gesloten en opgaand met ook populieren.
Aan de zuidrand is er tussen het fietspad en de Graaf Jansader over nagenoeg de volledige
lengte een ca. 10 m brede boszone aanwezig met vooral esdoorn. In het oostelijk deel is er
meer menging met ook populieren en abelen. Langs het fietspad is er aan de zuidrand over een
groot deel een 3 m brede zone aanwezig met vooral bramen.
Ten noorden van het fietspad is in 20 m brede strook vooral witte abeel aanwezig. Ook hier is
in het oostelijk deel het bos meer gesloten met bestanden met populier. In deze strook ten
noorden van het fietspad is er zeker in het westelijk en centraal deel 1,50 ha open plekken
(verruigd grasland) aanwezig. Gezien de meer zandige bodem van deze strook (deels aangevoerd) hadden deze graslanden kenmerken van duingraslanden met oa. voorkomen van blauwe bremraap. Door gebrek aan beheer zijn deze graslanden momenteel sterk verruigd.
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Afbeelding 2.28: in het centrale deel is er naast het fietspad een verruigde zone met bramen en dan een
boszone met esdoorn (11 oktober 2019).

Afbeelding 2.29: in het oostelijke deel is het bos meer gesloten (11 oktober 2019).
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Hagen
Langs de paden rond het perceel van de jeugdlokalen is er 350 m geschoren meidoornhaag
aanwezig. Deze haag fungeert als natuurlijke afscherming.
Aan de westrand van het onverhard pad langs de westgrens van boszone 5a loopt er over 250
m een gemengde haag die niet wordt geschoren.

Afbeelding 2.30: geschoren meidoornhaag langs het pad rond het perceel van de gebouwen (11 oktober
2019).

Afbeelding 2.31: uitgegroeide haag aan de westrand van boszone 5a (11 oktober 2019).
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2.6 Flora
De oude poldergraslanden herbergen nog de typische soorten van zware kleibodems. Heel wat
van die typische poldersoorten zijn zeldzaam geworden.
Op 20 juni 2018 werden de graslanden in het domein door Greenspot geïnventariseerd (Opstaele B. & Jansen J.).
Verder werden de gegevens nog aangevuld met losse waarnemingen tijdens de terreinbezoeken in het voorjaar van 2019. Tevens worden de interessante soorten die in de databank waarnemingen.be voor het gebied aanwezig zijn, mee opgenomen (gegevens ter beschikking gesteld door de Provincie). De actualisatie van de BWK in het noordelijk deel van het domein in
oktober 2015 (Jacobs I. & Feys S.) en in november 2018 (Jacobs I. & Van Oost F., INBO) leverde
interessante waarnemingen op.
In 2018 werd door ANB in de strook langs de Kustlaan de uitheemse invasieve soorten gekarteerd.

2.6.1 Aandachtssoorten
In tabel 2.1 zijn de aandachtssoorten, voor een groot deel gebaseerd op de lijst van aandachtssoorten Kust (Provoost, 2015) opgenomen. Dit samen met hun actuele zeldzaamheid, rode lijst
categorie, locatie van waarneming en aantal waarnemingen. Op kaart 2.2 zijn deze soorten gelokaliseerd.
Tabel 2.1: Overzicht van de aandachtssoorten in het domein Zeebos (toestand 2019)
KFK1

Rode lijst categorie

Trifolium fragiferum

5

-

Ophrys apifera

2

zeldzaam

Grote trosdravik

Bromus commutatus

2

zeldzaam

Kamgras

Cynosurus cristatus

8

achteruitgaand

Kleine lisdodde

Typha angustifolia

5

-

Lidsteng

Hippuris vulgaris

3

Kwetsbaar

Mattenbies

Scirpus lacustris

4

zeldzaam

Moeraszoutgras

Triglochin palustris

4

-

Pijptorkruid

Oenanthe fistulosa

6

-

Rietorchis

Dactylorhiza praetermissa

2

zeldzaam

3 ex. langs de oostrand van grote poel 22w

Ruwe bies

Scirpus tabernaemontani

4

-

In kleiner aantal in de laantjes van 20x,21y,
21z en ook in de depressie 13w in de
speelzone

Nederlandse naam
Aardbeiklaver
Bijenorchis

1

Wetenschappelijke naam

Locatie
In klein aantal aanwezig in westrand grasland 21y
Aan de oostrand van 4a stonden er 5 ex.,
ondertussen verdwenen
In 2015 (Jacobs I.) een 10-tal ex. aan de
zuidrand waterplas 21w
Talrijk aanwezig in graslanden 17x, 20x en
21y
Een populatie aan de depressie 13w in de
speelzone en in de gracht voor de vogelkijkhut
In de depressie tussen grasland 20x en 21y
staat er een grote populatie (1000+), in
een depressie in 20x is er een kleine populatie
Staat aan poel 17w en in de greppel voor
de vogelkijkhut (Jacobs I.)
In 2015 (Jacobs I.) een 10-tal ex. aan de
westrand waterplas 21w
Op minstens 6 plaatsen in graslanden 17x,
20x en 21y. 40-tal ex. in greppel tussen
19x en 20x

KFK = Kwartieruurhokfrekwentie: een schaal van 1 tot 10 of van zeer zeldzaam tot zeer algemeen
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Tenger fonteinkruid

Potamogeton pusillus

4

-

Veldgerst

Hordeum secalinum

5

-

Juncus acutiflorus

7

-

Carex flacca

4

-

Juncus gerardii

4

-

Zilte schijnspurrie

Spergularia marina

4

-

Zilte waterranonkel

Ranunculus baudotii

3

zeldzaam

Veldrus
Zeegroene zegge
Zilte rus

In de poelen 22w en 23w en in een greppel in 21z
Vrij talrijk in graslanden 17x, 19x, 20x en
beperkt in 21y
Staat vrij talrijk in de greppel tussen 20x en
21y en een exemplaar in een laantje in 20x
Staat in een laantje in 21z en aan de westrand van poel 24w
Vrij talrijk in laantjes in 17x, 20x en 21y,
ook aan poel 22w
Komt in klein aantal voor in de rand van
waterplas 21w en poel 22w
In laantje op westrand 17x en in poelen
20w en 22w

Lidsteng en rietorchis zijn West-Vlaamse symboolsoorten (Dochy et al., 2007).
Gezien het bos nog vrij jong is, heeft er zich nog geen volwaardige bosvegetatie ontwikkeld.
Wel staat er al speenkruid in de noordrand van boszone 9a. Op de oostrand van boszone 5a
staat er een kleine populatie bosanemoon, vermoedelijk verwilderd.
Verder komt in het bosdeel verwilderde soorten als sneeuwklokje en Italiaanse aronskelk in
klein aantal voor.

Afbeelding 2.32: omvangrijke populatie lidsteng in depressie in grasland 19x (20 juni 2018).
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Afbeelding 2.33: links: kamgras en veldgerst in westrand 21y – rechts: pijptorkruid in greppel in 20x (20
juni 2018).

Afbeelding 2.34: links: rietorchis oostrand poel 22w – rechts: groeiplaats voor zeegroene zegge, ruwe
bies en tenger fonteinkruid in laantje in 21z (11 juni 2019).
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2.6.2 Invasieve soorten en exoten
Probleemsoorten komen vooral voor in de strook langs de Kustfietsroute. In die strook werden
in 2018 in opdracht van ANB de invasieve exoten in detail geïnventariseerd (zie kaart hieronder). In de rest van het provinciedomein komen er maar weinig probleemsoorten voor (zie
kaart 2.2).

Afbeelding 2.35: geïnventariseerde exoten in de strook langs de Kustfietsroute (ANB, 2018)

In de boomlaag is Witte abeel de belangrijkste exoot.
Zeker in de zone tussen de Kustfietsroute en de Graaf Jansader zijn witte abelenbestanden
aanwezig die ingemengd zijn met esdoorn, zomereik, es, etc. De witte abelen beschaduwen in
belangrijke mate de waterloop Graaf Jansader.

Afbeelding 2.36: witte abelen groeien over de Graaf Jansader thv. grasland 21y (11 juni 2019)
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In de struiklaag komt voor:
-

Japanse duizendknoop en hybride Boheemse duizendknoop: langs de Kustfietsroute werd
in het deel in beheer van de Provincie op een 10-tal locaties deze invasieve exoot aangetroffen. Vooral op de oostrand is er een omvangrijke populatie aanwezig. In het provinciedomein ten zuiden van de Graaf Jansader werd de soort nog niet aangetroffen.

-

Rimpelroos: komt voor op 3 locaties in de zone langs de Kustfietsroute.

-

Haagliguster (Ligustrum ovalifolium): deze niet-invasieve exoot werd op twee plaatsen in
de zone langs de Kustfietsroute aangetroffen.

-

Tamarisk: is beperkt aanwezig in de strook ten westen van de parking aan Corsendonk
Duinse Polders (is binnen de percelen van het globaal kader).

Afbeelding 2.37: Boheemse duizendknoop in de zone langs de Kustfietsroute (11 juni 2019).

Afbeelding 2.38: rimpelroos in de zone langs de Kustfietsroute (11 juni 2019).
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In de kruidlaag komt voor:
- Bonte gele dovenetel: een kleine populatie staat langs het pad aan de noordrand van boszone 9a.
-

Canadese/late guldenroede: een beperkte populatie staat op de hoek van boszones 14a
en 15b.
Struikaster (Baccharis halimifolia): werd 21/02/2016 door Verloove F. aangetroffen op de
oostrand van boszone 9a. Gezien het maar 1 exemplaar betrof, kan dit manueel worden
verwijderd.

2.7 Fauna
In het domein wordt vooral de vogelkijkhut regelmatig bezocht door lokale natuurkenners. Buiten vogels is het aantal gegevens van overige fauna beperkt. In kader van dit natuurbeheerplan
werd een beperkt vleermuizenonderzoek in september 2019 uitgevoerd.

2.7.1 Broedvogels
In de boszones van het domein komen algemenere zangvogels als zanglijster, koolmees, zwartkop, roodborst, tjiftjaf, vink, … tot broeden. Een (afnemende) soort van jonge bossen, namelijk
spotvogel, kwam in 2018 tot broeden nabij de vogelkijkhut. Sperwer en ransuil zijn vermoedelijk jaarlijks broedvogel in het bos en buizerd komt in de omgeving van het domein tot broeden.
In de noordelijke houtkant zijn onder meer Cettis’ zanger (rode lijstsoort: bijna in gevaar) en
grasmus broedvogels.
Aan de waterplas nabij de kijkhut kwam in 2019 Kievit (rode lijstsoort: bedreigd) tot broeden
(minstens 1 jong) en ook dodaars, kuifeend, meerkoet, waterhoen, wilde eend en grauwe gans
(6 pulli in 2019) komen tot broeden in deze waterplas en de grote poel ten zuiden ervan. In de
poel broedt ook de exoot Nijlgans (4 pulli in 2019).
In de rietkraag langs de St. Jansader komen oa. rietzanger en kleine karekiet tot broeden.
Opvallend is het hoog aantal waterrallen die in het gebied aanwezig zijn. Op 9 oktober 2016
werden er zelfs tot 51 verschillende exemplaren geringd nabij de waterplas aan de vogelkijkhut. Waterral is hoogstwaarschijnlijk ook broedvogel in het gebied (oostelijke rietkraag).
In de graslanden zijn maar weinig broedvogels aanwezig, ook patrijs is vermoedelijk als broedvogel verdwenen.
Er zijn geen nestkasten in het domein aanwezig.

2.7.2 Trekvogels en pleisterende vogels
Gezien het domein net achter de duinengordel ligt, is het een aantrekkelijk gebied voor migrerende vogels. De waterplas nabij de kijkhut is een stopplaats voor talrijke soorten steltlopers
met als zeldzamere soorten steltkluut, grauwe franjepoot, … Op de plas overwinteren kleinere
aantallen eenden als wintertaling (tot 50 ex.).
In de boszones en houtkanten komen migrerende zangvogels foerageren en tijdelijk pleisteren.
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Afbeelding 2.39: zicht vanuit de vogelkijkhut naar de waterplas die aantrekkelijk is voor migrerende steltlopers en pleisterende eenden (11 juni 2019).

2.7.3 Vleermuizen
Tijdens de eerste week van september 2019 werd gedurende 4 volledige nachten een automatische detector (SM2Bat) in de boszone van het domein uitgelegd. Hierdoor werd een eerste
beeld bekomen van het voorkomen van vleermuizen in het domein.
Van 2 tot 6 september 2019 werd de automatische detector geplaatst op ca. 60 m ten westen
van de oostelijke rand van het domein en dit langs het pad tussen de beheereenheden 4a en
8a. Tijdens de eerste drie nachten was de avondtemperatuur nog vrij hoog (14°C), de laatste
nacht van 5 september 2019 was een frisse avond (11°C). Er viel geen neerslag en er was een
matige zuidwestenwind.
Tijdens de 4 nachten werden in totaal 1.569 vleermuizen-opnames van 4 verschillende soorten
gemaakt. Hiervan waren er 1.496 opnames (93%) van gewone dwergvleermuis. Deze soort
kwam volop foerageren in de dreef tussen de twee bosbestanden. De eerste opnames werden
ongeveer 20 minuten na zonsondergang (20u30) gemaakt, de laatste opnames ongeveer een
half uur voor zonsopgang (7u00). Tijdens de nachten van 2 en 3 september 2019 was er matige
activiteit (50-tal opnames/uur) en nam die na middernacht af tot een 10-tal opnames/uur. Tijdens de nacht van 4 september 2019 was er veel activiteit (tot 180 opnames/uur). Na 2u nam
de activiteit af. Tijdens de frisse nacht van 5 september 2019 was er weinig activiteit en viel die
na middernacht nagenoeg stil.
Hoewel het volop migratieperiode van deze soort was, werden er maar 4 opnames van ruige
dwergvleermuis gemaakt. Laatvlieger kwam tijdens de eerste drie nachten tijdens een groot
deel van de nacht af en toe het meetpunt overvliegen. Vermoedelijk was dit een dier dat bij het
rondvliegen in zijn uitgestrekt jachtgebied ook regelmatig in de dreef vloog. Toch een aanzienlijk aantal van 25 opnames van watervleermuis en dit tijdens de eerste drie nachten. Tussen
22u15 en 23u van de avond van 2 september 2019 werden er 12 opnames gemaakt, dit van een
dier dat ook kwam foerageren in de dreef.
Tijdens een beperkt vleermuizenonderzoek tijdens de eerste week van september 2019 werden
er 4 soorten vleermuizen aangetroffen. Gewone dwergvleermuis komt in klein aantal foerageren langs de boszones en zijn dit dieren uit een kolonie uit de omgeving. Ruige dwergvleermuis
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werd ondanks de gekende migratie langs de kust maar erg weinig geregistreerd. Laatvlieger en
watervleermuis komen regelmatig het domein overvliegen.
Bij het verder ouder worden van de boszones in het Zeebos is te verwachten dat het gebied
meer aantrekkelijk zal worden voor vleermuizen door de aanwezigheid van meer geschikte
verblijfplaatsen in bomen en het structuurrijjker worden van de boszones.
Laatvlieger (44)

Watervleermuis (25)

Ruige dwergvleermuis (4)

Gewone dwergvleermuis (1.496)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
20 22

0

2/09/2019

2

4

6

20 22

3/09/2019

0

2

4

6

20 22

4/09/2019

0

2

4

6

20 22

5/09/2019

0

2

4

6/09/2019

Afbeelding 2.40: resultaten van automatische vleermuisdetector tijdens eerste week september 2019.

Afbeelding 2.41: locatie waar de automatische detector in september 2019 werd uitgelegd (tussen 4a en
8a).
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6

3 Beheerdoelstellingen

Het provinciedomein Zeebos (47 ha) ligt in de polderstreek en dit net ten zuiden van de duinengordel
met het reservaat De Fonteintjes. Het domein maakt onderdeel uit van één van de weinige open ruimtegebieden van strand tot polders die nog aan de Kust aanwezig zijn.
In het domein is een netwerk van kwalitatieve wandel- en fietspaden aanwezig en is er een omgvangrijke speelzone. Door de recente uitbreiding in de nnordrand valt de Kustfietsroute nu binnen het domein. Natuurbeleving kan onder meer gebeuren vanuit een vogelkijkhut.
Het aangeplant bos (21 ha) is momenteel ongeveer 20 jaar oud en fungeert reeds als een volwaardig
bos. In het noordelijk deel hebben de historische graslanden met laantjes en poelen zich na de natuurinrichting in 2011 verder ontwikkeld tot waardevolle poldergraslanden met typerende soorten.
In het domein is de ecologische functie prioritair met een belangrijke de recreatieve functie als speelzone en gebied voor zachte recreatie. De economische functie in het domein is minder van belang.
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, worden invasieve exoten bestreden, etc.

3.1 Beheerdoelen ecologische functie
Een groot deel van het begin de jaren 2000 aangeplant bos is reeds ontwikkeld tot vrij gesloten
bos. Door het uitvoeren van dunningen zal er meer structuur in de bosbestanden worden gebracht. De essenaanplanten die grotendeels aan het afsterven zijn, zullen verder worden vervangen door nieuwe aanplanten met inheems loofhout. Op de randen wordt een brede bosrand met struweel en ruigtes onderhouden.
De poldergraslanden, waarvan een deel al meer dan 250 jaar onafgebroken grasland zijn, worden verder gemaaid en begraasd om de graslandvegetaties typerend voor de polders verder te
laten ontwikkelen. De aanwezige laantjes, poelen en depressies vormen een belangrijk element in de ecologische waarde van de graslanden en worden dan ook zodanig beheerd dat ze
voldoende open en waterhoudend blijven.
De brede rietkraag langs de oostrand (Sint Jansader) is een interessant broed- en pleistegebied
voor rietvogels en een groeiplaats voor rietorchis. Een gepast maaibeheer zorgt ervoor dat de
rietgebonden fauna en flora (orchideeën) zich verder kunnen ontwikkelen.
In de zone langs de Kustfietsroute in de noordrand wordt gestreefd naar een structuurrijke zone met afwisseling van bos, struweel en schraal grasland.
De waterplas aan de vogelkijkhut is reeds een interessante plas voor doortrekkende steltlopers
en broedgebied voor oa. kievit. Het grasland (voormalige akker) ten oosten ervan zal over een
oppervlakte van 3,4 ha deels worden afgegraven om een aantrekkelijke broed- en foerageerzone voor steltlopers, eenden, reigers, … te creëren. Door dit omvangrijk natuurontwikkelingsproject ‘stelloperzone’ wordt de bestemming als Vogelrichtiijngebied verder concreet ingevuld.
De struweelzones en rietkragen zijn belangrijk voor broedende en doortrekkende zangvogels
en is het beheer dan ook op deze vogels afgestemd. Structuurrijke bosranden zijn leefgebied
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voor heel wat soorten (dagvlinders, vleermuizen, …) en wordt er dan ook ca. 1 km bosranden
onderhouden.
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 meer aanwezig maar
wel regionaal belangrijke biotopen (rbb). De nattere delen van de poldergraslanden (laantjes en
depressies in 20x en 21y) bestaan uit zilverschoongrasland (rbbzil) met kenmerkende soorten
gewone waterbies, moeraszoutgras, pjptorkruid, valse voszegge, zilte rus, zomprus, … Op de
drogere delen komen in de graslanden 17x, 19x, 20x en 21y abundant kamgras en veldgerst
voor. Deze graslanden (samen 7,12 ha) zijn dan ook als kamgrasland ‘rbbkam’ te typeren.
Door verder beheer met begrazing en deels ook maaien, worden de typische vegetaties van
poldergraslanden in de 8,25 ha bestaande graslanden behouden en verder ontwikkeld met als
streefdoel meer soorten en een grotere bedekking van typerende soorten als kamgras en veldgerst. In de laantjes en depressies worden de vegetaties van zilverschoongrasland behouden en
de populaties van zeldzamere soorten als lidsteng, moeraszoutgras, pijptorkruid minstens op
peil gehouden.
De grotere zilte waterplas (0,57 ha) – regionaal belangrijk biotoop rbbah- voor de vogelkijkhut
en de 5 andere poelen (samen 0,36 ha) worden opengehouden en indien nodig geruimd.
In de 2 km lange strook langs de Kustfietsroute zijn door verruiging de vroeger waardevolle
graslanden met kenmerken van duingraslanden verdwenen. In de strook wordt er voor 1,5 ha
verruigd grasland weer een maaibeheer ingesteld en zal erg waarschijnlijk op korte termijn deze gemaaide graslanden evolueren aan interessante schrale graslanden (6510_hu). Doelsoorten
zijn hier onder meer akkerhoornbloem, lathyruswikke, blauwe bremraap, …
Een belangrijke natuurontwikkeling ten behoeve van broedende en doortrekkende steltlopers
en vegetaties van zilte waterplassen en zilverschoongraslanden zal gebeuren door een groot
deel van het grasland 21z af te graven. Ongeveer 3 ha van dit 4,38 ha groot grasland wordt licht
(0,5 m) tot matig (maximaal 1,5 m) afgegraven waarbij er enkele broedeilanden worden aangelegd omgeven door dieper water en met ca. de helft ondiep water.
In totaal is er momenteel 9,27 ha (20%) van het provinciedomein als regionaal belangrijk biotoop te beschouwen. Door de ontwikkeling van de graslanden en de natuurontwikkeling in het
oostelijk grasland (‘steltloperzone’) wordt in totaal 15,5 ha (33%) Euopees habitat en regionaal
belangrijk biotoop ontwikkeld. Dus 1/3de van het provinciedomein is natuurstreefbeeld.
Tabel 3.2: balans natuurstreefbeelden en overige in het provinciedomein Zeebos.

natuurstreefbeeld

2019

2043

(ha)

(ha)

6510_hu

(verruigd)

1,50 ha

Zilte waterplas

rbbah

0,89 ha

2,80 ha

Zilverschoongrasland

rbbzil

0,30 ha

1,80 ha

Kamgrasland

rbbkam

7,12 ha

8,26 ha

Rietland en -kragen

rbbmr

0,96 ha

1,10 ha

9,27 ha

15,50 ha

Grasland en gazon

7,60

2,87

Bos

21,02

21,02

Bos, struweel en ruigte langs Kustfietsroute

6,45

4,95

Soortenrijk glanshaverhooiiland

code

Totaal
Overige (geen natuurstreefbeeld)
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natuurstreefbeeld

code

Paden
Totaal
Totaal

2019

2043

(ha)

(ha)

2,70

2,70

37,77

31,54

47,04

47,04

3.1.2 Leefgebieden soorten
Voor volgende soorten is er extra aandacht voor het beheer van hun leefgebied (soorten met *
zijn Europees beschermd):
Vogels:
- Rietvogels: tijdens het broedseizoen (begin maart tot half jull) dient verstoring (geen
maaiwerken) van de rietkragen vermeden te worden.
- Struweelsoorten: de aanwezige struwelen en houtkanten zijn broedgebied voor grasmus, Cettis’ zanger, … . Langs de boszones worden bredere bosranden aangelegd.
- De waterplas aan de vogelkijkhut en de aan te leggen waterplassen (‘steltloperzone’)
ten oosten ervan zijn belangrijke stopplaatsen voor migrerende vogels en broedgebied
voor oa. kievit en dodaars. Doelsoorten in de nieuw aan te leggen plas-dras zone zijn
oa. kluut, steltkluut, tureluur, visdief, …
Vleermuizen:
- Watervleermuis*: maakt waarschijnlijk gebruik van plassen als jachtgebied, Bijkomende
verlichting in het domein wordt vermeden. Enkel bijkomende lage puntverlichting tussen de parking van Corsendonk Duinse Polders en de jeugdlokalen wordt voorzien.
- Gewone dwergvleermuis*: komt foerageren in het volledige domein, vooral in de bosranden. Mogelijkheid tot zomerkolonie (en overwintering) in het klein gebouw (concièrgegebouw) door plaatsen van vleermuizenkasten aan de buitenzijde.
Amfibieën:
- De slenken en poelen worden 5 à 10-jaarlijks geruimd.
Invertebraten:
- Argusvlinder en andere graslandsoorten: extensief maaibeheer met een deel sinusbeheer in 8x.

3.2 Beheerdoelen sociale functie
3.2.1 Toegankelijkheid
Het provinciedomein is goed ontsloten en vlot bereikbaar voor wandelaars en fietsers. Bijkomend wordt er op de westrand een ruiterpad voorzien en een MTB-tracé in de boszone ten
oosten van het verhard fietspad door de boszone.
In bijlage 3 is de toegankelijkheidsregeling toegevoegd. Hierbij hoort een toegankelijkheidskaart en bebordingsplan (zie kaartenset achteraan het rapport). Enkele belangrijke elementen
met betrekking tot toegankelijkheid zijn:
-

Fietsers mogen op alle verharde paden rijden.
Honden blijven toegelaten als ze zijn aangelijnd. In de speelzone zijn geen honden toegelaten.
Buiten dienstvoertuigen is er geen gemotoriseerd verkeer in het domein toegelaten.
Wel kan er via de ingang aan de Kustlaan door verantwoordelijken van jeugdverenigingen tot aan de gebouwen worden gereden om te laden en te lossen. Hiervoor wordt
een machtiging aangevraagd bij de Provincie.
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-

Het gebruik van een deel van de parking vakantiecentrum Duinse Polders blijft bestendigd.
De natuurspeelzone (0,87 ha) en het speelbos (1 ha) wordt als speelzone erkend.
In de zones met natuurstreefbeelden (14 ha - zie kaart 3.1) worden geen recreatieve
activiteiten toegestaan.
De zone aan de ingang aan de Kustlaan wordt zodanig ingericht zodat er geen auto’s
meer kunnen parkeren.

Afbeelding 3.42: de natuurlijke speelzone (20 juni 2018).

Toegankelijkheidsregeling
In bijlage 3 is het toegankelijkheidsreglement toegevoegd en is de toegankelijkheidskaart opgemaakt. Op het bebordingsplan zijn de punten met toegankelijkheidsbordjes weergegeven.
Het algemeen politiereglement (1 juni 2017) voor domeinen van de Provincie West-Vlaanderen
is ook van toepassing voor het provinciedomein Zeebos. Zie bijlage 4.

3.2.2 Recreatieve infrastructuur
-

-

-

Er is een omvangrijke zone met speelnatuur aanwezig met speeltoestellen in natuurlijke
materialen.
Er is een vogelkijkhut aanwezig met een goed overzicht over de waterplas en poldergraslanden.
Langs de noordelijke zone wordt één uitkijkpunt naar de poldergraslanden behouden. Dit
uitkijkpunt wordt vernieuwd zodat er een goed zicht is op de aan te leggen steltloperzone
in grasland 21z. Om verstoring voor vogels te beperken, wordt aan de noordzijde van het
uitkijkpunt de struiken behouden en enkele hogere bomen voorzien.
De vogelkijkwand langs de Kustfietstroute wordt verwijderd gezien het uitzicht te beperkt
is. De zone wordt ingeplant met vruchtdragende inheemse struiken (meidoorn, sleedoorn,
rozen, …)
In het domein staan er verspreid 3 zitbanken. Deze worden behouden en worden indien
nodig vervangen.
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Afbeelding 3.43: dit uitkijkpunt langs de Kustfietsroute wordt vernieuwd (11 juni 2019).

Afbeelding 3.44: de vogelkijkwand wordt verwijderd gezien ze van geen nut meer is (11 oktober 2019).

3.2.3 Educatieve functie
Met de jeugdverenigingen die actief zijn in het domein kunnen natuureducatieve projecten
rond fauna en flora in bos, water, polders, … opgezet worden. Ook kan er een natuureducatief
leerpad worden voorzien. Dit kan door het plaatsen van tijdelijke infopunten of door het ontwikkelen van een digitaal (app) leerpad.

3.3 Beheerdoelen economische functie
De economische functie van het domein is wenig relevant. De beheerovereenkomsten met een
landbouwer om de graslanden te laten begrazen zijn kosteloos. Eventueel is er een beperkte
opbrengst van dunningshout.
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)
vermeld in de beheertabel toegevoegd na p. 49.
Eenmalige maatregelen bestaan oa. uit de inrichting van de ‘steltloperzone’ in de noordoosthoek van
het domein. Terugkerende maatregelen zijn vooral maaibeheerwerken, begrazing en dunningen in de
boszones.

4.1 Beheermaatregelen voor natuurstreefbeelden en soorten
4.1.1 Graslanden
In de graslanden aan de westrand namelijk 16x en 17x wordt het begrazingsbeheer verder gezet. In deze percelen (2,83 ha) die samen een geheel vormen is er een bezetting van maximaal
2 GVE/ha (op basis jaarrond). Ruigere delen met oa. akkerdistel worden in juni manueel bijgemaaid.
Omdat de graslanden 19x en 20x (samen een geheel van 2,81 ha) nog ruigere delen met oa. akkerdistel hebben, worden deze graslanden eerst rond half mei gemaaid. Daarna kan er vanaf
half juni tot november begrazing op komen (2 GVE/ha). Na zes jaar wordt geëvalueerd of het
maaien nog moet worden verder gezet.
In de graslanden 21y en 21z (samen 6,97 ha) wordt er eerst half julie gemaaid en kan er dan direct begrazing (2 GVE/ha) komen vanaf half juli tot november. De graslanden worden niet bemest en er worden geen pesticiden gebruikt.
Bij aanleg van de steltloperzone in 21z (4,38 ha) dient het begrazingsbeheer te worden herbekeken.
Maatregel
oppervlakte
Doel

rbbkam – ontwikkelen van
kamgrasland met zilte elementen (rbbzil)

Locatie

Graslanden 16x, 17x, 19x, 20x,
21y en 21z

Eenmalige maatregel

-

Terugkerende
maatregel

Maaibeheer met afvoer maaisel

Begrazing

8,26 ha +
4.38 ha (21z)

- 19x en 20x jaarlijks maaien half
mei
- 21y en 21z jaarlijks maaien half juli

- 2,81 ha

- 16x en 17x vanaf half maart tot
november
- 19x en 20x vanaf half juni tot november
- 21y en 21z vanaf half juli tot november

- 2,83 ha

- 6,97 ha

- 2,81 ha
- 6,97 ha
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Afbeelding 4.45: begrazing vormt een belangrijk element in het beheer van de poldergraslanden (11 juni
2019).

In de strook langs de Kustfietsroute zijn er verruigde graslanden aanwezig die in het verleden
schrale graslanden waren met kenmerken van duingrasland. Deze verruigde graslanden worden opnieuw gemaaid en kunnen ontwikkelen tot soortenrijk glanshaverhooiland (6510_hu).
Maatregel
Doel

6540_hu – ontwikkelen van
soortenrijk glanshavergrasland

Locatie

Open plekken in de strook 22a
en 22b en langs het fietspad zelf

Eenmalige maatregel

-

Terugkerende
maatregel

Maaibeheer met afvoer maaisel

oppervlakte
1,50 ha

2x maaien: half mei en oktober

1,50 ha
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Afbeelding 4.46: de verruigde graslanden langs de Kustfietsroute krijgen een maaibeheer (11 juni 2019)

4.1.2 Zilte plassen
De grotere zilte plas 21w en de 5 poelen in de poldergraslanden behoeven weinig beheer.
Vooral de poelen dienen op regelmatige basis te worden geruimd.
In de zilte plas 21w wordt 10-jaarlijks in de ondiepe zones de bovenste organische laag afgeschraapt (± 10 cm). Hierdoor krijgen de zilte vegetaties voldoende kansen om te ontwikkelen.
Het ruimen van depoelen en verwijderen slib in zilte plas wordt in de periode augustusseptember uitgevoerd. De vrijgekomen grond wordt in de zone langs de Graaf Jansader gedeponeerd.
Maatregel
oppervlakte
Doel

rbbah– ontwikkelen van zilte
plassen

Locatie

Zilte plas en poelen in de poldergraslanden

Eenmalige maatregel

-

Terugkerende
maatregel

Ruimen van de poel met afvoer
van het slib

- 6-jaarlijks deels (max. de helft)
ruimen van de poelen

0,32 ha

Verwijderen organische laag zitle
plas

- 10-jaarlijks afschrapen bovenste
10 cm

0,25 ha

0,89 ha

4.1.3 Rietland en rietkragen
De rietzone 21x langs de Sint Jansader krijgt een extensief maaibeheer, namelijk gefaseerd 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.
Het klein rietlandperceel (0,09 ha) in 21y dient geen maaibeheer te krijgen omdat het onder
begrazing zit.
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Aan de oostzijde van poel 23w wordt eind juli de oeverzone over een breedte van minstens
10m gemaaid en het maaisel afgevoerd. Dit om de aanwezige rietorchissen meer kansen tot
ontwikkeling te geven.
Maatregel
oppervlakte
Doel

rbbmr – ontwikkeling van
rietland en rietkragen

Locatie

Rietzone 21x en rietzone in 21y

Eenmalige maatregel

-

Terugkerende
maatregel

Gefaseerd maaibeheer

0,96 ha

-

Gefaseerd maaien rietzone 21x
om 2 jaar.
Rietkragen eventueel 5-jaarlijks
wintermaaien langs de grachten

jaarlijks 0,40
ha

Rond poel 23w jaarlijks maaien eind
juli en verwijderen maaisel.

150 m x 10m

Maaibeheer ikv. rietorchissen

Afbeelding 4.47: gemaaide rietzone 21x tussen Sint Jansader en afsluiting met 21y (23 oktober 2019).

4.1.4 Aanleg steltloperzone met zilte waterplassen
Een belangrijk natuurontwikkelingsproject tbv. broedende en migrerende steltlopers en zilte
graslandvegetaties is de aanleg van een plas-draszone in 21z (4,38 ha). Hier wordt over een zone van ca. 3 ha afgravingen uitgevoerd schommelend tussen 0,5 m en 1,5 m waarbij er broedeilanden worden voorzien en ondiepere slikzones worden aangelegd die aantrekkelijk zijn voor
steltlopers. De uiteindelijke inrichting maakt onderdeel van een afzonderlijke studie waarbij
een optimale inrichting als broed- en migratieplaats voor steltlopers wordt uitgewerkt.
Enkele randvoorwaarden bij de inrichting zijn onder meer:
- voorzien van een diepere en bredere (50+ m) ringgracht om indringing van vossen in de
steltloperzone maximaal te vermijden.
- de broedeilanden dienen jaarlijks te worden gemaaid zodat er een toegang met (kleinere) machines mogelijk moet zijn.
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Bij de concrete uitwerking van het project zal er een adviserende rol zijn van een team van experten met onder meer mensen van Natuurpunt vzw met hun expertise in de Uitkerkse Polder
en kleiputten van Wenduine en mensen van ANB met oa. expertise in ’t Pomptje te Oudenburg.
Vanop het uitkijkpunt langs de Kustfietsroute zal er een goed overzicht zijn over deze zone.

Afbeelding 4.48: afbakening van de zone waarbinnen de omvangrijke steltloperzone wordt aangelegd.
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4.2 Overige beheermaatregelen
4.2.1 Maaibeheer speelzone
In de zones 13x en 13y rond de speelttoestellen wordt een gazonbeheer aangehouden. In de
zone in 13x ten westen van de bomenrij wordt een extensiever maaibeheer gevoerd. Ook langs
de bosrand met boszone 13a wordt een (golvende) strook van ca. 5 m extensiever gemaaid.
Dus van de 0,80 ha grasland in 13x en 13y wordt er 0,15 ha extensiever gemaaid.
De aanwezige slenk wordt normaliter niet gemaaid maar wordt wel de opslag verwijderd.
In het grasland 8x (0,83 ha) ten zuiden van de eigenlijke speelzone wordt een sinusbeheer tbv.
invertebraten (dagvlinders) gevoerd. Dit sinusbeheer bestaat uit 1/3de maaien half mei, 1/3de
maaien half juli en 1/3de niet maaien. Het volgende jaar wordt er doorgeschoven. Ook in het
klein perceel (0,05 ha) 7x wordt gefaseerd gemaaid.

Afbeelding 4.49: in de graslanden 7x en 8x wordt een sinusbeheer gevoerd.

4.2.2 Bosbeheer
De 21 ha loofhoutaanplanten in het provinciedomein worden gedund om de 6 jaar. Het bos
wordt ingedeeld in 3 zones zodat dan telkens met een tussenperiode van 2 jaar in het bos
wordt gedund. De indeling en richtdata voor de dunningen zijn weergegeven op kaart 4.1.
Er zal vooral in de bestanden met grauwe abeel en populieren worden gedund, in de bestanden
met zwarte els, es en schietwilg zullen de dunningen beperkter zijn gezien deze boszones veelal
iets minder gesloten zijn.
In het nat bestand 15b en de noordrand van 15a (vooral schietwilg) wordt er niet gedund en
kan deze boszone spontaan ontwikkelen.
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Afbeelding 4.50: vooral in de bestanden met grauwe abeel (links) dient er te worden gedund, in de bestanden met zwarte els, es, … (rechts) is dit minder noodzakelijk (11 oktober 2019).

De afgestorven essenaanplanten in onder meer 3a worden opnieuw aangeplant met soorten
als zwarte els, schietwilg, fladderiep, hazelaar, Europese vogelkers, …

Afbeelding 4.51: heraangeplante boszone in 4a (2 september 2019).

4.2.3 Beheer van bosranden
De bosranden zijn een belangrijke ecologische zone voor heel wat soorten zangvogels, dagvlinders, libellen, zweefvliegen, etc. Aan de west- en oostrand van het bos worden de bosranden
(ca. 1.200 m) verder beheerd en ingericht. Tussen het wandelpad (oostzijde) of wandel-en ruiterpad (westzijde) en de buitengrens wordt jaarlijks in oktober gemaaid. Ook de bosrand op de
noordrand van 13a wordt beheerd, ttz. afzetten van boomopslag.
Aan de boszijde wordt over een breedt van ca. 10 m een licht golvende bosrand aangelegd. Dit
door de aanwezige bomen in deze zone te kappen (hakhout) en de aanwezige struiken te laten
staan. De opslag van bomen wordt gefaseerd (alternerend in stroken van 250 m) om de 6 jaar
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afgezet. Een deel van de ruigte kan worden meegemaaid met de oktobermaaibeurt aan de
overzijde van het pad.

Afbeelding 4.52: de bosrand aan de linkerzijde wordt geleidelijker gemaakt (2 september 2019).

4.2.4 Afzetten van witte abelen langs de Graaf Jansader
De witte abelen die over de waterloop Graaf Jansader hangen, worden gesnoeid zodat er minder beschaduwing en bladval in de waterloop is. Dit is over een lengte van ca. 500m.

Afbeelding 4.53: overhangende takken over de Graaf Jansader worden gesnoeid (11 juni 2019).

4.2.5 Bestrijden van exoten
De probleemsoorten Japanse bottelroos, Japanse duizendknoop (en hybriden) en haagliguster
in de noordelijke zone langs de Kustfietsroute worden bestreden.
De moeilijk te bestrijden Japanse duizendknoop en hybriden worden met een bosfrees bestreden. Door strikt tweemaal gedurende minstens een 4-tal jaren een populatievlek met 5 m buffer errond te bosfrezen kan de soort beheersbaar worden of zelfs volledig verdwijnen. Rond
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enkele zones zullen er struiken moeten mee worden gefreesd. De onstane open plekken worden meegenomen in het maaibeheer.
Bij overlast worden ‘zomerganzen’ als Canadese gans en Nijlgans afgevangen.

4.2.6 Ruimen poel aan gebouw
De poel nabij de gebouwen van de jeugdverenigingen is in beheer van de stad Blankenberge.
Deze poel wordt gedomineerd door lisdodde en wordt in eerste fase voor dehelft geruimd, na 3
jaar wordt de andere helft geruimd. Op de randen kan wilgenopslag blijven staan.

4.2.7 Ruimen laantjes
De laantjes in de graslanden worden ca. om de 6 jaar gefaseerd geschoond. De vrijgekomen
grond wordt bij voorkeur in de zone (ca. 10 m breed) langs de Graaf Jansader verwerkt. In totaal gaat het over ca. 950 m laantjes en grachten. De zones in 20x en 21y met waardevolle vegetaties (met lidsteng, pijptorkruid) worden gefaseerd geschoond om de populaties van de
zeldzame soorten te kunnen behouden.
De laantjes worden geruimd tot centraal een diepte van 1 m en worden er licht glooiende oevers voorzien zodat ze achteraf nog kunnen worden gemaaid.
Ook de gracht tussen grasland 20x en 21y wordt geruimd en in oostelijke richting minder hellend gemaakt. De gracht aan de westrand van 21y wordt eveneens geruimd.
De laantjes in grasland 21z worden niet geruimd gezien de geplande inrichting van een steltloperzone in dit deel.

Afbeelding 4.54: te ruimen laantje in grasland 20x (11 juni 2019).

4.2.8 Kap van aanplant in rietzone 21y
Om de openheid van het oostelijk graslandcomplex te behouden en de toekomstige steltloperzone geschikt te houden voor broedende steltlopers wordt de jonge aanplant van een rij elzen
en duindoorn in de noordoostrand van rietzone 21x verwijderd.

4.2.9 Maaien van bospaden
De ca. 2,4 km onverharde paden door en langs het bos worden 3 à 4x/jaar gemaaid met afvoer
van het maaisel.
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4.2.10 Afsluiten sluipparking Kustlaan
Aan de ingang aan de Kustlaan is er momenteel een sluipparking waar een tweetal voertuigen
kunnen worden geparkeerd. Deze officieuze parking wordt door een natuurlijke afsluiting
dichtgemaakt en wordt het perceel bij de rest van het maaibeheer gevoegd. Op de locatie
wordt een infobord geplaatst dat er vlakbij een ruime parking is aan Corsendonk Duinse Polders.

Afbeelding 4.55: deze officieuze parkeerplaatsen worden afgesloten (11 oktober 2019).
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Beheermaatregelen provinciaal domein Zeebos
uitvoering beheermaatregel

maatregel

lengte/opp.

frequentie

natuurstreefbeeld

helft ruimen/schonen van de poel
maaien randen in oktober en beperkt ruimen om waterhoudend te
blijven
helft ruimen/schonen van poel - aandacht voor lidsteng!
afschrapen bovenste 10 cm in noordelijk ondiep deel
deels ruimen/schonen van poel
beperkt ruimen/schonen indien nodig
maaien half juli van strook van 10 m breed rond de poel ikv. behoud
rietorchissen
beperkt ruimen/schonen indien nodig

0,04 ha

10-jaarlijks

-

0,10 ha

2-jaarlijks

-

0,02 ha
0,20 ha
0,02 ha
0,18 ha

6-jaarlijks
10-jaarlijks
6-jaarlijks
(10-jaarlijks)

rbbah
rbbah
rbbah
rbbah

0,15 ha

jaarlijks

rbbmr

0,05 ha

(10-jaarlijks)

rbbah

950 m

6-jaarlijks

-

0,06 ha
0,83 ha
0,55 ha
0,23 ha
1,14 ha
1,71 ha
1,08 ha
1,74 ha
2,59 ha

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

hp+
hp+
rbbkam
rbbkam
rbbkam
rbbkam
rbbkam
rbbkam

eenmalig

rbbah + rbbzil

1,50 ha

jaarlijks

6510_hu

0,85 ha
0,01 ha

2-jaarlijks
eenmalig

rbbmr
rbbmr

200 m

(5-jaarlijks)

rbbmr

0,23 ha
0,25 ha

6-jaarlijks
6-jaarlijks

-

1,95 ha

6-jaarlijks

-

3,21 ha
2,51 ha
1,58 ha
2,84 ha
2,56 ha
0,60 ha
0,61 ha
0,90 ha
1,06 ha

6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks

-

0,93 ha

6-jaarlijks

-

1,45 ha
0,13 ha
1,27 ha
4,01 ha
200 m

6-jaarlijks
6-jaarlijks
6-jaarlijks
12-jaarlijks

(rbbsf)

600 m
600 m
600 m
600 m
150 m
200 m

6-jaarlijks
jaarlijks
6-jaarlijks
jaarlijks
-

-

jaarlijks scheren van de meidoornhagen

350 m

jaarlijks

-

afzetten van haag ten westen van pad

80 m

6-jaarlijks

-

Beheereenheid

Zilte plassen en poelen
12w
13w
20w
21w
22w
23w
24w

Laantjes en grachten
6y, 17x, 19x, 20x
gefaseerd schonen van de laantjes en grachten
en 21y

Graslanden
7x
8x
13x
13y
16y
17x
19x
20x
21y

sinusbeheer
sinusbeheer
gazonbeheer met afvoer en op randen minder intensief
gazonbeheer met afvoer en op randen minder intensief
begrazing vanaf half maart (2 GVE/ha)
begrazing vanaf half maart (2 GVE/ha)
maaien half mei met afvoer en nabegrazing
maaien half mei met afvoer en nabegrazing
maaien half juli met afvoer en nabegrazing
maaien half juli met afvoer en nabegrazing

21z
22a+22b

4,38 ha
deels afgraven en inrichten als steltloperzone (al dan niet gefaseerd)
2x maaien met afvoer - half mei en oktober

Rietland en rietkragen
21x

gefaseerd maaien in najaar met afvoer maaisel
verwijderen van aanplant elzen en duindoorn

rietkragen langs
eventueel 5-jaarlijks maaien ikv. ontwatering
grachten

Bos
1a
2a
3a
4a
5a
7a
8a
9a
10a
11a
13a
14a
15a
15b
18a
22a
22b

dunnen
dunnen
dunnen + heraanplant afgestorven essenaanplant met schietwilg,
fladderiep, zwarte els, hazelaar, …
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
dunnen
in noordelijk deel met wilgen spontane ontwikkeling - zuidelijk deel
dunnen in populieren
spontane ontwikkeling
dunnen indien nodig van It. populier en abeel
dunnen en verwijderen afgestorven bomen
dunnen en verwijderen afgestorven bomen
snoeien van witte abeel die over Graaf Jansader hangen

-

Bosranden
afzetten opslag in stroken van 250 m en 10 m breed
maaien in oktober van strook ten westen van pad
afzetten opslag in stroken van 250 m en 10 m breed
oostrand
maaien in oktober van strook ten oosten van pad
13a
afzetten opslag bosrand noordrand
centraal fietspad behoud van grilig gegroeide abelen

westrand

Hagen
omgeving
gebouwen
11a

2020

2021

2022

2023

n

2024

2025

2026

2027

2028

nazorg

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

Beheereenheid

maatregel

natuurstreefbeeld

lengte/opp.

frequentie

-

jaarlijks

0,1 ha

eenmalig

6510_hu

heraanleg van de speelzone
plaatsen van natuurlijke afsluiting om sluipparking aan de Kustlaan
af te sluiten

-

eenmalig

-

-

eenmalig

-

verwijderen van de kijkwand

-

eenmalig

-

vernieuwen van uitkijkpunt

-

eenmalig

-

2.400 m

jaarlijks

-

2020

2021

2022

2023

2024

n

n

n

Exoten
waterplassen
22a en 22b

bestrijden zomerganzen (Canadese gans, Nijlgans, Brandgans)
bestrijden van Jap. duizendknoop, rimpelroos, haagliguster en
tamarisk

Recreatieve infra
Speelzone

Sluipparking
Kustlaan
Kijkwand langs
Kustfietsroute
Uitkijkpunt langs
Kustfietsroute
onverharde
paden

3 à 4x maaien met afvoer van maaisel

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

5 Opvolging

5.1 Beheermonitoring
5.1.1 Inleiding
Beheeropvolging en beheerevaluatie vormen een essentieel onderdeel om de resultaten 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 verstorende 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 Zeebos zal gebeuren met volgende methodes (cfr. Code goede praktijk beheermonitoring, INBO 2017):
-

-

Basis: bij de basis beheermonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd
en gebeurt de 6-jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief
op basis van de geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van best professional judgment.
Inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethode.

Tabel 5.3: overzicht van te monitoren natuurstreefbeelden in het provinciedomein Zeebos
Natuurstreefbeeld/soort
basis
Indicatorlijst
waterpeil
soorten
6510_hu - glanshaverhooiland
x
x
rbbah – zilte plas
x
x
o
rbbmr - rietland
x
o
rbbkam - kamgrasland
x
x
rbbzil - zilverschoongrasland
x
x
o
x = verplichting
o = optioneel

5.1.2 Opvolging rietland (rbbmr)
Binnen het provinciedomein wordt er ongeveer 1 ha rietland in stand gehouden.
Basis: jaarlijks worden de beheerwerken in de rietzones genoteerd.

5.1.3 Opvolging rbb kamgrasland (rbbkam) en glanshaverhooiland (6510_hu)
Binnen het provinciedomein wordt er ca. 10 ha kamgrasland met elementen van zilverschoongrasland (rbbzil) verder ontwikkeld. In de noordelijke strook van de Kustfietsroute wordt 1,50
ha schraal grasland hersteld.
Basis: jaarlijks worden de beheerwerken in deze graslanden genoteerd.
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Indicatorlijst: om de 6 jaar wordt een indicatorlijst volgens de fiche kwaliteitsbeoordeling ingevuld.
Evaluatie:
Bij afname of verdwijnen van kensoorten in de graslanden, wordt het maai- en begrazzingsbeheer 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. Het opvolgen van de populaties zeldzamere polderplanten (lidsteng, pijptorkruid, rietorchis) en het broedvogelbestand van steltlopers, eenden
en rietvogels is wenselijk.

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 ringen van vogels en
vangen van amfibieën ikv. natuureducatie 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, afhankelijkheid van
de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren
opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rusten schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen;

Voor het vangen van amfibieën in kader van monitoring en natuureducatie door lokale gidsen en vrijwilligers is er ontheffing voor:
o Artikel 10 §1 van het Soortenbesluit - het opzettelijk vangen van beschermde diersoorten.

5.3 Bosbalans
De bosbalans in het provinciedomein Zeebos is neutraal gezien er geen bos wordt gekapt of
aangeplant.
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Bijlage 1a:
- Erfpachtovereenkomst met stad Blankenberge.
- Overeenkomst met AWV zone langs Kustfietsroute.

Bijlage 1b:
Kadastrale legger
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AKTE TOT WIJZIGING VAN DE ERFPACHTAKTE
d.d. 13 maart 1997, gewijzigd op 17.11.2005 en 27.03.2008,
TUSSEN
DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN
DE STAD BLANKENBERGE,

Voor de heer Carl Decaluwe, Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, handelend
overeenkomstig artikel 9 van de wet van zevenentwintig mei achttienhonderd zeventig
houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening te
algemenen nutte
Tevens optredend in naam en voor rekening van de Provincie West-Vlaanderen,
overeenkomstig het besluit van de Provincieraad van
en de beslissing van de Deputatie van
;
partij enerzijds, erfpachtster
is verschenen
Het gemeentebestuur van de stad Blankenberge, hierna genoemd de erfpachtgeefster,
partij anderzijds, hier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen
waarvoor handelen:
1) de heer Yvan De Clerck, burgemeester;
2) de heer Peter Verheyden, secretaris;
handelend krachtens de beslissing d.d.
van de
gemeenteraad van de stad Blankenberge waartegen geen bezwaar werd gemaakt door de
hoger overheid in het kader van het algemeen administratief toezicht.
partij anderzijds, erfpachtgeefster
Partijen verklaren de erfpachtakte, verleden op dertien maart negentienhonderd
zevenennegentig, geregistreerd te Brugge IV op vierentwintig maart volgend, boek 17, blad
11, vak 95 en overgeschreven op het hypotheekkantoor te Ieper op vijfentwintig maart
volgend, boek 9680, nr.8, uit te breiden met volgende goederen:

VOORWERP
Stad BLANKENBERGE - 3e afdeling (Uitkerke)
1) Een perceel bos gelegen 8° Begin, kadastraal gekend als perceelnr 418/02 met een
kadastrale oppervlakte van acht are vijftig centiare (850 m²)
2) Een perceel bos gelegen 8° Begin, kadastraal gekend als perceelnr 419/02 met een
kadastrale oppervlakte van vijftig are zeventig centiare (1270 m²)
Hierna genoemd “de goederen”.

OORSPRONG VAN EIGENDOM
De goederen behoren de stad Blankenberge toe ingevolge de aankoop van deze goederen dd.
veertien juni tweeduizendzestien, akte verleden door Dirk Van Buylare, Vlaams commissaris
bij de Afdeling Vastgoedtransacties jegens de heer Van Damme Bernard Michel wonende te
1020 Brussel (Laken) Huldergemlaan 20 en mevrouw Van Damme Christiane Jeanne wonende
te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Sperwerlaan 72.

Akte geregistreerd op drieëntwintig juni tweeduizendzestien boek 610 blad 0 vak 12758 op
het registratiekantoor Brussel en overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Brugge 2 op
achtentwintig juni tweeduizendzestien onder nummer 10601.

BODEMATTEST

1. De erfpachtgeefster verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige authentieke
akte bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd
uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 6 van het
bodemsaneringsdecreet d.d. 27 oktober 2006.
2. De erfpachtster verklaart dat zij de nodige bodemattesten heeft opgevraagd bij de OVAM.
De inhoud van deze attesten, geleverd door de OVAM op veertien november
tweeduizendzeventien luidt als volgt: “ De OVAM heeft voor deze grond geen relevante
gegevens over de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3. De erfpachtgeefster verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koopster of aan derden, of die
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
STEDENBOUWKUNDIGE VERKLARINGEN
Aangezien uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober
tweeduizendentien nummer 2010205393 blijkt dat de stad Blankenberge beschikt over een
goedgekeurd plannen- en vergunningenregister zijn de informatieverplichtingen, zoals
voorzien in de artikelen 5.2.1., 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
van toepassing. Een stedenbouwkundig uittreksel dat door de stad Blankenberge werd
afgeleverd op achtentwintig november tweeduizendzeventien wordt aan deze akte gehecht,
maar wordt niet mee overgeschreven.
Uit die uittreksels blijkt dat de goederen volgens het Gewestplan Brugge_Oostkust gelegen
zijn in gebieden voor toeristische recreatieparken. Ze maken tevens deel uit van het
Provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan - ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Blankenberge’ met
deelplan ‘Cluster van bestaande zonevreemde regionale bedrijven langs de Brugse Steenweg’
en van het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - solitaire vakantiewoningen.
In tweeduizendenvier werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het
aanleggen van een fietspad en een dienstweg, herstellen van de vroegere microreliëf en het
aanleggen van een avontuurlijk speelterrein.
De verkrijgende partij verklaart door de instrumenterende ambtenaar te zijn gewezen op de
inhoud van artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De verkopende partij verklaart geen weet te hebben dat het goed opgenomen werd op een
ontwerp van lijst van beschermde monumenten, stads- of dorpsgezichten of beschermd werd
als monument, archeologisch monument en/of zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.
Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1 of
6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Voor het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening van toepassing.

Alle overige bepalingen van de erfpachtakte d.d. dertien maart negentienhonderd
zevenennegentig blijven behouden.
Alle kosten van onderhavige akte zijn voor rekening van de erfpachtster.

Waarvan akte,

Gedaan en verleden te Brugge op
En na voorlezing ondertekend door de instrumenterende ambtenaar en de partijen,
vertegenwoordigd zoals gezegd.

De erfpachtgeefster,

De erfpachtster,

Voor de stad Blankenberge
De burgemeester,

De secretaris,

De Gouverneur,

Yvan De Clerck

Peter Verheyden

Carl Decaluwe
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OVEREENKOMST BETREFFENDE HET GEBRUIK
EN HET UITOEFENEN VAN ALLE BEHEERSTAKEN
OP DE GRONDEN TUSSEN DE N34-KUSTLAAN EN DE
GRAAF JANSADER
TE BLANKENBERGE EN ZEEBRUGGE
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, bij delegatie, in de
persoon van de heer Tom Roelants, administrateur-generaal van het intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wegen en Verkeer
Hierna “het Vlaamse Gewest” genoemd,
EN
de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge, voor wie
optreden de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde voor infrastructuur en juridische
aangelegenheden en de heer Dirk Van Belle, directeur, handelend in uitvoering van
de beslissing van de deputatie d.d.
Hierna “de Provincie“ genoemd,

BETREFFENDE GRONDEN
Percelen grond gekadastreerd als Blankenberge, 2de afdeling, sectie B, delen van een
perceel zonder nummer en perceelnummer 328C en
percelen grond gekadastreerd als Brugge, 13de afdeling, sectie R, delen van
perceelnummers 629M, 629K, 629L, 629N en 629P
zoals aangeduid (in rood) op het bijgevoegde opmetingsplan d.d. 19 juni 2018 (ref.
1M3D8J/G/120812/00) opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer (bijlage
1).
Hierna het ”Onroerend Goed” genoemd,

IS VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET
- Overwegende dat het Onroerend goed tot het domein van het Vlaamse Gewest
behoort.
- Overwegende dat op 19/11/2004 een verbintenis werd aangegaan tussen Westtoer
en het Agentschap Wegen en verkeer om op het Onroerend Goed een recreatief
fietspad aan te leggen en in het kader van de EFRO-steun die Westtoer ontving het

Onroerend Goed voor een periode van 15 jaar in eigendom te houden van het
Vlaamse Gewest.
- Overwegende dat ingevolge de natrekking het Vlaamse Gewest eigenaar is
geworden van het desbetreffende fietspad.
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
ARTIKEL 1 – Voorwerp en doelstellingen.
Het Vlaamse Gewest geeft het Onroerend Goed en aanhorigheden in gebruik en
beheer aan de Provincie, die aanvaardt. Onder aanhorigheden wordt (niet limitatief)
begrepen; het fietspad en overige verhardingen, wegmeubilair, beplantingen,
kijkwanden en rustplaatsen.
Een plaatsbeschrijving (bijlage 2) wordt opgemaakt en aan deze overeenkomst
gehecht. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt door of ten laste van de Provincie.
Het gebruik en beheer van het Onroerend Goed omvat niet de aan derden
toebehorende leidingen of meters welke zich eventueel in het Onroerend goed
bevinden.
De Provincie staat in voor het gebruik en beheer van het Onroerend Goed als
recreatieve en landschappelijke ‘groene as’. Dit conform volgende provinciale
beleidsintenties:
 Operationele doelstelling 3.2 (‘Realiseren van een groen-blauw recreatief
netwerk’) van het Strategisch Beleidsplan Openluchtrecreatie voor de
provincie West-Vlaanderen 2009-2018
 Beleidsdoelstelling 4.02 (‘Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een
multifunctioneel bovenlokaal patrimonium van domeinen en groene assen’)
van het provinciale meerjarenplan 2014-2019
ARTIKEL 2 – Duur.
Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening. Het
gebruik en beheer wordt toegestaan voor een duur van negen jaar. Wanneer er vóór
de periode van zes maanden die onmiddellijk aan het verstrijken van deze termijn
voorafgaat geen uitdrukkelijke en schriftelijke opzeg door één der beide partijen
werd betekend bij aangetekende brief wordt deze overeenkomst stilzwijgend
verlengd voor een nieuwe periode van negen jaar, onverminderd de mogelijkheid tot
beëindiging conform de bepalingen uit artikel 6.

ARTIKEL 3 – Vergoeding.
Het gebruik en beheer geschiedt kosteloos.
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ARTIKEL 4 – Aanvraag wijzigingen en gebruik van het Onroerend Goed.
De Provincie zal het Vlaamse Gewest op de hoogte brengen wanneer zij
vergunningplichtige werken aan het Onroerend Goed en de aanhorigheden zal
uitvoeren.
Aanvragen door derden voor permanente wijzigingen aan het Onroerend Goed
worden gericht aan en behandeld door het Vlaamse Gewest.
De Provincie wordt door het Vlaamse Gewest in kennis gesteld van iedere aanvraag
tot wijziging van het Onroerend Goed. Behoudens reactie binnen uiterlijk één maand
na de kennisgeving aan de Provincie, wordt de Provincie geacht akkoord te gaan met
de aanvraag.
Aanvragen door derden voor het gebruik van het Onroerend Goed (evenementen en
manifestaties, toeristische activiteiten, …) worden gericht aan en behandeld door de
Provincie.
Het toezicht op het gebruik van het Onroerend Goed wordt uitgevoerd door de
Provincie. De Provincie kan hiertoe een provinciaal politie- en retributiereglement
van toepassing verklaren op het in gebruik gegeven Onroerend Goed.
ARTIKEL 5 - Buitencontractuele aansprakelijkheid - verzekering.
De partijen zullen elkaar wederzijds vrijwaren ingeval zij in het kader van hun
verplichtingen van deze overeenkomst worden aangesproken op grond van art.
1382, 1383, 1384, 1385 en 1386 BW. Elke partij draagt de verantwoordelijkheid ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van derden op grond van art. 1382, 1383,
1384, 1385 en 1386 BW voor de taken die hen bij deze overeenkomst worden
toegewezen.
ARTIKEL 6 - Beëindiging van overeenkomst inzake het gebruik en het
uitoefenen van beheerstaken.
Zowel de Provincie als het Vlaamse Gewest kan deze overeenkomst zonder
opzegvergoeding beëindigen ingeval van
 wijziging in de bestemming van het fietspad;
 niet naleving van de verplichtingen door de ene of de andere partij;
 reden van openbaar belang of gebruik in het kader van haar opdracht en
doelstellingen;
waarover
iedere
partij
alleen
beslist.
Indien een partij de overeenkomst wenst te beëindigen moet de opzeg aan de
andere partij aangetekend betekend worden met inachtneming van een
opzegtermijn van 6 maanden.
Bij een eenzijdige beëindiging door het Vlaamse Gewest vergoedt het Vlaamse
Gewest de actuele boekhoudkundige waarde van de door de Provincie uitgevoerde
investeringen aan het Onroerend Goed, behoudens indien de opzeg gebeurt om
redenen van openbaar belang of een vervreemding van het onroerend goed.
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ARTIKEL 7 - Geschillen tussen partijen.
Alle betwistingen tussen de Partijen zullen bij voorkeur zoveel mogelijk in der minne
opgelost worden. Ingeval betwistingen niet minnelijk kunnen worden geregeld,
worden deze voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van Brugge.

Bijlagen:



Bijlage 1: opmetingsplan d.d. 19 juni 2018 (ref. 1M3D8J/G/120812/00)
Bijlage 2: plaatsbeschrijving

Opgemaakt te µµµ op µµµ in 2 exemplaren.

De Provincie,
namens de deputatie:
Voor de provinciegriffier,
De gedeputeerde voor infrastructuur
De directeur,
en juridische aangelegenheden,

Dirk Van Belle

Bart Naeyaert

Het Vlaamse Gewest
De administrateur-generaal

Tom Roelants
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Gemeente
Blankenberge
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Afdeling
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
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3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
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Sectie
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Kadastraal nummer
408B
461
396B
406B
470
433/02
435A
418/02
462
456
448
458
461/02
407B
451
434/02
410C
455
402D
433/03
402F
447
460
459
454
419/02
459/02
449
450
409B
452/02
452
432/02
453
437A
395B
405B
430A
463
441
423/02
403B
452/03
438
433A
466
432A
436A
464
431A

Oppervlakte (m²)
694
2.302
796
568
1.953
2.831
2.913
773
6.144
2.968
2.949
1.524
3.170
763
2.983
3.096
1.058
3.021
1.502
2.744
229
2.790
1.474
1.989
3.137
1.260
4.571
5.258
5.341
778
1.018
1.615
4.217
3.122
3.615
247
473
5.011
11.400
1.069
2.456
757
1.623
2.901
2.914
4.264
3.520
3.228
3.356
4.716

Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
3de
2de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

404B
452/04
457
446
465
469B
434A
467D
467C
439
440
418
423A
421E
425A
416C
417B
410D
413F
419B
424A
328C
629L
629M
399A
400A
390A
478
472
476
403C
629K
471
376B
481C
395A
409B
629G
402E
385B
374C
477
473
475
468
474/02
396A
402C
397B
474
629N
Pagina 2

502
2.410
3.134
1.822
3.009
1.430
1.805
272
88
3.257
3.254
3.192
7.049
1.768
7.700
3.039
771
450
48
14.829
9.036
4.818
13.219
13.858
1.926
2.047
8.427
5.308
2.128
2.339
12.727
39
2.337
16.910
16.352
2.661
15.354
106
1.269
3.497
2.823
2.800
3.359
3.067
2.480
2.313
5.467
2.403
12.126
1.131
31.747

Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de
13de

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

398A
469A
401A
467B
375C
370C
368A
410C
424B
425B
367C
368/02A
369B
367/02B
423B
412E

Pagina 3

14.042
5.047
2.047
230
5.391
5.653
4.973
4.301
2.005
1.798
6.259
784
10.376
606
1.835
7.407

Bijlage 2:
- Standaardfiches ‘grasland’ (20x en 21z)
- Fiche kwaliteitsbeoordeling rbbkam 20x en rbbzil 21y
- Standaardfiches ‘bos’ (3a, 8a en 15b)
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Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris –
standaardfiche grasland

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 juni 2019

naam opnemer

Bart Opstaele -Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 1,74 ha

beheereenheid 20x

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+

rbbkam

100

eenheid 2
eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

(tijdelijk)
overstromend

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator:
type kwelindicator:

droog

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
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.
Lidsteng en pijptorkruid is aanwezig in de grachten, naast kamgras en veldgerst

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

X. Gekende milieuproblemen
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden
– regionaal belangrijk biotoop rbbkam kamgraslanden

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 juni 2019

naam opnemer

Bart Opstaele

1. Identificatiegegevens beheereenheid
naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

nr beheereenheid 20x

2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling
sleutelsoorten

totaal aantal

☐ Gewone brunel, ☒ Gewoon timoteegras, ☒ Kamgras,
☐ Knopig doornzaad, ☒ Madeliefje, ☐ Tijmereprijs,
☒ Veldgerst, ☐ Vertakte leeuwentand, ☐ Wilde peterselie
aantal soorten hogere planten

soorten

geen indicator bij kwaliteitsbeoordeling,
dit zijn wel kenmerkende soorten van het graslandtype
aantal soorten in een vlak van 5 x 5m:
☒ <20

☐ ≥20

3. Structuurkenmerken
grassen

bedekking van alle grassen (excl. schijngrassen)

☐  ≤70%

☒ >70%

(co)dominantie van
soorten

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke
bedekking ≥ 70%

☐  afwezig

☒  aanwezig

☐  ≤10%

☒ >10%

☐  ≤30%

☒ >30%

☒ ≤5%

☐  >5%

4. Verstoringsindicatoren
verruiging
intensief gebruik

Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, Gewone
smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Kale jonker,
Kropaar, Liesgras, Moerasspirea, Riet, Rietgras
Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Kruipende boterbloem,
Witte klaver

eutrofiëring

Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid

vernatting

Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart,
Mannagras, Moerasstruisgras

☒ ≤10%

☐  >10%

ruderalisering

Akkerdistel, Behaarde boterbloem, Boerenwormkruid, Grote
weegbree, Heermoes, Italiaans raaigras, Jakobskruiskruid,
Kluwenzuring, Krulzuring, Kweek, Mannagras, Paardenbloem
), Ridderzuring, Ruige zegge, Speerdistel, Straatgras, Tengere
rus, Vogelmuur, Waterpeper, Zachte dravik
Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus

☒ ≤10%

☐  >10%

☒ ≤10%

☐  >10%

☒ ≤5%

☐  >5%

pollenvormende
russen
verbossing

Bedekking alle boom- of struiksoorten>1m incl. bramen
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standaardfiche grasland

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 juni 2019

naam opnemer

Bart Opstaele -Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 4,38 ha

beheereenheid 21z

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+

30

eenheid 2

hp

70

eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

(tijdelijk)
overstromend

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator:
type kwelindicator:

droog

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
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.
In de laantjes komen zilte elementen voor (oa. ruwe bies)

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

X. Gekende milieuproblemen
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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ANB-00-jjmmdd

Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden
– Europees te beschermen habitat 6120 kalkminnende
graslanden op dorre zandbodem

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

datum opname

naam opnemer

1. Identificatiegegevens beheereenheid
naam natuurbeheerplan of terrein

nr beheereenheid

2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling
sleutelsoorten

☐ Brede ereprijs, ☐ Cipreswolfsmelk, ☐ Geel walstro,
☐ Geoorde zuring, ☐Gestreepte klaver, ☐Grote tijm,
☐ Handjesgras, ☐Harige ratelaar, ☐Hemelsleutel, ☐Kaal
breukkruid,☐Kleine pimpernel, ☐Kleine ratelaar,
☐ Knikkende distel,☐Knolbeemdgras,☐Knolboterbloem,
☐ Kruisdistel, ☐ Kweekdravik, ☐Lathyruswikke, ☐Liggende
klaver, ☐Muskuskaasjeskruid, ☐Onderaardse klaver, ☐ Plat
beemdgras,☐Ronde ooievaarsbek, ☐Rozetkruidkers,
☐ Rozetsteenkers, ☐Sikkelklaver, ☐Slanke mantelanjer,
☐ Smalle raai, ☐Smaragdmos, ☐Tripmadam,
☐ Veldsalie, ☐Viltganzerik, ☐Voorjaarsganzerik,
☐ Voorjaarszegge, ☐Wit vetkruid, ☐Zacht vetkruid,
☐ Zandhoornbloem, ☐Zeepkruid, ☐Zwarte toorts

relatieve bedekking: ☐  <10%

☐  ≥10%

aantal soorten:

☐  <4

☐  ≥4

☐  < 5%

☐  5-30%

☐

 > 30%

☐  <10%

☐  10-30%

☐

 > 30%

☐  ≤ 5%

☐  5-10%

☐  ≤50%

☐  >50%

☐  ≤ 5%

3. Structuurkenmerken
naakte bodem
moslaag

aandeel vegetatieloze bodem, exclusief delen bedekt door
strooisel
bedekking mossen en korstmossen, exclusief Gewoon
haakmos

4. Verstoringsindicatoren
eutrofiëring

Gewone hoornbloem, Kruipende boterbloem, Raaigras,
Veldzuring, Witbol, Witte klaver

vergrassing, incl.
vervilting

Beemdgras, Gewoon struisriet, Gewone veldbies, Gewoon
timoteegras, Glanshaver, Grote vossenstaart, Kropaar,
Kweek, Rietzwenkgras, Rood zwenkgras, Ruige zegge, Smele,
Struisgras
Akkerdistel, Bijvoet, Boerenwormkruid, Grote brandnetel,
Jakobskruiskruid, Kleefkruid, Kruldistel, Krulzuring, Melkdistel,
Paardenbloem, Ridderzuring, Speerdistel

verruiging, incl.
ruderalisering

☐

 >10%

☐  5-10%

☐

 >10%

verbossing

bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen

☐  ≤ 5%

☐  5-10%

☐

 >10%

verbraming

bedekking bramen

☐  ≤ 5%

☐  5-10%

☐

 >10%

strooisellaag

bedekking van plekken waar het dood organisch materiaal
een meer dan 1 cm dikke laag vormt

☐  ≤ 5%

☐  5-10%

☐

 >10%

vermossing

bedekking van Gewoon haakmos

☐  ≤30%

☐  >30%
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Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris –
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datum opname

11 oktober 2019

naam opnemer

Bart Opstaele - Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 1,95 ha

beheereenheid 3a

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

eenheid 1

n

Overeenkomstig N2000-habitat
of RBB (2)

Bedekking (%)
100

eenheid 2
eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke
ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator::
type kwelindicator:

(tijdelijk)
overstromend

droog

opmerkingen:

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

5% naakte bodem
90% kruidlaag, inclusief jonge
bomen en struiken (hoogte
<2m).
Vul vraag 5-7 in.

5% moslaag

40% struiklaag inclusief bomen
(hoogte > 2m en diameter
<14cm).
Vul vraag 8 in.

90% boomlaag (diameter >14cm).
Vul vraag 9-13 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.
bramen
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 l
soort:
%:

es
100

opmerkingen: Beperkt verjonging aanwezig

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:
%:

Sleedoorn

Zwarte els

es

20

60

20

opmerkingen:

9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag?
stamsgewijs

groepsgewijs

homogeen

10 Enkel voor homogene bosbestanden: Is het omslagpunt bereikt?
Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte.
takvrije stam < 1/4

takvrije stam tussen 1/4 en 2/5

takvrije stam > 2/5

11 Wat is de bestandsdichtheid?
Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha).
weinig dicht G<20

gemiddeld dicht 20<G<30

dicht 30<G<40

zeer dicht G>40

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

es

zomereik

zwarte els

%:

40

20

40

gemiddelde diameter (cm):

30

25

20

slecht

goed

goed

stamkwaliteit:

opmerkingen (vitaliteit, gebreken, Essen zijn aan het afsterven
toekomstwaarde):

13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen
Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter.
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aandeel dood hout:
aantal dikke dode bomen
(diameter>40cm, liggend en staand,
per ha):

 < 4%

 4-10%

 ≥ 10%

0

 1-2

 ≥ 3

14 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
15 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.
indien bos ga naar vraag 24

groen- en parkbeheer

niet gekend
indien gewenst, vul aan met een
meer gedetailleerde omschrijving
van het beheer:

16 Werd er tot nu toe bemest?
nee

ja

niet gekend

Indien gekend, omschrijf aard
en hoeveelheid:

17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt?
nee

ja

niet gekend

indien gekend: bestreden
soorten:

18 Bos: Wat is de huidige beheervorm?
hakhout. Ga naar vraag 18.

middelhout. Ga naar vraag
18.

hooghout.

niet gekend.

nulbeheer (geen houtoogst).

19 Omschrijf het hakhoutbeheer:
soorten hakhout:
aantal overstaanders per ha:

soorten overstaanders:
0.

>10/ha.

10-50/ha.

> 50/ha

VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen
20 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
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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

21 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
22 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
23 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
24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen.

X. Gekende milieuproblemen
25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris –
standaardfiche bos

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 oktober 2019

naam opnemer

Bart Opstaele - Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 2,84 ha

beheereenheid 8a

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

eenheid 1

n

Overeenkomstig N2000-habitat
of RBB (2)

Bedekking (%)
100

eenheid 2
eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke
ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator::
type kwelindicator:

(tijdelijk)
overstromend

droog

opmerkingen:

IV. Beschrijving van de vegetatie
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
90% kruidlaag, inclusief jonge
bomen en struiken (hoogte
<2m).
Vul vraag 5-7 in.

25% struiklaag inclusief bomen
(hoogte > 2m en diameter
<14cm).
Vul vraag 8 in.

5% moslaag
90% boomlaag (diameter >14cm).
Vul vraag 9-13 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.
bramen
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 l
soort:

es

%:

100

opmerkingen: Beperkt verjonging aanwezig

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:
%:

Zwarte els

es

80

20

opmerkingen:

9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag?
stamsgewijs

groepsgewijs

homogeen

10 Enkel voor homogene bosbestanden: Is het omslagpunt bereikt?
Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte.
takvrije stam < 1/4

takvrije stam tussen 1/4 en 2/5

takvrije stam > 2/5

11 Wat is de bestandsdichtheid?
Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha).
weinig dicht G<20

gemiddeld dicht 20<G<30

dicht 30<G<40

zeer dicht G>40

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

Grauwe abeel

Zwarte els

%:

50

50

gemiddelde diameter (cm):

45

25

goed

goed

stamkwaliteit:
opmerkingen (vitaliteit, gebreken,
toekomstwaarde):

13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen
Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter.
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aandeel dood hout:
aantal dikke dode bomen
(diameter>40cm, liggend en staand,
per ha):

 < 4%

 4-10%

 ≥ 10%

0

 1-2

 ≥ 3

14 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
15 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.
indien bos ga naar vraag 24

groen- en parkbeheer

niet gekend
indien gewenst, vul aan met een
meer gedetailleerde omschrijving
van het beheer:

16 Werd er tot nu toe bemest?
nee

ja

niet gekend

Indien gekend, omschrijf aard
en hoeveelheid:

17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt?
nee

ja

niet gekend

indien gekend: bestreden
soorten:

18 Bos: Wat is de huidige beheervorm?
hakhout. Ga naar vraag 18.

middelhout. Ga naar vraag
18.

hooghout.

niet gekend.

nulbeheer (geen houtoogst).

19 Omschrijf het hakhoutbeheer:
soorten hakhout:
aantal overstaanders per ha:

soorten overstaanders:
0.

>10/ha.

10-50/ha.

> 50/ha

VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen
20 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
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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

21 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
22 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
23 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
24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen.

X. Gekende milieuproblemen
25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris –
standaardfiche bos

ANB-00-jjmmdd

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

datum opname

11 oktober 2019

naam opnemer

Bart Opstaele - Greenspot

I. Identificatiegegevens beheereenheid
1 naam natuurbeheerplan of terrein Provinciedomein Zeebos

oppervlakte 1,45 ha

beheereenheid 15b

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

eenheid 1

n

Overeenkomstig N2000-habitat
of RBB (2)

Bedekking (%)
100

eenheid 2
eenheid 3
eenheid 4

III. Standplaats
3

reliëf:

vlak, natuurlijk

vlak, door
menselijke
ingreep

zachte helling (<8%)

microreliëf door
bulten & slenken

microreliëf door
laantjes, greppels
en/of sloten

nat

vochtig

geen

In waterafvoer &
depressies

Verspreid in het
perceel

kwelindicerende
plantensoorten

andere

Steile helling (>8%)

anders. Specifieer:
micro-reliëf:

geen microreliëf
aanwezig
anders. Specifieer:

waterhuishouding:
kwelindicator::
type kwelindicator:

(tijdelijk)
overstromend

droog

opmerkingen:

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

5% moslaag

40% struiklaag inclusief bomen
(hoogte > 2m en diameter
<14cm).
Vul vraag 8 in.

80% boomlaag (diameter >14cm).
Vul vraag 9-13 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.
Moeraszegge en bramen
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 l
soort:
%:

schietwilg

es

60

40

opmerkingen: Beperkt verjonging aanwezig

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:
%:

schietwilg

zwarte els

es

60

20

20

opmerkingen:

9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag?
stamsgewijs

groepsgewijs

homogeen

10 Enkel voor homogene bosbestanden: Is het omslagpunt bereikt?
Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte.
takvrije stam < 1/4

takvrije stam tussen 1/4 en 2/5

takvrije stam > 2/5

11 Wat is de bestandsdichtheid?
Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha).
weinig dicht G<20

gemiddeld dicht 20<G<30

dicht 30<G<40

zeer dicht G>40

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

schietwilg

es

zwarte els

%:

60

20

20

gemiddelde diameter (cm):

25

20

20

matig

slecht

goed

stamkwaliteit:

opmerkingen (vitaliteit, gebreken, Essen zijn grotendeels afgestorven
toekomstwaarde):

13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen
Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter.
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aandeel dood hout:
aantal dikke dode bomen
(diameter>40cm, liggend en staand,
per ha):

 < 4%

 4-10%

 ≥ 10%

0

 1-2

 ≥ 3

14 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
15 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.
indien bos ga naar vraag 24

groen- en parkbeheer

niet gekend
indien gewenst, vul aan met een
meer gedetailleerde omschrijving
van het beheer:

16 Werd er tot nu toe bemest?
nee

ja

niet gekend

Indien gekend, omschrijf aard
en hoeveelheid:

17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt?
nee

ja

niet gekend

indien gekend: bestreden
soorten:

18 Bos: Wat is de huidige beheervorm?
hakhout. Ga naar vraag 18.

middelhout. Ga naar vraag
18.

hooghout.

niet gekend.

nulbeheer (geen houtoogst).

19 Omschrijf het hakhoutbeheer:
soorten hakhout:
aantal overstaanders per ha:

soorten overstaanders:
0.

>10/ha.

10-50/ha.

> 50/ha

VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen
20 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
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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

21 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
22 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
23 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
24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen.

X. Gekende milieuproblemen
25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.
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Bijlage 3:

Toegankelijkheidsregeling

Pagina 60 van 70

Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van
de toegankelijkheidsregeling voor het provinciaal domein Zeebos,
gelegen op het grondgebied van de stad Blankenberge en stad
Brugge,

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 besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en natuurreservaten;
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Blankenberge, gegeven op 13 december 2019;
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van de stad
Blankenberge, gegeven op 4 oktober 2019;
Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de openbare consultatie van 4
november 2019 tot 4 december 2019;
BESLUIT:
Art. 1. – Toepassingsgebied
1.1.

Deze regeling is van toepassing op het openbaar provinciaal domein Zeebos op
het grondgebied van de stad Blankenberge en de stad Brugge.

1.2.

Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
toegankelijkheidskaart.

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.

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen
2.1.

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

2.2.

Op de toegankelijkheidskaart worden volgende wegen onderscheiden:
 Wandelweg: uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en honden aan de
leiband.
 Fietsweg: toegankelijk voor fietsers en mountainbikers.
 Ruiterweg: toegankelijk voor paarden zonder getrek.
Op de toegankelijkheidskaart worden volgende zones afgebakend:
 speelzone: zone waar kan gespeeld worden en waar geen machtiging
vereist is voor het verlaten van de wegen en het organiseren van
bosspelen.
 zone met grote grazers.

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 altijd toegankelijk met uitzondering van het bosgedeelte dat enkel
toegankelijk is van zonsopgang tot zonsondergang.

Art. 3. – Watergebruikers
3.1.

De grachten en poelen mogen enkel gebruikt worden als drinkwater voor de
dieren. Ander gebruik zoals zwemmen, schaatsen, pompen van water uit de
grachten zijn niet toegelaten uitgezonderd ter bestrijding van brand.

3.2.

Het beoefenen van de hengelsport is niet toegelaten.

Art. 4. – Zones
4.1

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.

4.2

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 zijn niet toegelaten in de speelzone.
Buiten de speelzone mag er niet van de paden worden afgeweken.

4.3

Er mag op de aangeduide parking in het gebied enkel worden geparkeerd.
Overnachting in motorhomes of andere voertuigen is niet toegestaan.

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften
5.1.

Het is in de natuurzones 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
in de natuurzones verstoren of andere gebiedsgebruikers hinderen of storen.
5.2.

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.

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

Er mag binnen het domein niet worden geleurd, noch koopwaren worden
uitgesteld, noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden;
reclame is er verboden.

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen
6.1.

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

6.2.

De stad Blankenberge, de stad Brugge, 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
toezichthouder.

6.3.

Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige
wind is op eigen risico, zodat de stad Blankenberge, de stad Brugge, de provincie
West-Vlaanderen noch het Agentschap kunnen worden aangesproken voor de
vergoeding van de schade.

Art. 7. – 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. 8. – Afwijkingen
De provincie West-Vlaanderen kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van
deze regeling toestaan. De aanvraag tot toestemming moet minstens 35 dagen van
tevoren, schriftelijk worden toegezonden aan de groendienst van de provincie WestVlaanderen of via domeinen@west-vlaanderen.be.
Art. 9 – Handhaving
9.1.

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.

9.2.

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. 10 – Bekendmaking
10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
10.2. De stad Blankenberge en stad Brugge houden deze regeling ter inzage van de
bevolking.
10.3. De regeling wordt gepubliceerd in het bestuursmemoriaal.
Brussel,
De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel

Bijlage 4:

Algemeen politiereglement voor de domeinen van de provincie
West-Vlaanderen.
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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,
Geert Anthierens

De voorzitter,
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 WestVlaanderen 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.

Bijlage 5:

Verslag publieke consultatie

1. Aankondiging publieke consultatie
De publieke consultatie van het natuurbeheerplan Zeebos werd aangekondigd op de website
van de stad Blankenberge en de website van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens was er
aankondiging van de wandeling op 10 november 2019.
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2. Periode en inzage
De eindontwerpversie ‘Natuurbeheerplan provinciedomein Zeebos’ lag tussen 4 november
2019 en 4 december 2019 ter inzage in de bibliotheek van stad Blankenberge. Het volledige
beheerplan kon ook worden gedownload van de website van de Provincie West-Vlaanderen.
Opmerkingen en bezwaren i.v.m. beheerplan konden schriftelijk of per mail overgemaakt
worden aan Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Lieven Dekoninck Agentschap Natuur en
Bos, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74/3 te 8200 Brugge of lieven.dekoninck@vlaanderen.be.

3. Opmerkingen in kader van de publieke consultatie
Er waren twee opmerkingen tijdens de periode van de publieke consultatie:
Opmerking 1:
Tijdens de infowandeling op 10 november 2019 werd er de vraag gesteld of er op het verhard
pad naar de vogelkijkhut ook gefietst zou kunnen worden.
Antwoord: de toegankelijkheidsregeling wordt aangepast en kan op het verhard pad
van en naar de vogelkijkhut ook worden gefietst.
Opmerking 2:
Door de hr. Ivan De Clerck van vzw Bescherm Bomen en Natuur werd op 24 november 2019
een bezwaar ingediend. Het bezwaar is hieronder weergegeven.
Antwoord: het antwoord is toegevoegd na onderstaand bezwaarschrift.
Van: Ivan De Clerck <ivandeclerck@skynet.be>
Verzonden: zondag 24 november 2019 16:52
Aan: Dekoninck Lieven <lieven.dekoninck@vlaanderen.be>
CC: 'Alain Menge' <Alain.Menge@blankenberge.be>
Onderwerp: RE: Natuurbeheerplan Provinciedomein Zeebos
Geachte heer Dekoninck
Hierbij mijn bezwaar tegen het Natuurbeheerplan Provinciedomein Zeebos.
Er kan tot 4 december 2019 bezwaar ingediend worden tegen dit Natuurbeheerplan.
Kunt u bevestigen dat u dit bezwaar ontvangen heeft?
1) In het Natuurbeheerplan staat:
4.2.3Beheer van bosranden
De bosranden zijn een belangrijke ecologische zone voor heel wat soorten zangvogels, dagvlin-ders, libellen,
zweefvliegen, etc.
Aan de west- en oostrand van het bos worden de bosranden (ca. 1.200 m) verder beheerd en ingericht.
Tussen het wandelpad (oostzijde) of wandel-en rui-terpad (westzijde) en de buitengrens wordt jaarlijks in oktober gemaaid.
Ook de bosrand op de noordrand van 13a wordt beheerd, ttz. afzetten van boomopslag.
Aan de boszijde wordt over een breedt van ca. 10 m een licht golvende bosrand aangelegd. Dit door de aanwezige bomen in deze zone te kappen en de aanwezige struiken te laten staan.
De opslag van bomen wordt gefaseerd (alternerend in stroken van 250 m) om de 6 jaar afgezet.
- Wij stellen voor om deze bomen niet te kappen en het plan op dit punt aan te passen.
Dit maakt het plan vatbaar voor eigen interpretaties.
Er wordt nergens opgeven hoeveel bomen er zullen gekapt worden, dit is niet conform.
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Het natuur decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu stelt in artikel
14 de zorgplicht in:
"Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de
vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. "
Artikel 16 voorziet verder:
"§ 1. In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er zorg voor dat er geen
vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te
herstellen.
§ 2. Een activiteit waarvoor een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, kan enkel uitgevoerd worden
indien geen vermijdbare schade kan ontstaan en voor zover de aanvrager zich in voorkomend geval gedraagt
naar de code van goede natuurpraktijk."
De habitattoets zit vervat in artikel 36 ter, § 3 van het decreet natuurbehoud , dat van toepassing is op alle vergunningsplichtige activiteiten , plannen en programma’s die een betekenisvol effect kunnen hebben aan een speciale beschermingszone onder het toepassingsgebied van de habitattoets.
Artikel 6, lid 3 van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna: de habitatrichtlijn) is omgezet in het interne recht in artikel
36ter, §§ 3 en 4 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
(hierna: het decreet natuurbehoud), dat bepaalt wat volgt:
“§ 3. Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één
of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s, een betekenisvolle aantasting van
de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, dient onderworpen te worden
aan een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone.
(…)
Voor een plan of programma zoals gedefinieerd in artikel 4.1.1, § 1, 4°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, alsook de wijziging ervan, waarvoor, gelet op het betekenisvolle
effect op een speciale beschermingszone, een passende beoordeling is vereist, is hoofdstuk II van titel IV van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van toepassing.
(…)
Bij de opmaak van het plan-MER of het project-MER zal de passende beoordeling worden geïntegreerd in respectievelijk het plan-MER of het project-MER, dat respectievelijk wordt opgesteld overeenkomstig hoofdstuk II of
hoofdstuk III van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. De
Vlaamse Regering kan nadere regels van integratie en herkenbaarheid van de passende beoordeling in het milieueffectrapport bepalen.
(…)
§ 4. De overheid die over een vergunningsaanvraag, een plan of programma moet beslissen, mag de vergunning
slechts toestaan of het plan of programma slechts goedkeuren indien het plan of programma of de uitvoering van
de activiteit geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken. De bevoegde overheid draagt er steeds zorg voor dat door het X-14.927-17/31 opleggen van voorwaarden er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan ontstaan.”
Artikel 2, 30° van het decreet natuurbehoud definieert “betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken
van een speciale beschermingszone” als volgt:
“een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van een speciale
beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van instandhouding van
de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de betreffende speciale beschermingszone is aangewezen of voor de staat
van instandhouding van de soort(en) vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale beschermingszone.”
Artikel 11, § 4 van het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering betreffende de aanwijzing van speciale
beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, bepaalt: “§ 4 Voor zover de instandhoudingsdoelstellingen voor een Europees te beschermen gebied nog niet definitief zijn vastgesteld, richt de
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initiatiefnemer die er toe gehouden is een passende beoordeling op te maken in uitvoering van artikel 36ter, § 3
en volgende van het decreet, zich op de gegevens op basis waarvan de aanmelding van de speciale beschermingszone is gebeurd, aangevuld met de voorhanden zijnde wetenschappelijke gegevens.”
2) Er moet ook opgemerkt worden dat deze aanvraag niet conform is volgens het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beheerplannen van bossen van 27 JUNI 2003.
Op flink wat punten wordt hiertegen gezondigd.
Art. 8. § 1. Na de ontvangstmelding wordt het ontwerpbeheerplan dat moet voldoen aan de criteria duurzaam
bosbeheer zoals bepaald in artikel 3, § 1 of artikel 4, § 2 voor consultatie ter inzage gelegd bij de bosgroep die
actief is in de bosgroepregio waar het bos ligt, of bij het Bosbeheer.
§ 2. De aankondiging van de consultatie over het ontwerpbeheerplan gebeurt binnen 30 kalenderdagen na de
ontvangstmelding. De aankondiging wordt in minstens 1 regionale krant gepubliceerd. In de aankondiging worden de volgende gegevens vermeld :
1° het onderwerp van het ontwerpbeheerplan, met een korte beschrijving van de beheerdoelstellingen op niveau
van het bos of het boscomplex;
2° de plaats waar en de uren waarop gedurende een periode van 30 kalenderdagen het ontwerpbeheerplan kan
worden ingezien;
3° de begin- en einddatum van de consultatieperiode;
4° de mededeling dat gedurende die periode opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk kunnen worden gericht
aan de bosgroep of het Bosbeheer.
§ 3. Bij het afsluiten van de consultatie wordt door de bosgroep of het Bosbeheer een dossier opgemaakt dat de
volgende elementen omvat :
1° het bewijs van de aankondiging;
2° een kopie van de ingediende schriftelijke opmerkingen en/of bezwaren. http://www.emis.vito.be Belgisch
staatsblad dd. 10-09-2003
Het bosbeheer of de bosgroep bezorgen dit dossier aan de opsteller van het beheerplan. De opsteller van het
beheerplan past het ontwerpbeheerplan zonodig aan en voegt er een verslag van de consultatieronde aan toe.
Dat verslag omvat naast bovengenoemde elementen ook een vermelding op welke wijze en waarom al dan niet
rekening is gehouden met de ingediende schriftelijke opmerkingen en/of bezwaren.
Het verslag van de consultatieronde wordt samen met het ontwerpbeheerplan ingediend bij het Bosbeheer binnen 30 kalenderdagen na het afsluiten van de consultatieperiode.
3) Na afloop van de consultatie zal het ANB instaan voor de inzameling van alle opmerkingen en bezwaren op de
locaties waar het ontwerp beheersplan kon worden ingekeken.
De opmerkingen dienen vervolgens door de indiener van het bosbeheersplan verstuurd met verzoek om de opmerkingen te verwerken en het ontwerp beheersplan en een verslag van de consultatieronde binnen een termijn
van 30 dagen opnieuw in te dienen bij het ANB.
Het verslag dient de vermelden waarom en op welke wijze al dan niet rekening werd gehouden met de ingediende opmerkingen of bezwaren.
Het ANB voert vervolgens een terreinbezoek uit en binnen de 6 maanden na de toekenning van een registratienummer keurt het ANB het ontwerpbeheersplan goed.
Tegen de goedkeuring van een bosbeheersplan, kan door een derde/ belanghebbende/betrokken publiek geen
beroep aangetekend worden, enkel wanneer er geen goedkeuring werd verleend, kan er door de indiener beroep
aangetekend worden, alsook tegen eventueel opgelegde voorwaarden.
Het aantekenen van beroep gebeurt bij een Comité van beroep, een instantie van het Agentschap voor Natuur en
Bos.
Het is ook een schending van het onpartijdigheidsbeginsel, dat het Agentschap voor Natuur en Bos een bosbeheersplan dient te adviseren, dient goed te keuren en zelfs over het beroep dient te oordelen, wanneer door de
indiener van het beheersplan , een beroep zou aangetekend worden, laat staan dat een bezwaar door een belanghebbende burger wordt ingediend.
Een dergelijk bezwaar wordt immers ook behandeld door het Agentschap voor Natuur en Bos .
De volledige procedure tot advisering en goedkeuring van een bosbeheersplan, gebeurt derhalve in de schoot
van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Een onafhankelijke, onpartijdige instantie komt hier niet aan te pas. Art. 9., § 3 en § 4 Toegang tot de rechter van
het Verdrag van Aarhus, bepaalt het volgende; “3. Aanvullend op en onverminderd de in het voorgaande eerste
en tweede lid bedoelde herzieningsprocedures, waarborgt elke Partij dat leden van het publiek, wanneer zij volPagina 66 van 70

doen aan de eventuele in haar nationale recht neergelegde criteria, toegang hebben tot bestuursrechtelijke of
rechterlijke procedures om het handelen en nalaten van privé-personen en overheidsinstanties te betwisten die
strijdig zijn met bepalingen van haar nationale recht betreffende het milieu.
4. Aanvullend op en onverminderd het voorgaande eerste lid, voorzien de in het voorgaande eerste, tweede en
derde lid bedoelde procedures in passende en doeltreffende middelen, met inbegrip van, zo nodig, een dwangmiddel tot rechtsherstel en zijn zij billijk, snel en niet onevenredig kostbaar. Beslissingen ingevolge dit artikel zijn
schriftelijk of worden schriftelijk vastgelegd. Beslissingen van rechterlijke instanties, en waar mogelijk van andere
organen, zijn voor het publiek toegankelijk.”

Met vriendelijke groeten,
Ivan De Clerck
VZW Bescherm Bomen en Natuur
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Bijlagen:

Geachte Heer,
Bedankt voor uw interesse in het natuurbeheerplan van Zeebos . We hebben uw bezwaar goed en
binnen de gestelde termijn ontvangen. Vanuit de provincie willen we ook meer bos en bomen in WestVlaanderen. De laatste 10 jaar zorgden we voor meer dan 30 ha nieuw aangeplante bomen of 120.000
bomen over heel de provincie in de provinciedomeinen. Daarnaast werden ook langs de groene
fietsassen duizenden bomen en struiken aangeplant. Via de financiële ondersteuning aan de regionale
landschappen wordt de aanplanting bij particulieren en landbouwers gestimuleerd op het WestVlaamse platteland.

Provinciedomein
Bergelen
Gasthuisbossen
Tilleçiem
Gavers
Kemmelberçi
Palinçibeek
WallemoteWolvenhof
Palingbeek
Palinçibeek
Kemmelberçi
d'Aertrycke
ljzerboomçiaard
Tillegem

çiemeente
Wevelgem
leper
Bruaae
Deerlijk
Heuvelland
leper

jaar
aanplant

lzeçiem
leper
leper
Heuvelland
Torhout
Diksmuide
Bruaae

ha

2010
2011
2013
2014
2015
2015

3
2
8
1
3
1

2016
2016
2018
2018
2018
2018
2019

2
5
2
1
0,5
2,5
1,5
32,5
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Het ecologisch bosrandbeheer aan de west- en oostkant van het provinciedomein Zeebos waarnaar u
verwijst in uw bezwaar nummer 1 , is conform met het Besluit van Vlaamse Regering van 14/07/2017
houdende vaststelling van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer. Lichtrijke bosranden worden
aangeduid als na te streven natuurelementen in het bos.
"d) indicator 1.2.4: de beheerder behoudt de aanwezige natuurelementen, die bijdragen aan de
structuurdiversiteit van het terrein en hij zorgt voor het behoud van soorten die aan deze
natuurelementen gebonden zijn, als die maatregelen niet al gedekt zijn door de toepassing van
indicator 1.2.2 of 1.2.3. Hieronder vallen onder meer de structuurrijke en ruimtelijke overgangen tussen
vegetaties, zoals mantel- en zoomvegetaties, open plekken in het bos en kleine landschapselementen.
Hij zorgt voor de ontwikkeling van dergelijke ruimtelijke overgangen als dat relevant is voor het behoud
van populaties van soorten die van belang zijn voor het terrein. Bij de aanleg van houtkanten en hagen
wordt met inheemse boomsoorten gewerkt. Voor bossen geldt de volgende norm: de beheerder zorgt
voor een aandeel van minstens 5% aan gevarieerde randen en open plekken;"
Het nominatief aanduiden van te kappen bomen in de bosrand is niet nodig na een goedgekeurd
natuurbeheerplan waarin deze maatregel wordt opgenomen. Het kappen van de bomen heeft de
bedoeling om meer licht te geven in de bosrand. Lichtrijke bosranden zijn uiterste waardevol voor
vlinders, vogels en amfibieën. De hoogstammige bomen zoals esdoorn en eik groeien terug na het
kappen in struikvorm. De boom verdwijnt dus niet.
Naast de ecologische reden is er ook een functionele reden voor het hakhoutbeheer. Aan de oostkant
moet de kraan van de polder kunnen passeren langs de Sint-Jansader . De polder zal de provincie
berispen en op hun kosten een aannemer aanstellen om vrije doorgang te verschaffen. Aan de
westkant wensen we de doorgang voor de ruiters te verzekeren langs het ruiterpad.
Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beheerplannen van bossen van 27 juni 2003
waarnaar u verwijst in uw bezwaar nummer 2 werd ondertussen vervangen door het besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten van
14/7/2017
Rond kennisgeving vermeldt het besluit het volgende.
Art. 6. §1. Na de kennisgeving van de volledigheidsverklaring, vermeld in artikel 5, §3, wordt het
ontwerp van natuurbeheerplan voor een terrein van type twee, type drie of type vier voor consultatie ter
inzage gelegd bij het agentschap, bij de indiener, of op een door de indiener en het agentschap
gezamenlijk te bepalen plaats in de omgeving van het terrein waarvoor het natuurbeheerplan wordt
opgesteld.
§2. De indiener zorgt voor de aankondiging van de consultatie over het ontwerp van natuurbeheerplan
binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de vol/edigheidsverklaring, vermeld in artikel 5,
§3. De aankondiging wordt bekendgemaakt op één van de volgende wijzen:
1° in minstens één regionale krant;
2° via de gemeentelijke informatiekanalen;
3° door middel van aanplakking op een duidelijk zichtbare wijze langs de toegangsweg of-wegen van
het terrein in kwestie.

De aankondiging van de consultatie en de infowandeling van 10 december verscheen zowel op de
website van de provincie als van de stad Blankenberge zodat de provincie voldeed aan de
voorwaarden van het besluit. Op de infowandeling van 10-11-2019 waren een vijftiental mensen
aanwezig.

Rond uw bezwaar nummer 3 namelijk het onpartijdigheidsprincipe dat geschonden wordt door ANB
kan de provincie West-Vlaanderen zich niet uitspreken

De provincie West-Vlaanderen is steeds bereid tot een gesprek rond het provinciaal bomen- en
bosbeheer. In 2020 wordt een delegatie van uw vzw uitgenodigd voor een gesprek met de
verantwoordelijke gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Hoogachtend,

Jurgen Vanlerberghe

Bijlage 6:

Adviezen

Stad Blankenberge
Op zitting van 13 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de
stad Blankenberge het natuurbeheerplan en bijhorend toegankelijkheidsregeling gunstig geadviseerd. Zie besluit hierna.
Jeugdraad Blankenberge
Op zitting van 4 oktober 2019 heeft de Jeugdraad Blankenberge een positief advies gegeven
aan de toegankelijkheidsregeling. In hun advies heeft de Jeugdraad voorstellen geformuleerd
naar inrichting en beheer van de speelzone. Zie advies hierna.
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Stad Blankenberge
Uittreksel uit het notulenboek van het college van
burgemeester en schepenen
Zitting van 13 december 2019
Aanwezig:
Daphné Dumery, voorzitter;
Jurgen Content, Sandy Buysschaert, Alfons Monte, Nadia Cloetens, Benny Herpoel, schepenen;
Peter Verheyden, algemeen directeur
Verontschuldigd/afwezig:
Annie De Pauw , schepen / voorzitter BCSD

Advies natuurbeheerplan Provinciedomein Zeebos.

Bevoegdheid, wetten en reglementen
Decreet Lokaal Bestuur.
Aanleiding en context
In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen werd een natuurbeheerplan voor het Provinciedomein
Zeebos opgemaakt. In dit natuurbeheerplan zijn de gewenste doelstellingen inzake ecologie,
bosbeheer, landschap, recreatie, ... opgenomen. Het natuurbeheerplan van het Zeebos lag tot 4
december 2019 ter inzage van het publiek.
Op zondag 10 november 2019 was er een wandeling met toelichting rond het plan in het
provinciedomein. Tijdens deze wandeling werd voorgesteld om een kleine aanpassing door te voeren
aan het toegankelijkheidsreglement, waarbij het fietsen naar de kijkhut via het verharde pad mogelijk
wordt. Deze aanpassing werd in het natuurbeheerplan opgenomen.
De Provincie West-Vlaanderen heeft een advies van het cbs Blankenberge nodig om de definitieve
goedkeuring van de Afdeling Natuur en Bos te kunnen krijgen.
De Afdeling STROM stelt voor om het natuurbeheerplan gunstig te adviseren.
Verwijzingsdocumenten
- Natuurbeheerplan Provinciedomein Zeebos.
- Bijlage bij het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van
goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling van het gebied provinciedomein Zeebos (plan).
Financieel

Besluit
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen adviseert het Natuurbeheerplan Provinciedomein
Zeebos gunstig.

Artikel 2:
Het advies toe te sturen aan de Provincie West-Vlaanderen, Sectie Planning Provinciedomeinen.

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) P. Verheyden
algemeen directeur

(get) D. Dumery
voorzitter
Vo

ensluidendafschrift
ankenberge, 13/12/19
Jurgen Content
de schepen

Advies

Natuurbeheerplan Zeebos
Jeugdraad Blankenberge
Advies gemaakt door Jeugdraad Blankenberge.
Besproken op de AV van 4/10/2019

1. Informatie
Op de algemene vergadering van de jeugdraad die plaatsvond op 4 oktober 2019 kwam Matthias
Degraeve het natuurbeheerplan toelichten.
De jeugdraad staat alvast positief ten opzichte van het natuurbeheerplan.
Volgende punten belangen de jeugd aan:
1. Inrichting / aanleg van het speelbos
2. Uitbreiding van de verlichting langs het wandel – en fietspad (vanaf Corsendonck tot aan de
lokalen)
3. Heraanleg en uitbreiding van het bestaande speelplein
4. Heraanleg omgeving poel
Graag vullen we nog wat opmerkingen / bedenkingen aan in ons advies.

2. Advies
1. Inrichting / aanleg van het speelbos – timing winter 2019 en 2020
We zouden het fijn vinden dat volgende elementen in het speelbos gerealiseerd worden:
-

Open ruimtes

-

Natuurlijke speelelementen (bijvoorbeeld: liggende boomstammen, losliggende takken,
steppaaltjes van omgehakte bomen, wilgenconstructies, veilig boomstammenparcours,….)

-

Verstopplaatsen

-

Natuurlijke wandelpaadjes (toegankelijk voor iedereen)

-

…

2. Uitbreiding van de verlichting langs het wandel – en fietspad (vanaf Corsendonck tot aan de
lokalen) – timing voorjaar 2020
Er is hier al lang vraag naar. We hopen dan ook dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd zal worden.
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3. Heraanleg en uitbreiding van het bestaande speelplein – timing 2021
We zouden het fijn vinden dat volgende elementen op het speelplein gerealiseerd worden:
-

Terugplaatsing van de weggenomen hangbrug

-

Wadi

-

Elementen gelijkaardig aan deze in andere provinciale domeinen die we bezochten tijdens
onze bustoer.

-

Speelelementen voor verschillende doelgroepen rekening houden met inclusie.

-

Wilgenconstructies

-

Verschil in reliëf / hoogte

-

Katrol

-

Water en zand speelelementen

-

…

4. Heraanleg omgeving poel
We zouden het fijn vinden dat met het volgende rekening wordt gehouden:
-

Een effen, stevige ondergrond voorzien

-

Voldoende fietsenstalling

-

Een zichtbare poel met veilige omranding

-

Voldoende verlichting

5. Ontwerpoefening tijdens de inspiratiereis
De jeugdbewegingen maakten een top 5 tijdens de inspiratiereis. Hieronder een klein overzicht.
Chiro
1. Beklimbare Zeeboskunst
2. Hangbrug op het speelplein
3. Kabelbaan (katrol)
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4. Verzamelplaats in bos met boomstronken
5. Tunnel in heuvel / Kampenzone in het bos met los materiaal
Scouts
1. Gecarvde totempaal op terrein van de scouts
2. Hangbrug terug
3. Kabelbaan (katrol)
4. Olifantenpaden (gangetjes) in het bos
5. Boomstammenparcours en klimtouwen

KSA
1. Drinkfontein tussen gebouwen en speelzone
2. Hangbrug
3. Open plek in het bos + speciale klimbomen (vrijmaken in het speelbos)
4. Uitkijkpunt in het bos
5. Dieper water in de wadi speelzone

Nog enkele algemene zaken die we als jeugdraad belangrijk vinden om mee te nemen:

- Openbare toiletten
- Bekijken van de draagkracht van de brug die als toegangsweg dient tussen kustbaan en
jeugdlokalen.

- Het garanderen van de veiligheid tegen dat de lokalen in verhuur gaan eind juni 2020 en 2021.
In naam van Jeugdraad Blankenberge,
Lien Dierickx
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Voorzitter Jeugdraad Blankenberge
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Bijlage 7:

Verkenningsnota

Goedgekeurd op 2 juli 2019
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Vlaams Ministerie van Omgeving
Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de adjunct-directeur AVES Oost- & West Vlaanderen houdende
goedkeuring van deel I verkenning van het natuurbeheerplan ‘Zeebos’ met
registratienummer NBP/WV/19/0002
DE ADJUNCT-DIRECTEUR AVES Oost- & West Vlaanderen
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel
16octies, §1, 1°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2014 betreffende de natuurbeheerplannen en
de erkenning van natuurreservaten, artikel 4;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 mei
2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 26, §4, 6°, a);
Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos op 28-06-2019 een aanvraag ontvangen heeft van
Provincie West-Vlaanderen voor goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan ‘Zeebos’
voor percelen gelegen te Blankenberge en Brugge;
Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos per brief van 2 juli 2019 het ontwerp van deel 1
verkenning van het natuurbeheerplan ontvankelijk en volledig heeft verklaard en het natuurbeheerplan
geregistreerd heeft onder nummer NBP/WV/19/0002;
Overwegende dat het natuurbeheerplan gelegen is in de speciale beschermingszone ‘Poldercomplex’ met
gebiedscode BE 2500932, die is aangewezen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988
tot aanwijzing van speciale beschermingszones als vermeld in artikel 4 van richtlijn 79/409/EEG van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, en
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23
april 2014 “Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de
speciale beschermingszone ‘BE2500002 Polders’ en tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met
toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ‘BE2500932 Poldercomplex’,
‘BE2501033 Het Zwin’ van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten;
Overwegende dat het natuurbeheerplan gelegen is in de speciale beschermingszone, met gebiedscode BE
2500002, die is aangewezen bij het besluit van de Vlaamse Regering 23 april 2014 tot aanwijzing van
“Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale
beschermingszone ‘BE2500002 Polders’ en tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met
toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ‘BE2500932 Poldercomplex’,
‘BE2501033 Het Zwin’;
Overwegende dat het natuurbeheerplan gelegen is in het VEN;
Overwegende dat de keuze voor een natuurbeheerplan van type 2 in overeenstemming is met de
bepalingen van artikel 16ter, §2, artikel 16quater, artikel 16quinquies en artikel 16sexies van het voormelde
decreet van 21 oktober 1997;
Overwegende dat het agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat de voorgestelde natuurstreefbeelden in
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 16septies van het voormelde decreet van 21 oktober
1997;

Pagina 1 van 2

BESLUIT:
Enig artikel. Deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan ‘Zeebos’, gelegen te Blankenberge en Brugge,
en toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Brugge,

de adjunct-directeur AVES Oost- en West-Vlaanderen

Gert VAN HOYDONCK
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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.
lijst met kadastrale percelen is als bijlage bij het natuurbeheerplan toegevoegd

gemeente

afdeling

sectie

Brugge

13de

R

Blankenberge

3de

A

nummer(s)

oppervlakte

totale oppervlakte:

47,04

aankoopsubsidie

ha

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
postnummer 8 2

0 0

huisnummer 41

bus

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
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Situering en identificatie van het terrein
8 Vul hieronder de naam van het natuurbeheerplan of het terrein in.
Provinciedomein Zeebos
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.

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 het grootste deel van het domein ‘gebied voor Toeristische Recreatieparken’ of TRP-zone. In
de noordrand en het oostelijk deel is een zone met ‘reservaatsgebied’ en ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’
aanwezig. Helemaal aan de oostrand is er een smal perceel ‘groengebied’.
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gewestplan
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
SBZ-V – Vogelrichtlijngebied
Het noordelijk deel van het provinciedomein ligt deels in het Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ en deels in het VENgebied ‘De Fonteintjes en Oudemaarspolder’. Nagenoeg het volledige provinciedomein ligt in het
Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’.
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Habitatrichtlijngebied ’Polders’

Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’
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VEN-gebied ‘Fonteintjes en Oudemaarspolder’
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
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
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:
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- Biologische waarderingskaart 2 - fauna
- Biologische waarderingskaart - versie 2
- Kaartlabels Biologische waarderingskaart – karteringseenheden.

Biologische waarderingskaart (op basis van terreinwerk 2003-2004 en 2015)
- de Natura 2000-habitatkaart voor het terrein in kwestie, met weergave van de kaartlabels. U kunt de Natura 2000habitatkaart 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.
Op basis van de BWK (terreinwerk 2003-2004 en 2015) werd de noordrand afgebakend als habitat 6510
(glanshaverhooiland). In deze momenteel sterk verruigde en verboste strook langs de Koninklijke Baan was er ca. 60%
van dit habitat aanwezig. In het noordoostelijk deel van het domein de regionaal belangrijke biotopen rbbzil
‘zilverschoongrasland’ en rbbah ‘zilte plas’ afgebakend.
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Habitatkaart
- 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.
De bodems bestaan uit zware klei, in het noordelijk deel van het domein is er vergraven.

bodemkaart
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15 Vermeld hieronder andere relevante informatiebronnen die u hebt geraadpleegd.
Andere informatiebronnen zijn bijvoorbeeld natuurdoelenlaag, actueel leefgebied soorten, soortenbeschermingsprogramma’s enzovoort.
Historische kaarten (Geopunt) en luchtfoto’s (Agiv) – zie natuurbeheerplan

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.
In het provinciedomein bestaan de graslanden in het noordelijk deel uit waardevolle poldergraslanden en zijn de
meeste graslanden in te delen bij rbb zilverschoon—en kamgrasland. In de strook langs de Kustfietsroute in de
noordrand is er beperkt verruigd mesofiel hooiland (6510) aanwezig. De uitgegraven grote depressie in de oostzijde is
een zilte plas (rbbah). Er komen nog mooie populaties voor van zeldzaam geworden typische polderplanten als lidsteng,
zilte waterranonkel, pijptorkruid, zilte rus, …. In de ruige zone langs de Sint-Jansader aan de oostrand van het domein
komt een kleine populatie rietorchis voor.
In de zone voor de vogelkijkhut komt in de waterplas oa. kievit en bergeend tot broeden. Tijdens de trekperiode en in
de wintermaanden is dit een vrij belangrijk gebied voor doortrekkende en overwinterende vogels.
17 Geef hieronder een beknopte opsomming van de bekende zwaktes, sterktes, opportuniteiten en bedreigingen voor
de ecologische functie.
Sterktes:
•
het domein sluit in het noorden aan bij de duinengordel en het reservaat De Fonteintjes. In het zuiden sluit het
domen aan op een open poldergebied.
•
het volledige domein ligt in Speciale beschermingszone (Vogelrichtlijngebied) en deels in Reservaatsgebied en
VEN-gebied.
•
het domein kent reeds 20 jaar een ecologisch beheer en 10 jaar geleden werd een akker omgezet naar een
reliëfrijk weiland.
Zwaktes:
•
Het domein ligt beperkt in een groene bestemming.
•
De Koninklijke Baan vormt een barrière met de duinengordel.
Opportuniteiten:
•
Door ecologisch beheer verder ontwikkelen van soortenrijke en bloemenrijke poldergraslandvegetaties.
•
Ontwikkelen van structuurrijke struwelen en boszones.
•
Ontwikkelen van riet- en oevervegetaties.
•
Ecologisch beheer van de strook langs de Kustfietstroute.
•
Aanleg van omvangrijke (2,5 ha) plas-draszone in de noordoostelijke hoek door .
Bedreigingen:
•
18 Geef kort een omschrijving van de potenties van het terrein voor de ecologische functie.
•
•
•
•
•

Verdere ontwikkeling van de typische poldergraslanden met kamgras en veldgerst (rbbkam)..
Beperkt herstel van structuurrijk en schraal grasland langs de zone van de Kustfietsroute.
Rietvegetaties langs de langs de waterloop Sint-Jansader (rbbmr).
Structuurrijke boszones met brede bosranden.
Aanleg van een omvangrijke plas-draszone (rbbah + rbbzil) in de noordoosthoek van het domein.

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

minstens 25% van het plangebied als natuurstreefbeeld realiseren.
ecologisch beheer van de graslanden en boszones
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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:
•
domein ligt in de drukke recreatieve kuststreek en betekent een meerwaarde als recreatief gebied.
•
begrazing van graslanden door vee.
Zwaktes:
•
weinig rechtstreekse inkomsten mogelijk.
Opportuniteiten:
•
-.
Bedreigingen:

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



Graasweiden voor vee.
Productie van brandhout.

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




Behoud huidige functies.
Versterken van aantrekkelijkheid provinciedomein als wandel- en rustgebied.
Er is geen verpachting van de jacht.

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:
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Er wordt voor natuurbeleving en -educatie gezorgd, namelijk:
Er is een zone met speelnatuur en een speelterrein met natuurlijke elementen aanwezig. Aan de noordrand is er
een grote vogelkijkhut.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd of gepland, namelijk:

Er zijn bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig, namelijk:
Op de zuidrand van het domein waar de Zeebruggelaan loopt lag de 12de eeuwse Evendijk en ten noorden llgt de
Graaf Jansdijk. Het poldergebied tussen beide dijken – de Oudemaarspolder – wordt ontwaterd via de Graaf
Jansader. In het oostelijk graslandcomplex zijn er nog kreekrestanten aanwezig die wijzen op een vroegere
dijkdoorbraak.
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 domein is recreatief goed uitgebouwd met een uitgestippelde wandelroute, ook voor minder mobielen,
een speelbos, een speelterrein en een vogelkijkhut. Er loopt een fietsdoorsteek door het domein die aansluit
op de Kustfietsroute die in de noordrand van het domein loopt .
•
Midden in het gebied zijn moderne gebouwen gelegen voor de jeugdverenigingen KSA, Chiro en Scouts.
Zwaktes:
•
Toegangen bevinden zich langs de drukke Koninklijke Baan en Zeebruggelaan.
•
Het domein heeft vooral een lokaal belang en is minder regionaal belangrijk.
Opportuniteiten:
•
Aantrekkelijker maken van het speelbos door voorzien van klimbomen, wilgenhut, open plekken, …

De strook waar de Kustfietsroute doorloopt aantrekkelijker maken door afwisseling van open (grasland) en
gesloten (bos, struweel) zones met doorkijken naar het polderdeel.
Bedreigingen:

26 Wat zijn de bekende potenties van het terrein voor de invulling van de sociale functie?


Wandelbos en rust- en ontspanningsplek met veel speelnatuur.

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






Verder ontwikkelen van bestaand wandel- en fietsnetwerk.
Voorzien van een ruiterpad
Reduceren van uitkijkpunten langs Kustfietsroute van twee naar één.
Behoud wandel- en rustfunctie.
De boszone in de speelzone wordt deels geherlocaliseerd en wordt aantrekkelijker gemaakt door het plaatsen van
spelelementen als boomstammen.
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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
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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 belangrijke functie. Er is ca. 22 ha jong inheems loofbos
aanwezig die verder kan ontwikkelen tot structuurrijk bos. In het noordelijk deel kunnen de graslanden verder worden
ontwikkeld tot interessante poldergraslanden en zijn de laantjes, depressies en grote poelen aantrekkelijk voor
oeverplanten, steltlopers en watervogels. In de strook langs de Koninklijke Baan wordt beperkt schraal en bloemenrijk
hooiland verder ontwikkeld.
De natuurstreefbeelden bestaan uit glanshaver-, zilverschoongraslanden en kamgraslanden, rietvegetaties en zilte
waterplassen. De totale oppervlakte natuurstreefbeelden in de open sfeer bedragen binnen het domein 14,5 ha.
De sociale functie voor het domein is eveneens een belangrijke functie. Het is een wandelbos met een speelbos en
speelterrein. Er zijn verschillende jeugdverenigingen in het domein gevestigd.
De economische functie is ondergeschikt en bestaat uit begrazing door vee en beperkt houtproductie.

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.
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
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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.
31

%

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

heiden en hoogveen

akkers (met zeldzame akkerkruiden)

graslanden

rotsachtige habitats en grotten

ruigten en pioniervegetaties
Huidige toestand
Het provinciedomein is eind de jaren ’90 voor een groot deel bebost geworden en zijn er in het noordelijk deel
akkers omgezet naar weiland met depressies en poelen. Recent (2018) werd de strook net ten zuiden van de
Koninklijke Baan toegevoegd aan het domein. Hier zijn nog elementen van schraler grasland aanwezig.
Europese habitats
In de zone net ten zuiden van de Koninklijke Baan zijn er goede potenties tot ontwikkeling van glanshaverhooiland
(6510).
Regionaal belangrijke biotopen
Momenteel zijn er in de noordelijke graslanden zilverschoongrasland (rbbzil) en een zilte waterplas (rbbah)
aanwezig. Door verder extensieve begrazing in de graslanden zullen kamgraslanden (rrbkam) zich verder kunnen
ontwikkelen. In de noordoosthoek is er goede potentie voor ontwikkeling van ca. 2,5 ha zilte plas (rbbah) en
zilverschoongrasland. Hiervoor zal er een vrij omvvangrijke afgraving moeten gebeuren.
Langs de waterloop Sint-Jansader kan zich verder rietvegetatie (rbbmr) ontwikkelen maar wordt er gericht gemaaid
ikv. aanwezige orchideeën.
leefgebieden van bepaalde soorten, namelijk:
Leefgebieden Europees beschermde soorten
Er zijn voorlopig geen gegevens bekend van vleermuizen in het domein maar soorten als gewone en ruige
dwergvleermuis zijn er zeker te verwachten. De waterpartijen kunnen aantrekkelijk voor oa. watervleermuis.
Leefgebieden overige beschermde soorten
Door het aanwezigheid van een grotere plas, twee grote poelen en verschillende kleine depressies zijn er geschikte
voortplantingsplaatsen voor amfibieën aanwezig. Naast bruine kikker en gewone pad kunnen ook bastaardkikker en
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eventueel kleine watersalamander zich in de poelen voortplanten.
Door de aanleg van bosranden en insectenvriendelijk beheer van de bloemenrijke graslanden wordt geschikt
leefgebied gecreëerd voor dagvlinders, wilde bijen, sprinkhanen, etc.
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?
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:
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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?
In het Provinciehuis en op het stadhuis van Blankenberge.

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.
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
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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 Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT
T 09 276 20 00 − aves.ovl.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 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

AVES Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN
T 016 66 63 00 − aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

Hoe gaat het nu verder met dit eerste deel: Verkenning van uw natuurbeheerplan?
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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Natuurstreefbeelden
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Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van
de toegankelijkheidsregeling voor het provinciaal domein Zeebos,
gelegen op het grondgebied van de stad Blankenberge en stad
Brugge,

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 Blankenberge, gegeven op xx 2019;
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Brugge, gegeven op xx 2019;
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van de stad
Blankenberge, gegeven op xx 2019;
Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de openbare consultatie van xx
2019 tot xx 2019;
BESLUIT:
Art. 1. – Toepassingsgebied
1.1.

Deze regeling is van toepassing op het openbaar provinciaal domein Zeebos op
het grondgebied van de stad Blankenberge en de stad Brugge.

1.2.

Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
toegankelijkheidskaart.

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 toegankelijkheidskaart met
bijhorende legende, en de bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen
ervan.

2.2.

Op de toegankelijkheidskaart worden volgende wegen onderscheiden:
 Wandelweg: uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en honden aan de
leiband.
 Fietsweg: toegankelijk voor fietsers en mountainbikers.
 Ruiterweg: toegankelijk voor paarden zonder getrek.
Op de toegankelijkheidskaart worden volgende zones afgebakend:
 speelzone: zone waar kan gespeeld worden en waar geen machtiging
vereist is voor het verlaten van de wegen en het organiseren van
bosspelen.
 zone met grote grazers.

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 altijd toegankelijk met uitzondering van het bosgedeelte dat enkel
toegankelijk is van zonsopgang tot zonsondergang.

Art. 3. – Watergebruikers
3.1.

De grachten en poelen mogen enkel gebruikt worden als drinkwater voor de
dieren. Ander gebruik zoals zwemmen, schaatsen, pompen van water uit de
grachten zijn niet toegelaten uitgezonderd ter bestrijding van brand.

3.2.

Het beoefenen van de hengelsport is niet toegelaten.

Art. 4. – Zones
4.1

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.

4.2

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 zijn niet toegelaten in de speelzone.
Buiten de speelzone mag er niet van de paden worden afgeweken.

4.3

Er mag op de aangeduide parking in het gebied enkel worden geparkeerd.
Overnachting in motorhomes of andere voertuigen is niet toegestaan.

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften
5.1.

Het is in de natuurzones 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
in de natuurzones verstoren of andere gebiedsgebruikers hinderen of storen.

5.2.

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.

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

Er mag binnen het domein niet worden geleurd, noch koopwaren worden
uitgesteld, noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden;
reclame is er verboden.

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen
6.1.

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

6.2.

De stad Blankenberge, de stad Brugge, 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
toezichthouder.

6.3.

Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige
wind is op eigen risico, zodat de stad Blankenberge, de stad Brugge, de provincie
West-Vlaanderen noch het Agentschap kunnen worden aangesproken voor de
vergoeding van de schade.

Art. 7. – 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. 8. – Afwijkingen
De provincie West-Vlaanderen 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. 9 – Handhaving
9.1.

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.

9.2.

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. 10 – Bekendmaking
10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
10.2. De stad Blankenberge en stad Brugge houden deze regeling ter inzage van de
bevolking.
10.3. De regeling wordt gepubliceerd in het bestuursmemoriaal.
Brussel,
De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel

