Beheerplan
Natura 2000-gebied
ZWIN EN KIEVITTEPOLDER (2017 - 2023)

De provincie Zeeland en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
hebben op grond artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming (Wnb)
dit Natura 2000 beheerplan vastgesteld. Dit beheerplan bevat de
maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen van het
gebied te bereiken en de beoogde resultaten van deze maatregelen.
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Samenvatting
Een beheerplan voor Zwin & Kievittepolder
Voor u ligt het Beheerplan Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. Het beheerplan biedt
richtlijnen en kaders voor natuurbeheer, natuurbescherming en activiteiten in het Natura 2000gebied. Dit beheerplan heeft als doel de beschermde natuur in het gebied in stand te houden en te
zorgen dat activiteiten en gebruik van het gebied nu en in de toekomst duurzaam worden ingezet.
In dit beheerplan worden de randvoorwaarden, maatregelen en middelen genoemd die nodig zijn
om de goede staat van de instandhoudingsdoelstellingen te garanderen voor de volgende
beheerplanperiodes.
Het gebied
Het Zwin is een internationaal getijdengebied op de grens van België en Nederland. Oorspronkelijk
was het gebied deel van de toenmalig open zeearm naar Brugge. Het gebied heeft een rijke variatie
aan landschapstypen van de kust met duinen, strand, schorren, geulen en slikken, waar
verschillende habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten hun leefgebied hebben. Daarnaast zijn
er verschillende habitattypen aangewezen voor het gebied.
Het Natuurgebied Het Zwin is sinds 1953 gemeenschappelijk in beheer bij de Internationale
Zwincommissie, met zowel Belgische als Nederlandse leden. Deze commissie is erop gericht om
de unieke flora en fauna van het gebied te behouden en verzanding tegen te gaan. Het
natuurbeheer in het Nederlandse deel van het Zwin ligt bij stichting Het Zeeuwse Landschap.
Natura 2000 doelen
Internationaal is het grensoverschrijdend Zwingebied van belang voor verschillende nietbroedvogels. Het Zwin is een van de eerste leefgebieden van grotere aantallen kleine zilverreiger
in Nederland. Door het voorkomen van kleine zilverreiger is het gebied aangewezen als
Vogelrichtlijngebied. Nauwe korfslak en kamsalamander zijn op grond van de Habitatrichtlijn
aangewezen voor het gebied. Kamsalamander heeft een populatie die zich nog steeds uitbreidt,
mede als gevolg van het aanleggen van nieuwe poelen in het gebied. De aanwezigheid van het
getij in het gebied zorgt daarnaast voor een grote variatie in aanwezige kusthabitattypen van sliken zandplaten tot duinen en duindoornstruweel. De kwaliteit van een aantal van de habitattypen in
het gebied is de laatste jaren verslechterd. Dit is veelal een gevolg van het verzanden en verslibben
van het Zwin waardoor de dynamiek in het gebied verdwijnt. De voorgenomen uitbreiding van het
buitendijkse deel van het Zwin heeft als doel om de dynamiek in het gebied te herstellen en de
kwaliteit van habitattypen en leefgebied in het gebied te waarborgen. Vanwege deze grootschalige
grensoverschrijdende herinrichting ligt de focus van dit eerste beheerplan voornamelijk op het
binnendijkse gebied van het Zwin. In het tweede beheerplan zal meer aandacht zijn voor de
ontwikkeling van het buitendijkse gebied.
Activiteiten
Het gebied is sinds oudsher in gebruik voor menselijke activiteiten. Van de periode dat de Zwingeul
nog als handelsroute naar Sluis en Brugge diende, naar landbouw en het huidige gebruik voor
recreatie en educatie. De recreatieve activiteiten, waaronder wandelexcursies onder begeleiding
kunnen tijdens de beheerplanperiode in de huidige vorm blijven bestaan. Een aantal activiteiten
hebben mogelijk negatief effect op de aanwezige natuurwaarden, het gaat in dit gebied bijvoorbeeld
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om het verstoren van aanwezige vogels door windsurfen in de zwingeul of het beschadigen van
aanwezige vegetaties door het snijden van zeegroenten. Deze activiteiten zijn verboden. Zonering
van strandrecreatie, zoals blowkarten en kitesurfen wordt intensiever gehandhaafd. Activiteiten als
jacht en faunabeheer, vissen en het oogsten van zeegroenten of schelpdieren zijn niet toegestaan
in het gebied. Voor andere activiteiten geldt een aantal voorwaarden. Excursies dieper het gebied
in zijn bijvoorbeeld alleen mogelijk onder begeleiding van een gids van stichting Het Zeeuwse
Landschap.
Alle activiteiten waarvan effecten op instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te sluiten blijven
vergunningplichtig. Dit geldt voor: anti-verlandingsbeheer, aanleg van strekdammen, uitbreiding van
recreatieve voorzieningen en evenementen in de omgeving van het gebied. Een aantal vormen van
beheer en onderhoud aan de waterlopen, ontsluitingswegen, paden, vaargeulen, duinenrij en
monitoring zijn toegestaan met gebruik van een gedragscode.
Maatregelen
De herinrichting van het gebied samen met de beheersmaatregelen zijn opgesteld om de verwachte
verslechtering van met name habitattypen in het gebied tegen te gaan. De verwachting is dat het
op natuurlijke wijze ontstaan van nieuw schor in het buitendijkse gebied minstens 10 jaar zal duren.
Delen van het huidige schor zullen in de toekomst begraasd blijven met schapen. Het behoud van
het huidige duin is zeer belangrijk voor het gebied. Wit duin kan worden uitgebreid door het
aanleggen van een ‘duin tegen dijk’-landschap, door dynamiek in stand te houden en streng te
handhaven op betreding van het duin. In de Kievittepolder en Oudelandse polder zal het beheer,
middels runderbegrazing en aanvullend maaibeheer, behouden blijven. In de Zwinweide wordt in
de nieuwe beheerplanperiodes het begrazingsbeheer voortgezet. Soortgerichte maatregelen zijn
genomen voor nauwe korfslak en kamsalamander. Voor kleine zilverreiger geldt dat de doelen
worden behaald en aanvullende maatregelen niet nodig zijn. Voor nauwe korfslak worden
maatregelen genomen om de strooisellaag in het duindoornstruweel divers te houden door andere
soorten te laten staan. Voor kamsalamander zijn een aantal nieuwe poelen aangelegd binnen het
gebied. Om het risico op inteelt voor kamsalamander te verkleinen is het noodzakelijk om het gebied
ook met andere gebieden te verbinden. De kamsalamander kan gebruik maken van de corridors
die voor boomkikker zijn aangelegd. Ook is een aantal maatregelen opgenomen als onderdeel van
het PAS maatregelenpakket.
Uitvoering
De beschermde diersoorten in het gebied, kamsalamander en kleine zilverreiger worden
gemonitord. Nader onderzoek naar nauwe korfslak in het gebied wordt als onderdeel van
toekomstige monitoring meegenomen zodat er beter inzicht komt in de staat van instandhouding
van deze soort. Voor habitattypen geldt een monitoringsronde per 6 jaar waarin de habitattypen in
kaart worden gebracht. Uit de monitoring blijkt of de gestelde maatregelen ook daadwerkelijk het
beschreven effect hebben op aanwezige habitattypen en soorten.
Beheerders van het gebied (zowel het Zeeuws Landschap als de Vlaamse beheerder) hebben de
taak om toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd. Hierbij ligt een belangrijke gebieds-brede
rol voor communicatie en voorlichting. Als onderdeel hiervan is het onbemenst bezoekerscentrum
’t Zwin in het leven geroepen. Doel van het bezoekerscentrum is recreanten door het thema ‘zand’
het gebied te leren kennen. Ook vertrekken er excursies vanaf dit punt het gebied in. Aanvullend
wordt gehandhaafd door BOA’s die toezicht houden in het gebied, waarbij toezicht wordt
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aangescherpt bij pieken in recreatieve druk of vergunningplichtige activiteiten en zo nodig sancties
uitoefenen bij overtredingen.
Financiering van het beheer wordt bekostigd via het Provinciale subsidiestelsel Natuur (SNL en
SKNL) en door overeenkomst tussen de Provincie Stichting het Zeeuws Landschap voor de
uitvoering van de PAS-maatregelen.
Conclusie
Dit beheerplan is tot stand gekomen in samenwerking en overleg met verschillende partijen, onder
wie stichting Het Zeeuwse Landschap, de gemeente Sluis, het Waterschap Scheldestromen, het
Vlaams Agentschap Natuur en Bos en een aantal belangengroepen. De kennis van alle betrokken
partijen over het gebied en de factoren die spelen vormt een belangrijke bijdrage aan een gedegen
beheerplan met draagvlak naar de omgeving. Deze samenwerking is ook in de toekomst van belang
om de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder te beschermen en
behouden.
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1. Inleiding
1.1.

Een beheerplan voor Zwin & Kievittepolder
De Europese Unie heeft het initiatief genomen voor het Natura 2000 netwerk met als
hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. Natura 2000 bestaat uit een
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten
van de Europese Unie. Nederland draagt met 166 gebieden bij aan het Natura 2000 netwerk.
Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en
de Habitatrichtlijn (1992). Het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
is sinds 1 oktober 2005 in de nationale Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet 1998)
geïmplementeerd en is per 1 januari 2017 in de Wet natuurbescherming (Wnb) opgenomen.
De internationale verplichtingen vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn met deze wet in de
nationale wetgeving verankerd.
Het is verplicht om in de aanwijzing van een Natura 2000-gebied doelstellingen ten aanzien
van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten en/of doelstellingen ten aanzien van
de instandhouding van natuurlijke habitats of populaties van de in het wild levende dier- en
plantensoorten op te nemen. Om deze reden zijn voor elk Natura 2000-gebied
instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld, waarbij per habitattype en per (vogel)soort is
uitgegaan van landelijke doelen en de bijdrage die een gebied redelijkerwijs kan leveren aan
het bereiken van een gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau. (bron: Wet
natuurbescherming (verder te noemen als Wbn)
De Kievittepolder is op 6 januari 1975 aangewezen als beschermd natuurmonument in de zin
van de Natuurbeschermingswet (Ministerie van LNV, 1975). Zwin & Kievittepolder zijn op 7
november 1996 aangewezen als Vogelrichtlijngebied ‘Nederlandse Zwingebied’ (Ministerie van
LNV, 1996). In het najaar van 2008 heeft het ontwerpaanwijzingsbesluit voor het Natura 2000gebied Zwin & Kievittepolder ter inzage gelegen. Het definitieve aanwijzingsbesluit is
vastgesteld op 7 mei 2013 (bijlage 1). Bij beslissing op bezwaar is op 18 december 2014 de
begrenzing van het Zwin & Kievittepolder uitgebreid als Habitatrichtlijngebied ter hoogte van
de huidige Internationale Dijk en de voormalige camping Sandtplaet.
(Bron EZ 2015: Voorlopig Wijzigingsbesluit van 23-06-2015).
Om de Natura 2000-gebieden te beschermen is in de Wet natuurbescherming vastgelegd dat
projecten of andere handelingen die in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen voor die
gebieden schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden in die gebieden
vergunningplichtig zijn. Deze vergunningplicht geldt niet voor andere handelingen die op de
referentiedatum bekend waren of hadden kunnen zijn bij het bevoegd gezag. Voor het Natura
2000-gebied Zwin & Kievittepolder is de referentiedatum 31 maart 2010.
Zonder bescherming kunnen knelpunten ontstaan voor het behoud van de natuurwaarden van
het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. Europees bezien is het gebied van grote waarde
voor zeven habitattypen en drie diersoorten. Het maakt om deze reden onderdeel uit van het
Europese Natura 2000-netwerk van natuurgebieden. In het beheerplan zijn maatregelen
opgenomen om de instandhoudings- doelstellingen te realiseren. In het aanwijzingsbesluit gaat
het hierbij om het behoud van de oppervlakte en de kwaliteit van drie van de zeven
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habitattypen en het behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied van nauwe
korfslak en kleine zilverreiger. Voor de kamsalamander is sprake van een verbeteropgave voor
omvang en kwaliteit leefgebied. Voor het habitattype ‘Slik- en zandplaten’, ‘Schorren en zilte
graslanden’ en ‘Witte duinen’ is er een verbeteropgave voor de kwaliteit. Voor het habitattype
‘Zilte pionierbegroeiingen’ is er een uitbreidingsopgave voor het aanwezige oppervlak. Voor
deze laatste vier estuariene habitattypen is een verbeterdoelstelling opgenomen omdat, als
gevolg van de verzanding, de kwaliteit van het buitendijkse systeem achteruit loopt.
Voor het natuurbeheer in de Zwin & Kievittepolder vormt dit beheerplan het kader. Daarbij is
het beheerplan gericht op een afstemming van natuurbescherming met de menselijke
activiteiten in en rondom het gebied. Van belang is dat binnen de wettelijk verplichte
natuurbescherming, economie en ecologie zo goed mogelijk gecombineerd worden. Dit
beheerplan brengt dan ook alle geldende en nieuwe afspraken voor natuurbescherming
samen. Hierdoor ontstaat een overzicht van activiteiten op welke plaats en gedurende welke
perioden in het licht van natuurbescherming al dan niet zijn toegestaan.
Het doel van dit beheerplan is instandhouding en ontwikkeling van de beschermde natuur in de
Zwin & Kievittepolder. Waar andere vormen van gebruik geen afbreuk doen aan de
instandhoudingsdoelstellingen kunnen deze worden voortgezet.
De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor het opstellen en stelt dit Natura
2000beheerplan Zwin & Kievittepolder samen met de minister van Infrastructuur en Milieu
vast.

1.2. Beoogde resultaten

De volgende doelen worden met dit eerste beheerplan nagestreefd:
-

-

De doelstelling is gericht op het duurzaam behoud van het intergetijdengebied en
duingebied dat bescherming geniet op grond van de Wet natuurbescherming met een
focus op de huidige toestand van het binnendijkse gebied. In het tweede beheerplan zal
vervolgens meer worden aangesloten bij de maatregelen die getroffen worden om de
verzanding van de Zwingeul tegen te gaan, als onderdeel van 600 ha estuariene
natuurherstel van de Westerschelde.
Dit eerste beheerplan moet daarnaast passend zijn en aansluiten bij de lokale, nationale
en internationale bestuurlijke kaders, zoals het Natuurnetwerk Zeeland en het
Rijksinpassingsplan Zwin (Ministerie Economische Zaken & Ministerie Infrastructuur &
Milieu, 2014).

In landschappelijk en vogelkundig opzicht wordt door de aanwijzing een samenhangend geheel
gevormd met andere aangewezen gebieden voor het voortbestaan en/of voortplanten van
bedoelde vogelsoorten. Binnen dit netwerk biedt de overheid bescherming aan dier- en
plantensoorten, leefgebieden en standplaatsen. Voor het Natura 2000-gebied Zwin &
Kievittepolder zijn deze benoemd in het aanwijzingsbesluit, waarmee het gebied is
aangewezen als onderdeel van Natura 2000. Het voorliggende beheerplan is een uitwerking
van hoe het gebied beschermd moet worden.
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Het Natura 2000-beheerplan werkt de instandhoudingsdoelstellingen verder uit in omvang,
ruimte en tijd. Het beheerplan beschrijft de omstandigheden die bereikt moeten worden om het
behoud of het herstel van deze natuurlijke habitats en soorten mogelijk te maken.
Op hoofdlijnen wordt een overzicht gegeven van instandhoudingsmaatregelen die genomen
moeten worden om de specifieke instandhoudingsdoelstellingen volgens de Natura 2000 te
realiseren in relatie tot eventuele andere gebruiksfuncties, waaronder agrarische en
recreatieve functies. Het beheerplan vormt een handvat voor het afwegingskader voor
eventuele vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming.
Het beheerplan beschrijft:
-

Het voorkomen en de verspreiding van de natuurwaarden in het gebied.
Maatregelen voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen.
Welke huidige gebruiksvormen zonder beperkingen kunnen worden voortgezet, omdat ze
geen effect hebben op de habitattypen en –soorten en effecten voldoende gemitigeerd
kunnen worden.
Ontwikkelingen in en rond het Natura 2000-gebied.

-

1.3.

Status en vaststelling van het beheerplan
Totstandkoming
Het beheerplan is opgesteld in overleg en samenspraak met verschillende vertegenwoordigers
van belanghebbenden. Hiervoor hebben verschillende overlegvormen plaatsgevonden:
Inhoudelijk overleg met beheerders en overheden (Projectgroep): Stichting Het Zeeuwse
Landschap, Provincie Zeeland, gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen en het
Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB).
Inhoudelijk overleg met belanghebbendenorganisaties (Klankbordgroep): ZLTO, Recron,
Particulier Zeeuws Grondbezit, Vogelbescherming Nederland, Koninklijke Nederlandse
Jagers Vereniging (KNJV), voormalig Dienst Landelijk Gebied (DLG), Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Faunabescherming, Zeeuwse
Milieufederatie (ZMf), Kamer van Koophandel (KvK), Natuurpunt (Vlaanderen).
Informatiebijeenkomsten met omwonenden en gebruikers.
Procedure
Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied heeft de overheid zich tegenover de Europese Unie
verplicht om voor bepaalde soorten, leefgebieden en standplaatsen ‘een gunstige staat van
instandhouding’ te bereiken en te waarborgen. Onder het begrip “instandhouding” wordt een
geheel van maatregelen verstaan dat nodig is voor het behoud of herstel van natuurlijke
habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van
instandhouding. Door middel van een aanwijzingsbesluit is het gebied Zwin & Kievittepolder
aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens is de aanwijzing
van Zwin & Kievittepolder als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn gewijzigd.
Beide aanwijzingen vormen het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder, waarvan de
instandhoudingsdoelstellingen en begrenzing in een aanwijzingsbesluit zijn opgenomen. De
Europese regelgeving in de vorm van Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïmplementeerd in
de Nederlandse wetgeving: de Wet natuurbescherming (Wnb).
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Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming dient voor een Natura 2000-gebied
een beheerplan opgesteld te worden. Voorliggend beheerplan geeft invulling aan deze
verplichting. In het beheerplan dienen de instandhoudingsdoelstellingen verder uitgewerkt te
worden naar concrete maatregelen. Gedeputeerde Staten van Zeeland stellen het beheerplan
samen met de minister van Infrastructuur en Milieu vast, ieder voor dat deel dat gaat over het
gebiedsdeel waarvoor het verantwoordelijk is.
Een beheerplan wordt vastgesteld voor een periode van zes jaar. Het huidige beheerplan wordt
eenmalig verlengd met een periode van zes jaar, waarbij het beheerplan wel ge-update wordt.
Hieraan voorafgaand vindt evaluatie van de doelstellingen van het aanwijzingsbesluit plaats.

1.4.

Leeswijzer
In dit beheerplan wordt de volgende indeling gehanteerd. In hoofdstuk 2 is een
gebiedsbeschrijving opgenomen. Hoofdstuk 3 gaat in op het gebruik en de externe werking.
In hoofdstuk 4 zijn de relaties aangegeven met andere plannen en regelgeving. Een visie op
het Natura 2000-gebied is opgenomen in hoofdstuk 5. De instandhoudingsmaatregelen zijn
uitgewerkt in hoofdstuk 6. Monitoring en evaluatie, financiering, communicatie, educatie en
voorlichting komen achtereenvolgens aan de orde in de hoofdstukken 7, 8 en 9. Een
programmering van de afspraken is opgenomen in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 11 bevat een
overzicht van gebruikte bronnen.
De bijlagen bevatten (1) het aanwijzingsbesluit Zwin & Kievittepolder, (2) de
instandhoudingsdoelstellingen van het Vlaamse deel, (3) een beschrijving van de opgenomen
habitattypen, (4) een overzicht van randvoorwaarden die habitats en soorten stellen, (5) de
typische soorten per habitattype en (6) de samenstelling van Project- en Klankbordgroep, (7)
de synopsistabel voor het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder.

1.5. Meer weten

Dit Natura 2000-beheerplan Zwin & Kievittepolder is een uitgave van de Provincie Zeeland.
Bevoegd Gezag
Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg beheerplan@zeeland.nl
0118 - 631011
Beheerorganisatie
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Postbus 25
4450 AA Heinkenszand
http://www.hetzeeuwselandschap.nl/
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2. Karakteristiek van het gebied
2.1.

Grensoverschrijdend karakter Zwin
Het Zwin behoort tot de Noordwest-Europese kustduinen tussen Noord-Frankrijk en
Denemarken. Er zijn verschillende delta’s die de duinenrij doorbreken, waaronder het Zwin.
Het gebied is uniek in zijn landschappelijke en geomorfologische waarden die worden
vertegenwoordigd door strand, schor en slikgebied dat doorloopt van duinen tot in de
achterliggende polders. De grote variatie aan vegetatie- en landschapstypen zorgen voor de
hoogste biodiversiteit aan de Vlaamse Kust (Cosyns et al., 2014). De internationale
Zwincommissie is aangewezen om het internationale natuurgebied te behouden. Het
Vlaamse deel van het Zwin omvat een veel grotere oppervlakte dan het huidige Nederlandse
deel. In totaal heeft het gebied een oppervlakte van 213 hectare, waar bij uitbreiding 123
hectare aan toegevoegd zal worden (Cosyns et al., 2014). Met name de achterliggende
Willem- Leopoldpolder heeft een hoge potentie voor het ontwikkelen van natuurwaarden. De
uitbreiding wordt ingegeven door natuurlijke processen in het gebied waardoor het Zwin
verzand en dichtslibt. Daardoor zal het gebied zich omvormen tot rietvelden, wilgenstruwelen
en duinen. De uitbreiding van het Zwin heeft als doel om de verzanding en het verlies van
belangrijke natuurwaarden tegen te gaan. Daarnaast heeft het Nederlandse Rijk de
doelstelling om 600 hectare Estuariene natuur te realiseren in de Zeeuwse Delta. De circa 10
hectare uitbreiding op Nederlands grondgebied als gevolg van de uitbreiding van het Zwin
tellen mee voor het realiseren van de doelstelling (Ministerie van EZ, 2014).

2.2.

Begrenzing Zwin & Kievittepolder
Figuur 1 geeft de begrenzing van het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. De
begrenzing is gebaseerd op het wijzigingsbesluit uit 2014 (Ministerie van EZ, 2014). In het
westen sluit het gebied aan op het Vlaamse Natura 2000-gebied “Duingebieden inclusief
IJzermonding en Zwin“. Het strand in het mondingsgebied van het Zwin sluit direct aan op de
begrenzing van het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe.
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Figuur 1 Begrenzing Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder, 17 februari 2015 (Bron: Regiegroep Natura 2000).
Op basis van Ministerie van EZ, 2014.

2.3. Vlaams Zwin

Ligging en begrenzing
Het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder is een grensoverschrijdend Natura 2000gebied
(figuur 2). Het Vlaamse deel van het Natura 2000 gebied heet “Duingebieden inclusief
IJzermonding en Zwin“ (BE2500001) en heeft een oppervlakte van 3,737 ha (Agentschap voor
Natuur en Bos, 2007a,b,c). In bijlage 2 zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het Vlaamse
deel opgenomen.
De oude loop van de Zwingeul in de aangrenzende Willem-Leopoldpolder is onderdeel van het
Natura 2000-gebied ‘Polders’ (BE2500002) (Agentschap voor Natuur en Bos, 2007a). Het
Vlaamse deel van de Willem-Leopoldpolder en het Zwin maken samen deel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) en zijn daarbinnen onderdeel van de Grote Eenheid Natuur (GEN)
nr. 105 ‘De Zwinstreek’.

Natura 2000-beheerplan Zwin en Kievittepolder
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Figuur 2 Begrenzing van Vlaamse en Nederlandse Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden (=Natura 2000gebieden), waaronder in Vlaanderen: ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’, ‘Polders’ en
‘SBZ3’ en in Nederland: ‘Zwin & Kievittepolder’, ‘Westerschelde en Saeftinghe’ en ‘Vlakte van de Raan’
(Bron: Natura 2000 Netwerk Viewer).

Beheerplan
Voor het Vlaamse deel van het Zwin is in 2004 een beheerplan opgesteld (Van den Balck en
Durinck, 2004). Dit beheerplan is echter nooit goedgekeurd volgens het natuurdecreet. Voor
het Vlaams natuurreservaat de Zwinduinen en -polders bestaat een goedgekeurd beheerplan
uit 2007 (Zwaenepoel et al. 2007).
In 2014 is de gebiedsvisie en beheerplan voor het grensoverschrijdende uitgebreide Zwin
ontwikkeld (Cosyns et al., 2014). Gelijktijdig met de goedkeuring van dit beheerplan is het
gewestelijk natuurdomein Het Zwin (Vlaams Zwin) inclusief uitbreiding aangewezen als
Vlaams Natuurreservaat. Dit gebied wordt met het reeds aangewezen Vlaams
Natuurreservaat De Zwinduinen en –polders samengevoegd. De nieuwe benaming voor het
Vlaams Natuurreservaat Het Zwin. Hieronder valt het deelgebied
Zwinduinen en polders en deelgebied het Zwin.
Instandhoudingsdoelstellingen
Het Vlaams Zwin is als onderdeel van Vogelrichtlijngebied het Zwin, waarin eveneens de Oude
en Nieuwe Hazegraspolder en de polders ten zuiden ervan tot aan de N376 zijn opgenomen,
aangewezen voor een groot aantal broedvogels en niet-broedvogels. Daarnaast zijn er
eveneens habitatrichtlijnsoorten en habitattypen aangewezen voor het Natura 2000-gebied
“Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin”, het Vlaams Zwin is hier ook onderdeel van.

13

Tabel 1 De verschillende aangewezen soorten en habitattypen voor het Vogelrichtlijn gebied het Zwin
en het habitatrichtlijngebied Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin. * = prioritaire
soort of habitat. Occ = occasionele broedvogel, X = soort komt voor, geen aantallen bekend,
x10 tientallen exemplaren, exact aantal niet bekend, x 1000: duizenden exemplaren, exact
aantal niet bekend.
Soort / habitattype
Aantallen van
internationaal belang

Broedvogels van
Bijlage

Niet-broedvogels van
Bijlage I van de
Vogelrichtlijn

Brandgans
Kolgans
Nonnetje
Regenwulp
Rietgans
Smient
Blauwborst,
Bruine kiekendief
Dougalls Stern
Dwergstern
Kleine zilverreiger
Kluut
Kwak
Noordse Stern
Ooievaar
Steltkluut
Velduil
Visdief
Zwartkopmeeuw
Aalscholver
Blauwe kiekendief
Bosruiter
Dwerggans
Dwergstern
Goudplevier
Grote stern
IJsduiker
Kemphaan
Kleine zilverreiger
Kleine zwaan
Kluut
Kraanvogel
Kuifduiker
Kwartelkoning
Lepelaar
Morinelplevier
Porseleinhoen
Purperreiger
Ralreiger
Reuzestern
Rode wouw
Roerdomp
Roodhalsgans
Smelleken
Slechtvalk
Velduil
Visarend
Wespendief
Wilde zwaan
Witoogeend
Woudaapje
Zwarte ooievaar
Zwarte stern
Zwarte wouw

Aantallen binnen het
Natura 2000-gebied
3800
4000
200
950
1300
9500
Occ
1
X
1
70
X
1
X
Occ
Occ
370
15
50*
24
60
X
200
X1000
X
X
1200
3
60
540
X10
X
X
30
25
X
26
X
X
X
10
X
7
X
11
3
X
20
X
X
3
X
X
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Soort / habitattype
Habitattypen
(vetgedrukte
habitattypen komen
binnen het Vlaams
Zwin voor)

Habitatrichtlijnsoorten
(geen van deze
soorten komen binnen
het Vlaams Zwin voor).

2.4.

Aantallen binnen het
Natura 2000-gebied

1130 Estuaria;
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten;
1310 Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en
zandgebieden met Salicornia-soorten en andere
zoutminnende planten;
1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion);
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia
maritimae);
2110 Embryonale wandelende duinen;
2120 Wandelende duinen op de strandwal met
Ammophilia arenaria (witte duinen);
2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze
duinen);
2150* Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen
(GallunoUlicetea);
2160 Duinen met Hippophae rhamnoides;
2170 Duinen met Salix arenaria;
2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied;
2190 Vochtige duinvalleien;
3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met
benthische Characeeënvegetatie;
1166 Kamsalamander (Triturus cristatus)
1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior)
1614 Kruipend moerasscherm (Apium repens)

Instandhoudingsdoelstellingen Zwin & Kievittepolder
Algemene doelen
In het aanwijzingsbesluit (Ministerie van EZ, 2013) voor Zwin & Kievittepolder zijn algemene
doelen gesteld. Deze zijn behoud en indien van toepassing herstel van:
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000
zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
2. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van de natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie,
die zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde
bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van
instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de
ecologische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen;
4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en
soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
De specifieke doelen, d.w.z. de habitattypen en soorten waarvoor het Natura 2000gebied
Zwin & Kievittepolder is aangewezen, zijn opgenomen in paragraaf 2.4.2.

2.4.1.

Habitattypen en soorten
Het gebied Zwin & Kievittepolder is voor bijzondere habitattypen en soorten aangewezen. Voor
het Natura 2000-gebied zijn specifieke instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, waarbij per
habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de bijdrage die een gebied
redelijkerwijs kan leveren aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding op
landelijk niveau.

2.4.2.
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De beoordeling van activiteiten is direct gerelateerd aan deze instandhoudingsdoelstellingen.
Dit beheerplan is gericht op Europese doelen. Uiteraard heeft het gebied daarnaast ook andere
natuurwaarden, zoals het voorkomen van de Boomkikker in de Kievittepolder en de
Oudelandse Polder.
De instandhoudingsdoelstellingen in het aanwijzingsbesluit (Tabel 2) dienen als basis voor de
verdere uitwerking in dit beheerplan.
Tabel 2
Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Zwin &
Kievittepolder. Prioritaire habitats zijn gemarkeerd met een *.
Code

Omschrijving

Verkorte naam

Doelstelling

H1140
Subtype A

Bij eb droogvallende slikwadden en
zandplaten

Slik- en zandplaten
(getijdengebied)

Behoud oppervlakte
en verbetering
kwaliteit

H1310
Subtype A

Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en
zandgebieden met Salicornia spp. en
andere zoutminnende planten

Zilte
pionierbegroeiingen
(zeekraal)

Uitbreiding
oppervlakte en behoud
kwaliteit

H1320

Schorren met slijkgrasvegetatie
(Spartinion maritimae)

Slijkgrasvelden

Behoud oppervlakte en
kwaliteit

H1330
Subtype A

Atlantische schorren (GlaucoPuccinellietalia maritimae) buitendijks
(subtype A)

Schorren en zilte
graslanden

Behoud oppervlakte
en verbetering
kwaliteit

H1330
Subtype B

Atlantische schorren (GlaucoPuccinellietalia maritimae) binnendijks
(subtype B)

Schorren en zilte
graslanden

Behoud oppervlakte en
behoud kwaliteit

H2120

Wandelende duinen op de strandwal met

Witte duinen

Behoud oppervlakte
en verbetering
kwaliteit

Habitattypen

Ammophila arenaria (“witte duinen“)
*H2130
Subtype A

Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie
(“grijze duinen“)

Grijze duinen

Behoud oppervlakte en
kwaliteit

H2160

Duinen met Hippophaë rhamnoides

Duindoornstruwelen

Behoud oppervlakte en
kwaliteit

Habitatrichtlijnsoorten
H1014

Nauwe korfslak

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied

H1166

Kamsalamander

Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit
leefgebied

Vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogels)
A026

Kleine zilverreiger

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 9
vogels (seizoensmaximum)

Verbetering van kwaliteit van H1140 Slik- en zandplaten, H1330 Schorren en zilte graslanden
(subtype A) en H2130 Witte duinen (subtype A) en uitbreiding van de oppervlakte van H1310
Zilte pionierbegroeiingen wordt mogelijk geacht door het toestaan van meer dynamiek, zoals
voorzien in het kader van het in voorbereiding zijnde grensoverschrijdend project “Duurzaam
behoud en uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied” (paragraaf 4.2). Herstel
van begroeiingen van klein slijkgras (H1320 Slijkgrasvelden) wordt als weinig haalbaar
ingeschat. De kwaliteit van H2120 Witte duinen kan verbeterd worden door verstuiving in de
zeereep, met een variabele grens tussen dit habitattype en het strand als gevolg.

Natura 2000-beheerplan Zwin en Kievittepolder
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Kernopgaven
De kernopgaven zijn gebaseerd op de belangrijkste verbeteropgaven van de habitattypen en
soorten, de bijdragen van gebieden, en de ‘knoppen waaraan gedraaid kan worden’. De
kernopgaven geven in feite aan wat in een gebied de belangrijkste bijdrage is voor het
realiseren van de landelijke doelen. Voor Zwin & Kievittepolder zijn de volgende kernopgaven
van toepassing:
1.16 Diversiteit schorren en kwelders: Herstel (Delta) van Schorren en zilte graslanden
(buitendijks) H1330_A met alle successiestadia, zoet-zout overgangen, verscheidenheid in
substraat en getijregime.
2.01 Witte duinen en Embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: Witte duinen
H2120 en Embryonale duinen H2110.

2.4.3.

Embryonale duinen H2110, komen sporadisch voor in Zwin & Kievittepolder. Mogelijk ontstaan
zij in de sluftermonding, maar zij verdwijnen weer snel als gevolg van winderosie en
recreatiedruk. Als er geen maatregelen worden genomen is bij de huidige gebruiksintensiteit
een goede ontwikkeling van dit habitattype uitgesloten.
Aanwijzing als vogelrichtlijngebied in 1996
Op 11 oktober 1996 is het “Nederlandse Zwingebied” aangewezen als Vogelrichtlijngebied
(DN. 965400). Het Nederlandse Zwingebied is volgens het aanwijzingsbesluit vooral van
belang voor tal van kustvogels. Zeldzame en/of karakteristieke soorten zijn onder andere:
bergeend, tureluur, kluut, zwartkopmeeuw, graspieper, veldleeuwerik, tapuit en blauwborst. In
het Nederlandse Zwingebied was tot eind jaren 80 een forse kolonie van enkele duizenden
kokmeeuwen aanwezig, deze is afgenomen tot enkele paren in 2004. Hedendaags broeden
nauwelijks kokmeeuwen in het Nederlandse deel van het Zwin (Strucker et al. 2013). Het
gebied is tevens van belang als pleister- foerageer- en slaapplaats voor winter- en trekvogels.
Getalsmatig belangrijke soorten zijn onder andere: kolgans, smient, wulp, regenwulp,
goudplevier, kemphaan en kluut. Het merendeel van deze vogels verblijft in grote aantallen in
het Belgische deel van het gebied. In de aanwijzing van het Natura 2000gebied Zwin &
Kievittepolder zijn al deze soorten om die reden niet meer opgenomen.

2.4.4.

2.5.

Gebiedsbeschrijving
Algemeen
Het Zwin is een typische slufter: een onderbreking in de buitenste duinenrij, met een
achterliggend schorrengebied waar zeewater via een geulenstelsel kan binnendringen. De
oppervlakte van het Natura 2000-gebied is circa 121 ha. Hierbinnen liggen de Kievittepolder
(16 ha) en de Oudelandse Polder (7,5 ha). Het Zwin is één van de weinige gebieden in Zeeland
met een zandig schor met kreken en bijbehorende vegetaties. Het gebied is onderdeel van een
grensoverschrijdend Natura 2000-gebied. Het aangrenzende Vlaamse deel van het Zwin
bedraagt 179 ha.

2.5.1.

Het Zwin ligt in de monding van de Westerschelde tussen Knokke en Cadzand. Het gebied is
een restant van een voormalige, thans verzande en deels ingepolderde, open zeearm naar
Brugge.
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Het gebied bestaat uit duinen, strand, strandvlakten, schorren, slikken en geulen. Het areaal
schorren is sterk toegenomen in de afgelopen jaren door de toenemende verzanding. Het
directe contact met de zee is vrij groot. Met uitzondering van de hogere helmduinen wordt het
gebied gemiddeld 20 tot 30 keer per jaar door het zeewater overspoeld.
De aangrenzende poldergebieden die in de begrenzing zijn opgenomen, bestaan uit reliëfrijke
vochtige graslanden, gekenmerkt door zoet-zout-gradiënten. De bodem varieert van zandig
(Zwinweide) tot kleiig (Oudelandse Polder). De Kievittepolder heeft het karakter van een
zandige inlaag en is deels met struweel begroeid.
Het gebied wordt gekarakteriseerd door zoute kwel en een mozaïek van verschillende
vegetatietypen. Naast de botanische waarden staat het gebied bekend om de grote
verscheidenheid aan vogels. De aanwezige flora en fauna zijn rechtstreeks afhankelijk van de
verscheidenheid aan open water, diepe en ondiepe geulen, slikken en schorren. Op de
schorren in het Zwin groeien zout- en brakwater(getijde)planten. De laagdynamische slibrijke
platen, slikken, schorren en brak/zoute binnenmeertjes zijn een foerageerplaats voor vogels
(m.n. tureluur, kluut en scholekster). De zeereep, de strandvlakte en de hogere schorren
vormden in het verleden een broedplaats voor kolonievogels (kokmeeuw, incidenteel
zwartkopmeeuw). Ook in de struwelen en moerasvegetaties in het duingebied broeden veel
bijzondere vogelsoorten (nachtegaal, Cetti’s zanger en recent graszanger). De schorkreken en
de Zwingeul zelf zijn een kinderkamer en verblijfplaats voor andere jonge vissen en garnaal.
Het gebied is van belang als pleistergebied voor een aantal niet-broedvogels: kolgans, smient,
wulp, regenwulp, goudplevier, kemphaan en kluut. In de trektijd komen regelmatig lepelaars in
het gebied voor (Provincie, 2014).
De natuur- en landschapswaarden in de Kievitte- en Oudelandse Polder worden grotendeels
bepaald door het Zwin. Een fijnmazig patroon van zoete en zoute kwel, een zandige of meer
kleiige bodem, en afwisselingen tussen struwelen en schraalgraslanden met drinkputten
vormen de basis voor hoge botanische waarden en een optimaal leefgebied voor diverse
amfibiesoorten. De graslandvegetatie wordt plaatselijk gekenmerkt door soorten als zeekraal,
lamsoor, zilte rus, zilt torkruid, en, overgaand naar het zoete milieu, heemst, addertong, echte
koekoeksbloem en rietorchis. Voorkomende amfibieën zijn boomkikker, kamsalamander,
kleine watersalamander, bruine kikker, gewone pad en incidenteel groene kikker. Daarnaast is
in 2015 voor het eerst de alpenwatersalamander waargenomen in een van de poelen in de
Oudelandse polder.
Enkele jaren geleden zijn de natuurwaarden van beide polders middels
herinrichtingsmaatregelen
versterkt:
maaiveldverlagingen,
aanpassing
van
het
waterpeilbeheer en het instellen van een integraal en jaarrond begrazingsbeheer met Schotse
Hooglanders. De grote aantallen recreanten die rond het Zwin verblijven, lopen tussen de
grazers door naar het strand.
Geologie en morfologie
Het gebied is geologisch als zeer jong te bestempelen. De geologische processen vanaf het
Laat Atlanticum (5500 v Chr) hebben de basis gelegd voor het huidige west ZeeuwsVlaamse
landschap. Door het ontstaan van strandwallen voor de kust verminderde de invloed van de
zee op het achterliggende land en trad verzoeting op, waardoor veenvorming op gang kon

2.5.2.
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komen: het zgn. Hollandveen. Dit proces ging door tot na de Romeinse tijd (300 n Chr). In
Zuidwest Nederland hangt de transgressie van de zee samen met veendaling door
landbouwpraktijken uit de Romeinse tijd. Daardoor kon de zee weer vat krijgen op het veen en
het wegslaan en overspoelen.
Het begin wordt gekenmerkt door specifieke afzettingen in de periode van 250-600 na Chr. De
zee brak door de strandwallen en drong via een stelsel van geulen het land binnen. In deze
periode ontstond het Zwin. In de geulen erodeerde het eerder gevormde veen en werd er zand
afgezet. Waar het veen niet erodeerde sedimenteerde een laag klei op het veen. Deze
afzettingen zijn in het plangebied niet meer terug te vinden, omdat in een volgende periode de
zee opnieuw grote delen terug won en eerder afgezet sediment weer erodeerde. Als gevolg
van de erosie kreeg de Zwingeul een grote uitbreiding landinwaarts. De overstromingen die
optraden na de bedijking hebben het uiterlijk van het huidige landschap bepaald. Deze
overstromingen hebben tot gevolg gehad dat over de klei-afzettingen kalkrijk zeezand is
afgezet (Beijersbergen, 1999). Het gebied is een overblijfsel van de zee-inham die vroeger
Brugge verbond met de zee. Ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens is er een bres in
de duinregel waardoor Noordzeewater bij vloed het natuurreservaat kan binnendringen via een
geul die zich in het gebied vertakt in verschillende geulen en kleinere kreken. Langs de kreken
en geulen worden sedimenten – klei en zand – afgezet of opnieuw afgevoerd. De hoofdgeul
verplaatst zich oostwaarts met een gemiddelde snelheid van 50-75 m/jaar (Provincie Zeeland,
2015a).
Het Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem (REGIS) 1 geeft aan dat, algemeen
beschouwd, in het gebied een dunne kleiige deklaag voorkomt op zandige geulafzetting die
beide tot de formatie Naaldwijk, laagpakket Walcheren gerekend worden. Daaronder ligt op
ongeveer 30 meter diepte de klei van Asse die tot de formatie van Dongen gerekend wordt.
Aan de kust komen de jonge strandafzettingen van Zandvoort voor en is de deklaag overstoven
met de duinzanden van Schoorl die beide ook tot de formatie Naaldwijk behoren.
Bodem
Binnen het beheergebied komen drie verschillende bodemtypen voor. Namelijk grof kalkrijk
zand, zeer fijn zand met kleidek en zware zavel met lichte klei. Zie voor de ligging van de
verschillende bodemtypen figuur 3. In het noordelijk deel van het Zwin komen voornamelijk
kalkhoudende duinvaaggronden bestaand uit grof zand voor. Het zuidelijk deel van het Zwin
bestaat veelal uit gorsvaaggronden, bestaand uit zavel en lichte klei op een ondergrond van
zand (op minimaal 0,8 meter diep). De bodem van de Oudelandse polder en de Zwinweide
bestaat uit een relatief dunne laag (15 a 40 cm) zavel of klei op fijn zand. Door
hydromorfologische processen in het verleden zijn er in het gebied grote verschillen in
bodemsamenstelling.

2.5.3.
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REGIS: REgionaal Geohydrologisch Informatie Systeem. REGIS-I, een set van digitale bestanden met
hydrogeologische informatie, die door TNO in samenwerking met de Provincies en het RIZA (thans waterdienst
Rijkswaterstaat) in de jaren 1990 is ontwikkeld. Zie www.dinoloket.nl voor het raadplegen van REGIS.
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Figuur 3

De verschillende bodemtypes in het Zwin & Kievittepolder. (Bron: Buizer & de Boer, 2012)

Het kustgebied bestaat uit zeeafzettingen, over het algemeen kalkhoudende zandgronden
zonder een duidelijke profielontwikkeling en kleigronden. De diepere ondergrond bestaat veelal
uit afwisselend klei en zand. De gelaagde opbouw bevindt zich in het Zwin aan de oppervlakte.
De kreekbeddingen en oeverwallen zijn overwegend lichter dan de kommen.
De voormalige getijdengeulen van het Zwin behoren tot de vlakvaaggronden (Zn40A); een
kenmerkend bodemtype met plaatselijk een laag(je) zavel of lichte klei.
Van het gebied is alleen een globale bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Pleijter en
van Wallenburg, 1994) beschikbaar. De bodemkaart geeft aan dat het gebied voor het grootste
deel uit zeezandgronden bestaat (Zd30A en Zn40A). Ook komen gorsvaaggronden (Mob75)
voor. Het zijn niet-gerijpte zeekleigronden, die zeer waterrijk en slap zijn. Kenmerkend voor
deze gronden is, dat de niet-gerijpte en dus slappe zavel of klei op omstreeks 40 cm begint.
Tot hoog in het profiel hebben ze een “inktzwarte” kleur, veroorzaakt door het gereduceerde
zwavelijzer (FeS). Ze zijn buitendijks gelegen.
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Het dichtst aan zee liggen de kalkhoudende vlakvaaggronden met grof zand (Zn30A). Het zijn
gronden zonder de geringste bodemvorming.
Aan de gronden grenzen de duinvaaggronden (Zd30A) in een opvallend smalle zeereep.
Plaatselijk kunnen op wisselende diepte begroeiingshorizonten voorkomen, die op een tijdelijke
stilstand in de opstuiving duiden. De gronden zijn kalkrijk en grofzandig. Achter de beschutting
van dijken en duinen liggen de vlakvaaggronden met een kleidek (kZn40A). Het zijn gronden,
die als een plaat zijn ontstaan en afgedekt met een dun kleidek (Beijersbergen, 1999).
Zowel op nationaal als op provinciaal niveau is het Zwin als een aardkundig waardevol gebied
aangeduid omwille van het actief, representatief en in Nederland zeer zeldzame kreeksysteem.
Over de bodemkwaliteit zijn weinig gegevens beschikbaar. Gezien het hoofdzakelijk natuurlijk
gebruik van de bodem en de afwezigheid van risicovolle huidige en historische activiteiten,
wordt verwacht dat de bodemkwaliteit niet problematisch is.
Archeologie en cultuurhistorie
Inleiding
Aan Nederlandse zijde behoort het gebied Zwin & Kievittepolder tot het Nationaal Landschap
West-Zeeuws-Vlaanderen. Tevens is het terrein aangeduid als ‘Belvedère’gebied en ‘waardvol
gebied cultuurhistorische hoofdstructuur’. Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK)
staan geen terreinen van hoge archeologische waarde binnen de begrenzing van het Natura
2000-gebied aangegeven. Op de Indicatieve Kaart van Archeologische waarden (IKAW) staat
het gebied weergegeven met een lage tot zeer lage archeologische verwachting.
2.5.4.

Bij nadere beschouwing lijkt er echter reden genoeg om archeologische resten uit verscheidene
perioden te verwachten (Schute, 1996). In het Natura 2000-gebied heeft in 2013 een
landschaphistorisch onderzoek en archeologisch vooronderzoek plaats gevonden (Termote,
2013). Ook in de nabije omgeving van het gebied zijn diverse waarnemingen gemeld.
Prehistorie
Van oudsher heeft de mens de gewoonte gehad om zich nabij water te vestigen. Concentraties
vuursteen die in dit gebied langs de kust zijn aangetroffen duidden al op menselijke activiteiten
in dit gebied in het laat Paleolithicum (35.000-8.800 v Chr.) en het Neolithicum (5.300-2.000 v
Chr.). De vondsten betreffen enkele klingen, een steker en een spits. In deze periode was nog
geen sprake van permanente nederzettingen. Toenmalige samenlevingen van jagersverzamelaars hadden een rondtrekkend bestaan.
In het Natura 2000-gebied en langs de kuststrook ten noorden en ten zuiden zijn meerdere
vondstmeldingen van vuurstenen werktuigen uit deze perioden bekend.
Romeinse tijd
In het Natura 2000-gebied is langs de kust een grote hoeveelheid materiaal uit de Romeinse
Tijd (12 v Chr. - 450 n Chr.) aangetroffen. Het aanwezige handgevormde aardewerk zou
mogelijk al in de late IJzertijd (250 v Chr. – 12 v Chr.) gedateerd kunnen worden. Het gedraaide
aardewerk betreft voornamelijk geïmporteerd gebruiksaardewerk bestaand uit gladwandige
kruiken en kruikamforen, dikwandige wrijfschalen en handgevormde voorraadpotten (dolia).
Daarnaast is een groot aantal fragmenten luxe tafelwaar aangetroffen in de vorm van geverfd
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aardewerk en terra sigillata. De terra sigillata vormen die zijn aangetroffen zijn voornamelijk
tussen de 2e en 4e eeuw na Chr. te dateren en bestaan uit producten die o.a. afkomstig zijn
uit de Romeinse pottenbakkerscentra te Lavoye (Noord-Frankrijk) en Rheinzabern (Duitsland).
Behalve aardewerk zijn er enkele spinklosjes uit dezelfde periode gevonden. Hoewel het
mogelijk is dat het materiaal uit zee is gekomen, doet de grote hoeveelheid vermoeden dat zich
in of in de nabijheid van dit gebied een nederzetting uit de Romeinse Tijd heeft bevonden.
Ook even ten noorden van het Natura 2000-gebied (Archis waarneming 16109) zijn in het slik
enkele Romeinse vondsten aangetroffen waaronder importaardewerk en een imbrex
(vorstpan).
Middeleeuwen
Uit de vroege Middeleeuwen (450-1.050 n Chr.) is weinig materiaal aangetroffen. Een
bijzondere vondst uit deze periode is een 6e eeuwse gouden munt, een imitatie van een laatRomeinse of Byzantijnse tremisse.
In de late Middeleeuwen (1.050-1.500 n Chr.) moet het gebied in ieder geval intensief in gebruik
zijn geweest, zoals blijkt uit de grote hoeveelheid aangetroffen aardewerk. Ook in de nabije
omgeving van het Natura 2000-gebied zijn bewoningsresten uit deze periode aangetroffen.
Nieuwe tijd
In 1.604 werd direct ten zuidoosten van het Natura 2000-gebied door Prins Maurits een
verschansing aangelegd waar het huidige dorp Retranchement uit is voortgekomen. De nu nog
zichtbare vestigingswerken zijn als archeologisch monument (nr. 16782) beschermd. In het
gebied bevonden zich meerdere forten en in de zone buiten het monument vallen diverse
sporen van verschansingen en belegeringen te verwachten. Er werden ten tijde van de
Tachtigjarige Oorlog verschillende linies opgezet, op regelmatige afstanden voorzien van forten
of andere versterkingen. Relicten uit deze perioden zijn nog zichtbaar in het huidige landschap.
In het Natura 2000-gebied bevindt zich een drietal verdedigingswerken uit de Tweede
Wereldoorlog. Langs de landsgrens zijn in het Zwingebied drie en in de Oudelandse Polder
één stenen rijksgrenspalen aanwezig.
Waterhuishouding
Zwinvlakte
Gemiddeld is de hoogte van de Zwinvlakte iets hoger dan het normaal hoogwaterpeil. In de
Zwingeul heerst een getijdenregime met een gemiddeld getijverschil van 3.80 meter. Het schor
bereikt een maximale hoogte van 3.00 m +NAP en de overspoelingsfrequentie bedraagt
maximaal 20 keer per jaar. Tegen de dijk ligt de hollestelle, welke in incidentele gevallen bij
zeer hoog water of storm kan overstromen (>3.70 m +NAP).

2.5.5.

Duinen
De zandige duinstrook vormt een reservoir voor grondwater. Door neerslag is in de loop van
de tijd een dunne zoetwaterbel ontstaan die het zoute water in de ondergrond wegdrukt.
Doordat de bel met name sterk afhankelijk is van de neerslag, verdamping en de meer continue
wegzijging is de grondwaterstand erg dynamisch. Wegzijging vindt plaats richting zee, polder
en de onderliggende watervoerende pakketten. Door het neerslagoverschot in de winter groeit
de bel. In de zomerperiode is er juist weer sprake van een afname.
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Het duinmassief is in het Vlaamse deel van het Zwin aanzienlijk groter, waardoor zich daar een
grotere zoetwaterbel heeft kunnen ontwikkelen. Het gemeentelijk drinkwaterbedrijf van Knokke
onttrekt daar grondwater. De Zeeuws-Vlaamse kust betreft slechts een smalle duinstrook met
daarin een dunne zoetwaterbel die niet geschikt is voor drinkwaterwinning. Er is ook geen
sprake van kleine onttrekkingen. De Kievittepolder ligt binnen het duingebied op meer dan 2
meter boven NAP. Een lager deel inundeert 's winters. De aanwezige veedrinkputten zijn
kunstmatig aangelegd en vormen over het algemeen zoetwaterbiotopen. In de zomer daalt het
grondwater aanzienlijk en treedt er een geringe verzilting op in de putten. In het verleden is dit
door de terreinbeheerder middels geleidbaarheidsmetingen vastgesteld.
De laagste en tevens natte delen van de Oudelandse polder liggen rond NAP. Deze zijn
ontstaan door ontgraving voor versterking van de inlaagdijk. Binnen het gebied is een overgang
van zoet naar brak. De in het hogere deel aanwezige veedrinkputten zijn zoet. De oudste
veedrinkputten waren al in de 19e eeuw aanwezig (Topografische Militaire Kaart 1830 – 1850
(nettekening) en topografische kaart 1:25.000 uit 1940). In de karrevelden worden verspreid
zilte soorten aangetroffen. Alleen het zuidoostelijke en meest diepe gedeelte kwalificeert als
binnendijks zilt grasland onder invloed van (periodiek) brak water. Het waterpeil wordt gestuwd
nabij de afvoerende duiker onder de Noorddijk .
Polders
Het oppervlaktewatersysteem in de polders buiten het Natura 2000-gebied bestaat uit
polderwaterlopen die het overtollige water afvoeren naar de zee. Vroeger gebeurde dit via het
Zwin, tegenwoordig via het Uitwateringskanaal. Het gemaal van Cadzand garandeert
tegenwoordig een veel betere beheersing van de polderpeilen. Vanaf de kust kwelt er zout
water richting de polder. Door drainage en waterlopen wordt deze grotendeels afgevangen en
afgevoerd.
De Willem-Leopoldpolder (ofwel Zwinweide) wordt tot het poldersysteem gerekend. In de
lagere delen is er sprake van grondwaterstanden om en nabij het maaiveld. Alleen op twee
lage plekken, langs het kanaal, komen de brakke invloeden duidelijk tot in de wortelzone,
waardoor alleen die locaties zich op basis van de habitatkartering kwalificeren tot binnendijks
zilt grasland.
Kwaliteit
In de poelen in de Kievittepolder komen veel kranswieren voor (mond. med. R. Beijersbergen),
wat duidt op een goede waterkwaliteit. Het meetpunt in het oppervlaktewater in de
Kievittepolder registreert hoge chloridegehaltes (tabel 3). De zoutklasses van het water
variëren van brak-zout tot zout.
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Tabel 3 De chloridegehaltes bij meetpunt MPN12590. De Zoutklassen komen uit
‘Abiotische randvoorwaarden voor Natuurdoeltypen’ (Wamelink & Runhaar,
2000)
Meetpunt

Locatie

Datum

Resultaat (mg
chloride per
liter)

Zoutklasse

MPN12590

Oudelandsepolder, Cadzand Bad

4-1-2013

8500,00

Brak-zout

MPN12590

Oudelandsepolder, Cadzand Bad

5-3-2013

8800,00

Brak-zout

MPN12590

Oudelandsepolder, Cadzand Bad

2-5-2013

9800,00

Brak-zout

MPN12590

Oudelandsepolder, Cadzand Bad

4-7-2013

10000,00

zout

MPN12590

Oudelandsepolder, Cadzand Bad

3-9-2013

13000,00

zout

MPN12590

Oudelandsepolder, Cadzand Bad

1-11-2013

8400,00

Brak-zout

MPN12590

Oudelandsepolder, Cadzand Bad

3-1-2014

8200,00

Brak-zout

Figuur 4

Ligging meetpunt MPN12590 in de Kievittepolder. Rode stip = meetpunt.

Gewenst grond en oppervlakte regime
De afweging die leidt tot het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) beperkt
zich tot de binnendijkse gebieden. Het gaat om de Kievittepolder, Oudelandse Polder en
Willem-Leopoldpolder.

2.5.6.

Kievittepolder
De bodemkaart geeft voor de Kievittepolder grondwatertrap VII aan (GHG 80-140 cm – mv en
GLG >120 2cm –mv). De lagere delen van het maaiveld liggen op 2,40 à 2,70 m + NAP. In het
gebied bevindt zich alleen aan de zuidzijde een beperkte afwateringsvoorziening. Het betreft
een greppel naast de Noorddijk (/ Kanaalweg), die via een duikertje onder een verhoogd

2

GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand
GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand
GVG = Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand
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liggend onverhard pad, achterlangs het Sincfal afvoert. De terreinbeheerder geeft aan dat deze
duiker alleen in nattere winters afvoert. De inschatting is dan ook dat de GHG enkele
decimeters onder maaiveld ligt. Grondwatertrap VI (GHG 40-80 cm –mv) lijkt op basis van deze
spaarzame gegevens aannemelijker. Een significante vernatting levert het afstoppen van de
duiker niet op, omdat deze alleen in extremere situaties beperkt afvoert. De grondwaterstanden
hebben in de Kievittepolder dan ook een min of meer natuurlijk verloop.
Uit de habitatkartering blijkt dat in de Kievittepolder met name habitattype Duindoornstruwelen
(H2160) voorkomt. Dit habitattype is niet verdrogingsgevoelig. Wel zijn de aanwezige
veedrinkputten van belang voor de kamsalamander als aangewezen habitatsoort. Het
hydrologisch regime is echter niet te beïnvloeden.
Oudelandse polder
Gezien de hoogteligging van het gebied en de grondwaterstand (min of meer/ruim) boven NAP,
is er in hoofdzaak sprake van (afstromend en infiltrerend) zoet grondwater (figuur 5). Enkel op
een beperkte plaats binnen de Oudelandse polder komt het habitattype Atlantische schorren
(H1330B) voor. In hoeverre de zilte component in dit systeem zich continueert is een punt van
aandacht.
Het oppervlaktewater in de karrevelden wordt gestuwd. De stuw staat halverwege de dijk
tussen deze polder en het zomerdorp. De stuw staat in de zomer ingesteld op NAP 0m en in
de winter op NAP -0,1m. De terreinbeheerder geeft aan dat de stuw alleen in een drogere
zomerperiode niet afvoert. Een hogere stuwinstelling zal dan ook een structurele peilverhoging
opleveren. Peilbuismetingen bevestigen dat er een goede nalevering is: De fluctuatie van de
grondwaterstand tussen zomer en winter in het hogere deel is rond een halve meter. In het
lagere deel is de schommeling gehalveerd. De (sub)optimale GVG voor het aangewezen
habitattype betreft de range van inunderend tot -25 cm ten opzichte van maaiveld (figuur 5)
(Ministerie van LNV, 2008). Geconcludeerd kan worden dat in de lagere delen van het gebied
de GVG voldoet voor het aangewezen habitattype.

Figuur 5 Grondwaterkaart (links) en gedetailleerde hoogtekaart (rechts) van de Oudelandse Polder (cm) (www.ahn.nl).

25

Figuur 6

Bepaling (sub)optimale GVG habitattype H1330B Atlantische schorren.

Er zijn 8 veedrinkputten in de hoger gelegen westkant van de polder. Om de periodiek
(beperkte) verzilting van de poelen enigszins terug te dringen is overwogen om het stuwpeil
in geringe mate te verhogen, zodat ook de afstroming richting de karrevelden vertraagt. Dit
om het habitat voor de kamsalamander te optimaliseren. Besloten is om dit niet te doen omdat
de huidige toestand van de poelen voor de habitatsoort nu voldoende is. De kans op
verzoeting van het kwalificerend stukje Atlantische schorren is namelijk groot. Het beperkt
voorkomen van dit type duidt erop dat de zilte invloed nu al gelimiteerd is. Peilverhoging is
dus in strijd met het behoud van het habitattype Atlantische schorren. Een nieuwe
ontwikkeling in het gebied is de nieuw aangelegde drainering van het Zwindorp naar het
Uitwateringskanaal. Of dit invloeden heeft op de grondwaterstand in het Zwin en in de poelen
moet nog blijken. Ontwikkelingen in de waterstand in het gebied worden daarom in het oog
gehouden.
Willem-Leopoldpolder / Zwinweide
Feitelijk is de Zwinweide een deel van een geul van voor de inpoldering. Een kleiige deklaag
ontbreekt hier. Het maaiveld van het weiland varieert van +1,40 tot -0,20 m NAP (figuur 7).
De educatieve grondwatermeter naast de dijk geeft een peil van -0,30 tot – 0,45 m t.o.v. NAP
(3 willekeurige opnames in resp. oktober 2008, mei en juni 2009). Het maaiveld ter plaatse is
grofweg gelijk aan het gemiddelde maaiveld (+0,20). Dat zou dus neerkomen op een
grondwaterstand iets onder 0 m NAP die niet al te veel fluctueert. Dit duidt op de buitendijkse
invloed van het gemiddelde Noordzeepeil, wat ook voor een zilte aanvoer in de wortelzone in
de lage delen zorgt. Het peil in het Uitwateringskanaal is -0,80 tot -0,90 m NAP, waardoor
grondwaterstanden zeker niet verder dan dit peil zullen wegzakken. Uit de habitatkartering
blijkt dat in de WillemLeopoldpolder slecht beperkt het habitattype H1330B Atlantische
schorren kwalificerend voorkomt.
Natura 2000-beheerplan Zwin en Kievittepolder
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Hydrologisch valt er verder in de Zwinweide niets te optimaliseren. Bij de aanleg van het
fietspad is een sloot gedempt. Water wordt binnen het gebied al optimaal vastgehouden. De
Zwinweide staat met 3 duikers in verbinding met het uitwateringskanaal. Hierdoor is er met
name sprake van een drainerende invloed van het uitwateringskanaal en de polder. Bij het
handhaven van de huidige situatie valt er aan de functie en peil van het Uitwateringskanaal
echter niet te tornen.

Figuur 7

2.6.

Hoogtekaart Willem-Leopoldpolder (cm) (www.ahn.nl).

Huidige staat van instandhouding
Ecologische kenmerken
De doelstellingen die in dit beheerplan nader worden uitgewerkt, zijn de habitattypen en soorten
die gesteld zijn in het aanwijzingsbesluit. Voor Zwin & Kievittepolder zijn zeven habitattypen en
drie soorten aangewezen. In Tabel 4 zijn deze habitattypen en soorten weergegeven met de
instandhoudingsdoelstelling voor Zwin & Kievittepolder en de landelijke staat van
instandhouding. De huidige (landelijke) staat van instandhouding heeft mede de
instandhoudingsdoelstellingen bepaald voor het gebied. De Habitatrichtlijn definieert de ‘staat
van instandhouding’ van de habitattypen als: “de som van de invloeden die op de betrokken
natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op de lange termijn
een verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de
functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op de lange termijn
van de betrokken typische soorten op het grondgebied van de Europese Unie” (Ministerie van
LNV, 2008a).

2.6.1.

Voor habitats is volgens de Europese Unie een gunstige staat:
▪ een stabiel of toenemend natuurlijk verspreidingsgebied en oppervlakte van het
habitattype;
▪ en de aanwezigheid van specifieke structuren en functies noodzakelijk voor het op
lange termijn voortbestaan van het habitattype;
▪ en een gunstige staat van instandhouding van de typische soorten van dit habitattype.
Voor de soorten wordt een vergelijkbare definitie gehanteerd.
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Tabel 4

Habitattypen en Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten voor Zwin &
Kievittepolder: inclusief instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en landelijke staat
van instandhouding

Code

Omschrijving

IHD

Staat van
instandhouding

Habitattypen
H1140
subtype A

Bij eb droogvallende
slikwadden en zandplaten

Behoud oppervlakte en verbetering
kwaliteit

-

H1310
subtype A

Zilte pionierbegroeiingen
(zeekraal)

Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit

-

H1320

Slijkgrasvelden

Behoud oppervlakte en kwaliteit

--

H1330
subtype A

Schorren met zilte
graslanden (buitendijks)

Behoud oppervlakte en verbetering
kwaliteit

-

H1330
subtype B

Schorren met zilte
graslanden (binnendijks)

Behoud oppervlakte en kwaliteit

-

H2120

Witte duinen

Behoud oppervlakte en verbetering
kwaliteit

-

H2130
subtype A

Grijze duinen

Behoud oppervlakte en kwaliteit

--

H2160

Duindoornstruwelen

Behoud oppervlakte en kwaliteit

+

Habitatrichtlijnsoorten
H1014

Nauwe korfslak

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied

-

H1166

Kamsalamander

Uitbreiding omvang en kwaliteit leefgebied

-

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
voor een populatie van gemiddeld 9 vogels
(seizoensmaximum)

+

Vogelrichtlijnsoorten
A026

Kleine zilverreiger*

Legenda: - - = zeer ongunstig; - = matig ongunstig; + = gunstig (Ministerie van EZ, 2013).
*De instandhoudingsdoelstelling voor de kleine zilverreiger in het Vlaamse deel van het Zwin is 15 broedparen.

Habitattypen
Tabel 4 geeft de landelijke staat van instandhouding van de habitattypen weer. Tabel 5 geeft
de huidige en potentiële relatieve bijdrage van de habitattypen in het Natura 2000gebied Zwin
& Kievittepolder weer ten opzichte van het landelijke areaal. De habitatkartering is uitgevoerd
door Econnection, waarna aanvullingen zijn gemaakt door ARCADIS in 2009 (ARCADIS,
2013a). De basiskartering vond plaats in 2008.

2.6.2.
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Tabel 5

Huidige en potentiële relatieve bijdrage Zwin & Kievittepolder (met argumentatie) per habitattype ten
opzichte van het landelijk areaal.

Habitat
code

Omschrijving

Huidige
relatieve
bijdrage (1)

Potentiële
relatieve
bijdrage (2)

Argumentatie (1) of (2)

H1140

Slik- en zandplaten

Zeer gering

Zeer gering

(1) Areaal in Nederland 100.000 – 1.000.000 ha

H1310

Zilte
pionierbegroeiingen

Matig groot

Matig groot

(1) Areaal in Nederland 100 – 1000 ha

H1320

Slijkgrasvelden

Matig groot

Matig groot

(1) Areaal in Nederland 10 -100 ha

H1330

Schorren en zilte
graslanden

Gering

Gering

(1) Areaal in Nederland 1.000 – 10.000 ha

H2120

Witte duinen

Gering

Gering

(1) Areaal in Nederland 1.000 – 10.000 ha

H2130

Grijze duinen

Gering

Gering

(1) Areaal in Nederland 10.000 – 100.000 ha

H2160

Duindoornstruwelen

Gering

Gering

(1) Areaal in Nederland 1.000 – 10.000 ha

H1140A Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten (getijdengebied)
Dit habitattype betreft slikwadden en zandplaten in de kustzone die tijdens laagwater niet onder water
staan, zogenaamde intergetijdenplaten. In Noord- en Zuid-Nederland worden voor dit habitattype
verschillende begrippen gehanteerd. In het Deltagebied wordt het habitattype aangeduid als slikken
(wanneer ze aan het vasteland grenzen) of platen (wanneer ze geheel zijn omringd door water).
Op de meeste plaatsen zijn de intergetijdenplaten niet begroeid door vaatplanten en hooguit bedekt
met een laag algen of cyanobacteriën3 . In het Zwin vormt het habitattype slik- en zandplaten een
grensoverschrijdend habitattype met het Vlaamse deel van dit gebied. De Zwingeul, die komend vanuit
zee tot ver in het gebied door dringt, maakt deel uit van dit habitattype. Voorkomen, ligging en areaal
van dit habitattype kunnen, in samenhang met de habitattypen zilte pionierbegroeiingen (H1310A),
slijkgrasvelden (H1320) en schorren en zilte graslanden (H1330A), jaarlijks sterk wisselen ten gevolge
van erosie- en sedimentatieprocessen (Ministerie Economische Zaken, 2013).
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
Dit habitattype omvat pionierbegroeiingen van periodiek door zout water geïnundeerde slikken en
zandvlakten aan de kust. Het habitattype betreft enerzijds pioniergemeenschappen met Zeekraal
(Salicornia) op hooggelegen slikken en lage schorren en kwelders en anderzijds
pioniergemeenschappen in de overgangszone tussen kwelders en duinen, en wel op plaatsen die nog
net door de hoogste waterstanden bereikt worden3. Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeekraal
(subtype A) is in het Zwin aanwezig in lage schorgedeelten langs kreken en in kommen. De kwaliteit
van dit habitattype is momenteel matig vanwege het hoge aandeel van meerjarige soorten. Voorkomen,
ligging en areaal van dit habitattype kunnen, in samenhang met de habitattypen slik- en zandplaten
(H1140A), slijkgrasvelden (H1320) en schorren en zilte graslanden (H1330A), jaarlijks sterk wisselen
(Ministerie Economische Zaken, 2013).

3

www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.habtypen
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Figuur 8

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten (getijdengebied) (Bron: Cosyns et al., 2014)

Figuur 9

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) (Foto: R. Knol)

H1320 Slijkgrasvelden
Dit habitattype omvat pionierbegroeiingen van periodiek met zout water overspoelde slikken waarin
Slijkgrassen (Spartina) domineren. Slijkgrasgemeenschappen komen meestal voor in open, polvormige
structuren, maar kunnen ook aaneengesloten vlakten vormen4. Het habitattype slijkgrasvelden komt in
het Zwin alleen sporadisch voor in een vorm met Engels slijkgras. Behoud van dit habitattype is van
belang voor de instandhouding van het habitattype schorren en zilte graslanden (H1330A). Voorkomen,
ligging en areaal van dit habitattype kunnen, in samenhang met de habitattypen slik- en zandplaten

4

www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ gebiedendatabase.habtypen
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(H1140A), zilte pionierbegroeiingen (H1310A) en schorren en zilte graslanden (H1330A), jaarlijks sterk
wisselen (Ministerie Economische Zaken, 2013).

Figuur 10

Slijkgrasvelden (Bron: Cosyns et al., 2014)

H1330 Schorren met zilte graslanden (buitendijks en binnendijks)
Het habitattype Atlantische schorren omvat in eerste instantie buitendijkse graslanden die met
regelmaat door zeewater overspoeld worden. Het type wordt daarnaast ook binnendijks aangetroffen,
op plaatsen die onder invloed staan of gestaan hebben van zout water. Natuurlijke schorren vertonen
een fraai patroon van steeds fijner vertakkende kreken en prielen, die worden geflankeerd door hoge
oeverwallen met daarachter lager gelegen kommen4. Het Zwin is één van de twee gebieden in
Zuidwest-Nederland waar het habitattype schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A)
voorkomt op zandige bodem. Om die reden is behoud van de schorbegroeiingen één van de
belangrijkste opgaven voor het gebied. Voorkomen, ligging en areaal van dit habitattype kunnen, in
samenhang met de habitattypen slik- en zandplaten (H1140A), zilte pionierbegroeiingen (H1310A) en
slijkgrasvelden (H1320) jaarlijks sterk wisselen. Daarnaast komt het habitattype schorren en zilte
graslanden, binnendijks (subtype B) op enkele plaatsen in matige tot goede kwaliteit voor (Ministerie
Economische Zaken, 2013).
H2120 Witte duinen
Duinen met Helm (Ammophila arenaria) die de buitenste duinengordel van de kust (de zeereep)
vormen, zijn een zelfstandig habitattype. Waar deze helmduinen vrij kunnen stuiven en de kust niet is
vastgelegd, treffen we de mooiste voorbeelden aan. Natuurlijke helmduinen zijn in ons land echter
betrekkelijk zeldzaam (www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.habtypen). Bij het
Zwin kan de kwaliteit van het habitattype witte duinen verbeterd worden door verstuiving in de zeereep,
met een variabele grens tussen dit habitattype en het strand als gevolg. Dit is mede van belang voor
behoud of herstel van de kwaliteit van achtergelegen duingraslanden, schorren en duinvalleien
(Ministerie Economische Zaken, 2013).
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Figuur 11

Schorren met zilte graslanden (Bron: Cosyns et al., 2014)

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)
Dit habitattype betreft alle duingraslanden met een min of meer gesloten gras-, mos- of
korstmosmat langs de Atlantische, Baltische en Noordzeekust in Europa. Dit zijn de
zogenaamde ‘grijze duinen’, die meer landinwaarts liggen dan de met Helm begroeide ‘witte
duinen’ (habitattype 2120)5. Het habitattype grijze duinen komt over een kleine oppervlakte in
het Zwin voor. Het betreft grijze duinen, kalkrijk (subtype A) (Ministerie Economische Zaken,
2013).

5

(www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.habtypen)
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Figuur 13

Grijze duinen (kalkrijk) (Bron: Cosyns et al., 2014)

H2160 Duindoornstruwelen
Habitattype 2160 betreft duinstruwelen met dominantie van Duindoorn. Wanneer deze struwelen goed
ontwikkeld zijn, komen diverse andere struiken voor, zoals wilde liguster, eenstijlige meidoorn, gewone
vlier, zuurbes, kardinaalsmuts, wegedoorn, egelantier en hondsroos, in combinatie met algemene
duinplanten6. In het Zwin komt het habitattype duindoornstruwelen slechts over een kleine oppervlakte
voor (Ministerie Economische Zaken, 2013).

Figuur 14

6

Duindoornstruwelen (Foto: B. Vrins)

(www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.habtypen)
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In bijlage 3 is een nadere beschrijving van de habitattypen opgenomen inclusief verspreiding en
kenmerken van een goede structuur en functie (zie ook Jansen & Schaminee, 2003). De habitattypen
komen als mozaïek verspreid voor in het gebied Zwin & Kievittepolder (figuur 16). Wat de kwaliteit van
de habitattypen in het gebied is en wat de totale oppervlakte per habitattype is, is weergegeven in tabel
6. De kwaliteit is bepaald op grond van de door het Ministerie van Economische Zaken gehanteerde
‘spelregels’, op grond van het voorkomen van (aantallen) typische en kenmerkende soorten.
Tabel 6 Oppervlakte en kwaliteit habitattypen Zwin & Kievittepolder (AERIUS 2015, Provincie Zeeland, 2015a). H0000 betreft
codering voor geen habitattype.
Code
Omschrijving
Opp. (ha)
Kwaliteit
Kwaliteit herzien
H0000

--

H1140

Slik- en zandplaten

H1310A

Zilte pionierbegroeiingen

H1320

Slijkgrasvelden

H1330

Schorren en zilte
graslanden

H2120

Witte duinen

H2130A

Grijze duinen

H2160

Duindoornstruwelen

Totaal

35,1
A 9,5 B
31,8
2,9
1,4
A: 19,4
B: 0,7
6,0

-A geen oordeel
B geen oordeel
Matig
Matig
A goed
B matig / goed

-A geen oordeel
B geen oordeel
slecht
slecht
A matig B
slecht

matig

matig

0,2

matig

matig

13,9

Matig/goed

matig

121

De totale oppervlakte met kwalificerende habitattypen binnen het Nederlandse deel van Natura 2000gebied Zwin & Kievittepolder bedraagt 54,1 ha. De habitattypen H1140B is geen kwalificerend
habitattype; hier is het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder niet voor aangewezen. De totale
oppervlakte van het Natura 2000-gebied is 121 ha (zie begrenzing Natura 2000 in figuur 1).
Naast de kwaliteitsinschatting op basis van de spelregels van het Ministerie van Economische Zaken
is er ook op basis van expert judgement een inschatting gemaakt van de kwaliteit van de verschillende
habitattypen. Deze evaluatie is uitgevoerd door de beherende partij het Zeeuws Landschap.
Habitattype H1140 is onbegroeid met vegetatie, waardoor op basis van de aanvullende kartering geen
uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit.
Langs de hoofdgeul van het Zwin hebben tussen 1991 en 2006 de slibrijke slikken (H1140, essentieel
als foerageergebied voor steltlopers) nagenoeg geheel plaats gemaakt voor zandplaten of begroeiing
(figuur 15). Het habitattype schorren en zilte graslanden wordt over een aanzienlijke oppervlakte
overheerst door gewone zoutmelde (eveneens een indicatie van verzanding) en strandkweek (dat
vooral op niet of onvoldoende begraasde hogere schorren gaat domineren en andere plantensoorten
verdringt). De verruiging van de schorvegetatie is negatief voor de voor schorren typische steltlopers
(kluut, tureluur).
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Figuur 15 Evolutie van de onbegroeide slikken en zandplaten in de periode 1991-2006 (uit: Agentschap Natuur en Bos,
2007,a).
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Figuur 16

Habitattypenkaart Zwin & Kievittepolder (habitattypekaart versie 7, AERIUS, 2015)

Soorten
Tabel 3 geeft de landelijke staat van instandhouding van de soorten weer. Tabel 7 geeft de
huidige en potentiële bijdrage van de soorten in het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder
weer ten opzichte van het landelijke areaal (Jansen & Schaminee, 2004; Profielen Vogels,
2008; Profielen habitatsoorten, 2008).

2.6.3.

Tabel 7

Huidige relatieve bijdrage Zwin & Kievittepolder per soort

Soort code

Soort

Huidige relatieve bijdrage

H1014

Nauwe korfslak

2% - 6%

H1166

Kamsalamander

< 2% (0,04%)

A026

Kleine zilverreiger

6,4 % (9 op 140)
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Nauwe korfslak
Algemeen
De nauwe korfslak leeft in de strooisellaag van onder andere kalkrijke duinen. De nauwe
korfslak wordt in de Nederlandse duinen vaker bij populierachtigen gevonden dan bij andere
soorten bomen en struiken. Verder lijkt de soort ook iets vaker aanwezig in de nabijheid van
respectievelijk meidoorn, liguster en duindoorn.
Het aantal vindplaatsen in Nederland is verhoudingsgewijs veel groter dan in de overige
Europese landen, waarmee ons land een grote verantwoording draagt voor de soort. Het is
een van de meest karakteristieke soorten van kalkrijke Nederlandse duingebieden.

Figuur 17

Nauwe korfslak (Foto: A. Gmelig Meyling)

Zwin & Kievittepolder
in het Zwin & Kievittepolder. Ondanks deze lage bijdrage is Zwin & Kievittepolder een
belangrijk gebied voor de nauwe korfslak, doordat de duindoornvegetatie een belangrijk
biotoop voor deze soort vormt. Van Cadzand-Bad tot aan Nieuwesluis wordt de soort veel
aangetroffen. De hoogste dichtheden zijn gevonden ten westen van het Zomerdorp het Zwin.
De soort is hier met name gevonden in duindoornstruwelen en niet te sterk beschaduwde
duinbosjes, met onder meer grauwe en witte abeel of andere bomen met snel verterend
strooisel. De bodems zijn zandig, kalkrijk en enigszins ‘gerijpt’. Meestal is een dunne
strooisellaag en een zeer geringe hoeveelheid humus aanwezig. Grote brandnetel en
algemene mossen als gewoon dikkopmos en fijn laddermos zijn zeer vaak in de biotoop van
de soort aangetroffen. In ZeeuwsVlaanderen is het oppervlak geschikt biotoop beperkt van
omvang, wat de soort in dit deel van het verspreidingsgebied kwetsbaar maakt (Boesveld,
2005).
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AANTALLEN, VERSPREIDING EN TRENDS
Gegevens over aantallen, verspreiding en trend in Zwin & Kievittepolder (Boesveld & Gmelig
Meyling, 2008), vertaald in indicatie huidige omvang en kwaliteit leefgebied:
Aantal:
Verspreiding:

Onbekend
Na 2000 in 4 van de 4 onderzochte km hokken en 9 van de 33
onderzochte locaties in Zwin en Kievittepolder vastgesteld. Zie figuur
18. De soort is met name gebonden aan het habitattype
Duindoornstruwelen.
Trend:
Voor 2000 betrof dit 4 van de 4 onderzochte km hokken en 10 van de
34 onderzochte locaties in Zwin en Kievittepolder. De trend in
verspreiding is dus stabiel. Trend in aantallen onbekend.
Omvang leefgebied: 13,9 ha (maximaal, op basis van oppervlakte habitattype
Duindoornstruwelen).
Kwaliteit leefgebied: Goed.

Figuur 18 Actuele verspreiding nauwe korfslak in Zeeuws-Vlaanderen sinds 2004 op basis van kmhokken (groen is aangetroffen)
(Bron: Boesveld & Gmelig Meyling, 2008).

Natura 2000-beheerplan Zwin en Kievittepolder

38

Figuur 19

Potentieel
leefgebied
nauwe
habitattype Duindoornstruwelen).

korfslak (op

basis

van

oppervlakte

Kamsalamander
Algemeen
De kamsalamander komt verspreid in heel Zeeuws-Vlaanderen voor. De aantallen gaan echter
snel achteruit en momenteel zijn er diverse versnipperde populaties met relatief weinig dieren.
De tot nu bekende populaties liggen bij Hulst, Zaamslag, Axel, Hoek, Nieuwvliet, Cadzand en
Aardenburg (www.steltkluut.nl) en Retranchement – Terhofstede.

2.6.4.

RAVON rapporteert over periode 1997-2011 landelijk een matige toename (www.ravon.nl), na
een afname van 1997-2001 (RAVON, 2003). De geconstateerde trend is in lijn met de
autonome ontwikkeling van de NW-Europese trend. De jaarlijkse variatie is afhankelijk van
weersomstandigheden, waterkwaliteit en vernietiging van water- en landbiotoop.
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Figuur 20

Kamsalamander (Bron: www.ecopedia.be).

Zwin & Kievittepolder
De kamsalamander scoort in de Oudepolder en Kievittepolder goed tot zeer goed. Naar
schatting zijn er meer dan 50 exemplaren in het gebied aanwezig in 2014 (pers.com. Fred
Schenk, Het Zeeuwse Landschap). De kamsalamanders in Zwin & Kievittepolder vormen een
kleine, geïsoleerde populatie, de meest zuidwestelijk gelegen populatie van Nederland. Van
de in Natura 2000-gebieden voorkomende kamsalamanders komt minder dan 2% (feitelijk
0,04%) voor in Zwin & Kievittepolder (RAVON, 2003). De soort is in Zwin & Kievittepolder op
veedrinkpoelen aangewezen om zich voort te planten. Jaarlijks worden in één of meer poelen
larven gevonden. Van de in totaal 19 poelen zijn er 13 gegraven in de periode 1988-2000. In
2004 zijn er 2 aangelegd, in 2006 1, in 2008 1 en 2 in 2010. In droge zomers (bijv. 2009)
vallen de poelen droog. In 2015 is gepland dat er één nieuwe poel wordt aangelegd.
Daarnaast zijn in 2015 voor het eerst kamsalamanders aangetroffen in de hollestelle. Deze
uitbreiding van kamsalamander binnen het natuurgebied duidt op een goede kwaliteit van
leefgebied.
Tabel 8 Aantal poelen per deelgebied en kwalitatief voorkomen kamsalamander in 2011 t/m
2015 (gegevens Het Zeeuwse Landschap). Status: 0 = ontbreekt, 1 = zeldzaam,
2 = algemeen, 3 = zeer algemeen.
Deelgebied

Aantal

2011

Poelen

0

2012
1

2

3

0

2013
1

2

3

0

2014
1

2

3

0

2015
1

2

3

0

1

2

3

Kievittepolder

9

2

1

5

1

3

2

4

0

3

4

2

0

1

2

5

1

2

0

4

3

Oudelandse Polder

8

1

3

4

0

1

3

4

0

1

4

3

0

2

2

4

0

2

2

3

1

Zwinweide

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Hollestelle

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Totaal

19

4

4

9

1

5

5

8

0

5

8

5

0

4

4

9

1

5

2

8

4

Van de 19 poelen in 2015 bevinden zich er 9 in de Kievittepolder, 8 in de Oudelandse Polder,
1 in de Zwinweide en 1 in de hollestelle. De beschikbare monitoringsgegevens zijn opgenomen
in tabel 8.
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Het landbiotoop rondom de poelen was tot in de jaren negentig verruigd (dichtgegroeid). Door
beheersmaatregelen van Het Zeeuwse Landschap (o.a. begrazing) is er nu sprake van een
mozaïekvegetatie. De kwaliteit van het landbiotoop is goed (mond. med. R. Beijersbergen, 2015, Het
Zeeuwse Landschap).
AANTALLEN, VERSPREIDING EN TRENDS
Gegevens over aantallen, verspreiding en trend in Zwin & Kievittepolder (Het Zeeuwse Landschap),
vertaald in indicatie huidige omvang en kwaliteit leefgebied:
Aantallen:
Verspreiding:

Trend:
Omvang leefgebied:
Kwaliteit leefgebied:
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gemiddeld zijn de poelen van klasse 2, kamsalamander is dus algemeen.
De kamsalamander komt (zeer) algemeen voor in de Kievittepolder en de
Oudelandse Polder (Monitoringsgegevens Het Zeeuwse Landschap 2007 &
2015). Zie figuur 21.
Trend in verspreiding is stabiel. Trend in aantallen is niet bekend.
Circa 25 ha (Kievittepolder en Oudelandse Polder).
waterbiotoop: goed. Landbiotoop: goed.

Figuur 21

Verspreiding kamsalamander in Zwin & Kievittepolder (voorkomen in 2011 - 2015)

Kleine zilverreiger
Algemeen
In geheel laag Nederland, inclusief de rivieren, komen geregeld kleine zilverreigers voor. Ook
in de Waddenzee is de soort relatief veel aanwezig. Afgezien van een enkel broedgeval in 1979
is de kleine zilverreiger pas sinds 1994 een broedvogel in Nederland. Zowel het aantal
broedparen als het aantal buiten de broedgebieden aanwezige vogels neemt sterk toe vanaf
1994. De reeks van zachte winters van het laatste decennium speelt daarin vermoedelijk een
cruciale rol. Rond 2005 bedroeg het aantal landelijk circa 200 (SOVON & CBS, 2005). De
verwachte klimaatsverandering is gunstig voor deze zuidelijke soort. De landelijke
instandhoudingsdoelstelling is behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 140 vogels (seizoensgemiddelde).

2.6.5.

De staat van instandhouding van de kleine zilverreiger in de Europese Unie is volgens ‘BirdLife’
gunstig. De EU-broedpopulatie bedraagt 39.000 – 54.000 paren en neemt sterk toe. In de
nazomer zijn relatief grote aantallen in Nederland aanwezig, hoewel in Europees verband
onbeduidend (< 1%). De hoogste aantallen komen voor in augustus (2001: 414 exemplaren).
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Een gering aantal overwintert in ons land (< 50 exemplaren). Dit is minder dan de 1%-norm
van de internationale populatie van West-Europa en West-Afrika (1.300 exemplaren) (Profielen
Vogels, 2008; Roomen et al., 2000). De jaarlijkse variatie is mede afhankelijk van
vorstperiodes. In de winter 2008/2009 zijn veel meer dode kleine zilverreigers gevonden dan
in andere jaren. Het hoofdvoedsel is vis en als het oppervlaktewater bevroren is, kan
onvoldoende voedsel worden gevonden.

Figuur 22

Kleine zilverreiger (Foto: Birdphoto)

Zwin & Kievittepolder
Het aantal broedparen in het Vlaamse deel van het Zwin bedroeg in 2006 33 (Anselin, 2007).
In 2002 waren het er nog 8. Het Nederlandse deel van het Zwin heeft vooral een functie als
foerageergebied. De soort heeft in het Nederlandse deel nog nooit gebroed. In het Vlaamse
deel van het Zwin werden in januari en februari 2006 resp. 15 en 5 exemplaren geteld
(Anonymus, 2006). Op www.waarneming.nl zijn van 2001 t/m 2010 124 waarnemingen
ingevoerd van in totaal 497 individuen. In 2014 zijn tussen 12 november en 23 december
minimaal 6 en maximaal 10 kleine zilverreigers aangetroffen. Figur 23 geeft de verspreiding
van deze waarnemingen in het gebied.
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Tabel 9

Waarnemingen kleine zilverreiger vanaf 2007 tot 2014 (bron: waarneming.nl)

Jaar

Eerste
datum

2007

13 april

2008

Laatste
datum

Aantal ingevoerde
waarnemingen

Maximum
aantal

7 september

14

5

24 februari

26 oktober

24

19

2009

16 januari

25 december

29

10

2010

25 februari

17 december

19

17

2011

16 januari

31 december

23

16

2012

28 januari

8 december

11

4

2013

1 januari

26 december

19

10

2014

16 februari

6 december

22

6

AANTALLEN, VERSPREIDING EN TRENDS
Gegevens over aantallen, verspreiding en trend in Zwin & Kievittepolder, vertaald in omvang en kwaliteit
leefgebied:
Aantal:

Verspreiding:
Trend:
Omvang leefgebied:
Kwaliteit leefgebied:

Gemiddeld seizoensmaximum 9 (SOVON & CBS, 2005). Tabel 9 geeft het
aantal waarnemingen in het Nederlandse deel van het Zwin vanaf 2007
(www.waarneming.nl). Het seizoenmaximum ligt sinds 2008 hoger dan 9.
Foerageerplaatsen: geulen en kreken in binnendijks gebied, slootjes
Oudelandse Polder en aanwezige poelen.
Trend in aantallen: lichte toename. Trend in verspreiding: onbekend.
circa 12,5 ha (geulen, kreken, slootjes, poelen).
goed.
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Figuur 23

Verspreiding waarnemingen kleine zilverreiger Zwin & Kievittepolder 2000-2015 (www.waarneming.nl)

Samenvatting oppervlakte en kwaliteit leefgebieden soorten
In deze paragraaf is een schatting op basis van expert judgement gemaakt van de oppervlakte
en kwaliteit van de leefgebieden van nauwe korfslak, kamsalamander en kleine zilverreiger
in Zwin & Kievittepolder. In tabel 10 zijn deze gegevens samengevat en is aangegeven op
basis waarvan de schatting is gemaakt.

Tabel 10

Expert judgement oppervlakte en kwaliteit (potentieel) leefgebied soorten

Soort

Oppervlakte
(potentieel)
leefgebied

Kwaliteit
(potentieel)
leefgebied

Gebaseerd op

nauwe korfslak

≤ 13,8 ha

Goed

Habitattype Duindoornstruwelen

kamsalamander

± 25 ha

Goed

Kievittepolder en Oudelandse Polder

kleine zilverreiger

± 12,5 ha

Goed

Geulen, kreken, slootjes, poelen
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2.7.

Geografische en bestuurlijke kenmerken
Het Rijk, Provincies, waterschappen en gemeenten hebben bevoegdheden in het Natura 2000gebied. Het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder ligt in de Provincie Zeeland. De
Provincie is verantwoordelijk voor beleid in en rond het Natura 2000gebied. Eigendom en
beheer ligt voor het grootste deel bij stichting Het Zeeuwse Landschap, een aantal particulieren
en Rijkswaterstaat. Het waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het beheren van
de waterlopen, dijklichamen en waterschapswegen en is verantwoordelijk voor het peilbeheer
in het gebied.
Rijk
Zwin & Kievittepolder maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (Ministerie van
Economische Zaken) middels de Zeeuwse uitwerking van het Natuurnetwerk Zeeland.
De Kievittepolder is in 1975 onder de werking van de Natuurbeschermingswet gebracht. Als
speciale beschermingszone in het kader van de EG-Vogelrichtlijn is in oktober 1996, inzake
het behoud van de vogelstand, het Nederlandse Zwingebied aangewezen als Natura 2000
gebied het Zwin & Kievittepolder. Het Belgische deel is reeds in 1988 als zodanig aangewezen.
Het gebied Zwin & Kievittepolder is op 7 mei 2013 definitief aangewezen als Natura 2000gebied.
Het Zwin is daarnaast ook een water dat in beheer is bij het rijk in het kader van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat heeft voor het Zwin een ‘beheer- en ontwikkelplan
voor de Rijkswateren 2010-2015’ opgesteld (Rijkswaterstaat, 2012). Dit plan geeft vorm aan
de verplichtingen die voortvloeien uit de KRW.
Provincie Zeeland
Het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 (Provincie Zeeland, 2012) duidt het gebied Zwin &
Kievittepolder aan met de functie natuur. In de Streekplanuitwerking Kust West Zeeuws
Vlaanderen (1991) heeft het gebied de functie natuur met recreatief medegebruik en
zeewering.
Gemeenten
De gemeenten hebben bevoegdheden tot aan de gemeentegrens. De bevoegdheden gaan
onder meer over de lokale ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), de openbare veiligheid
en het milieu. De gemeenten kunnen het lokale beleid uitwerken in plaatselijke regels en
bepalingen (algemene plaatselijke verordeningen). Op die manier kunnen zij een zonering
aanbrengen in het gebruik, zoals behoud van openheid door het niet toestaan van het
aanbrengen van opgaande beplanting.
Het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder ligt op het grondgebied van de gemeente Sluis.
Op 21-05-2014 is een rijksinpassingsplan vastgesteld waarin het Natura 2000 gebied Zwin &
Kievittepolder is opgenomen. Daarnaast zijn de polders Kievittepolder en Oudelandse polder
opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld op 23-06-2011.
▪ Het deel van het natuurgebied buiten de waterkering de bestemming ‘estuariene
natuur’.
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▪
▪
▪

De waterkering heeft een enkelbestemming ‘natuur’ en dubbelbestemming
‘waterstaat-waterkering’.
De Kievittepolder en Oudelandse polder zijn opgenomen met de bestemming ‘natuur’.
Het strand aan de noordzijde van de duinenrij heeft de enkelbestemming ‘recreatie’ en
de dubbelbestemming ‘waterstaat – waterkering’. Met de functieaanduiding ‘strand’.

Internationale Zwincommissie
Natuurgebied het Zwin wordt sinds 1953 gemeenschappelijk beheerd door de Internationale
Zwincommissie. Om de unieke flora en fauna te behouden en de verdergaande verzanding
tegen te gaan, is in 1987 een Technische Werkgroep opgericht. De afdeling Kust van het
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust neemt het secretariaat waar van de Technische
Werkgroep.
Door verwaarlozing van het Zwingebied tijdens de Tweede Wereldoorlog was in 1950 de
Zwingeul zo ver oostelijk opgeschoven dat de geul een bedreiging vormde voor de duinvoet in
Cadzand. Door het voormalige Nederlandse waterschap ‘Het Vrije van Sluis’ is daarom in 1950
de Zwingeul afgedamd. Dit leidde tot heftig protest van Belgische zijde en er werd een BelgischNederlandse commissie opgericht, de Internationale Zwincommissie (IZC) die als taak kreeg
erop toe te zien dat het Zwin als natuurreservaat behouden bleef.
De Zwincommissie bestond toen uit 6 leden, de Provincie West-Vlaanderen en de
Dienst der Kust langs Belgische kant, de Provincie Zeeland en de directie Zeeland van
Rijkswaterstaat aan Nederlandse kant en telkens een gespecialiseerde universiteitsprofessor.
Later is de Zwincommissie uitgebreid met de gemeenten, de beheerders en andere
administraties.
Fysische kenmerken en gegevens
Met uitzondering van de hogere helmduinen wordt het gebied gemiddeld 20 tot 30 keer per jaar
door het zeewater overspoeld. De hoofdgeul verplaatst zich oostwaarts met een gemiddelde
snelheid van 50-75 m/jaar.

2.7.1.

De laagste delen van het Natura 2000-gebied, in de Zwingeul en voor de kust, liggen tot 0,5 m
–NAP. De hoogste delen, de duinen en de Internationale Dijk, liggen tot 15 m + NAP. Een
hoogtekaart van het gebied is opgenomen in Figuur 24. Het Zwin bestaat uit een gedeelte
slikken (gelegen onder de gemiddelde hoogwaterlijn) en een gedeelte schorren (gelegen boven
de gemiddelde hoogwaterlijn). Het aandeel slikken is klein en beperkt zich tot de directe
omgeving van de geulen.
In verschillende studies zijn cijfers gegeven voor de huidige komberging van het Zwin. IMDC
(2007) geeft de volgende samenvatting hiervan:
▪ Getijprisma bij springtij: 132.000 – 220.000 m3 (modelonderzoek: 270.000 m 3);
▪ Getijprisma bij gemiddeld tij: 110.000 – 278.629 m3;
▪ Getijprisma bij doodtij: 19.400 – 20.000 m3.
Andere fysische gegevens van het gebied zijn niet bekend.
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Figuur 24

2.8.

Hoogtekaart Zwin & Kievittepolder

Eigendomssituatie
Het Nederlandse deel van het Zwin (inclusief de Zwinweide) is grotendeels in eigendom en
beheer van de Stichting Het Zeeuwse Landschap (Tabel 11). De Stichting voert sinds 1938 het
beheer over de Kievittepolder en sinds 2000 ook over de Oudelandse polder. Het eigendom
van de Kievittepolder (16 ha) is momenteel sterk versnipperd. De perceelsindeling dateert nog
uit de dertiger jaren, toen kleine optrekjes als zomerwoning fungeerden. Drie van deze
huisperceeltjes zijn door de Stichting eind jaren negentig aangekocht. Er zijn nog enkele
particuliere eigenaren aanwezig.
De Oudelandse Polder (7,5 ha) is deels in eigendom en beheer van de Stichting Het Zeeuwse
Landschap.
Het Waterschap Scheldestromen is eigenaar en beheerder van de zeewering. Tot de
zeewering behoort ook een strook schor en duin tot 5 meter uit de teen van de dijk.
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De eigendommen van de Nederlandse Staat (het Rijk) bedragen in totaal bijna 16 ha. Het
gaat hierbij voornamelijk om het overlappende deel met de Noordzee, welke in beheer is bij
Rijkswaterstaat. Figuur 25 geeft de eigendomssituatie in het Natura 2000-gebied weer.
Tabel 11

Oppervlakte in eigendom en beheer per instantie (situatie in 2016)

Eigendom en beheer
Provincie Zeeland (Bureau beheer landbouwgronden)
De Gemeente Sluis
De Staat (Financiën, Domeinen)
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Waterschap Scheldestromen
Particulier
Totaal

Oppervlakte (ha)
7,73
0,05
15,67
82,33
12,51
2,76
121

Het Belgische gedeelte van het Zwin was tot 2006 in eigendom van de Compagnie
L'Immobiliere Le Zoute, Knokke Heist. In 2006 is het gebied overgedragen aan het
Agentschap voor Natuur en Bos.

49

Figuur 25

Eigenarenkaart Zwin & Kievittepolder (situatie in 2016)
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3. Gebruik en externe werking
3.1.

Inleiding
Het bestaand gebruik in en om het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder is
geïnventariseerd en getoetst in een afzonderlijk deelrapport (ARCADIS, 2010). In dit hoofdstuk
is uitsluitend een overzicht van het bestaand gebruik weergegeven (paragraaf 3.2) en het
resultaat van de toetsing (paragraaf 3.3). Voor een uitgebreide bespreking wordt verwezen
naar het genoemde deelrapport. Bij de actualisatie van dit beheerplan in 2015 is het bestaand
gebruik en de toetsing geupdate.

3.2.

Inventarisatie bestaand gebruik
In tabel 12 is het geïnventariseerde bestaand gebruik in en om het Natura 2000-gebied Zwin &
Kievittepolder samengevat (ARCADIS, 2010).
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Tabel 12

Bestaand gebruik in en om het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder

Categorie

In

Buiten

Deelaspecten

Natuur

Ja

Nee

Begrazing
Antiverlandingsbeheer
Poelen- en waterbeheer
Monitoring

Landbouw

Nee

Ja

Normale agrarische bedrijfsvoering

Recreatie, toerisme en sport

Ja

Ja

Strandrecreatie
Zwemwaterlocatie
Activiteiten in en rond het Infopunt
Excursies (periodiek, zomermaanden open,
excursies of op aanvraag).
Wandelen, fietsen, mountainbiken en
uitzichtpunten
Verblijfsrecreatie
Kite-, windsurfen ongeorganiseerd
Catamaranzeilen, wordt verhuurd
Activiteiten in en rond het Strandpaviljoen
Honden uitlaten, paardrijden en vissen
Evenementen

Wonen en verblijven

Nee

Ja

Externe bebouwing Cadzand

Industrie en zeehavens

Nee

Ja

Zeeschepen
Strekdammen

Verkeer- en waterbeheer en veiligheid Ja

Ja

Wegen, parkeerplaatsen
Zandsuppletie stranden
Uitwateringskanaal
Uitbaggeren vaargeulen voor de kust
Beheer aan wegen, paden, grenspalen,
Beheer waterlopen en duinenrij

Jacht, schadebestrijding en beheer

Ja

Ja

Jacht en faunabeheer (in het Natura 2000
gebied niet toegestaan)
Muskusrattenbestrijding is toegestaan in dit
Natura 2000-gebied:
In het Natura 2000-gebied Zwin &
Kievittepolder vindt muskusrattenbestrijding
plaats. Hiervoor moeten regelmatig
vangmiddelen worden geplaatst en
gecontroleerd7. Dit gebeurt te voet. De
frequentie van de muskusrattenbestrijding
kan oplopen tot een wekelijkse controle van
vangmiddelen. In dit Natura 2000-gebied
zijn geen instandhoudingsdoelen
opgenomen voor broedvogels. Alleen de
kleine zilverreiger is als niet-broedvogel
aangewezen voor dit gebied. Gezien de
frequentie en de zeer geringe verstoring van
het rust en foerageergebied zijn significante
negatieve effecten uit te sluiten.

7

Muskusrattenbestrijding wordt uitgevoerd met kastvallen, vangkooien en klemmen (niet zijnde pootklemmen)
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3.3.

Toetsing bestaand gebruik
De beoordeling van effecten van bestaand gebruik is gebaseerd op een inschatting van
aanwezige natuurwaarden. Het bestaand gebruik is beoordeeld op mogelijke significante
negatieve effecten. In Tabel 13 is dit gedaan voor elk habitattype en elke soort afzonderlijk
(ARCADIS, 2010).
Voor de getoetste gebruiksvormen is bekeken of ze al dan niet kunnen worden opgenomen in
het beheerplan. Indien significant negatieve effecten niet gemitigeerd kunnen worden kan
bestaand gebruik niet worden opgenomen in het beheerplan. Indien geen significante effecten
optreden of gemitigeerd kunnen worden kan het bestaand gebruik worden opgenomen in het
beheerplan. Bestaande activiteiten die de instandhoudingsdoelstellingen niet schaden, kunnen
wat betreft de Wet natuurbescherming zonder vergunning plaatsvinden. Voor een aantal
activiteiten in het gebied gelden mitigerende (verzachtende) maatregelen. Een aantal
activiteiten zijn in het verleden beoordeeld en niet toegestaan. Het niet toestaan van deze
activiteiten blijft gehandhaafd (ARCADIS, 2010). Het resultaat van de toetsing van bestaand
gebruik en de mitigerende maatregelen in het gebied per activiteit, zijn samengevat in Tabel
14.

53

Tabel 13

Effecten bestaand gebruik op instandhoudingsdoelstellingen Zwin

Slijkgrasvelden

Schorren en zilte graslanden

Duindoornstruwelen

Nauwe Korfslak

Kamsalamander

Kleine zilverreiger

Antiverlandingsbeheer

--

--

--

--

o

o

o

o

o

-

Monitoring

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paardenhouderij

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Intensieve veehouderij

o

o

o

o

o

-

-

-

o

-

Strandrecreatie

o

o

o

o

--

--

o

o

o

o

Activiteiten in en rond het bezoekerscentrum

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Witte duinen

Storingsfactor

Grijze duinen

Zilte pioniersbegroeiingen

Soorten:

Slik- en zandplaten

Habitats:

Natuur

Landbouw

Recreatie, toerisme en sport

Excursies

-

-

-

-

-

-

-

o

o

-

Wandelen, fietsen, mountainbiken en uitzichtpunten

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Verblijfsrecreatie

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Kite-, buggy- en windsurfen, blowkarten en
catamaranzeilen

o

o

o

o

-

o

o

o

o

--

Honden uitlaten, paardrijden en vissen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-

Evenementen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

--

o

o

o

o

-

-

-

o

o

-

Wonen en verblijven
Bebouwing
Zeehavens en industrie
Zeeschepen

o

o

o

o

o

-

-

-

o

-

Strekdammen

--

--

--

--

+

o

o

o

o

o

Wegverkeer

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Zandsuppleties

--

--

--

--

--

--

--

o

o

o

Uitwateringskanaal

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Uitbaggeren vaargeulen voor de kust

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Beheer aan wegen, waterlopen, duinenrij, grenspalen

o

o

o

o

-

-

-

o

o

-

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Verkeer en waterbeheer en -veiligheid

Jacht, schadebestrijding en faunabeheer
Jacht en faunabeheer
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o

o

Kleine zilverreiger

o

Kamsalamander

o

Nauwe Korfslak

o

Duindoornstruwelen

Schorren en zilte graslanden

o

Grijze duinen

Slijkgrasvelden

Muskusrattenbestrijding

Witte duinen

Storingsfactor

Zilte pioniersbegroeiingen

Soorten:

Slik- en zandplaten

Habitats:

o

o

o

o

Legenda:
+

Positief effect

o

Geen effect

-

mogelijk negatief effect, niet significant

--

mogelijk significant negatief effect

Tabel 14 Mogelijkheden voor bestaand gebruik, eventueel met mitigerende maatregelen binnen de begrenzing van het
Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. Bestaand gebruik buiten het gebied is alleen opgenomen
indien relevant.
Activiteit

Binnen

Buiten

Mogelijkheid in het gebied, eventueel met mitigerende
maatregelen

Natuur
Begrazing

X

Toegestaan, extensivering

Anti-verlandingsbeheer

X

Vergunningplichtig

Poelen- en waterbeheer

X

Toegestaan

Monitoring

X

Toegestaan, gedragscode en volgens erkende methodes

Landbouw
Normale agrarische
bedrijfsvoering
Recreatie, toerisme en sport

X

Toegestaan. Bij uitbreiding toetsing Wet natuurbescherming

Strandrecreatie
Activiteiten in en rond het
infopunt
Excursies

X
X

X

Toegestaan
Toegestaan

X

Toegestaan onder begeleiding van het Zeeuws landschap

Wandelen (paden en
plankieren)
Fietsen en mountainbiken
Uitzichtpunten

X

Toegestaan

Motorcrossen

X

Verblijfsrecreatie. Bij
uitbreiding toetsen Wet
natuurbescherming
Kite- en buggysurfen,
blowkarten en windsurfen
Catamaranzeilen
Activiteiten in en rond
strandpaviljoen binnen het
N2000-gebied
Honden uitlaten

55

X
X

X

Toegestaan op wegen
Toegestaan
Niet toegestaan in het gebied

X

Toegestaan. Bij uitbreiding toetsing Wet natuurbescherming.

X

X

X
X

X

Toegestaan met mitigerende maatregelen (zonering) en
strengere handhaving
Toegestaan
Toegestaan

X

Alleen aangelijnd toegestaan op paden; op het strand van 1
september – 1 juni loslopend toegestaan

Activiteit

Binnen

Buiten

Paardrijden

X

Mogelijkheid in het gebied, eventueel met mitigerende
maatregelen
Toegestaan op wegen

Vissen

X

Niet toegestaan in de Zwingeul

Evenementen

X

X

Moeten worden getoetst i.k.v. de Wet natuurbescherming,
eventueel vergunningplichtig
Niet toegestaan in het gebied. Verboden toegang gebied.

X

Toegestaan

Zeeschepen

X

Toegestaan. Depositie is in Aerius opgenomen.

Strekdammen

X

Toegestaan. Nieuwe aanleg moet worden getoetst i.k.v. de
Wet natuurbescherming, eventueel vergunningplichtig

X
X

Oogsten zeegroenten/
mosselzaad verzamelen
Wonen en verblijven
Huidige bebouwing
Industrie en zeehavens

Verkeer, waterbeheer en -veiligheid
Wegen, parkeerplaatsen
Zandsuppleties

X

Uitbaggeren vaargeulen
langs de kust
Uitwateringskanaal

X

Toegestaan
Toegestaan, onder vrijstellingsvoorwaarden reguliere
kustsuppleties (inclusief zandtransport en -winning)
basiskustlijn
Toegestaan

X

Toegestaan

Beheer en onderhoud
X
wegen, paden en
grenspalen
Beheer en onderhoud van X
waterlopen
Beheer duinenrij
X
Jacht, schadebestrijding en beheer

X

Toegestaan, gedragscode

X

Toegestaan, gedragscode

X

Toegestaan, gedragscode

Jacht en faunabeheer
Muskusrattenbestrijding

Niet toegestaan
X

Toegestaan, gedragscode

Legenda:
Activiteit was en blijft niet toegestaan
Bestaande activiteit toegestaan
Toegestaan onder voorwaarden (mitigatie)
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4. Relatie met andere plannen en regelgeving
4.1.

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen beschreven die spelen rondom Zwin &
Kievittepolder. In paragraaf 4.2 wordt de beoogde uitbreiding van het Zwin beschreven, een
belangrijk project voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van dit beheerplan.
De relatie met overige regelgeving betreft de Kaderrichtlijn Water (KRW); paragraaf 4.3), het
Natuurnetwerk Zeeland, voorheen de Ecologische hoofdstructuur (paragraaf 4.4) en de
inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (Zie paragraaf 4.5 PAS).

4.2.

Uitbreiding van het Zwin
In de huidige situatie is het zo dat het bestaande natuurgebied Het Zwin verzandt en aanslibt.
Zonder ingrepen is het zeker dat het natuurgebied op korte termijn wordt afgesnoerd van de
Noordzee en daarmee evolueert naar een systeem van duinen, rietvelden en wilgenstruwelen.
Om dit te voorkomen, zijn structurele maatregelen noodzakelijk. Het vergroten van de
komberging door een structurele uitbreiding van het natuurgebied, is de ingreep waarmee dit
bereikt kan worden.
De uitbreiding van het Zwin is een grensoverschrijdend project. Het project is opgenomen in
de zogenaamde Scheldeverdragen (2007). Deze verdragen zijn door Vlaanderen en Nederland
geratificeerd.
Van groot belang is dat het natuurgebied Zwin een grensoverschrijdend gebied is dat
ecologisch gezien één geheel vormt. Met andere woorden: de twee delen (het Belgische en
Nederlandse deel) kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het doel van het project is dan
ook het behoud en de versterking van de kusthabitats die bij dit grensoverschrijdende Natura
2000-gebied horen, dit op basis van de gezamenlijke verplichting om het Zwin als
intergetijdengebied te behouden.
Begin 2009 heeft aan Vlaamse zijde besluitvorming plaatsgevonden over de uitbreiding van
het Zwin. De Vlaamse Regering heeft kenbaar gemaakt haar goedkeuring te verlenen aan de
realisatie van de uitbreiding van het Zwin in de Willem-Leopoldpolder met netto 120 ha
estuariene natuur, omdat een grotere oppervlakte maatschappelijk niet haalbaar is. De
uitbreiding in Vlaanderen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust, in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos. Het
te ontpolderen deel ligt grotendeels in België, maar ook de Zwinweide wordt onderdeel van het
estuariene deel. Door de uitbreiding zal niet alleen het slik- en schor-areaal van het Zwin sterk
toenemen, maar ook, vanwege de vergrote komberging, de getijde-dynamiek in de huidige, al
relatief hoog liggende sluftervlakte.
Naar aanleiding van de besluitvorming in Vlaanderen heeft er in Nederland op 26 maart 2009
bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de wettelijke adviseurs over het voorkeurs-alternatief
op Nederlands grondgebied. De Provincie Zeeland heeft zich over de keuze voor het uit te
werken alternatief laten adviseren door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Natuurmonumenten (RACM), RWS Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Waterschap
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Scheldestromen en de Gemeente Sluis. Het advies was unaniem te kiezen voor de kleinste
uitbreiding. Mede op basis van dit advies hebben Gedeputeerde Staten op 21 april 2009
ingestemd met een voorkeursalternatief, te weten de kleinste uitbreiding van het Zwin. Het
‘duurzaam behoud en uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied’ is nader
uitgewerkt in het Inrichtingsplan (Technum-Tractebel Engineering, 2010) zoals weergegeven
in Figuur 26.
De Vlaamse regering heeft op 12 juli 2013 voor het Vlaamse gedeelte van de uitbreiding van
Natuurgebied het Zwin, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zwin en Zwinbosjes definitief
vastgesteld. In dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn bestemmingen vastgelegd die de
uitvoering van het project langs Vlaamse zijde mogelijk maken. Inmiddels hebben in het
bestaande Zwin aan Vlaamse zijde al veel werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van
het LIFE+ natuurproject ZTAR (Zwin Tidal Area Restoration). Het totale ZTAR-project bestaat
uit een aantal acties op Vlaamse grondgebied, zoals de aanleg van zoet- en brakwaterpoelen,
het verjongen van schor door afplagging, herstel van de westelijke zoutwaterlagune met
vogeleilanden en het inrichten van twee begrazingsrasters. De laatste en grootste actie betreft
het herstel van de monding- en hoofdgeul van het Zwin. Deze actie zal gedeeltelijk op
Nederlands grondgebied plaatsvinden.
Op 15 mei 2014 is door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu het Inpassingsplan Natuurgebied Het Zwin voor de gemeente Sluis
vastgesteld. Als basis voor dit Inpassingsplan is een MER (Verhaegen et al., 2013), een
Passende Beoordeling (ARCADIS, 2013b) en een aanvulling op het MER en Passende
Beoordeling (Technum-Tractebel Engineering, 2014) opgesteld. Uit het Inpassingsplan en de
genoemde studies komt naar voren dat, ondanks de tijdelijke negatieve effecten, bijgevolg
geconcludeerd kan worden dat het project niet tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken
van het Natura 2000-gebied “Zwin & Kievittepolder” zal leiden, maar juist tot een herstel en
verbetering van de natuurlijke kenmerken. Daarbij is van belang, dat het hier niet gaat om een
‘plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied’,
in de zin van artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn. Het project behelst immers
instandhoudingsmaatregelen als bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid, van de
Habitatrichtlijn. In het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder ligt een belangrijke opgave in
het behoud van waardevol laagdynamisch areaal. Dit staat onder andere door gebrek aan
ruimte flink onder druk. De in het aanwijzingsbesluit voor dit gebied opgenomen
instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van uitbreiding van oppervlakte en kwaliteit van de
estuariene habitattypen, kunnen feitelijk alleen worden gerealiseerd door toevoeging van
nieuwe gebieden aan het Natura 2000-gebied.
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Figuur 26

Inrichtingsplan voor uitbreiding van ‘Het Zwin’ en Willem-Leopoldpolder.

Dit kaartbeeld geeft aan, welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Er is sprake van twee
wijzigingen ten opzichte van dit kaartbeeld: Het uitkijkpunt is iets naar het zuiden opgeschoven.
Daarnaast wordt het ‘duin in het dijk’-gebied iets beperkter uitgevoerd (Ministerie van
Economische Zaken & Ministerie van Infrastructuur & Milieu, 2014).
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Om
de
noodzakelijke
maatregelen,
gericht
op
het
bereiken
van
de
instandhoudingsdoelstellingen, te kunnen nemen, is het onvermijdelijk dat er eerst een geringe
aantasting van bestaand habitattype plaatsvindt.
Specifiek voor het Nederlands deel van het natuurgebied zal door de noodzakelijke verbreding
en verdieping van de geul initieel een beperkt areaal aan habitattypen H1310A Zilte
pioniersbegroeiingen, H1320 Slijkgrasvelden en H1330A Schorren en zilte graslanden
omgezet worden in H1140A Slik en zandplaten en H2120 Witte duinen. Binnen het mozaïek
zal initieel een verschuiving plaatsvinden naar meer areaal van het habitattype Slik- en
zandplaten (H1140A). Door de gelijktijdige uitbreiding van het Zwin wordt er ook onmiddellijk
na aanleg ca. 10 ha bijkomende oppervlakte H1140A Slik en zandplaten gecreëerd. Dit
habitattype zal op termijn evolueren in zilte pioniersbegroeiingen (H1310A), daarna in
slijkgrasvelden (H1320) en tot slot in schorren en zilte graslanden (H1330A). Dit natuurlijk
successieverloop zal in dit deel van het gebied naar verwachting niet binnen de eerste 10 jaar
doorlopen zijn wegens de lage ligging (polder). In het Vlaamse deel van het Zwin, dat een totale
uitbreiding kent van ca. 125 hectare natuurgebied, zullen de habitattypen H1310A, H1320 en
H1330A wel binnen een periode van 10 jaar zijn toegenomen met een oppervlakte die groter
is dan het initieel tijdelijk verlies in Nederland. Dit is mogelijk gezien het feit dat enkele zones
in de Vlaamse uitbreiding bij aanleg een voldoende hoogteligging zullen hebben (afgraving ter
hoogte van de Internationale Dijk, slikzone rond de broedvogeleilanden). Voor het habitattype
H1330B (binnendijkse schorren en zilte graslanden) voorziet het project in een
herstelmaatregel in de Zwinweide, zodat de oppervlakte hiervan in het Nederlands gebied gelijk
blijft.
In het kader van de uitbreiding van het Zwin is een uitvoerig monitoringsprogramma voorzien.
Wanneer in tegenstelling tot de verwachtingen zou blijken dat de ontwikkeling op langere
termijn niet leidt tot de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied, dan zal door middel van
beheermaatregelen bijgestuurd worden.

4.3.

Kaderrichtlijn water
Doelen voor het Zwin in het kader van de KRW opgave stellen dat er geen sprake mag zijn van
achteruitgang van de toestand van het waterlichaam. De kwaliteit van het waterlichaam zal
voor alle parameters/kwaliteitselementen minimaal gelijk moeten blijven (Rijkswaterstaat,
2012).
Vanuit de instandhoudingsdoelstellingen worden geen extra eisen gesteld ten aanzien van
waterkwaliteit.

4.4.

Natuurnetwerk Zeeland (NNZ)
Het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, is een netwerk van
bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden met de bedoeling deze onderling met elkaar
en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Waar de grenzen lopen van de gebieden
in Zeeland die tot het Nederlands Natuurnetwerk behoren, is vastgelegd in het Omgevingsplan
Zeeland 2012-2018. De kaders voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer heeft
de Provincie Zeeland vastgelegd in het Natuurbeheerplan Zeeland.
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Voor het Zeeuwse natuurbeleid heeft de Provincie Zeeland als doelstelling: ‘Bescherming,
beheer en ontwikkeling van typisch Zeeuwse natuurwaarden, waarmee een bijdrage wordt
geleverd aan het behoud van de (inter)nationale biodiversiteit en de omgevingskwaliteit’. De
Provincie neemt specifieke maatregelen voor bijzondere soorten (soortenbescherming) op
basis van de leefgebiedenbenadering: kust, moeras- en cultuurlandschap. Verder dient de
kwaliteit van bestaande natuurgebieden (NNZ, Natura 2000) verbeterd te worden, waarbij
verdroging, vermesting en versnippering de grootste knelpunten zijn.
De ligging van het Natuurnetwerk Zeeland binnen de begrenzing van het Natura 2000gebied
Zwin & Kievittepolder en de directe omgeving is weergegeven in Figuur 27 en Figuur 28. De
NNZ-status, natuurdoeltypen en natuurbeheertypen per deelgebied zijn samengevat in Tabel
15 (Geoloket Provincie Zeeland).
Tabel 15 NNZ-status, natuurdoeltypen en beheertypen per deelgebied binnen het Natura 2000-gebied Zwin &
Kievittepolder (Natuurbeheerplan 2016)
Deelgebied

NNZ-status

Natuurdoeltypen

Beheertypen

Zwin

-Bestaande natuur

-Moeras en schor

N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N09.01 Schor of kwelder

Kievittepolder

-Bestaande natuur en
bosgebied, -Nieuwe
natuur

-Bossen

N08.02 Open duin
N08.03 Vochtige duinvallei
N15.01 Duinbos

-Duinen

L01.01 Poel en klein historisch
water

Oudelandse Polder

-Bestaande natuur Bestaande natuur en
bosgebied

-Natuurgrasland

N10.02 Vochtig hooiland
N12.01 Bloemdijk
L01.01 Poel en klein historisch
water

Willem-Leopoldpolder

-Bestaande natuur Bestaande natuur en
bosgebied

-Natuurgrasland

N10.02 Vochtig hooiland N12.04
Zilt- en overstromingsgrasland
L01.01 Poel en klein historisch
water
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Figuur 27

Ligging Natuurnetwerk Zeeland (NNZ) in relatie tot Zwin & Kievittepolder, waaronder gebieden met agrarisch
beheerpakket.
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Figuur 28

Natuurbeheertypen voor Zwin & Kievittepolder en directe omgeving

Natte ecologische verbindingszone
Als onderdeel van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is het de ambitie om beleidsdoelen
en opgaven met elkaar te combineren. De realisatie van natte ecologische verbindingszones in
het kader van het NNZ is dan ook zo veel mogelijk in lijn gebracht met KRW opgaven voor
natuurvriendelijke oevers en natte assen. Binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied
Zwin & Kievittepolder liggen geen natte ecologische verbindingszones. Via de huidige natte
ecologische verbindingszones wordt er wel een verbinding gecreëerd tussen het Zwin en
andere NNZ gebieden, waaronder naar het zuiden via het ‘Uitwateringskanaal naar de
Wielingen’. Migratie van verschillende soorten, waaronder boomkikker, tussen gebieden wordt
hierdoor mogelijk.

4.5.

Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Algemeen
Verkeer, landbouw en industrie zijn belangrijke bronnen van stikstof die in grote mate het
behalen van Natura 2000 doelen beperken. In de meeste van de Natura 2000gebieden
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bevinden zich namelijk stikstofgevoelige habitats die in de huidige situatie al overbelast zijn
(achtergronddepositie). Er is dan ook een groot verschil tussen de wenselijke depositieniveau
(onder de Kritische Depositie Waarde) en het daadwerkelijke depositieniveau.
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is na een openbare voorbereidingsprocedure per 1 juli
2015 van kracht geworden. Het doel van het PAS is een samenhangende aanpak die verzekert
dat de doelstellingen van voor stikstof gevoelige habitattypen of leefgebieden in de Natura
2000-gebieden worden gerealiseerd. Het biedt tevens inzicht in de ruimte voor ontwikkelingen
die op deze gebieden effect kunnen hebben. De huidige depositieniveaus maken het voor
activiteiten in en rond Natura 2000gebieden die bijdragen aan de stikstofdepositie moeilijk om
een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (Wnb) te
verkrijgen. Er was niet alleen een impasse ontstaan bij de vergunningverlening, maar ook bij
het vaststellen van bestemmingsplannen (artikel 2.7, eerste lid Wnb) en bij de bepaling in het
kader van het beheerplanproces van de activiteiten die in het licht van de
instandhoudingsdoelen van het gebied - eventueel onder voorwaarde en beperkingen –
doorgang kunnen vinden zonder vergunningentraject ( artikel 1.13 in samenhang met artikel
2.9 Wnb). Het PAS zorgt ervoor dat er in en rond de Natura 2000-gebieden weer ruimte komt
voor economische ontwikkeling, terwijl tegelijkertijd wordt zeker gesteld dat de natuurkwaliteit
in die gebieden behouden blijft of beter wordt. Het PAS is bovendien bedoeld om de
vergunningverleners, en achter hun de rechters, adequate informatie te verschaffen waaraan
ze kunnen zien of er nog ruimte is voor uitbreidingen en hoeveel.
PAS in Zeeland
Voor de opname van een Natura 2000-gebied in het PAS-programma is het selectiecriterium
of er in het gebied een voor stikstof gevoelig habitattype of leefgebied voorkomt waarvan de
kritische depositiewaarde voor stikstof wordt overschreden. Niet in alle Natura 2000-gebieden
in Zeeland komt een voor stikstof gevoelig habitattype of leefgebied voor. En niet in alle Natura
2000-gebieden waar wel een voor stikstof gevoelig habitattype of leefgebied voorkomt, is
sprake van overschrijding van de kritische depositiewaarde. In 5 Natura 2000-gebieden in
Zeeland is van één of beide situaties sprake: er komt een stikstof gevoelig habitattype of
leefgebied voor en/of de kritische depositiewaarde van het voorkomende voor stikstof gevoelige
habitattype of leefgebied wordt overschreden. Deze gebieden zijn: Kop van Schouwen,
Manteling van Walcheren, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe en Zwin &
Kievittepolder.
Relatie beheerplan en programma aanpak stikstof (PAS)
Het PAS en de beheerplannen lopen ieder hun eigen spoor. Om de inhoudelijke samenhang te
benadrukken en om een compleet beeld te schetsen, zijn in dit beheerplan delen uit de PASgebiedsanalyse voor het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder overgenomen. Het gaat
hier met name om de gebiedsomschrijving en de maatregelen die in het kader van de PAS in
de gebiedsanalyse zijn opgenomen.
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming (Bnb) is het PAS
aangewezen als een programma als bedoeld in artikel 1.13, eerste lid, onderdeel a, van de
Wnb. Artikel 2.1, vierde lid, van het Bnb bepaalt dat de Ministers van Economische Zaken en
van Infrastructuur en Milieu het PAS vaststellen in overeenstemming met de bestuursorganen
die voor de in het PAS opgenomen Natura 2000-gebieden het beheerplan vaststellen. Op de
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voorbereiding van een besluit tot vaststelling van het PAS is de afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing.
Indien het PAS al dan niet na een beroepsprocedure definitief is vastgesteld en van kracht is
geworden en dat is het inmiddels), dan dient het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het opstellen
van een beheerplan voor een Natura 2000-gebied het PAS en daarin opgenomen aspecten
voor het betreffende gebied in acht te nemen bij het opstellen van het plan. Dit blijkt uitdrukkelijk
uit de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) bij de Wijziging van de Natuurbeschermingswet
1998, waarmee destijds het PAS een wettelijke grondslag heeft gekregen. De uitgangspunten
die destijds door de wetgever zijn geformuleerd ten aanzien van het PAS en de verhouding van
het PAS ten opzichte van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden zijn met de invoering van
de Wnb en het Bnb ongewijzigd gebleven, zoals blijkt uit de Nota van Toelichting bij het Bnb.
Een en ander volgt ook uit het bepaalde in de artikelen 2.3, tweede lid en 1.13, eerste en vijfde
lid, van de Wnb jo. en artikel 2.2, eerste lid, onder e, van het Bnb. Derhalve dienen
Gedeputeerde Staten het PAS volledig te volgen bij het op- en vaststellen van beheerplannen
voor Natura 2000-gebieden, zo ook bij het beheerplan voor de Zwin & Kievittepolder.
Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om wijzigingen aan te brengen aangaande de ‘PASgebiedsanalyse’ of de ‘PAS-maatregelen’ (zie art. 1.13 Wnb, derde, vierde en zesde lid), dan
gebeurt dit binnen het juridische PAS-spoor. Dit beheerplan zal dan ook niet worden gewijzigd
indien er tijdens de beheerplanperiode wijzigingen optreden aangaande het PAS. De meest
recente informatie over het PAS en de te treffen maatregelen voor Zwin & Kievittepolder zijn
dan ook te vinden op de PAS-website: http://pas.natura2000.nl/.
PAS gebiedsanalyse Zwin & Kievittepolder
In de PAS gebiedsanalyse voor het Zwin & Kievittepolder zijn maatregelenpakketten uitgewerkt
om behoud van de kwaliteit en kwantiteit van de habitattypen in Zwin &
Kievittepolder onder de verhoogde stikstofdeposities minimaal veilig te stellen.
Op basis van de gebiedsanalyse is duidelijk geworden dat in het gebied Zwin & Kievittepolder
in geen van de stikstofgevoelige habitattypen sprake is van overbelasting (op basis van Aerius
Monitor 16L) en dus geen stikstofprobleem. Gezien de geringe overschrijding van de KDW in
dit habitattype in het recente verleden is voor dit habitattype in de PAS-gebiedsanalyse een
maatregelenpakket uitgewerkt.
Naast habitattypen is het Natura 2000-gebied ook aangewezen voor twee
Habitatrichtlijnsoorten: de nauwe korfslak en kamsalamander. Eveneens is één
Vogelrichtlijnsoort, de kleine zilverreiger aangewezen voor dit gebied. Voor de nauwe korfslak
is mogelijk (potentieel) stikstofgevoelig leefgebied aanwezig in het Natura 2000-gebied. Binnen
het gebied wordt echter nergens de KDW van dit leefgebied overschreden. Binnen het Natura
2000-gebied Zwin & Kievittepolder komt geen Ngevoelig leefgebied van de kamsalamander
voor. Het leefgebied van de kleine zilverreiger is niet stikstofgevoelig. Significante negatieve
effecten op de leefgebieden van deze soorten door stikstofdepositie zijn dan ook uitgesloten.
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5. Visie op het Natura-2000 gebied
5.1.

Uitwerking instandhoudingsdoelstellingen
In Tabel 16 zijn de kwalificerende habitats en soorten opgenomen met de kwalitatief
omschreven instandhoudingsdoelstelling. Bij de habitats zijn de huidige oppervlakte en kwaliteit
opgenomen. Daarnaast is indicatief aangegeven wat de verwachte oppervlakte en kwaliteit is
op basis van de in dit hoofdstuk beschreven visie en maatregelen na (tenminste) 6 jaar (de
looptijd van dit beheerplan). Dit is ook gedaan voor de soorten op basis van de in paragraaf
2.6 aangegeven oppervlakte en kwaliteit leefgebied.
Tabel 16

Huidige situatie oppervlakte en kwaliteit per habitat type soort, doelstelling en verwachte mate van
doelbereiking na 6 jaar (eerste beheerplanperiode) op basis van visie en maatregelen

Type/soort

Doel

Huidige situatie

Na 6 jaar

Opp. (ha)

Kwal.

Opp. (ha)

Kwal.

A 9,5

Slecht

Groter

Matig/ goed

Zilte
pionierbegroeiingen

Behoud oppervlakte en
verbetering kwaliteit
Uitbreiding oppervlakte en behoud
kwaliteit

2,9

Slecht

Groter

Matig/ goed

Slijkgrasvelden

Behoud oppervlakte en kwaliteit

1,4

Slecht

Groter

Matig/ goed

Schorren en zilte
graslanden (A)

Behoud oppervlakte en
verbetering kwaliteit

A 19,4

A matig

Groter

Matig/ goed

Schorren en zilte
graslanden (B)

Behoud oppervlakte en kwaliteit

B 0,7

B slecht

Gelijk

Matig/ goed

Totale oppervlakte

33,9
6,0

Matig

Groter

Matig/ goed

Grijze duinen

Behoud oppervlakte en
verbetering kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit

0,2

Matig

Gelijk

Matig/ goed

Duindoornstruwelen

Behoud oppervlakte en kwaliteit

13,9

Matig

Gelijk

Matig/ goed

nauwe korfslak
(leefgebied)

Behoud omvang en kwaliteit
leefgebied

13,9

Goed

Gelijk

Goed

kamsalamander

Uitbreiding omvang en verbetering
kwaliteit leefgebied

25

Goed

Gelijk

Goed

Behoud omvang en kwaliteit
leefgebied voor een populatie van
gemiddeld 9 vogels
(seizoensmaximum)

12,5

Goed

Groter

Goed

Slik- en zandplaten

Witte duinen

(leefgebied)
kleine zilverreiger
(leefgebied)

44-59

In een estuariene omgeving als het Zwin wisselt het voorkomen, de ligging en het areaal van
de habitattypen H1140A Slik en zandplaten, H1310A Zilte pioniersbegroeiingen, H1320
Slijkgrasvelden en H1330A Schorren en zilte graslanden voortdurend van nature. Hierdoor is
de habitatkaart van het gebied in de huidige of toekomstige situaties ook steeds een
momentopname. Om de zelfde reden wordt in Tabel 16 slechts een indicatie gegeven van de
verwachte oppervlakte over 6 jaar. Tijdelijk areaalverlies van individuele habitattypen past in
de natuurlijke kenmerken van het estuariene systeem waar het gaat om dynamiek en
regeneratie. Door toename in dynamiek treedt ook verjonging van de vegetatie op, waardoor
de kwaliteit toeneemt. Door de uitbreiding van het Zwin is per saldo sprake van permanente
winst aan estuariene habitats, in wisselende samenstelling c.q. habitattypen (Min EZ & Min.
I&M, 2014).
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Ontwikkeling instandhoudingsdoelstellingen in relatie tot de uitbreiding van het Zwin
Van de voorgenomen uitbreiding van het grensoverschrijdende Zwin met 120 ha zullen met
name de oppervlakte en kwaliteit van de schortypen profiteren. De uitbreiding van habitattypen
in het Nederlandse deel bedraagt circa 10 - 15 ha. Hoewel er eerst sprake is van een tijdelijk
verlies van buitendijkse estuariene habitattypen, neemt de oppervlakte Slik- en zandplaten
(H1140A) toe met 10 ha. Doordat er een duin-tegendijk landschap aangelegd wordt neemt ook
de oppervlakte Witte duinen (H2120) met 3,2 ha toe (Min EZ & Min. I&M, 2014). Door de
voorgenomen uitbreiding in het gehele grensoverschrijdende Zwin neemt de dynamiek in het
gebied toe en zal ook de kwaliteit van alle estuariene habitattypen op termijn verbeteren. De
verwachting is dat deze na 6 jaar al een duidelijke verbetering laat zien, maar dat een goede
kwaliteit op langere termijn pas kan worden gerealiseerd.
De kleine zilverreiger profiteert mee van de uitbreiding van het Zwin, door een groter oppervlak
droogvallend slik en daarmee een toename van oppervlakte foerageergebied. Aan de
doelstellingen voor deze soort zal na 6 jaar naar verwachting kunnen worden voldaan.
De oppervlakte en kwaliteit van grijze en witte duinen staat echter onder druk, door de afkalving
en de recreatiedruk. De oppervlakte van witte duinen neemt toe en daarmee ook de benodigde
dynamiek om de gewenste kwaliteitsverbetering te behalen. Door goede consolidatie van het
areaal Grijze duinen kan na 6 jaar naar verwachting worden voldaan aan de doelstelling voor
behoud van oppervlakte en kwaliteit.
De doelstellingen voor duindoornstruwelen en de nauwe korfslak die met name hier voorkomt,
zijn gericht op behoud omvang en kwaliteit en worden naar verwachting gehaald.
De gewenste uitbreiding van de omvang van het leefgebied van de kamsalamander zal gezien
de gunstige ontwikkeling en het realiseren van een drietal poelen gerealiseerd worden. De
kamsalamander heeft op natuurlijke manier zijn leefgebied uitgebreid naar de hollestelle.
Visie natuur
Systeem
Uitgangspunt voor de visie is een maximale dynamiek voor zowel de duinen als het zilte deel
van het Natura 2000-gebied. De natuurlijke duinvorming dient zoveel mogelijk te worden
bevorderd. In het zilte gebied dient de dynamiek van erosie en sedimentatie alle ruimte te
krijgen. Deze visie sluit daarom aan op de voorgestane uitbreiding van het Zwin (paragraaf 4.2)
en de PAS-maatregelen (paragraaf 4.5).

5.1.1.

De betreding van de kwalificerende habitattypen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
Dit betekent dat recreatie geconcentreerd moet worden op de dijk, het strand en in de monding
van de slufter. Vanuit ecologisch oogpunt is de route vanaf de dijk over de vlonder naar het
strand ongewenst, omdat deze direct leidt naar de kwetsbare habitattypen embryonale duinen
en Grijze duinen.
Schorren
De belangrijkste doelstelling voor het Zwin is een duurzaam behoud van het sluftersysteem
(geul). De aanzanding gaat in de huidige situatie te snel. De geul moet elke 2-3 jaar worden
uitgebaggerd, om te voorkomen dat de getijdedynamiek verdwijnt. De voorgestane uitbreiding
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van het Zwin betreft een grootschalige ingreep, waardoor het grootschalig uitbaggeren van de
geul naar verwachting nog slechts eens in de 50 jaar nodig is.
Het schor in het Nederlandse deel van het Zwingebied heeft te weinig dynamiek. Om meer
verjonging te creëren is ingrijpen noodzakelijk. De grootschalige ingreep omvat verbreding en
verdieping van de Zwingeul, afgraven van het oude verhoogde schor (met name ten westen
van de geul) en verwijderen van de Internationale Dijk. Door de uitbreiding met 120 ha in de
Willem Leopoldpolder neemt naar verwachting het toekomstige schoroppervlak aanzienlijk toe.
Dit is niet noodzakelijk gezien de instandhoudingsdoelstelling behoud oppervlakte, maar wel
voor de duurzame instandhouding van het systeem en daarmee voor de
instandhoudingsdoelstelling verbetering van kwaliteit van de buitendijkse schorvegetatie. Het
getijdevolume zal als gevolg van de grensoverschrijdende maatregelen toenemen waardoor
de erosie en sedimentatie worden bevorderd. In het kader van dit beheerplan wordt
aangenomen dat de ingreep in de eerste beheerperiode van 6 jaar plaatsvindt.
Duinen
De duinvorming in het Nederlandse deel van het Zwingebied is minimaal. Dit komt omdat er
bijna geen strandbreedte is en de Zwingeul zich gestaag naar het oosten verplaatst. Hierdoor
wordt het huidige duin langzaam maar zeker aangetast. Als niet wordt ingegrepen kan het duin
in het Nederlandse deel binnen 10 jaar verdwenen zijn. In 2006 is als gevolg van hoog water
een kleine nieuwe geul doorgebroken in de Nederlandse duinenrij. Ecologisch gezien is dit een
interessante ontwikkeling maar dit conflicteert met de instandhoudingsdoelstelling (behoud
oppervlakte) van Witte duinen. In de uitbreidingsvisie van het Zwingebied is voorzien in het
verbreden van de geulmonding richting het westen. Hierdoor wordt het natuurlijk proces van
een oostwaarts migrerende slufter tegengegaan, waardoor ruimte voor duinvorming behouden
blijft in het Nederlandse deel, zodat het bestaande oppervlakte open zand kan gaan stuiven.
Daarnaast voorziet de uitbreiding van het Zwin in de realisatie van een duin-tegen-dijk
landschap. Hierdoor worden buitendijks extra hectares duinhabitat aangelegd. Dit nieuwe
duingebied zal zich ontwikkelen als habitattype witte duinen. Nieuwe mogelijkheden voor
verstuiving van duingebieden betekend een kwaliteitsverbetering van het habitattype Witte
duinen en mogelijk een successie naar het habitattype grijze duinen.
Soorten
De nauwe korfslak is gebonden aan Duindoornstruweel met strooisellaag en vochtige
omstandigheden. Omvang en kwaliteit leefgebied in de Kievittepolder voldoen in de huidige
situatie.
Bij de kamsalamander is sprake van een duurzame populatie. De vraag is of de doelstelling
voor uitbreiding van de omvang leefgebied realistisch is. Buitendijks liggen er geen
mogelijkheden vanwege de zilte omstandigheden. Binnendijks is er al een vrij grote
poelendichtheid. Aanleg van meer poelen is niet nodig. De kamsalamander kan profiteren van
maatregelen die voor de boomkikker worden uitgevoerd.
De kleine zilverreiger profiteert van de maatregelen voor uitbreiding van het Zwingebied. Het
seizoenmaximum van 9 vogels wordt in de huidige situatie al overschreden.
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Visie landschap
De Internationale Dijk zal worden verwijderd en er komt een nieuwe dijk om de 120 ha
uitbreiding van het natuurgebied. Dit bevordert de ruimtelijke beleving van het landschap. Op
de nieuw aan te leggen dijk worden mogelijkheden gecreëerd om het landschap te zien, te
beleven en te waarderen. Een fiets- en wandelpad wordt zodanig aangelegd, dat uitzicht
mogelijk is op het landschap aan beide zijden van de dijk. Om verstoring van de slikken te
voorkomen wordt dit fiets- en wandelpad op de kruin van de dijk aangelegd. Langs de route
worden aanvullend enkele uitzichtpunten aangelegd. Het mozaïek van de schorren
afgewisseld met kreken en prielen dient op een zo natuurlijk mogelijke wijze te ontstaan. In het
schorgebied moeten obstakels als schuurtjes en rasters voor zonering van de begrazing zoveel
mogelijk achterwege blijven.
Het duin heeft reeds mooie fiets- en wandelpaden. Rasters zijn hier nodig om betreding van de
kwetsbare habitattypen (Witte en Grijze duinen) tegen te gaan.
De nieuwe deltadijk rond de Willem Leopoldpolder wordt groen ingericht, zoals nu de zeedijk
in het Nederlandse deel ter hoogte van de Oudelandse Polder en campings. Dit biedt een grote
landschappelijke meerwaarde ten opzichte van de ‘kale’ inrichting van de Internationale Dijk in
de huidige situatie. Eveneens worden poelen aangelegd langs de nieuwe deltadijk, als
onderdeel van een ecologische verbindingszone voor amfibieën.

5.1.2.

5.2.

Randvoorwaarden
In bijlage 4 zijn de randvoorwaarden voor instandhouding en behoud van de habitats en soorten
opgenomen. De belangrijkste randvoorwaarden zijn in deze paragraaf samengevat.
Water
Schorren
Voor het behoud en de ontwikkeling van de schorren is het van belang dat deze regelmatig
overstromen met zout water. Een goede waterkwaliteit is van belang (met name voor de sliken zandplaten H1140) en verzoeting dient te worden tegengegaan. Het behoud van de
kwelstroom in de Willem-Leopoldpolder is essentieel voor het behoud van de zilte vegetaties.

5.2.1.

Duinen
Het is van belang dat planten in dit gebied buiten bereik van zout grondwater blijven.
Handhaving van zoet water in de duinen is essentieel. Het regime voor de verschillende
habitattypen varieert van droog tot zeer vochtig.
Soorten
De nauwe korfslak is gebaat bij het tegengaan van ontwatering.
Voor de kamsalamander is een goede waterkwaliteit belangrijk. Daarom dient vermesting,
verdroging, chemische verontreiniging en vervuiling voorkomen te worden. De kleine
zilverreiger foerageert in ondiep water op met name vissen en kleine amfibieën. Om het
voedselaanbod voor deze soort in stand te houden is een goede waterkwaliteit van belang
(Ministerie van LNV, 2008b).
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Milieu
Habitattypen
De onderstaande tabel toont voor de verschillende habitattypen de kritische depositiewaarde
(KDW) in mol N/ha/jr.

5.2.2.

Tabel 17 De kritische depositie waarden voor de habitattypen aangewezen voor Natura 2000-gebied het Zwin &
Kievittepolder.
Code

KDW (mol

Omschrijving

N/ha/jr)
Habitattypen
H1140A

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

>2.400

H1310A

Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en
andere zoutminnende planten

1.643

H1320

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)

1.643

H1330A

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) buitendijks (subtype A)

1.571

H1330B

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) binnendijks subtype B)

1.571

H2120

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen“)

1.429

*H2130A

Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen“)

1.071

H2160

Duinen met Hippophaë rhamnoides

2.000

Soorten
De nauwe korfslak lijkt een voorkeur voor vochtige kalkrijke zandbodems te hebben. Verzuring
van de bodem dient voorkomen te worden.
5.3.

Oppervlakte
De centrale doelstelling in het kader van Natura 2000 is het behoud van het intergetijdengebied
in een gunstige staat van instandhouding. Dit is een basisvoorwaarde voor de gunstige staat
van instandhouding van de samenstellende habitattypen (Agentschap voor Natuur en Bos,
2007c). Voor een goede uitwerking van grootschalige natuurlijke processen in het ‘Nagenoegnatuurlijk zout getijdenlandschap’ geven Bal et al. (2001) een minimale oppervlakte aan van
500 ha. De huidige oppervlakte van kwalificerende habitattypen in het Zwin bedraagt 174,3 ha
op Belgisch grondgebied en 54,1 ha (schorvegetaties, mozaïek 1140A, 1310A, 1320 en 1330A
en duingebied) op Nederlands grondgebied (Technum-Tractebel Engineering, 2014). De totale
huidige oppervlakte bedraagt derhalve 228,4 ha. Hierin is de monding, die bestaat uit de geul
en de bij eb droogvallende zandplaten, niet opgenomen. Inclusief de monding (31,8 ha) is de
huidige oppervlakte 260,2 ha.
In de besluitvorming bedraagt de beoogde uitbreiding 120 ha, waarmee de totale oppervlakte
380,2 ha wordt. Dit is nog circa 120 ha minder dan de minimaal benodigde oppervlakte voor
een goede uitwerking van grootschalige natuurlijke processen.

5.4.

Knelpunten bestaand gebruik en externe werking
Schorren
De schorren zijn in de huidige situatie al vrijwel volledig afgesloten, afgezien van excursies
onder begeleiding. Recreatie is geen knelpunt op de schorren in het Nederlandse deel.
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Duinen
De recreatiedruk in de duinen is hoog en nieuwe duintjes worden vrij snel kapot gelopen. Dit
gebeurt vooral aan de duinvoet waar embryonale witte duinen zich ontwikkelen. De witte duinen
zouden zoveel mogelijk moeten worden uit gerasterd met prikkeldraad. Hierbij wordt door de
beheerder het nut en de noodzaak van rasters worden afgewogen gezien deze kunnen
wegspoelen of onder het zand kunnen verdwijnen.
Om betreding tegen te gaan, wat in de huidige situatie ondanks afrasteringen toch plaatsvindt,
is toezicht en handhaving een belangrijk aandachtspunt. In de huidige situatie is er te weinig
toezicht. Dit blijkt onder andere uit het feit dat recreanten tentjes en windschermen op open
plekken in het Duindoornstruweel plaatsen. Als na verloop van tijd uit monitoring blijkt dat
omvang en kwaliteit onder druk blijven staan, dient het verleggen van huidige routes te worden
overwogen.
Over de waterkwaliteit van het Natura 2000-gebied zijn weinig meetgegevens voorhanden
vanwege het beperkte (water)oppervlak. Vanwege de voeding van het duin met neerslag en
de (overwegende) natuurfunctie binnen de begrenzing zijn externe belasting (op atmosferische
depositie na) beperkt, zodat de waterkwaliteit geen intensieve monitoring behoeft.
Het kalkrijk houden van de Duindoornstruwelen is in de huidige situatie geen knelpunt.
Soorten
In het verleden is verdroging van de veedrinkputten als mogelijk knelpunt aangemerkt voor het
leefgebied van de kamsalamander. Er is echter geen sprake van permanente verdroging van
deze poelen maar van verdamping en natuurlijke wegzijging, waardoor de poelen in de
nazomer droog kunnen vallen. Dit is geen probleem voor de aanwezige soorten zoals
kamsalamander of boomkikker. Hierdoor verdwijnen ongewenste predatorsoorten zoals
stekelbaars uit de poelen zodat er minder predatie op kamsalamander optreedt.
5.5.

Conclusies en gevolgen
De voorgenomen uitbreiding van het Zwin is essentieel voor het bereiken van de
instandhoudingsdoelstellingen. Wanneer er geen grootschalige ingreep plaatsvindt, zal het
Zwingebied binnen enkele tientallen jaren geheel verzanden en verruigen, waardoor het
dynamische sluftersysteem verdwijnt. Voortzetting van de huidige antiverlandingsmaatregelen
levert geen duurzaam systeem.
Als gevolg van de voorgenomen uitbreiding zal de beoogde kwaliteitsverbetering pas op
langere termijn plaatsvinden. Binnen de eerste beheerplanperiode is wel al verbetering van de
kwaliteit van het schorsysteem te verwachten. Tevens zal door uitbreiding van oppervlak en
mogelijkheden voor verstuiving de kwaliteit van Witte duinen toenemen. De beoogde
kwaliteitsverbetering van Witte duinen is verder mogelijk door het tegengaan van betreding.
Daarnaast is de verwachting dat de oppervlakte wit duin groter wordt met de herinrichting van
het gebied.
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6. Instandhoudingsmaatregelen
6.1.

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de beschermings- en ontwikkelingsmaatregelen beschreven die nodig
zijn om de Natura 2000-doelen te halen of de situatie van beschermde soorten en habitats te
verbeteren. Dit zijn directe maatregelen in het kader van natuurbeheer en –behoud (paragraaf
6.2), indirecte maatregelen gericht op mitigatie van bestaand gebruik (paragraaf 6.3) en PASmaatregelen (paragraaf 6.4). Met deze maatregelen wordt ook aangesloten bij het Beheerplan
Zwinstreek van Stichting Het Zeeuws Landschap (Buizer & de Boer, 2012). Een totaaloverzicht
van de instandhoudingsmaatregelen en PAS maatregelen is weergegeven in Tabel 18 t/m
Tabel 22 in paragraaf 6.4. Tevens wordt in dit hoofdstuk de handhavingsstrategie besproken
(paragraaf 6.5).

6.2.

Instandhoudingsmaatregelen
Hierna volgt een nadere toelichting van de instandhoudingsmaatregelen. Voor een volledig
overzicht van de maatregelen wordt verwezen naar tabellen 19, 21 en 22 in paragraaf 6.4. De
maatregelen zijn hier in samenhang met de PAS maatregelen weergegeven.
Vegetatiebeheer/beheer habitattypen
Schorren
In de Willem Leopoldpolder worden de ontwikkelingen versneld door het graven van een
nieuwe, ruime geul in het gebied, met ruggen en zijtakken. De schorontwikkeling in de Willem
Leopoldpolder zal niet direct op gang komen. Eerst is afzetting van sediment nodig, waardoor
kommen en ruggen ontstaan, waarop de schorvegetatie zich kan ontwikkelen. Verwacht wordt
dat dit op natuurlijke wijze tenminste 10 jaar zal duren. Om de sedimentatie te versnellen,
kunnen kleinschalige maatregelen worden toegepast, zoals het aanplanten van slijkgras langs
de randen voor het vasthouden van het slib. Hiervoor dienen bij voorkeur geen palenrijen te
worden gebruikt. Door ophoging als gevolg van sedimentatie start hier de schorvorming. Als
de verdere ontwikkeling niet natuurlijk verloopt, wordt het aanplanten van een slijkgraszone
elke 2 jaar aanbevolen. Ook wilgentenen kunnen hiervoor worden gebruikt.

6.2.1.

Een andere maatregel kan ‘preshaping’ zijn, waarbij het afgegraven materiaal van de oude
schorren in mozaïekvorm in het gebied wordt aangebracht. Uiteindelijk zullen mooie gradiënten
ontstaan in de schorvegetatie. In de nieuwe situatie is sprake van dynamische
systeemovergangen. Aanvullend beheer in de eerste beheerperiode is vrijwel niet aan de orde.
Delen van het binnendijks gelegen schorhabitat worden in de huidige situatie jaarrond door
schapen begraasd. In de toekomstige situatie zal dit eveneens het geval blijven.
Duinen
Het consolideren van het huidige duin is voor behoud van oppervlakte van het grootste belang.
De gewenste kwaliteitsverbetering van de Witte duinen wordt bereikt door aanleg van het duintegen-dijk landschap, door het in stand houden van de dynamiek in combinatie met het
voorkomen van verstoring. De ervaring van stichting Het Zeeuwse Landschap is, dat het
optreden van BOA’s en andere toezichthouders een zeer effectief middel is om verstoring te
doen afnemen. Een toename van toezicht is in dit opzicht gewenst.
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Kievittepolder en Oudelandse polder
De Kievittepolder en Oudelandse polder worden jaarrond met 6 a 10 Schotse hooglanders
begraasd, waarbij de begrazingsdichtheid wordt afgestemd op de resultaten in het veld en de
gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast vindt aanvullend maaibeheer plaats in de Oudelandse
polder en wordt aanvullend gekapt. Twee kleine hooilandjes tegenaan de Noorddijk zijn
uitgerasterd van begrazing.
Zwinweide
De Zwinweide heeft seizoensbegrazing met runderen. Van 15 juni tot 15 juli wordt er met een
veedichtheid van 1,5 grootvee per hectare. Van 15 juli tot 15 december wordt begraasd met
maximaal 2,5 grootvee per hectare.
Soortgerichte maatregelen
Nauwe korfslak
Voor het leefgebied van deze soort is het van belang om andere boomsoorten in het
Duindoornstruweel te laten staan, zodat in de strooisellaag ook ander blad dan dat van de
Duindoorn aanwezig is.

6.2.2.

Kamsalamander
Voor de kamsalamander is de instandhoudingsdoelstelling uitbreiding, omvang en verbetering
kwaliteit leefgebied. Uitbreiding van het leefgebied binnen de begrenzing van Zwin &
Kievittepolder is niet mogelijk. Er bestaat op lange termijn een risico op inteelt vanwege de
isolatie van de populatie. Daarom ligt de aanleg van verbindingsmogelijkheden met omliggende
populaties, zoals het natuurgebied Verschepolder ten noordoosten van Retranchement, meer
voor de hand.
Vanuit het beheerplan wordt gestreefd naar verbinding van de leefgebieden zowel in als buiten
Natura 2000-gebied. De kamsalamander profiteert van de maatregelen die onlangs zijn
genomen en die nog voorzien zijn (o.a. voor de populatie boomkikkers). De kamsalamander
maakt gebruik van de zoete veedrinkputten als voortplantingswater. De toestand van deze
putten is goed en het reguliere beheer houdt deze kwaliteit in stand. Regulier beheer van deze
poelen bestaat uit het opschonen eens in de 5 jaar en het optrekken van de oevers. De
kamsalamander zou toekunnen met minder vaak opschonen van de poelen, maar gezien de
aanwezigheid van de kritische boomkikker worden de poelen vaker geschoond. Het aantal
poelen is sinds 2000 van 13 toegenomen tot 19 in 2014.
Maatregelen ten behoeve van de kamsalamander:
Ter vergroting van het leefgebied van de Kamsalamander zullen deze beheerplanperiode drie
nieuwe poelen worden aangelegd (zie Tabel 19).
Kleine zilverreiger
Er zijn geen soortgerichte maatregelen nodig om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken.

73

Beschermd Natuurmonument-doelen die niet worden gedekt door aanwijzing van het Natura
2000-gebied Zwin & Kievittepolder
Mogelijke maatregelen voor de niet of ten dele afgedekte oude doelen (paragraaf 2.3), met
name broedvogels, niet-broedvogels, vaatplanten en overige soorten, zijn in het kader van dit
beheerplan niet voorzien.

6.3.

Mitigerende maatregelen bestaand gebruik
In hoofdstuk 3 zijn van de verschillende vormen van bestaand gebruik in en rond het Natura
2000-gebied Zwin & Kievittepolder de effecten bepaald op kwalificerende habitattypen en
soorten. Ook is hier opgenomen welke activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming
worden vrijgesteld van vergunningplicht. De beoordeling is samengevat in Tabel 14. Uit deze
tabel kan worden afgelezen dat een aantal activiteiten alleen worden vrijgesteld van
vergunningplicht na het nemen van mitigerende maatregelen. Voor de vergunningverlening
dienen de randvoorwaarden opgenomen te worden in een door de Provincie Zeeland vast te
stellen toetsingskader. In deze paragraaf wordt voor de verschillende vormen van bestaand
gebruik aangegeven welke mitigerende maatregelen worden genomen teneinde knelpunten
met Natura 2000 doelstellingen op te lossen.
Landbouw
Er zijn geen intensieve veehouderijen in de directe omgeving waardoor stikstofdepositie geen
direct knelpunt is. Uitbreiding van het aantal agrarische bedrijven rondom het Natura 2000gebied, waardoor stikstofdepositie een knelpunt kan worden, dient te worden voorkomen.
Vestiging van intensieve veehouderijen die zorgen voor een toename van de stikstofdepositie
op het Natura 2000-gebied zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming.

6.3.1.

Recreatie, toerisme en sport
Bij gelijkblijvende recreatiedruk zijn er naar verwachting geen significant negatieve effecten op
het Natura 2000-gebied. Wel moet door monitoring van recreatie de vinger aan de pols worden
gehouden. Gezien de beperkte toegankelijkheid geldt dit niet voor het schorrengebied maar
wel voor het duingebied. Wanneer de recreatiedruk toeneemt en de kans op negatieve effecten
groter wordt, dienen mitigerende maatregelen te worden toegepast. Ruimtelijke ontwikkelingen
waarbij op voorhand duidelijk is dat de recreatiedruk significant toeneemt, zijn
vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming.

6.3.2.

Moio Adventure, een bedrijf dat watersportactiviteiten aanbiedt, heeft in het verleden gebruik
gemaakt van het strand rondom de Zwingeul en de Zwingeul zelf. Het bedrijf is echter verhuisd
naar een locatie ten oosten van Cadzand-Bad aan de Vlamingpolderweg. Vanuit oogpunt van
recreatief medegebruik wordt de route vanaf de dijk over het vlonder naar het strand behouden.
Hiervoor geldt ook, dat door monitoring de vinger aan de pols dient te worden gehouden.
Handhaving (paragraaf 6.4) is van belang om significant negatieve effecten als gevolg van
strandrecreatie (betreding duinen buiten de paden), wandelen, fietsen, mountainbiken,
uitzichtpunten, honden uitlaten, paardrijden en vissen te voorkomen.
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Bij excursies in het gebied treedt bij uitvoering van mitigerende maatregelen geen effect op.
Het gaat hier met name om het spreiden van excursies in ruimte en tijd en het voorkomen van
overmatige betreding en verstoring van kenmerkende soorten.
Evenementen moeten worden getoetst in het kader van de Wet natuurbescherming.
Verkeer en waterbeheer en -veiligheid
Als gevolg van wegen en verkeerplaatsen, uitbaggeren vaargeulen voor de kust en
uitwateringskanaal treden significant negatieve effecten niet op. Bij beheer en onderhoud aan
wegen, paden en grenspalen en beheer en onderhoud van waterlopen en duinenrij is sprake
van mitigerende maatregelen, met name de uitvoering van werkzaamheden buiten gevoelige
perioden (op basis van gedragscodes).

6.3.3.

Zandsuppleties
De kustlijnzorg bestaat uit reguliere zandsuppleties (inclusief zandtransport en zandwinning)
en calamiteitenbeheer van het strand. De zandsuppleties zijn gericht op het dynamisch
handhaven van de basiskustlijn door het op peil houden van het zandvolume van het
kustfundament ter voorkoming van erosie van de kust. Door de basiskustlijn op zijn plek te
houden worden de achterliggende functies beschermd tegen erosie. Bij een overschrijding van
de basiskustlijn in combinatie met een landwaartse trend wordt besloten tot een suppletie. Een
suppletie wordt ontworpen voor de verwachte erosie van een jaar of vier tot vijf. De suppleties
kunnen bestaan uit strand- en/of onderwatersuppleties. Conform het suppletieprogramma vindt
er bij Cadzand en Kievittepolder in 2019/2020 een strandsuppletie plaats van 100.000 m 3.
Calamiteitenbeheer van het strand bestaat uit niet-reguliere zandsuppleties die nodig zijn in
het geval van versnelde erosie/afslag van de kust.
Zandsuppleties kunnen sedimentatieprocessen beïnvloeden en daarmee een effect hebben op
habitattypen. Gebruik van te grof zand beperkt de overstuivingsdynamiek in de achtergelegen
buitenduinen en kan daardoor gevolgen hebben voor de kwaliteit van de habitattypen witte
duinen, grijze duinen en duindoornstruwelen. Er is tevens een risico dat zand de slufter inloopt,
waardoor de sluftermond verzandt en de instandhouding van slikken en schorren achteruit
gaat. Het risico is, gezien de richting van het netto-zandtransport, groter bij zandsuppleties op
het Vlaamse strand dan op het Nederlandse strand. Gelet op het van zuidwest naar noordoost
gericht longitudinaal sedimenttransport langs de kust, kan verwacht worden dat een deel van
het zand dat bij de geregeld op de stranden van Knokke uitgevoerde strandsuppleties wordt
aangevoerd, vervolgens door de zeestromingen meegevoerd kan worden naar Het Zwin en
terecht kan komen in de hoofdgeul van het Zwin.
Voor de suppleties die RWS uitvoert in het kader van de kustlijnzorg worden een aantal
uitgangspunten genomen (conform vrijstellingsvoorwaarden Natura 2000-beheerplan
Noordzeekustzone) waarmee effecten worden voorkomen of beperkt. Voor de samenstelling
en korrelgrootte van het zand bij zandsuppleties geldt dat deze zo veel mogelijk overeenkomt
met het zand van het strand dat grenst aan de suppletielocatie. Daarnaast zijn suppleties
binnen 1 km van de habitattypen zilte pionierbegroeiingen, slijkgrasvelden en schorren en zilte
graslanden alleen toegelaten als Rijkswaterstaat aantoont dat de suppletie geen negatieve
effecten veroorzaakt op deze habitattypen. Voor deze habitattypen is het belangrijk dat de
toegankelijkheid van de slufter voor zeewater om in gebied binnen te dringen gewaarborgd
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blijft. Wanneer suppleties onder deze voorwaarden worden uitgevoerd, zijn er geen effecten
van de kustlijnzorg op habitattypen met een instandhoudingsdoel aan de orde. Voorts meldt
Rijkswaterstaat de uit te voeren suppleties ten minste drie maanden voorafgaand aan de
uitvoering aan het bevoegd gezag en maakt dat ook bekend aan het publiek, waaronder de
maatschappelijke organisaties met wie Rijkswaterstaat samenwerkt op het gebied van
monitoring en onderzoek naar de gevolgen van kustsuppleties op beschermde habitattypen en
soorten in Natura 2000-gebieden.
Witte duinen, grijze duinen en duindoornstruwelen (strandsuppleties)
- De samenstelling en korrelgrootte van het zand bij strandsuppleties komt zo veel
mogelijk overeen met het zand van het strand dat grenst aan de suppletielocatie.
Zilte pionierbegroeiingen, slijkgrasvelden, schorren en zilte graslanden (strandsuppleties)
- Suppleties die worden uitgevoerd binnen 1 kilometer van zilte pionierbegroeiingen,
slijkgrasvelden en/of schorren en zilte graslanden zijn alleen toegelaten als
Rijkswaterstaat aantoont dat de suppletie geen negatieve effecten veroorzaakt op deze
habitattypen.
Olievervuiling
Een risico voor het Zwin is verontreiniging als gevolg van scheepsongelukken of illegale
lozingen vanaf schepen, met name van olie. In 2003 is een onderzoek uitgevoerd naar de
schade die kan ontstaan door preventieve maatregelen om olieverontreiniging van het gebied
bij calamiteiten te voorkomen (Rijkswaterstaat, 2003). Ten behoeve van de bescherming van
het Zwin tegen verontreiniging door water- en bodemverontreinigende stoffen bij calamiteiten,
is door de Nederlandse en Belgische overheid een regeling in het leven geroepen waarin de
coördinatie en de uitvoering van de beschermingsmaatregelen is geregeld (de
Calamiteitenregeling Zwin, versie maart 2010). Hierin is de maatregel openomen om het
gebied af te sluiten met een zanddam om zodoende olieverontreiniging te voorkomen. De
afsluiting zelf kan echter ook schade aan het gebied veroorzaken doordat de invloed van het
getij wegvalt. Het rapport geeft richtlijnen voor de duur van de afsluiting. Het overkoepelende
veiligheidsplan wat van toepassing is op onder meer het Zwin is het Incidenten bestrijdingsplan
Deltawateren.
Jacht en faunabeheer
Bij muskusrattenbestrijding wordt gewerkt op basis van de landelijke Gedragscode voor de
bestrijding van muskusrat en beverrat 2014.

6.3.4.

6.4.

PAS maatregelen
De in de onderstaande tabellen genoemde maatregelen vloeien voort uit de PAS
gebiedsanalyse van het Zwin & Kievittepolder (Provincie Zeeland, 2017). De gebiedsanalyse
is erop gericht om te komen tot een ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke
herstelmaatregelen in het kader van de PAS voor stikstofgevoelige habitattypen en soorten.
- Binnen het Natura 2000-gebied is alleen voor het stikstofgevoelige habitattype H2130A
Grijze duinen (kalkrijk) geconcludeerd dat extra herstelmaatregelen nodig zijn (zie ook
paragraaf 4.5).
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PAS Maatregelenpakket en beheerplanmaatregelen

H2130A

aanvullen
d beheer

Max. 0,2 ha.

matig

< 1 jr

Cyclisch

Z1

Eignaar/
Verantwoordelijke

Kaartcode

Frequentie
uitvoering

Potentiële
effectiviteit

Opp/Lengte

Terugzetten struweel
en aanvullend maaien
Oudelandse Polder.

Responstijd

PAS-maatregelen eerste periode.

Omschrijving

Maatregel

Habitattype

Tabel 18

HZL

H0000/
LG12

overige

H0000

hydrologie
en (her-)
inrichting

Aanvullend maaien of
kappen Oudelandse
Polder en Kievittepolder
Onderzoeksopdracht
naar het voorkomen en
de ecologische
randvoorwaarden van
de Nauwe korfslak (lift
mee met onderzoek
Kop van Schouwen)
Uitbreiding poelen
Kievittepolder, minimaal
3 stuks

H2130A

Maatregel

Habitattype

Tabel 20

aanvullend
beheer
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Max.
geheel
N2000gebied in
ha.
Max. 13,2
ha.

niet van
toepassing

niet van
toepassing

Cyclisch

matig

< 1 jr

Cyclisch

Max.
geheel
N2000gebied in
ha.

niet van
toepassing

niet van
toepassing

Eenmalig

Max. 5.9
ha.

niet van
toepassing

niet van
toepassing

eenmalig

Z2

HZL

N200
0

HZL

Z1

HZL

onderzoek

N200
0

Prov.

kamsalamander

Z3

HZL

monitoring

PAS-maatregelen tweede en derde periode

Terugzetten struweel en
aanvullend maaien Oudelandse
Polder

matig

>10 jr

Cyclisch

Eigenaar/
Verantwoordelijke

Kaartcode

Overige
opmerkingen

Frequentie
uitvoering

Responstijd

Potentiële
effectiviteit

Cyclisch

Z1

Eigenaar/
Verantwoordelijke

aanvullen
d beheer

1 tot 5 jr

Kaartcode

H1130B

groot

Frequentie
uitvoering

overige

Max. 103.0
ha.

Responstijd

H2130A
/ LG12

Begrazing van
binnendijks schor met
schapen
Aanvullende
monitoring
natuurkwaliteit Natura
2000

Potentiële
effectiviteit

aanvullen
d beheer

Omschrijving

H1330B

Opp/Lengte

Omschrijving

Maatregel

Habitattype

Tabel 19 Beheerplanmaatregelen eerste periode. Deze reguliere beheermaatregelen zijn nodig voor het behalen van
de doelen.

HZL

H1330
B

aanvullend
beheer

Begrazing van schor met
schapen

H2130
A/LG1
2
H0000

overige

1 tot 5 jr

Cyclisch

Aanvullende
monitoring niet van
natuurkwaliteit Natura 2000 toepassing

niet van
toepassing

Cyclisch

overige

Monitoring kamsalamander

H0000

overige

Monitoring kleine
zilverreiger

niet van
toepassing
niet van
toepassing

niet van
toepassing
niet van
toepassing

H0000
/Lg12

hydrologie
en (her)inrichting

Uitvoering effectgerichte
maatregelen n.a.v. het
voorkomen en de
ecologische
randvoorwaarden van de
Nauwe korfslak.

niet van
toepassing

niet van
toepassing

Cyclisch

Eigenaar /
verantwoordelijke

Kaartcode

Overige
opmerkingen
Z2

HZL

monitoring

N2000

HZL

Cyclisch

monitoring

N2000

HZL

Cyclisch

monitoring

N2000

HZL

N2000

Prov.

H0000
/Lg12

overige

Aanvullende monitoring
natuurkwaliteit Natura
2000

niet van
toepassing

niet van
toepassing

Cyclisch

H1330
B

aanvullend
beheer

Begrazing van schor met
schapen

groot

1 tot 5 jr

Cyclisch

H0000

overige
overige

niet van
toepassing
niet van
toepassing

niet van
toepassing
niet van
toepassing

Cyclisch

H0000

Monitoring
kamsalamander
Monitoring kleine
zilverreiger

Cyclisch

H0000
/Lg12

hydrologie
en (her-)
inrichting

Uitvoering effectgerichte
maatregelen n.a.v. het
voorkomen en de
ecologische
randvoorwaarden van de
Nauwe korfslak.

niet van
toepassing

niet van
toepassing

Cyclisch

monitoring

Eigenaar /
verantwoordelijke

Kaartcode

Overige
opmerkingen

Frequentie
uitvoering

Potentiële
effectiviteit

Responstijd

Beheerplanmaatregelen derde periode

Omschrijving

Maatregel

Habitattype

Tabel 22

groot

Frequentie
uitvoering

Potentiële
effectiviteit

Responstijd

Beheerplanmaatregelen tweede periode

Omschrijving

Maatregel

Habitattype

Tabel 21

N2000

HZL

Z2

HZL

monitoring

N2000

HZL

monitoring

N2000

HZL

N2000

Prov.
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Figuur 29 Maatregelenkaart. In de kaart zijn niet alleen de PAS-maatregelen opgenomen, maar ook de
huidige maatregelen en beheerplanmaatregelen. Zie de maatregelentabellen voor een
nadere beschrijving (Bron: Provincie Zeeland 2017)
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6.5.

Handhaving
Naleving door preventie en handhaving
Voorlichting en toezicht zijn belangrijke instrumenten om gebruikers en bezoekers van het
Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder te informeren over maatregelen om de natuur te
beschermen en de naleving van de regels te bevorderen. Beide type instrumenten worden
afgestemd op de situatie ter plekke. Voor het uitvoeren van de handhaving in het gebied zijn
de Stichting Het Zeeuwse landschap, de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen
en de gemeente Sluis verantwoordelijk.

6.5.1.

Het beheerplan Zwin & Kievittepolder beperkt zich tot het Nederlandse deel van het Natura
2000-gebied. Evenzo beperkt de handhaving van de uit het beheerplan voortvloeiende
maatregelen zich tot dit deel. In de toekomst is samenwerking met collega handhavers uit
België niet uit te sluiten en zal geprobeerd worden toezicht- en sanctiestrategie op elkaar af te
stemmen.
Voor de naleving van de maatregelen uit dit beheerplan ligt de nadruk op preventie, duidelijke
bebording van de afgesloten gebieden, voorlichting en toezicht. Bij voortduren van
overtredingen worden ook repressieve instrumenten ingezet, zoals het opmaken van een
proces-verbaal en het volgen van juridische procedures. Belangrijkste wettelijke basis daarvoor
is de Wet natuurbescherming en het wetboek van Strafrecht. Naast de gebiedsbescherming
van de Wet natuurbescherming is in het gebied, Zwin & Kievittepolder, een groot aantal andere
wetten en regels van toepassing. Het gaat hierbij om soortenbescherming en de bepalingen
ten aanzien van houtopstanden van de Wet natuurbescherming, Waterwet, Wet op de
Ruimtelijke Ordening, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Provinciale Milieu
Verordening (PMV), etc., waarvoor verschillende handhavende instanties verantwoordelijk zijn.
Samenwerking en het maken van afspraken tussen deze handhavende instanties is dan ook
van groot belang.
Wat is handhaving?
Onder handhaving wordt verstaan "Alle activiteiten gericht op het bereiken van beleidsdoelen
door naleving van regels te bevorderen en overtredingen te beëindigen". Daarmee richt
handhaving zich uitdrukkelijk niet alleen op het opleggen van sancties tegen overtredingen
maar gaat het om een breder samenhangend pakket van preventieve maatregelen en
repressieve instrumenten, zoals voorlichting en toezicht. Handhaving in het kader van Natura
2000 is primair gericht op het realiseren van de in de beheerplannen geformuleerde
doelstellingen. De verantwoordelijkheid voor het realiseren daarvan ligt bij de beheerders van
de gebieden. Omdat naleving van de maatregelen door toezicht en handhaving primair
bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen zijn zij primair verantwoordelijk voor het
toezicht en handhaving in het gebied. Daarnaast draagt het waterschap en Rijkswaterstaat
zorg voor de waterkwaliteit in het gebied en is de gemeente o.a. verantwoordelijk voor
ruimtelijke ingrepen. Toezicht en handhaving door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
richt zich in eerste instantie op de naleving van de eventueel te verstrekken vergunningen en
op de bepalingen uit de Wet natuurbescherming.

6.5.2.

De algemene handhavingsstrategie plaatst toezicht en handhaving in een breed kader. Het
uiteindelijke doel is de naleving van de regelgeving in de beide gebieden bevorderen. Daarbij
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kiezen we voor een afgewogen pakket aan instrumenten afgestemd op de verschillende
doelgroepen. Handhaving omvat een reeks maatregelen waarvan "pure" handhaving er slechts
één is.
We plaatsen dan ook de handhaving in een zogenaamde naleefketen:











Pro-actie. De naleving van de regels is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de
regelgeving en het beleid en het totstandkomingsproces hiervan. Slechte regelgeving
en een onzorgvuldig proces leiden doorgaans tot een lagere acceptatie van de regels
en daardoor tot een hogere overtredingskans.
Preventie. Het nemen van maatregelen vooraf ter voorkoming van incidenten. In deze
schakel spelen voorlichting en toezicht een belangrijke rol. Door een gestructureerde
aanpak willen we de bekendheid over en de acceptatie van de maatregelen in de beide
gebieden verhogen en daardoor voorkomen dat deze niet nageleefd worden.
Preparatie. Het treffen van voorbereidingen op ongewenste situaties die kunnen
ontstaan door het overtreden van de regels. Door vroegtijdig te anticiperen op
bijzondere omstandigheden kan het ontstaan van overtredingen voorkomen worden.
Bv het opstellen van protocollen.
Repressie. De daadwerkelijke bestrijding van de nadelige gevolgen van een
overtreding van regels. Hierin past ook het toepassen van handhaving via
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke middelen.
Nazorg. Nazorg omvat alles wat nodig is om zo snel mogelijk de gevolgen van
overtredingen te bestrijden en tot de oorspronkelijke situatie terug te brengen, bv. het
saneren van vervuilde grond.

Toezichtsstrategie
Vrije veld toezicht: Met betrekking tot de vormen van toezicht zal dit in het gebied voornamelijk
bestaan uit vrije veld toezicht. Dit toezicht richt zich in hoofdzaak op de toegang beperkingen
binnen de gebieden en op de uitvoerende activiteiten als omschreven in het beheerplan. In
beide gebieden is sprake van "recreatiedruk" met een flinke toename in het hoofdseizoen. In
die periode is intensiever toezicht nodig op de toegang beperkende maatregelen.

6.5.3.

Objectgebonden toezicht: Objectgebonden toezicht richt zich op het toezicht op de uitvoering
van verleende vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en per 1 januari
2017 de Wet natuurbescherming of vergunningen/ontheffingen in het kader van overige
wetgeving. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen vergunning /ontheffingen voor
inrichtingswerken (relatief kortdurend) en permanente vergunningen. Er wordt naar gestreefd
jaarlijks alle verleende vergunningen/ontheffingen minstens één keer te controleren op de
naleving van de voorschriften door de organisatie die de vergunning/ontheffing heeft
afgegeven.
Het toezicht in de gebieden door de toezichthoudende instanties zal zoveel mogelijk in
onderling overleg met de beheerders plaatsvinden. Stichting Het Zeeuws Landschap heeft
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Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst. In het kader van het objectgebonden
toezicht zal periodiek door de toezichthouder van de beherende instantie en een
toezichthouder van de provincie een bezoek gebracht worden aan de beide gebieden inzake
de in het beheerplan genomen beheersmaatregelen.
Sanctiestrategie
Bij overtreding van de wettelijke regels, het zich niet houden aan de in het beheerplan
genoemde voorwaarden, etc. kunnen toezichthouders "dwang" uitoefenen in de vorm van een
formele waarschuwing of sanctiebeschikking of in de vorm van het opmaken van een procesverbaal. Professionele handhaving kenmerkt zich door een consequente uitvoering. Hier wordt
onder andere invulling aan gegeven door het vaststellen van een stappenplan dat bij
geconstateerde overtredingen wordt gevolgd. In de strategie wordt duidelijk gemaakt hoe en in
welke situatie wordt opgetreden.

6.5.4.
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7. Kennislacunes, monitoring en evaluatie
7.1.

Kennislacunes
In dit beheerplan zijn een aantal lacunes in kennis aan het licht gekomen, waardoor een juiste
beoordeling van effecten niet goed mogelijk is. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
 De ontwikkeling van de habitattypen na herinrichting van het gebied. Momenteel kan
hierover enkel een inschatting gemaakt worden.
 Het is onbekend hoe de nieuw aangelegde drainering en riolering in het Zwindorp
negatieve effecten hebben op het Zwin en dan met name de grondwaterstand en de
waterstanden in de poelen. Een lagere waterstand kan negatieve effecten hebben op
het behalen van de doelen voor kamsalamander en de nauwe korfslak.
Kennislacunes dienen in de eerste beheerperiode door nader onderzoek/monitoring te worden
ingevuld.

7.2.

Monitoring
Provinciaal monitoringsplan Zeeland
Het Provinciale natuurbeleid is over de laatste jaren sterk veranderd. Met ingang van 2014 is
Provincie Zeeland zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Hiermee komt
de verantwoordelijkheid voor monitoring en evaluatie van natuurdoelen eveneens bij de
Provincie te liggen. Om hieraan tegemoet te komen is het Provinciaal Monitoring en
beoordelingsplan (PMP) opgesteld. Het doel van het PMP is om een gezamenlijke aanpak voor
het verzamelen, beheren en beoordelen van natuurinformatie te bieden. Hierin zijn onder
andere het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ), Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL),
Natura 2000/PAS, Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het soortenbeleid opgenomen.

7.2.1.

De doelen voor monitoring en evaluatie afkomstig van de verschillende onderdelen van het
natuurbeleid hebben veel overlap met elkaar. Daarom is er in het PMP gekozen om de overlap
in de doelen en gegevens behoeftes in beeld te brengen om daarmee de meetnetten zoveel
mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen (Provincie Zeeland, 2016).
Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk Zeeland en Natura 2000/PAS
Elk onderdeel van het Natuurbeleid heeft zijn eigen beoordelingskader. Het Natuurnetwerk
Zeeland heeft een andere beoordelingsmethode dan Natura 2000/PAS. In het beheerplan
wordt enkel ingegaan op het beoordelen van de Natura 2000 doelen. Voor de Natura 2000
doelen wordt er gekeken naar de kwaliteit en omvang van leefgebieden van soorten en naar
de kwaliteit en omvang van habitattypen. De kwaliteitsbeoordeling van de habitattypen is
gebaseerd op de aspecten: vegetatietypen, abiotische randvoorwaarden, typische soorten en
kenmerken van goede structuur en functie.

7.2.2.

Voor de PAS monitoring zijn in het PAS Monitoringsplan (http://pas.natura2000.nl/files/pasmonitoringsplan-definitief.pdf) aanvullingen benoemd die ten behoeve van de natuur
monitoring plaats moeten vinden. Naast de monitoring van omvang en kwaliteit van soorten en
habitattypen wordt hier vooral gefocust op het volgen van herstelmaatregelen die in het kader
van de PAS genomen worden.
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Het betreft het volgen in voortgang van de uitvoering en het volgen van de effectiviteit van de
maatregelen door middel van monitoring met procesindicatoren. Daarnaast is als onderdeel
van de jaarlijkse rapportage in het kader van de PAS een veldbezoek opgenomen die moet
dienen als 'vinger aan de pols' ten aanzien van de ontwikkeling van het gebied.
Op de monitoring in het kader van Natura 2000 is het Programma van Eisen Gebiedsgerichte
Monitoring Natura 2000 (Regiegroep Natura 2000, 2009) van toepassing. Uitgangspunt hierin
is dat de monitoring niet op zichzelf staat, maar een directe relatie heeft met het doel waarvoor
wordt gemonitord. Het gaat om monitoring van soorten, monitoring van habitattypen en
monitoring van gebruik en maatregelen.
Bestaande monitoring
Er vindt monitoring van diverse soortgroepen plaats in het beheergebied. Een aantal
soortgroepen wordt door of in opdracht van stichting Het Zeeuwse Landschap uitgevoerd. Dit
betreft de volgende soortgroepen:

7.2.3.

Monitoring Natura 2000 doelen
 Kamsalamander jaarlijks
Inventariseren veedrinkputten op het voorkomen van kamsalamander, en zo mogelijk
vaststellen voortplantingssucces door middel van fuiken.
 Jaarlijkse monitoring van kleine zilverreiger.
 Vegetatiekarteringen van het Zwin.
Vegetatiekarteringen door RWS van het Zwin vanaf 1952 (inclusief het Vlaamse deel)
vinden circa om de 6-8 jaar plaats.
Overige monitoring
 Amfibieën Jaarlijks
Vanaf 2002 zijn jaarlijks alle veedrinkputten geïnventariseerd, waarbij tevens het aantal
boomkikkers is vastgesteld. Boomkikkers aan de hand van het aantal roepende
mannetjes, inventariseren veedrinkputten op het voorkomen van amfibieën, waaronder
kamsalamander, en zo mogelijk vaststellen voortplantingssucces door middel van
fuiken.
 Flora 1x /6 jaar
Eénmaal per zes jaar vindt een volledige planteninventarisatie plaats, waarbij tevens
de abundantie per soort wordt opgenomen. Daarnaast worden nog éénmaal extra
alleen de doelsoorten van de SNL geïnventariseerd per ha-hok. Dit gebeurt alleen voor
de botanisch interessante gebieden zoals de Oudelandse Polder, de Zwinweide en
(deels) de Kievittepolder.
 Kwaliteitstoets 1x /6 jaar
 Volledige broedvogelinventarisatie 1x /6 jaar
 Jaarlijkse opname van permanente kwadraten (PQ’s) in de Oudelandsepolder.
Van de planning wordt in de praktijk van dit programma afgeweken, vanwege beperkte
capaciteit. Het monitoringsschema wordt hierop aangepast.
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Gewenste monitoring
Monitoring van de verspreiding en kwaliteit van leefgebieden van soorten
Het instandhoudingsdoel voor nauwe korfslak en kleine zilverreiger is behoud omvang en
kwaliteit leefgebied. De omvang van het leefgebied van beide soorten dient hierom periodiek
te worden gemeten. Van beide soorten is echter slechts globaal de verspreiding binnen Zwin
& Kievittepolder bekend.

7.2.4.

Het instandhoudingsdoel voor de kamsalamander is uitbreiding omvang en verbetering
kwaliteit leefgebied. De populatie-omvang wordt reeds jaarlijks gemonitord. De soort komt in
vrijwel alle aanwezige poelen in het Natura 2000-gebied voor.
De kwaliteit van het leefgebied van de drie soorten is slechts indicatief bekend. Tabel 23 geeft
een analyse van monitoring van de kwalificerende fauna in het gebied. Hierin zijn ook de
kwaliteitsaspecten benoemd.
De beoordeling van de kwaliteit dient mede op basis van expert judgement plaats te vinden.
Het bepalen van de omvang van het leefgebied gebeurd aan de hand van expert judgement
en monitoring gegevens ten aanzien van de spreiding. Er is landelijk in opdracht van de
provincies een rekentool in ontwikkeling ten behoeve van het bepalen van de omvang en
kwaliteit van leefgebieden van soorten.
Tabel 23

Analyse monitoring soorten

Soort

Populatie
omvang

Omvang
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Kwaliteitsaspecten

Nauwe
korfslak

aanwezigheid
wordt 6 jaarlijks
gemonitord in
het kader van
het NEM

Expert
judgement,
wordt nader
onderzoek
gedaan naar
het voorkomen
van de Nauwe
korfslak en
leefomgeving

Gewenst
(expert
judgement) Zie
ook hiernaast

Aanwezigheid duindoorn-struweel,
populieren
Zuurgraad + trofiegraad bodem

Kamsalamander

Reeds jaarlijks

Reeds jaarlijks

Gewenst
(expert
judgement)

Verbindingsmogelijkheden
Waterkwaliteit en waterpeil
voortplantingspoelen

kleine
zilverreiger

Reeds jaarlijks

Gewenst

Gewenst

(periodieke
meting)

(expert
judgement)

Voedselaanbod
Openheid landschap
Verstoring (geluid, licht)

Monitoring van vegetatie
Op de buitendijkse delen van het Zwin vinden elke zes jaar vegetatiekarteringen door
Rijkswaterstaat plaats. Binnendijks op gronden in beheer door stichting Het Zeeuwse
Landschap worden elke 12 jaar vegetatiekarteringen gemaakt conform de afspraken binnen
Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Eénmaal per zes jaar vinden er een
soortenkarteringen en een structuurkartering plaats waarbij tijdens de soortenkartering
rekening moet worden gehouden met de SNL soorten én de typische Natura 2000-soorten.
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Monitoring van habitattypen
Aan de hand van de vegetatiekarteringen, soorten informatie, abiotiek, structuur en functie van
het gebied zal een nieuwe habitattypekaart gemaakt worden.
Met de uitbreiding van het Zwin wordt tijdens de eerste beheerperiode het areaal buitendijkse
estuariene habitat gewijzigd. Monitoring van de ontwikkeling van deze habitattypen is
opgenomen als onderdeel van de projectmonitoring van het uitbreidingsplan.
Monitoring van maatregelen
Naast de ecologische monitoring (inventarisatie van natuurwaarden) zullen uitgevoerde
maatregelen en het gevoerde beheer in detail vastgelegd moeten worden om toekomstige
analyses mogelijk te maken. Het gaat daarbij om de aard, tijdstip/periode en locatie van
beheermaatregelen. Op basis van tussentijdse resultaten van ecologische monitoring kan het
beheer zo nodig bijgesteld worden. De noodzaak hiervan zal mede afhangen van het al of niet
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Monitoring van de effecten van uitbreiding van
het Zwin maakt hier onder andere onderdeel van uit.
Ten behoeve van de uitbreiding van het Zwin wordt er tijdelijk intensieve monitoring opgesteld
voor het volgen van de effecten van dit project. De monitoring is uitgewerkt in een afzonderlijk
monitoringsplan als onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde. Tijdens deze monitoring
zal de aandacht vooral liggen op de hydrologische en morfologische processen. Daarnaast
staan de partners aan de lat voor een ecologische monitoring van het gebied.
In het kader van de PAS is er één maatregel opgenomen. Deze maatregel zal extra op
effectiviteit worden gemonitord bijvoorbeeld door het extra volgen van de ontwikkelingen door
middel van permanente kwadraten (PQ's) waarmee extra vegetatie opnamen worden gemaakt
elke 3/6 jaar en ontwikkelingen gevolgd kunnen worden.
Monitoring van gebruik
Monitoring van gebruik betreft met name monitoring van recreatie. Dit is behalve voor de Kleine
zilverreiger relevant voor de voor recreatie gevoelige habitattypen Witte en Grijze duinen en
Duindoornstruwelen.
Om het effect van recreatief gebruik op Vogelrichtlijnsoorten te kunnen meten is het wenselijk
dat de toezichthouder notities maakt van de aantallen bezoekers (schatting) en eventuele
overtredingen (loslopende honden, buiten de paden lopen etc.). Zwin & Kievittepolder maken
geen onderdeel uit van de reguliere recreatietellingen van de
Werkgroep Recreatie-onderzoek Deltawateren (2006).
Taakverdeling
De verantwoordelijkheden voor de monitoring zijn als volgt verdeeld:

7.2.5.



Het Rijk is eindverantwoordelijk voor de monitoring van de staat van instandhouding
en de trends daarin. Het Bevoegd Gezag (de Provincie Zeeland) is verantwoordelijk
voor de monitoring van het gehele gebied en de maatregelen (uitvoering en effecten)
met betrekking tot soorten en habitattypen, veranderingen in de structuur van het
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gebied en veranderingen in het gebruik van het gebied voor het opstellen van het
beheerplan.
Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) monitort Zwin, Kievittepolder, Oudelandse
Polder en Zwinweide, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande
evaluatie- en monitoringsprogramma’s.
Rijkwaterstaat monitort de buitendijks gelegen delen.
In het kader van het uitbreidingsproject vindt er tijdelijk extra monitoring plaats in
afstemming met RWS, HZL en Vlaanderen in opdracht van de Provincie Zeeland.

In Tabel 24 is de gewenste monitoring samengevat waarbij tevens de gewenste frequentie is
aangegeven. Er is een vergelijking gemaakt met de huidige monitoring. Tevens is de
uitvoerende organisatie aangegeven. Dit is niet per definitie de financieel verantwoordelijke
organisatie.
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Tabel 24

Benodigde monitoring Natura 2000 en uitvoerende organisatie

Monitoring Natura 2000

Gewenste
frequentie

Vergelijking met
huidige monitoring

Uitvoerende
organisatie

Nauwe korfslak

1x per 6 jaar

aanwezigheid wordt 6
jaarlijks gemonitord in
het kader van het
NEM

NEM (Stichting Anemoon
/ EIS)

Kamsalamander

Jaarlijks

Gebeurt reeds

Het Zeeuwse Landschap

Kleine zilverreiger

Maandelijks

Gebeurt reeds

SOVON/HZL?

Habitatkartering

1x per 6 jaar

Nulmeting in 2009

Provincie Zeeland

Vegetatiekartering

1x per 6 jaar

Deels onderdeel van
SNL, standaard bij
RWS

Het Zeeuwse Landschap

1x per 6 jaar

Nulmeting in 2009

RWS/ HZL

Jaarlijks

Gebeurt nog niet

Het Zeeuwse
Landschap? / Provincie
Zeeland / Waterschap

Monitoring soorten

Vegetatie en habitats

Kartering vegetatiestructuur

/ Rijkswaterstaat

Kwaliteitsaspecten
Waterkwaliteit, saliniteit poelen

Waterpeil poelen

Scheldestromen

Maandelijks /
2-wekelijks

Monitoring maatregelen
Sedimentatie, hydrodynamica,
geomorfodynamiek

onderdeel van
projectmonitoring

Partners Zwin in
verandering

Vastleggen van aard, periode en
locatie beheer- en
inrichtingsmaatregelen

Doorlopend

Gebeurt nog niet

Provincie Zeeland

PAS maatregelen PQ's

1x 3 jaar

Gebeurt nog niet

Provincie Zeeland

Vastleggen van recreatief
Jaarlijks
gebruik (aantallen bezoekers) en
overtredingen

Gebeurt nog niet

Toezichthouder /

Monitoring gebruik

7.3.

Provincie Zeeland

Evaluatie
Op initiatief van het Bevoegd Gezag wordt het beheerplan tegen het einde van de planperiode
van zes jaar geëvalueerd om te bepalen of het voor een volgende periode nog voldoet. Deze
evaluatie gaat in op de mate van realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.
De evaluatie is de onderbouwing voor de volgende generatie beheerplannen. Wanneer uit de
evaluatie blijkt dat het beheerplan nog steeds actueel is, dan kan het met eenzelfde termijn
verlengd worden. Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de monitoring
zoals hierna en in de betreffende monitoringsplannen beschreven. De ontwikkeling van de
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staat van instandhouding van natuurwaarden is een kwestie van lange termijn. Daarom worden
er gedurende de looptijd van het beheerplan over de staat van instandhouding geen
tussentijdse evaluaties gehouden. Wel vindt er na drie jaar een terugmelding plaats.
Daarnaast rapporteert Nederland in het kader van de Europese richtlijnen elke zes jaar aan de
Europese Commissie over de staat van instandhouding van soorten en habitattypen en de
toepassing en effectiviteit van de maatregelen. Het ministerie van Economische Zaken is
verantwoordelijk voor deze Europese rapportage, de Provincie Zeeland levert de benodigde
gegevens voor de Zwin & Kievittepolder.
Om de vinger aan de pols te houden en indien gewenst eerder te kunnen bijsturen, zal
tenminste gedurende de eerste drie jaar vanaf de uitbreiding van het Zwin, waarbij een deel
van het gebied opnieuw wordt ingericht, jaarlijks een evaluatie worden uitgevoerd. De Provincie
Zeeland heeft hierbij het voortouw.
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8. Communicatie, educatie en voorlichting
8.1.

Doelstelling
Voor het welslagen van het beheerplan is het van belang dat maatschappelijke organisaties,
belangengroepen, omwonenden en gebruikers tijdens de gehele uitvoeringsperiode van het
beheerplan voldoende informatie krijgen over de inhoud en consequenties van de maatregelen.
Dit heeft als doel draagvlak voor de maatregelen te creëren en medewerking aan de uitvoering
van het plan te bewerkstelligen. In deze paragraaf zijn kort de uitgangspunten voor
communicatie tijdens de uitvoering beschreven.
Uitgangspunt in de communicatie is een realistisch beeld te scheppen van de mogelijkheden,
kansen en beperkingen van het Natura 2000-gebied en omgeving voor mens, natuur en milieu
en daarbij een breed draagvlak te creëren bij de verschillende doelgroepen.
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in een aantal subdoelstellingen:
 alle betrokken doelgroepen zijn volledig, juist en op maat geïnformeerd over het proces
en de veranderingen in het gebied en de doelgroepen weten wanneer en bij wie zij –
op eigen initiatief – een inbreng kunnen leveren.
 doelgroepen hebben inzicht in de gevolgen van het beheerplan voor de eigen situatie.
Zij hebben begrip voor de gekozen maatregelen in het beheerplan. Zij weten waar ze
terecht kunnen voor informatie en met vragen.
 intermediairs en andere betrokkenen bij de uitvoering van het plan kennen nut en
noodzaak van de maatregelen, hebben begrip hiervoor en werken actief mee aan een
positieve uitstraling van het gebied.

8.2.

Gebiedsgerichte communicatie provincie
De beheerders van de Natura 2000 gebieden zijn verantwoordelijk voor de communicatie in
het gebied.
De gebiedsgerichte communicatie is maatwerk, immers strategie, doelgroepen en tijdspad
verschillen per plan. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen:
 In ieder gebied zijn de actoren verschillend, dus ook de communicatie
 De betrokkenheid van de bevolking en maatschappelijke groeperingen is per gebied
verschillend
 De belangen en inzet van diverse partijen is verschillend.
Een communicatieactieplan per gebied heeft als basis 'Communicatie Natura 2000 Deel I' en
bestaat uit de volgende onderdelen:
 Doel van communicatie
 Specifieke doelgroepen
 Kernboodschap
 Communicatiemiddelen (geconcretiseerd naar een actielijst in tijd)
Doel van communicatie
 Samenhang met andere Natura 2000 projecten
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Voor de gebiedsgerichte communicatie is het van belang de overeenkomsten en de
verschillen met de andere projecten binnen de gebieden te onderkennen,
samenwerking te zoeken en de communicatie af te stemmen.

Rol provincie
Als vertegenwoordiger van de Provincie wordt een projectleider aangesteld. Deze rol is het
beste te vergelijken met die van een regisseur.
 De projectleider benadert de partijen waarvan belangen actief worden geraakt.
 De projectleider geeft duidelijk aan wat ieders bevoegdheden zijn en maakt duidelijk
hoe het traject verloopt.
 De projectleider is aanjager van het gehele traject. Dit betekent dat zij informatie
beschikbaar stelt, overleggen initieert en de voortgang bewaakt.
 De projectleider informeert de doelgroepen over hun plichten, rechten en
bevoegdheden.
Specifieke doelgroepen
Vanuit de beheerder en de provincie moet er met een aantal globale belangengroepen en
organisaties worden gecommuniceerd. In de onderliggende paragraaf worden deze partijen en
hun belang bij een goede communicatie nader omschreven.
Landbouw- en recreatieondernemers
In sommige gevallen kan het aanwijzen van een Natura 2000-gebied belemmeringen voor
economische activiteiten met zich meebrengen. Agrariërs en recreatieondernemers kunnen
hier mee te maken krijgen. Het is belangrijk dat deze ondernemers snel inzicht krijgen in de
gevolgen van de aanwijzing voor hun specifieke situatie. De communicatie met deze
doelgroepen vergt extra aandacht.
Omwonenden
Omwonenden zien de gebieden als hun achtertuin en gebruiken deze gebieden al tijden als
uitloopgebied. Emotioneel zijn zij er mee verknocht. Dit is een aspect dat door de Provincie
Zeeland en de beheerders moet worden erkend en op de juiste waarde moet worden geschat.
Door de plannen gaan we deze ‘pronkjuwelen’ nog mooier maken en – vooral – duurzaam
behouden, zodat onze kinderen en kleinkinderen er ook nog iets aan hebben. We gaan ons
richten op de dingen die mogelijk blijven en op andere (recreatieve) mogelijkheden die we gaan
creëren – niet alleen op de zaken die gaan verdwijnen of veranderen.
Rcreanten
Behalve omwonenden recreëren ook bezoekers vanuit Zeeland of van verder weg in de Natura
2000-gebieden. Ook zij hebben recht op informatie en hebben die ook nodig voor een prettig
verblijf in het gebied.
Beheerders
De terreinbeherende organisaties zijn samen met de Provincie Zeeland de Natura 2000
'ambassadeurs'. De beheerders staan garant voor het duurzaam beheer van de gebieden. Aan
de andere kant kunnen ook zij geconfronteerd worden met wijzigingen in gebruik en beheer
vanuit de Natura 2000-gedachte. De communicatie met hen zal vanuit de Provincie Zeeland
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vooral één-op-één gebeuren. Verder zijn zij belangrijk voor het dóórvertellen van diverse
aspecten die voortvloeien uit de plannen.
Bestuurders
 Provincie Zeeland (GS en PS), Gemeenten (waarin Natura 2000 gebieden liggen),
Waterschap Scheldestromen en Ministerie van I&M en EZ.
Zowel gemeentelijke als provinciale bestuurders vormen een belangrijke doelgroep. Zij vormen
de politieke aanspreekpunten voor de bevolking. Bovendien is de Provincie Zeeland
verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen in veertien gebieden, waar particulieren
en verschillende maatschappelijke organisaties het grootste deel van het beheer uitvoeren.
Daarom moeten zij goed worden voorzien van accurate en actuele informatie op hoofdlijnen.
Gebrek aan inzicht en motivatie bij bestuurders zal doorwerken naar de betrokkenheid bij de
plannen. Bestuurders dienen daarom permanent bijgepraat te worden over voortgang,
problemen en oplossingen.
Maatschappelijke organisaties (klankbordgroep)
Bijvoorbeeld: ANWB, ZLTO, Recron, KvK, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Dorpsverenigingen, ZMF, Vogelbescherming en Stichting Duinbehoud (verschilt per
beheerplan).
In het buitengebied zijn veel maatschappelijke organisaties actief. Van natuurorganisaties tot
belangenbehartigers van economische groeperingen. Deze groepen zijn van groot belang.
Door op een directe wijze met hen over het proces en de inhoud te communiceren kan bij deze
groepen gewerkt worden aan draagvlak. Als dit draagvlak ontstaat, vertaalt zich door naar hun
achterban in de regio.
Provinciale organisatie
Het is van groot belang dat ook provinciale collega's voortdurend op de hoogte worden
gehouden over de ontwikkelingen. Ook betrokkenheid bij collega’s is nodig om op een goede
manier een positief beeld neer te zetten over Natura 2000.
Waar mogelijk functioneren contactpersonen uit de projectgroep als informatiebron in andere
interne overlegverbanden, proactief en eerlijk.
Kernboodschap
Algemene kernboodschap met communicatiestijl als basis vertaald naar het gebied kan door
de beheerders zelf worden opgesteld.
Communicatiemiddelen
De beheerders bepalen zelf welke communicatiemiddelen zij inzetten om over de Natura 2000
projecten te communiceren.

8.3.

Huidige communicatie, educatie en voorlichting
Communicatie over ontwikkelingen en het beheer in het gebied wordt veelal vanuit de
beheerder, ‘het Zeeuws Landschap’ maar ook vanuit de relevante gemeentes uitgevoerd. Voor
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de uitbreiding van het Zwin hebben de Nederlandse en Vlaamse partners gezamenlijke
communicatie afspraken gemaakt.
Stichting Het Zeeuwse Landschap
In het Zwin worden met name in de zomermaanden excursies aangeboden. In juli en augustus
vindt iedere donderdag een excursie plaats. Tijdens de rest van het jaar vinden excursies plaats
op aanvraag. In de periode 2010-2014 werden gemiddeld 36 excursies per jaar gegeven,
waarvan er zo’n 20 op aanvraag werden verzorgd. Het totaal aantal deelnemers per jaar
varieerde van 594 tot 845 (gemiddeld 750).
Bij het in 2014 onder het REEZ-project gerealiseerde infopunt aan de toegang tot het gebied,
worden de natuurwaarden en geschiedenis van het Zwin uitgebreid in beeld gebracht voor
bezoekers.
Gemeenten Sluis en Knokke-Heist
De gemeenten Knokke-Heist en Sluis werken met de Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
aan de versterking van de Zwinregio (Grontmij, z.j.). Met investeringen in een versterking van
het historische Zwinlandschap geven de vier partners de regio een grote toeristisch-recreatieve
impuls: het Zwin als ‘groene’ motor voor toerisme en recreatie. Dit heeft geleid in een Interreg
IV A-project ‘Euregio Scheldemond’: Recreatie & Ecotoerisme in de Zwinstreek (Anonymus,
2008). Het project is in 2014 afgerond. De Gemeente Sluis en Westtoer voerden dit project uit.
Bezoekerscentra
In 2014 is het nieuw onbemand bezoekerscentrum ’t Zwin geopend aan de Gerrit van de
Hoeckestraat 2 in Retranchement. Dit bezoekerscentrum wil door middel van het thema ‘zand’
recreanten kennis laten maken met het gebied. Het bezoekerscentrum is het startpunt voor
excursies het gebied in. Het bezoekerscentrum is als onderdeel van het Europees project
REECZ, Recreatie & Ecotoerisme in de Zwinstreek. Dit project is gericht op het versterken van
de beleving van natuur, erfgoed en het landschap in de grensoverschrijdende Zwinstreek.
Daarnaast wordt in het kader van dit project het padennetwerk geoptimaliseerd, extra routes
ontwikkelt en infoborden geplaatst. Dit informatiepunt is een nevenvestiging van het
Natuurcentrum ’t Zwin dat in 2016 gerealiseerd is in het Belgische Zwin.
Uitbreiding van het Zwin
Met de kernwoorden ‘groter, veiliger en waardevoller’ presenteren de Nederlandse en Vlaamse
partners gezamenlijk alle informatie over de werkzaamheden op de website
www.zwininverandering.eu. Op deze website is achtergrondinformatie te vinden over de
redenen, doelen en invulling van de uitbreiding. Tevens wordt informatie gegeven over de
recreatieve infrastructuur, activiteiten en het laatste nieuws.
Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid verzorgt in samenwerking met
de Provincie Zeeland, de informatievoorziening op deze website,. Beide overheden geven
daarnaast ook op de eigen website informatie over de ontwikkelingen van het project. Naast
informatievoorziening via websites zijn nieuwsbrieven en folders beschikbaar. Vanuit de
bezoekerscentra geven gidsen rondleidingen in het gebied.
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8.4.

Gewenste ontwikkelingen
Voor de toekomst zijn de volgende zaken van belang in relatie tot communicatie en voorlichting:
 Met de ontwikkeling van het nieuwe onbemande bezoekerscentrum en het nieuwe
Natuurcentrum ’t Zwin wordt informatie over het gebied op een herkenbare en
eenduidige manier gepresenteerd. Aanvullend is het wenselijk om resultaten uit
monitoring van het gebied en interactie met gerichte doelgroepen over het Zwin een
herkenbare plaats te geven in de communicatiestrategie.
 In 2010 is vanuit Interregproject Recreatie en Ecotoerisme in de Zwinstreek (REECZ)
opdracht gegeven aan het Instituut voor natuurbeschermingseducatie (IVN Zeeland)
om de cursus Gastheerschap in de Zwinstreek te ontwikkelen en uit te voeren. Dit heeft
het IVN in samenwerking met het Zeeuwse natuur en milieu educatie-centrum (nme)
"Natuur enzo" gedaan. De "gastheren" zijn lokale recreatieondernemers die via de
cursus informatie krijgen aangeboden over hun streek, met de focus op natuur en
milieu. Ook Natura 2000 wordt hierin meegenomen. Inmiddels zijn er 83 opgeleide
"gastheren" in de Zwinstreek. De Provincie heeft met de gemeenten Knokke-Heist en
Sluis de gezamenlijke wens om een sterk en duurzaam gastheernetwerk te
ontwikkelen. De gastheren dragen in grote mate bij aan de communicatie over lokale
(natuur) waarden van de Zwinstreek aan bezoekers. In 2015 – 2016 wordt het
gastheernetwerk hersteld en wordt een opfriscursus ingepland. Het streven is om het
netwerk uiteindelijk zelfvoorzienend te maken.
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9. Financiering
9.1.

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de financiering van de uitvoering van het beheerplan
wordt geregeld en wie daarvoor verantwoordelijk is. Een van de gehanteerde randvoorwaarden
is dat uitgegaan moet worden van bestaande budgetten voor beheer en monitoring en dat
maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. In paragraaf 9.2 wordt de financiering verder
uitgewerkt. In paragraaf 9.3 zijn mogelijke financieringsbronnen samengevat.

9.2.

Kosten en dekking
De totale kosten van het natuurbeheer inclusief de instandhoudingsmaatregelen voor dit
Natura 2000-gebied, in deze beheerplanperiode, zijn begroot op totaal 355.000 euro. Deze
kosten voor de instandhoudingsmaatregelen worden gedekt door Provinciale beheers- en
inrichtingssubsidies en door overeenkomsten tussen Provincie en belangrijke partners als
onder meer waterschap Scheldestromen en stichting Het Zeeuwse Landschap.
Het gaat hier om 280.000 euro voor de PAS maatregelen en maatregelen in het kader van
Natura 2000. In het kader van Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) maatregelen wordt
75.000 euro (inclusief monitoring en recreatietoeslag) begroot.
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10. Programmering afspraken
10.1.

Inleiding
Dit Natura 2000-beheerplan is opgesteld, gelijktijdig met de definitieve planvorming voor de
uitbreiding van het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. De plannen voor de uitbreiding
zijn beschreven (paragraaf 4.2), en de gevolgen van de uitbreiding zijn doorvertaald in de
uitwerking
van
de
instandhoudingsdoelstellingen
(hoofdstuk
5)
en
instandhoudingsmaatregelen (hoofdstuk 6). Als gevolg van de uitbreiding zijn de grenzen van
het Natura 2000-gebied gewijzigd, evenals de instandhoudingsdoelstellingen.
Tabel 25 geeft een overzicht van de formele stappen voor de aanwijzing van het (Nederlandse)
Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder en de vaststelling van dit beheerplan.
Tabel 25

10.2.

Formele stappen aanwijzing Natura 2000-gebied en vaststelling beheerplan

Stap

Fasering

Bevoegd gezag

Definitief aanwijzingsbesluit

2013

Minister van EZ

Vaststelling ontwerp-beheerplan

2017

GS Provincie Zeeland, Minister van I&M

Tervisielegging

2017

GS Provincie Zeeland

Vaststelling definitief beheerplan

2017

GS Provincie Zeeland, Minister van I&M

Uitbreiding Zwin
Tabel 26 geeft globaal de stappen weer die leiden tot de uitbreiding van het Zwin. Daarbij zijn
tevens de betrokken partijen opgenomen. Deze stappen vormen, zoals hiervoor aangegeven,
geen onderdeel van dit beheerplan, maar zijn opgenomen als indicatie voor de realisatie van
de uitbreiding op termijn.
Tabel 26

Stappen voor uitbreiding van het Zwin

Stap

Fasering

Betrokken partijen

Vaststellen inrichtingsplan

2010

Rijk, Provincie Zeeland

Vaststelling dijkverleggingsplan

2010

Rijk, Provincie Zeeland

Aankoop Camping de Sandt Plaet

2011

Provincie Zeeland

Vaststellen rijksinpassingsplan

2014

Rijk

Besluitvorming MER

2013

Rijk, Provincie Zeeland

Vergunningentraject

2014-2015

Rijk, Provincie Zeeland

Uitvoering werkzaamheden

2016-2018

Rijk, Provincie Zeeland

In 2014 is het Rijksinpassingsplan Natuurgebied het Zwin vastgesteld en is de vergroting van
het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder voorlopig aangewezen. Daarnaast hebben de
verschillende uitvoeringsbesluiten ter inzage gelegen, onder andere waren dit de ontheffing
Flora- en faunawet, MER en de omgevingsvergunning. In 2016 is een start gemaakt met de
uitvoering van de werkzaamheden.
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10.3.

Programmering afspraken
In dit beheerplan is een aantal afspraken opgenomen, die buiten de uitbreiding van het Natura
2000-gebied Zwin & Kievittepolder, moeten leiden tot het bereiken van de
instandhoudingsdoelstellingen. Tabel 27 geeft globaal de programmering van deze afspraken
weer gedurende de eerste beheerplanperiode, die loopt van 2017 t/m 2023.
Tabel 27

Programmering afspraken in het kader van dit beheerplan

Afspraak

Fasering

Betrokken partijen

Nader onderzoek dient te worden
ingezet naar de aanwezige
kennislacunes:
-ontwikkeling van habitattypen na
herinrichting van het gebied
-effecten van riolering en drainering
in het Zwindorp op de waterstanden
in de poelen en het grondwater
i.v.m. kamsalamander.
Witte duinen: het in stand houden
van de dynamiek in combinatie met
het voorkomen van verstoring
(toezicht)
Maatregelen aandachtssoorten
provinciaal soortenbeleid

Eerste
beheerplanperiode

Provincie Zeeland,
Het Zeeuwse
Landschap

Doorlopend

Het Zeeuwse
Landschap, betrokken
BOA’s

6.2.1

Eerste
beheerplanperiode

6.2.2

Implementatie stappenplan /
handhavingsstrategie

2017-2018

Opstellen Monitoringsprogramma

2017-2018

Tussentijdse evaluatie

Eerste drie
jaar
na
uitbreiding

Afstemming communicatie

2017-2018

Uitvoering communicatie N2000
(internet)

Eerste
beheerplanperiode

Bijeenkomst over monitoringseisen
in het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap
Evaluatie beheerplan
Tweede beheerplan

2017

Provincie Zeeland,
Het Zeeuwse
Landschap
Provincie Zeeland,
Het Zeeuwse
Landschap, gemeente
Sluis
Provincie Zeeland,
Het Zeeuwse
Landschap,
Waterschap
Scheldestromen
Provincie Zeeland,
deelnemende
organisaties
Projectgroep
Provincie Zeeland,
Het Zeeuwse
Landschap,
bezoekerscentrum,
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Bijlage 1 Aanwijzingsbesluit Zwin & Kievittepolder
De meest recente versie van het aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder,
inclusief wijzigingsbesluit, is te vinden op de website van het ministerie van EZ:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=
10&id=n2k123&topic=documenten.
.
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Bijlage 2 Instandhoudingsdoelstelling en Vlaams deel Natura 2000gebied Zwin
Bron: Arcadis, 2010 en Cosyns et al., 2014.
HABITATTYPEN BE2500001 – DUINGEBIEDEN INCLUSIEF IJZERMONDING EN ZWIN
Code Type
Huidige
Actuele staat
Doelstelling
opp.

1)

1140

Bij eb droogvallende slikwadden en
zandplaten

43,3

(ongunstig)

Gunstige svi

Ja

1310

Eénjarige pioniersvegetaties van sliken zandgebieden met
Salicorniasoorten en andere
zoutminnende planten

27,2

Ongunstig

Gunstige svi

Ja

1320

Schorren met slijkgrasvegetaties
(Spartinion)

1,1

Ongunstig

Terugdringen

1330

Atlantische schorren (GlaucoPuccinellietalia maritimae)

86,1

Ongunstig

Gunstige svi

Ja

2110

Embryonale wandelende duinen

0,0

Ongunstig

Gunstige svi kan
niet vooropgesteld
worden

Nee

2120

Wandelende duinen op de strandwal
met Ammophila arenarioa (witte
duinen)

13,1

Ongunstig

Gunstige svi

Ja

2130

*Vastgelegde duinen met
kruidvegetaties (grijze duinen)

21,8

Ongunstig

Gunstige svi

Ja

2160

Duinen met Hippophae rhamnoides

1,2

Ongunstig

Terugdringen 1)

Ja

2190

Vochtige duinvalleien

0,0

Komt niet voor

Tegenwoordig
geen potenties in
Projectgebied

Nee

Huidige
opp.

Actuele staat

Doelstelling

Ned.

1)

Ja

bij te sterke uitbreiding

BE2500002 – POLDERS
Code Type

2)

Ned.

1310

Eénjarige pioniersvegetaties van sliken zandgebieden met
Salicorniasoorten en andere
zoutminnende planten

0,1

Gunstig

Gunstige svi

Ja

1330

Atlantische schorren (GlaucoPuccinellietalia maritimae)

0,6

Ongunstig

Wordt vervangen

Ja

6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten

0,3

Ongunstig

Wordt vervangen

Nee

door habitattypen van het intergetijdengebied; compensatie is vereist.
HABITATRICHTLIJNSOORTEN
Code

Soort

Populatie

Behoud

Isolatie

Alg.

Ned.

1166

Kamsalamander

Ca 2% >= p > 0%

+

ng-o

o

Ja

1014

Nauwe korfslak

Ca 100% >= p > 15%

+

ng-r

+

Ja

1614

Kruipend moerasscherm

Ca 100% >= p > 15%

-

ng-r

++

Nee

Behoud: - = passabele of verminderde instandhouding; + = goede instandhouding
Isolatie: ng-o = niet geïsoleerde, door de rest van het areaal omsloten populatie; ng-r = niet-geïsoleerde populatie
aan de rand van het areaal
Algemeen: o = beduidend, + = waardevol, ++ = uiterst waardevol
Ned: Voorkomen in Nederlandse deel van Zwin & Kievittepolder

105

Vogelrichtlijnsoorten
In de Vlaamse aanwijzing zijn 70 vogelsoorten opgenomen, onderverdeeld in drie
categorieën: niet-broedend, wintergast of doortrekker en broedvogel. Deze soorten zijn niet
in deze bijlage opgenomen. Het grootste deel is overigens uit het gebied verdwenen a.g.v.
predatie door vossen. Het water rond het vogeleiland is droog komen te staan, zodat vossen
dit konden bereiken. De oorzaak hiervan is de verdwenen dynamiek. De voorgenomen
herstelmaatregelen kan een groot deel van deze soorten weer terug brengen.
Voor de Kleine zilverreiger is een maximum populatiegrootte van 3 (1 broedpaar) opgenomen,
in de categorie niet-broedend.
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Bijlage 3 Beschrijving habitattypen Zwin & Kievittepolder
H1140 BIJ EB DROOGVALLENDE SLIKWADDEN EN ZANDPLATEN
Dit habitattype betreft de ondiepe kustgebieden die door de werking van eb en vloed
droogvallen en weer onder water komen te staan. Plaatselijk kunnen harde substraten
als schelpenbanken en door organismen gevormde, zogenoemde biogene structuren
voorkomen. Het habitattype bestaat intern uit een mozaïek van mariene ecotopen zoals
bij eb droogvallende, hoge en lage, zandige en slibrijke platen met mosselbanken,
kokkelbanken en zeegras- en ruppiavelden. Het subtype A, getijdengebied bestaat
grotendeels uit laagdynamische wadplaten. Deze liggen relatief luw doordat ze door
eilanden of zandbanken zijn afgeschermd van de golfwerking van de Noordzee.

De slik- en zandbanken van dit type komen wijd verspreid voor langs Europese kusten. Een
combinatie van de abiotische en biotische kwaliteiten in gebieden die vergelijkbaar zijn met
de Delta en Waddenzee, komt echter slechts op weinig andere plaatsen op deze schaal voor.
De Nederlandse kust en het Nederlands Continentaal Plat leveren daarom een relatief zeer
grote bijdrage aan het areaal van dit habitattype in de Europese Unie.
De typische soorten zijn geen van allen bedreigd. De landelijke oppervlakte van het
habitattype mag niet achteruit gaan binnen de jaarlijkse natuurlijke fluctuaties. Het perspectief
is niet gunstig.
H1310 SUBTYPE A ZILTE PIONIERBEGROEIINGEN
Zilte gemeenschappen van de verbonden Lolio-Potentillion, Bidention en Phragmition
australis kunnen met verschillende plantengemeenschappen kleinschalige mozaïeken
vormen. Indien ze niet domineren, behoren deze gelijke gemeenschappen ook tot het
habitattype. Op zichzelf staande ‘zelfstandige’ vertegenwoordigers van deze
plantengemeenschappen behoren niet tot het habitattype. In graslanden waar zilte
gemeenschappen van het Lolio-Potentillion, Bidention en Phragmition australis
domineren, worden alleen de delen met de hierboven opgesomde associaties en
rompgemeenschappen
tot
het
habitattype
gerekend.
De
genoemde
plantengemeenschappen kunnen binnendijks (subtype B) voorkomen.

De zilte pionierbegroeiingen komen wijd verspreid voor langs de Europese kusten. Daarbij
nemen ze overal slechts kleine oppervlakten in. De aanzienlijk grote oppervlakte die het
habitattype (subtype A) in Nederland inneemt is daarom van relatief groot belang. Kenmerken
van een goede structuur en functie is bij een bedekking van meerjarige soorten < 10 %. Op
landschapsschaal in mozaïek voorkomend en een aaneengesloten oppervlakte van het type
ten minste 1000 m2.
De typische soorten zijn geen van allen bedreigd. De landelijke oppervlakte van het
habitattype mag niet achteruit gaan binnen de jaarlijkse natuurlijke fluctuaties. Het perspectief
is niet gunstig.
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H1320 SCHORREN MET SLIJKGRASVEGETATIE

Dit habitattype betreft pioniersbegroeiingen waarin slijkgrassoorten domineren op periodiek met
zout water overspoelde slikken. Meestal vormt het slijkgras open structuren van grote pollen. De
begroeiingen kunnen echter ook aaneengesloten vegetaties vormen.
Net als in enkele andere West-Europese landen is in Nederland de oorspronkelijke kenmerkende
inheemse soort Klein slijkgras (Spartina maritima) vrijwel verdwenen. De soort kwam vroeger voor
in het zuidwestelijke kustgebied maar is daar (nagenoeg) verdwenen als gevolg van areaalverlies
en verdringing door Engels slijkgras (Spartina anglica) dat in het verleden aangeplant werd als
slibbinder.

Het relatieve belang van het habitattype binnen Europa is aanzienlijk. In ons land bereikt het type de
noordgrens van haar areaal. Als gevolg van de verdringing van Klein slijkgras komt het habitattype in
Nederland niet meer in goede vorm voor, vandaar dat het belang van dit habitattype tot de laagste
categorie behoort.
Kenmerken van een goede structuur en functie zijn op landschapsschaal bij voorkeur voorkomen in
samenhang met enerzijds Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) (H1310_A) en Schorren en zilte
graslanden (buitendijks) (H1330) en anderzijds met Slik- en zandplaten (getijdengebieden)
(H1140_A), Estuaria (H1130) of Grote baaien (H1160). De optimale functionele omvang van het
habitattype is vanaf honderden m 2.
H1330 ATLANTISCHE SCHORREN BINNEN- EN BUITENDIJKS
Voor subtype A (buitendijks) is het relatieve belang zeer groot. Het habitattype wordt aangetroffen
langs de Atlantische kust van Portugal tot IJsland en Noord-Scandinavië. Het areaal kwelders is in de
Waddenzee uniek groot. In ons land vertonen de gemeenschappen een grote variatie. Verder is het
aantal grote kwelders in Nederland hoog. Al met al heeft ons land een zeer grote internationale
verantwoordelijkheid voor dit habitattype.
Kenmerken van een goede structuur en functie betreffen:


Voor subtype A: op landschapsschaal een complete zonering van lage kwelder (aansluitend
op habitattypen H1310 en H1320) hoge kwelder en kwelderzoom (zo mogelijk aansluitend op
duinhabitattypen);



Met name binnen grote kweldergebieden: geen oververtegenwoordiging (> 40 %) of
ondervertegenwoordiging (< 5 %) van een bepaalde kwelderzone of van een climaxvegetatie
met Gewone zoutmelde, Zeekweek (oude naam: Strandkweek) of Riet;



Structuurvariatie onder invloed van begrazing (met name binnen grote kweldergebieden); van
nature is er al een bepaalde invloed door de graasactiviteiten van de haas (constante typische
soort) en van ganzen; begrazing met vee kan nodig zijn om de vegetatiesuccessie verder of
langduriger te vertragen.
Optimale functionele omvang: vanaf tientallen hectares (subtype A).
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Voor subtype B (binnendijks) is het relatieve belang gering. Kenmerken van een goede structuur en
functie betreffen:
 Geen oververtegenwoordiging (> 40 % binnen een gebied) of ondervertegenwoordiging (< 5
% binnen een gebied) van kwelderzones of van een climaxvegetatie (Strandkweek- of
Rietvegetatie);



Landelijke aanwezigheid van intensief beweide, extensief beweide en onbeweide kwelders,
waarbij alle drie de vormen tenminste 25 % van de landelijke oppervlakte innemen;
Aaneengesloten oppervlakte van het type tenminste 1000 m 2.

Hoewel de Nederlandse kwelders (subtype A) met hun huidige omvang een belangrijk aandeel hebben
in het totale Atlantische areaal, heeft er in de loop der eeuwen wel een grote afname plaats gevonden.
De laatste decennia (na de afronding van de Deltawerken) is het oppervlak min of meer stabiel. Vrijwel
alle voor het habitattype kenmerkende plantensoorten verkeren in een gunstige staat van
instandhouding. De randvoorwaarden voor dit habitattype zijn in het hele land verslechterd. Het
perspectief is niet gunstig.
Binnendijkse zilte graslanden (subtype B) nemen slechts een bescheiden aandeel in van de landelijke
oppervlakte van schorren en zilte graslanden van de kusthabitats. Vrijwel alle voor het habitattype
kenmerkende plantensoorten verkeren in een gunstige staat van instandhouding. Veel binnendijkse
zilte graslanden worden bedreigd door voortgaande verzoeting. Het perspectief is niet gunstig.
H2120 WANDELENDE DUINEN OP DE STRANDWAL
Dit habitattype betreft door Helm (Ammophila arenaria), Noordse helm (x Calammophila baltica) of
Duinzwenkgras (Festuca arenaria) gedomineerde delen van de buitenduinen. De naam 'witte
duinen' slaat op de kleur van het zand: omdat er nog geen bodemontwikkeling heeft
plaatsgevonden, is de kleur nog wit in plaats van grijs (als in H2130).
Het relatief belang van het habitattype binnen Europa is groot. Het habitattype is wijd verspreid langs
de Atlantische en Mediterrane kust. Nederland heeft relatief veel duinen, maar de oppervlakte aan
optimaal ontwikkelde, natuurlijke voorbeelden van Witte duinen is in ons land betrekkelijk gering.
Kenmerken van een goede structuur en functie zijn:


Verstuivende zeereep;



Onregelmatige vegetatiestructuur;



Plekken met kaal zand tussen de vegetatie;




Onregelmatig reliëf;
Optimale functionele omvang: vanaf tientallen hectares.



Een deel van de typische soorten staat op een Rode Lijst; daarvan is het Zandtulpje ernstig
bedreigd (verder zijn de Helmharpoenzwam en de Zeewolfsmelk zeer zeldzaam). Voor een
gunstige staat van instandhouding is een verspreiding langs de gehele kustzone nodig, zonder
grote ‘gaten’.

Het perspectief is gunstig.
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H2130 SUBTYPE A, VASTGELEGDE KUSTDUINEN MET KRUIDVEGETATIE
Dit habitattype betreft min of meer droge graslanden van het duingebied (en vergelijkbare plaatsen
in aangrenzende delen van het kustgebied). Het gaat hierbij om soortenrijke begroeiingen met
dominantie van laagblijvende grassen, kruiden, mossen en/of korstmossen. Vermengd met deze
begroeiingen kunnen kruidenrijke zoombegroeiingen graslanden met dominantie van de
dwergstruik Duinroos (Rosa pimpinellifolia) voorkomen.

Het relatief belang van het habitattype in Europa is zeer groot. Dit heeft meerdere oorzaken, ten eerste
is de oppervlakte aan goed ontwikkelde grijze duinen in Nederland groot, ten tweede komen in
Nederland een aantal min of meer unieke plantengemeenschappen voor. Bovendien ligt Nederland
centraal in het verspreidingsgebied van het habitattype dat zich uitstrekt van Gibraltar tot en met het
Oostzeegebied.
Kenmerken van een goede structuur en functie zijn:


Lage begroeiing (gemiddeld hoogstens 50 cm);



Geen of weinig opslag van struiken (< 25%; niet vegetatievormend);



Begrazing door konijnen (constante typische soort);



Aanwezigheid van stuifplekken of overstoven gedeelten (strooizone);



Optimale functionele omvang: vanaf tientallen hectares.

Het toekomstperspectief is zeer ongunstig. Om de duingraslanden met hun hoge biodiversiteit op lange
termijn te behouden zijn op korte termijn effectgerichte én beheermaatregelen nodig. Het doel moet
daarbij zijn het herstel en het in stand houden van korte, grazige vegetatie. Een aanzienlijk deel van de
typische soorten staat op de Rode lijst.
H2160 DUINEN MET HIPPOPHAË RHAMNOIDES
Dit habitattype betreft door Duindoorn (Hippophae rhamnoides) gedomineerde duinen (en
vergelijkbare plaatsen elders in het kustgebied). Naast Duindoorn kunnen ook andere struiken met
hoge bedekkingen voorkomen, waaronder Gewone vlier (Sambucus nigra), Wilde liguster
(Ligustrum vulgare) en Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna).
Duindoorn is voor kieming en vestiging gebonden aan humusarm, kalkrijk zand met een lage
indringingsweerstand. Goed ontwikkelde jonge duindoornstruwelen komen dan ook vooral voor na
een sterk stuivende fase met Helm (habitattype Witte duinen, H2120), waarbij de relatief kalkrijke
bodem ontsloten is.

Het relatief belang van dit habitattype in Europa is zeer groot. Nederland draagt een grote
verantwoordelijkheid voor het habitattype. Ten eerste vanwege de omvang van de oppervlakte in ons
land. Verder is de verscheidenheid aan struweelsoorten in de goed ontwikkelde voorbeelden van
duindoornstruwelen groot. Ook ligt ons land centraal in het verspreidingsgebied.
Kenmerken van een goede structuur en functie zijn:


Gering aandeel van exoten (zoals Amerikaanse vogelkers);
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Optimale functionele omvang: vanaf enkele hectares.
Behoud verspreiding, behoud oppervlakte en behoud kwaliteit van goed
ontwikkelde vormen in de gebieden waar het type een belangrijke positie in
het duinlandschap inneemt. Enige achteruitgang in oppervlakte is toegestaan
ten gunste van uitbreiding oppervlakte van habitattypen Grijze duinen
(H2130), Vochtige duinvalleien (H2190) of Duinbossen (H2180), mits de
totale oppervlakte van goed ontwikkelde vormen niet afneemt.
De typische soorten worden geen van allen bedreigd.

Het perspectief is gunstig.
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Bijlage 4 Randvoorwaarden voor habitattypen en soorten
Algemeen
Voor het Natura-2000 gebied Zwin & Kievittepolder geldt een behoudsdoelstelling voor de
habitattypen en –soorten in het gebied. Voor de Kamsalamander is sprake van een
uitbreidingsdoelstelling en verbetering van kwaliteit. Ook voor het habitattype wandelende
duinen wordt verbetering van kwaliteit beoogd.
Om te kunnen beoordelen welke activiteiten een positieve of negatieve bijdrage leveren aan
het behoud, dienen de condities in beeld worden gebracht. In de onderstaande paragrafen
wordt kort beschreven wat de belangrijkste condities of voorwaarden zijn die voor de
habitattypen en soorten gelden.
Habitats
De onderstaande tabellen geven de randvoorwaarden voor de abiotische omstandigheden van
de habitattypen (Min. LNV, 2008 aangevuld met gegevens uit Heutz, G. & D. Paelinckx, 2005).
Slik- en zandplaten
Voorwaarden voor de instandhouding van behoud van het habitattype Bij eb droogvallende
slikwadden en zandplaten (H1140, subtype A):
 Voortdurende afwisseling van eb en vloed;


Goede waterkwaliteit;



Chronische verstoring van de bodem voorkomen;



De kritische stikstofdepositie is 2400 mol per hectare per jaar.

Bodem

indicator

Beschrijving

Textuur

Zand slib

pH

Neutraal/basisch (basisch)*

Regime

Diep water – ondiep (droogvallend)
Permanent water

Hydrologie

Nutriënten

Saliniteit

Zout

Voedselrijkdom

Voedselarm – matig voedselrijk (matig eutroof – eutroof)

*Tussen haakjes voorwaarden volgens handboek NDT 2.17 subtype b.

H1140

Indicator

Gunstige staat van instandhouding

Oppervlakte

Oppervlakte

Niet van toepassing

Microreliëf

Optreden van verschillende gradiënten essentieel,
Voortdurende afwisseling van eb en vloed

Structuur

Intern mozaïek van mariene ecotopen

Structuurbepalende
processen

Antropogene invloed

Gevoelig voor chronische verstoring van de bodem

Kwaliteit habitattype

Soortenrijkdom

Niet van toepassing

Habitat
Habitatstructuur
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Een soortenrijkdom van matig en goed kan gezien worden als ‘gunstige staat van
instandhouding’. De kenmerkende soorten zijn per habitattype weergegeven in bijlage 5.
Zilte pionierbegroeiingen
Voorwaarden voor de instandhouding van behoud van het habitattype Eenjarige
pioniersvegetaties (H1310, subtype A):
 Voldoende toevoer van zoute kwel behouden tot in het maaiveld, waardoor de
standplaats vochtig tot nat blijft en zilt;
 Verzoeting tegengegaan;


Gericht beheer dient plaats te vinden (voornamelijk begrazing);



De kritische stikstofdepositie is 2500 mol per hectare per jaar.

Bodem

indicator

Beschrijving

Textuur

Zand zavel (slibrijk tot zandig)*

pH

Neutraal/basisch (neutraal)

Regime

zeer nat – vochtig (zeer nat – nat)
winterinundatie tot laat voorjaar, bodem droogvallend in zomerhalfjaar

Hydrologie

Nutriënten

Saliniteit

zout (zwak brak tot zout)

Voedselrijkdom

voedselarm – voedselrijk (zwak eutroof – matig eutroof)

*Tussen haakjes staan de voorwaarden uit het handboek NDT 3.40 subtype a

H1310

Indicator

Gunstige staat van instandhouding

Oppervlakte
Habitat

Oppervlakte

Vanaf honderden m2

Habitatstructuur

Microreliëf

Goed ontwikkeld microreliëf

Structuur

Open plekken met zoutsoorten

Structuurbepalende
processen

Antropogene invloed

Extensieve seizoensbegrazing

Kwaliteit habitattype

Soortenrijkdom

Goed: > 20% bedekking kenmerkende soorten
Matig: > 10% bedekking kenmerkende soorten
Slecht: < 10% bedekking kenmerkende soorten

Slijkgrasvelden
Voorwaarden voor de instandhouding van behoud van het habitattype Schorren met
slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) (H1320):
 Periodieke overstroming met zout water;


De kritische stikstofdepositie is 2500 mol per hectare per jaar.

Bodem

indicator

Beschrijving

Textuur

Zand zavel klei

pH

Neutraal/ basisch (zwak zuur – basisch)

Regime

Ondiep droogvallend, water – zeer nat (zeer nat –vochtig)
Periodieke overspoeling (2 x daags) overstroming met zout (tot brak)
water

Hydrologie

Nutriënten

Saliniteit

Brak zout - zout

Voedselrijkdom

Matig voedselrijk – voedselrijk (zwak eutroof – matig eutroof)

*Tussen haakjes staan de voorwaarden uit het handboek NDT 3.40 subtype a.
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H1320

Indicator

Gunstige staat van instandhouding

Oppervlakte

Oppervlakte

Vanaf honderden m2

Microreliëf

-

Structuur

Open polvormige structuren van

Habitat
Habitatstructuur

Slijkgrasgemeenschappen
Structuurbepalende
processen

Antropogene invloed

Herhaald maaien of begrazen kan
Slijkgrasgedomineerde vegetaties omzetten in
Kweldergrasvegetaties

Kwaliteit habitattype

Soortenrijkdom

Goed/Matig: < 75% (niet mono specifiek slijkgras)

Bedekking

Slecht: > 75%

Schorren en zilte graslanden
Voorwaarden voor de instandhouding van behoud van het habitattype Atlantische schorren (GlaucoPuccinellietalia maritimae) buitendijks (subtype A) en binnendijks (H1330, subtype A en B):
 Subtype A, Overstroming met zout water;

Bodem



Subtype B, toestroom van zout of brak kwelwater;



Verzoeting tegengaan;



Structuurvariatie onder invloed van begrazing (zo nodig met vee);



De kritische stikstofdepositie is voor subtype A 2500 mol per hectare per jaar. De
kritische stikstofdepositie voor subtype B is onbekend.

indicator

Beschrijving

Textuur

Zand zavel klei

pH

Zwak zuur- neutraal/basisch (zwak zuur – basisch)

Regime

Zeer nat – vochtig (zeer nat – vochtig)
Subtype a; overstroming met zout (tot brak) water vanuit aangrenzende
habitattypen.

Hydrologie

Nutriënten

Subtype b; winterinundatie (tot in voorjaar) met zoetwater (plas-dras), ’s zomers
grondwater tot enkele decimeters beneden maaiveld.
Saliniteit

Brak-zout - zout

Voedselrijkdom

Matig voedselrijk – voedselrijk (zwak eutroof – matig eutroof)

*Tussen haakjes staan de voorwaarden uit het handboek NDT 3.40 subtype a

H1330

Indicator

Gunstige staat van instandhouding

Oppervlakte habitat

Oppervlakte

Subtype a: vanaf tientallen hectares
Subtype b: vanaf enkele hectares

Habitatstructuur

Microreliëf

Goed ontwikkeld microreliëf

Structuur

Ruimtelijke structuurvariatie van de grasmat, mozaïek van
verschillende zilte en niet zilte graslandtypes, met
zoutplanten en tredplanten

Antropogene invloed

Extensieve seizoensbegrazing

Structuurbepalende
processen
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H1330

Indicator

Gunstige staat van instandhouding

Kwaliteit habitattype

Soortenrijkdom

Goed: > 3 kenmerkende soorten / doelsoorten frequent tot
abundant
Matig: 1-3 kenmerkende soorten / doelsoorten frequent tot
abundant
Slecht: kenmerkende soorten slechts sporadisch aanwezig

Witte duinen
Voorwaarden voor de instandhouding van behoud van het habitattype Wandelende duinen
op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen“) (H2120):
 Regelmatige aanvoer van vers zand door winddynamiek noodzakelijk
(verstuiving in de zeereep);


Planten buiten bereik van zout grondwater en overstromend zeewater;



Zeewater bij stormvloeden tot in de duinen van belang voor verspreiding van
platensoorten door zeewater;
De kritische stikstofdepositie is 1400 mol per hectare per jaar.



Bodem

indicator

Beschrijving

Textuur

zand

pH

Zwak zuur – neutraal/basisch

Regime

Matig droog - droog
Zilte invloed (salt spray)

Hydrologie

Nutriënten

Saliniteit

Licht brak - brak

Voedselrijkdom

Voedselarm – matig voedselrijk

H2120

Indicator

Gunstige staat van instandhouding

Oppervlakte
Habitat

Oppervlakte

vanaf tientallen hectares

Habitatstructuur

Microreliëf

-

Structuur

Fijnmazige afwisseling van kaal zand met pollen
Helm (Ammophila arenaria)

Structuurbepalende
processen

Antropogene invloed

Kunstmatige vastlegging van de kust

Kwaliteit habitattype

Soortenrijkdom

Goed: Helm + > 1 andere typische soort
Matig: Helm + 1 andere typische soort
Slecht: Enkel Helm

Grijze duinen
Voorwaarden voor de instandhouding van behoud van het habitattype Vastgelegde
kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen“) (H2130 subtype A):
 Aanwezigheid van stuifplekken of overstoven gedeelten, lichte overstuiving met
kalkrijk zand vanuit in de omgeving aanwezige actieve stuifkuilen, mobiele
paraboolduinen;
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Begrazing door koningen, bij lage konijnenstand en/of een verhoogde toevoer van
atmosferische stikstofdepositie is aanvullend beheer noodzakelijk;
De kritische stikstofdepositie is 1240 mol per hectare per jaar.

Bodem

indicator

Beschrijving

Textuur

Zand lemig zand leem

pH

Zuur – neutraal/basisch (zwak zuur – neutraal)

Regime

Vochtig – droog (matig vochtig – droog)
-

Hydrologie

Nutriënten

Saliniteit

Zeer zoet

Voedselrijkdom

Voedselarm – matig voedselrijk (mesotroof – zwak eutroof)

*Tussen haakjes staan de voorwaarden uit het handboek NDT 3.35

H2130

Indicator

Gunstige staat van instandhouding

Oppervlakte
Habitat

Oppervlakte

vanaf tientallen hectares volgens profielendocument

Habitatstructuur

Microreliëf

-

Structuur

Afwisseling van korte en hogere vegetaties, zonder
duidelijke sporen van vergrassing en verruiging.

Structuurbepalende
processen

Antropogene invloed

Extensieve begrazing

Kwaliteit habitattype

Soortenrijkdom

Goed/Matig: Het in mozaïek voorkomen van goed
ontwikkelde (= diverse typische soorten) van mosduin en
droog tot vochtig kalkrijk duingrasland, al dan niet samen
met dwergstruweel.
Slecht: noch mosduin, noch droog tot vochtig kalkrijk
duingrasland zijn goed ontwikkeld.

Duindoorstruwelen
Voorwaarden voor de instandhouding van behoud van het habitattype Duinen met Hippophaë
rhamnoides (H2160):
 Overstuiving van kalkrijk zand (verzuring van de bodem tegengaan);


(lokale) toevoer van organisch materiaal;



Terugdringen van Amerikaanse vogelkers;



De kritische stikstofdepositie is 2020 mol per hectare per jaar.

Bodem

indicator

Beschrijving

Textuur

Zand

pH

Zwak zuur – neutraal/basisch (zwak zuur – neutraal)

Regime

Zeer vochtig – droog (matig nat – vochtig)
-

Hydrologie

Nutriënten

Saliniteit

Zeer zoet

Voedselrijkdom

Matig voedselrijk (mesotroof – matig eutroof)

*Tussen haakjes staan de voorwaarden uit het handboek NDT 3.54 subtype b
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H2160

Indicator

Gunstige staat van instandhouding

Oppervlakte
Habitat

Oppervlakte

≥ 5 ha

Habitatstructuur

Microreliëf

-

Structuur

Aanwezigheid van zoomvegetaties door afwisseling van
(doorn) struweel met open plekken en lage duinvegetaties

Structuurbepalende
processen

Antropogene invloed

-

Kwaliteit habitattype

Soortenrijkdom

Goed: > 8 typische struiksoorten + 2130-soorten en soorten
van zomen en mantels.
Matig: 5 tot 8 typische struiksoorten.
Slecht: < 5 soorten struiken aanwezig

Soorten
Het gebied is van aangewezen vanwege het voorkomen van Nauwe korfslak,
Kamsalamander en Kleine zilverreiger.
Nauwe korfslak
De Nauwe korfslak is recent op een aantal plaatsen in het gebied aangetroffen. Een
achteruitgang in verspreiding in Nederland van maximaal 20% over een langere periode heeft
vermoedelijk plaats gevonden vóór 1994. Waarschijnlijk is in de periode 1994-2004 de
achteruitgang van het verspreidingsgebied van de soort min of meer tot stilstand gekomen.
De landelijke instandhoudingsdoelstelling is behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor
behoud populatie. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig. Van de in Natura
2000-gebieden voorkomende nauwe korfslakken komt minder dan 2% voor in het Zwin en
Kievittepolder. De bijdrage van dit gebied aan de totale populatie is daardoor klein.
Condities om aan de instandhoudingsdoelstelling voor Zwin en Kievittepolder te voldoen zijn:
 Ontwatering, ontruiging en verzuring in leefgebied tegengaan;


Oprukken van Amerikaanse vogelkers en Eiken tegengaan;



Duindoornstruwelen en populieren handhaven.

Kamsalamander
De populatie in het gebied betreft een kleine, geïsoleerde populatie (de meest zuidwestelijk
gelegen populatie in Nederland). Behoud van deze populatie is van belang met het oog op
consolidering van het areaal van de soort. De Kamsalamander profiteert in het gebied van
maatregelen die voor de Boomkikker worden uitgevoerd.
De instandhoudingsdoelstellingen geven aan, dat het voor het behoud van de populatie van
belang is dat de omvang van het leefgebied wordt uitgebreid en dat de kwaliteit ervan wordt
verbeterd. In de praktijk is uitbreiding van de omvang niet haalbaar, verbetering van de
kwaliteit lijkt niet nodig vanwege het algemene voorkomen in de Kievittepolder. Van groter
belang is het creëren van verbindingsmogelijkheden voor deze geïsoleerde populatie met
omliggende populaties. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig. De
relatieve bijdrage van de Nauwe korfslak in Zwin en Kievittepolder is <2% ten opzichte van
de in de Natura 2000-gebieden voorkomende soorten.
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Condities om aan de instandhoudingsdoelstelling voor Zwin en Kievittepolder te voldoen zijn:
 Behouden van kleinschalige landschapselementen;


Verbeteren van de relatie met de omgeving;



Vermesting, verdroging, chemische verontreiniging en vervuiling van waterpartijen
voorkomen.

Kleine zilverreiger
Het gebied wordt door de Kleine zilverreiger onder andere gebruikt als foerageergebied. De
landelijke staat van instandhouding is gunstig. Handhaving van de huidige situatie is daardoor
voldoende. De instandhoudingsdoelstelling is behoud van omvang en kwaliteit van het
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 9 vogels
(seizoensmaximum). De landelijke instandhoudingsdoelstelling is behoud van omvang en
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 140 vogels
(seizoensgemiddelde). De bijdrage van Zwin en Kievittepolder als leefgebied voor deze soort
is klein ten opzichte van de landelijke instandhoudingsdoelstelling.
Condities om aan de instandhoudingsdoelstelling voor Zwin en Kievittepolder te voldoen zijn:
 Behoud voedselaanbod;


Behoud van openheid van het landschap;



Geen afschrikmiddelen in het Natura 2000-gebied;



Voorkomen toename van geluid- en verlichtingsniveaus.
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Bal, D., et al, 2001. Handboek Natuurdoeltypen. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Wageningen.
Heutz, G. & D. Paelinckx, 2005. Natura 2000 habitats doelen en staat van instandhouding.
Versie 1.0 ontwerp. Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Brussel.
Ministerie van LNV, 2008. Profielendocumenten habitattypen. Den Haag
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Bijlage 5 Typische soorten per habitattype
Legenda (categorie):
E = exclusieve soort
K = karakteristieke soort
C = constante soort, met toevoeging:



a = indicatie van een goede abiotische toestand
b = indicatie van een goede biotische structuur

Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone), 1110_B
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam Soortgroep
Gemshoornworm
Scololepus squamata
Borstelwormen
Schelpkokerworm
Lanice conchilega
Borstelwormen
Zandzager
Nephtys hombergii
Borstelwormen
Magelona papillicornis
Borstelwormen

Categorie
Ca
Ca
Ca
Ca

Nephtys cirrosa

Borstelwormen

Ca

Ophelia borealis

Borstelwormen

Ca

Sabellaria spinulosa

Borstelwormen

K

Bathyporeia elegans

Kreeftachtigen

Ca

Garnaal

Crangon
Urothoe poseidonis

Kreeftachtigen
Kreeftachtigen

Cab
Ca

Hartegel
Adderzeenaald
Ansjovis
Dikkopje
Diklipharder
Dwergtong
Geep
Gevlekte gladde haai
Glasgrondel
Grote pieterman
Haring
Kleine pieterman
Kleine zandspiering
Lozano's grondel
Noorse zandspiering
Pijlstaartrog
Schol
Schurftvis
Slakdolf
Tong
Vijfdradige meun
Wijting
Zeedonderpad
Amerikaanse zwaardschede
Glanzende tepelhoorn
Halfgeknotte strandschelp
Nonnetje
Rechtgestreepte platschelp
Wulk
Bruinvis

Echinocardium cordatum
Entelurus aequoraeus
Engraulis encrasicolus
Pomatoschistus minutus
Chelon labrosus
Buglossidium luteum
Belone
Mustelus asterias
Aphia minuta
Trachinus draco
Clupea harengus
Echiichthys vipera
Ammodytes tobianus
Pomatoschistus lozanoi
Ammodytes marinus
Dasyatis pastinaca
Pleuronectes platessa
Arnoglossus laterna
Liparis
Solea vulgaris
Ciliata mustela
Merlangius merlangus
Myoxocephalus scorpius
Ensis americanus
Lunatia alderi
Spisula subtruncata
Macoma balthica
Tellina fabula
Buccinum undatum
Phocoena

Stekelhuidigen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren
Zoogdieren

Ca
K + Cab
Cab
Cab
K + Cab
Ca
Cab
Cab
Ca
K
Cab
K + Cab
Cb
Cab
Cb
Cab
Ca
Cab
Ca
K + Ca
K + Cab
Cab
Ca
Ca
K
K + Ca
K + Ca
Ca
Ca
Cb
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Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone), 1140_B
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Schelpkokerworm

Lanice conchilega

Borstelwormen

Ca

Wadpier

Arenicola marina

Borstelwormen

Ca

Zandzager

Nephtys hombergii

Borstelwormen

Ca

Zeeduizendpoot

Nereis diversicolor

Borstelwormen

Ca

Amerikaanse zwaardschede

Ensis americanus

Weekdieren

Ca

Mossel

Mytilus edulis

Weekdieren

Ca

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal), 1310_A
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Klein schorrenkruid

Suaeda maritima

Vaatplanten

Ca

Kortarige zeekraal

Salicornia europaea

Vaatplanten

K + Ca

Langarige zeekraal

Salicornia procumbens

Vaatplanten

K + Ca

Slijkgrasvelden, 1320
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Klein slijkgras

Spartina maritima

Vaatplanten

K
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Schorren en zilte graslanden (buitendijks), 1330_A
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Blauw kweldergras

Puccinellia fasciculata

Vaatplanten

E

Bleek kweldergras

Puccinellia distans ssp. borealis

Vaatplanten

E

Dunstaart

Parapholis strigosa

Vaatplanten

K

Engels gras

Armeria maritima

Vaatplanten

K

Engels lepelblad

Cochlearia officinalis ssp. anglica

Vaatplanten

K

Gerande schijnspurrie

Spergularia media

Vaatplanten

K + Ca

Gesteelde zoutmelde

Atriplex pedunculata

Vaatplanten

K

Gewone zoutmelde

Atriplex portulacoides

Vaatplanten

K + Ca

Gewoon kweldergras

Puccinellia maritima

Vaatplanten

K + Ca

Knolvossenstaart

Alopecurus bulbosus

Vaatplanten

K

Kwelderzegge

Carex extensa

Vaatplanten

K

Lamsoor

Limonium vulgare

Vaatplanten

K

Melkkruid

Glaux maritima

Vaatplanten

K + Ca

Rode bies

Blysmus rufus

Vaatplanten

E

Schorrenzoutgras

Triglochin maritima

Vaatplanten

K + Ca

Stekende bies

Schoenoplectus pungens

Vaatplanten

K

Stomp kweldergras

Puccinellia distans ssp. distans

Vaatplanten

K

Zeealsem

Artemisia maritima

Vaatplanten

K

Zeegerst

Hordeum marinum

Vaatplanten

K

Zeerus

Juncus maritimus

Vaatplanten

K

Zeeweegbree

Plantago maritima

Vaatplanten

K + Ca

Zilte rus

Juncus gerardi

Vaatplanten

K + Ca

Zilte schijnspurrie

Spergularia salina

Vaatplanten

K

Zulte

Aster tripolium

Vaatplanten

K + Ca

Bergeend

Tadorna tadorna

Vogels

Cab

Kluut

Recurvirostra avosetta

Vogels

Cab

Tureluur

Tringa totanus ssp. totanus

Vogels

Cab

Haas

Lepus europaeus

Zoogdieren

Cb
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Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 1330_B
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Blauw kweldergras

Puccinellia fasciculata

Vaatplanten

E

Bleek kweldergras

Puccinellia distans ssp. borealis

Vaatplanten

E

Dunstaart

Parapholis strigosa

Vaatplanten

K

Engels gras

Armeria maritima

Vaatplanten

K

Engels lepelblad

Cochlearia officinalis ssp. anglica

Vaatplanten

K

Gerande schijnspurrie

Spergularia media

Vaatplanten

K + Ca

Gesteelde zoutmelde

Atriplex pedunculata

Vaatplanten

K

Gewone zoutmelde

Atriplex portulacoides

Vaatplanten

K + Ca

Gewoon kweldergras

Puccinellia maritima

Vaatplanten

K + Ca

Knolvossenstaart

Alopecurus bulbosus

Vaatplanten

K

Kwelderzegge

Carex extensa

Vaatplanten

K

Lamsoor

Limonium vulgare

Vaatplanten

K

Melkkruid

Glaux maritima

Vaatplanten

K + Ca

Rode bies

Blysmus rufus

Vaatplanten

E

Schorrenzoutgras

Triglochin maritima

Vaatplanten

K + Ca

Stekende bies

Schoenoplectus pungens

Vaatplanten

K

Stomp kweldergras

Puccinellia distans ssp. distans

Vaatplanten

K

Zeealsem

Artemisia maritima

Vaatplanten

K

Zeegerst

Hordeum marinum

Vaatplanten

K

Zeerus

Juncus maritimus

Vaatplanten

K

Zeeweegbree

Plantago maritima

Vaatplanten

K + Ca

Zilte rus

Juncus gerardi

Vaatplanten

K + Ca

Zilte schijnspurrie

Spergularia salina

Vaatplanten

K

Zulte

Aster tripolium

Vaatplanten

K + Ca

Tureluur

Tringa totanus ssp. totanus

Vogels

Cab

Haas

Lepus europaeus

Zoogdieren

Cb

Witte duinen, 2120
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Duinfranjehoed

Psathyrella ammophila

Paddenstoelen

K + Cab

Duinstinkzwam

Phallus hadriani

Paddenstoelen

K

Duinveldridderzwam

Melanoleuca cinereifolia

Paddenstoelen

K

Helmharpoenzwam

Hohenbuehelia culmicola

Paddenstoelen

K

Zandtulpje

Peziza ammophila

Paddenstoelen

K

Zeeduinchampignon

Agaricus devoniensis

Paddenstoelen

K

Duinsabelsprinkhaan

Platycleis albopunctata

Sprinkhanen & krekels

Ca

Akkermelkdistel

Sonchus arvensis

Vaatplanten

Ca

Blauwe zeedistel

Eryngium maritimum

Vaatplanten

K

Duinteunisbloem

Oenothera oakesiana

Vaatplanten

K

Noordse helm

x Calammophila baltica

Vaatplanten

K

Zeewolfsmelk

Euphorbia paralias

Vaatplanten

K

Eider

Somateria mollissima ssp.

Vogels

K

mollissima
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Grijze duinen (kalkrijk), 2130_A
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Bruin blauwtje

Aricia agestis ssp. agestis

Dagvlinders

Cab

Duinparelmoervlinder

Argynnis niobe

Dagvlinders

K

Heivlinder

Hipparchia semele ssp. semele

Dagvlinders

Cab

Kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia

Dagvlinders

K

Kommavlinder

Hesperia comma

Dagvlinders

Ca

Blauwvleugelsprinkhaan

Oedipoda caerulescens

Sprinkhanen

Cb

& krekels
Duinsabelsprinkhaan

Platycleis albopunctata

Sprinkhanen
& krekels

K

Knopsprietje

Myrmeleotettix maculatus

Sprinkhanen
& krekels

Ca

Bitterkruidbremraap

Orobanche picridis

Vaatplanten

E

Blauwe bremraap

Orobanche purpurea

Vaatplanten

K

Bleek schildzaad

Alyssum alyssoides

Vaatplanten

K

Duinaveruit

Artemisia campestris ssp. maritima

Vaatplanten

K

Duinroos

Rosa pimpinellifolia

Vaatplanten

K

Duinviooltje

Viola curtisii

Vaatplanten

K

Echt bitterkruid

Picris hieracioides

Vaatplanten

K

Gelobde maanvaren

Botrychium lunaria

Vaatplanten

K

Gevlekt zonneroosje

Tuberaria guttata

Vaatplanten

E

Glad parelzaad

Lithospermum officinale

Vaatplanten

K

Hondskruid

Anacamptis pyramidalis

Vaatplanten

K

Kegelsilene

Silene conica

Vaatplanten

K

Kleverige reigersbek

Erodium lebelii

Vaatplanten

K

Kruisbladgentiaan

Gentiana cruciata

Vaatplanten

E

Liggend bergvlas

Thesium humifusum

Vaatplanten

E

Liggende asperge

Asparagus officinalis ssp. prostratus

Vaatplanten

E

Nachtsilene

Silene nutans

Vaatplanten

E

Oorsilene

Silene otites

Vaatplanten

E

Ruw gierstgras

Milium vernale

Vaatplanten

E

Ruw vergeet-mij-nietje

Myosotis ramosissima

Vaatplanten

K

Walstrobremraap

Orobanche caryophyllacea

Vaatplanten

K

Welriekende salomonszegel

Polygonatum odoratum

Vaatplanten

K

Zanddoddegras

Phleum arenarium

Vaatplanten

K

Zandviooltje

Viola rupestris

Vaatplanten

E

Tapuit

Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe

Vogels

Cab

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Zoogdieren

Cb

Duindoornstruwelen, 2160
Nederlands naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Egelantier

Rosa rubiginosa

Vaatplanten

K

Nachtegaal

Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos

Vogels

Cb
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Bijlage 6 Samenstelling projectgroep en klankbordgroep
Het beheerplan is opgesteld in overleg en samenspraak met verschillende vertegenwoordigers van
belanghebbenden. Hiervoor hebben twee overlegvormen plaatsgevonden. Inhoudelijk overleg met
beheerders en overheden middels een projectgroep en inhoudelijk overleg met
belanghebbendenorganisaties middels een klankbordgroep. De samenstelling van projectgroep
en klankbordgroep is hieronder weergegeven.
Projectgroep
Naam

Organisatie/vereniging

Mariette Berrevoets

Provincie Zeeland

Marion Pross

Provincie Zeeland

Ronnie Hollebrandse

Provincie Zeeland

Kees Beekman

RUD Zeeland

Madeline Buining*

Provincie Zeeland

Jan Willem Adriaanse*

Provincie Zeeland

Fred Schenk

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Yvonne van Scheppingen

Waterschap Scheldestromen

Arthur van Hoeve

Gemeente Sluis

Hannah van Nieuwenhuyse*

Agentschap Natuur en Bos (Vlaanderen)

Evy de Wulf*

Agentschap Natuur en Bos (Vlaanderen)

*agendalid van de projectgroep
Klankbordgroep
In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de volgende organisaties:
Organisatie/vereniging
Zeeuws Particulier Grondbezit
Faunabeheereenheid Zeeland
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Kamer van Koophandel
Stichting Het Zeeuwse Landschap
ZLTO
Stichting Duinbehoud
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV)
RECRON afd. Zeeuws-Vlaanderen
RWS, dienst Zeeland
Koninklijke Horeca Nederland
Regiomanager RECRON Zeeland
Zeeuwse Milieufederatie
Natuurpunt afd. Knokke-Heist
VVV Zeeuws Vlaanderen
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Begrazing van binnendijkse schor met schapen
Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000
Aanvullend maaien of kappen Oudelandse polder en Kievittepolder
Onderzoek voorkomen en verspreiding nauwe korfslak
Uitbreiding poelen Kievittepolder 3 stuks
Monitoring kamsalamander
Monitoring kleine zilverreiger
Maatregelen voorkomen en ecologische randvoorwaarden nauwe korfslak

Realisatie doelstelling op langere termijn (>6 jaar, tweede of derde beheerplanperiode)

PAS-maatregel terugzet struweel aanvullend maaien Oudelandse polder

Realisatie doelstelling op korte termijn (<6 jaar eerste beheerplanperiode)

Uitbreiding van het Zwin

X
X
X
X
X
X
X

Beheerplanperiode 2
X
X
X
X
X
X

Beheerplanperiode 3
X
X
X
X
X
X

H1140 Slik- en zandplaten
=
>
X
X
X

H1310A Zilte pionierbegroeiingen
>
=
X
X
X

H1320 Slijkgrasvelden
-=
=
X
X

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)
H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)
H2120 Witte duinen
=
>
X
X

=
=
X

=
>

H2130A Grijze duinen

--

=

=

H2160 Duindoornstruwelen

+

=

=

X

A0126 Kleine zilverreiger

+

=

=

X

H1014 Nauwe korfslak

-

=

=

H1166 Kamsalamander

-

>

>
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knelpunt bestaand gebruik

Doelstelling kwaliteit habitattype/leefgebied

Doelstelling omvang habitattype/leefgebied

Landelijke staat van instandhouding

Bijlage 7 Synopsistabel Zwin & Kievittepolder

Beheerplanperiode 1

Habitattypen

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

Soorten

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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